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RESUMO 

 

Vasconcelos,K.L. Partograma: aplicação de instrumento no processo parturitivo. 

[dissertação]. Goiânia: Faculdade de Enfermagem/ UFG; 2009. 93 p. 

 

Estudo acerca da assistência à parturiente utilizando o partograma, considerando 

que esse instrumento constitui um diferencial de segurança e qualidade na tomada 

de condutas e na prevenção de intervenções inadequadas no processo parturitivo. 

Objetivo Geral: Analisar os fatores que interferem na utilização do partograma nas 

maternidades públicas de Goiânia-Go. Objetivos Específicos: Descrever a 

evolução histórica da assistência à parturiente e do partograma no processo 

parturitivo; verificar os fatores que interferem no uso do partograma por profissionais 

de saúde nas maternidades públicas em Goiânia-Go. Metodologia: Estudo de 

caráter exploratório e descritivo de natureza qualitativa. A coleta de dados se deu 

por entrevistas semi-estruturadas com profissionais de saúde sendo 14 médicos e 

uma enfermeira que assistem parturientes, em quatro maternidades públicas. 

Resultados: Na análise dos resultados emergiram três categorias temáticas: O 

partograma no diagnóstico de distócias do processo parturitivo; Facilidades e 

dificuldades no emprego do partograma. O estudo identificou o partograma como um 

instrumento eficaz para o manejo adequado do trabalho de parto, tornando-se 

imprescindível, como tantos outros recursos tecnológicos que auxiliam nos 

procedimentos de assistência à gestação. Os depoentes consideraram que esse 

instrumento é de grande utilidade na tomada de condutas diante das distócias ou 

complicações, evita intervenções desnecessárias assim como a cesareana, o que 

certamente contribui na queda das taxas de morbimortalidade materna e perinatal e 

assegura a qualidade da assistência humanizada. Observou-se que o uso 

sistemático do partograma foi satisfatório, vários relatos referiram que o impresso 

gráfico nem sempre estavam disponíveis nos prontuários o que impossibilita os 

registros. Alguns entrevistados afirmaram a importância de registrar corretamente a 

evolução do trabalho de parto, pois é essencial na identificação de distócias. A 

ocorrência de sub-registros e registro irregular interfere na tomada de condutas 

assertivas no processo parturitivo. O partograma foi considerado uma metodologia 

prática, rápida e de fácil execução, propiciando a troca de plantão segura para os 



 
 
 

profissionais e parturientes. Considerações finais: Este estudo evidenciou a 

importância do partograma na avaliação do trabalho de parto e no diagnóstico de 

distócias. Na assistência à parturiente de baixo e alto risco, o uso do partograma 

facilitou a tomada de condutas diante de distócias. Todavia, muitos profissionais 

ressaltam sua maior importância no acompanhamento à parturiente de alto risco. 

Entretanto, revelou que essa ferramenta não é utilizada por muitos profissionais, 

embora, preconizado pelo Ministério da Saúde o partograma ainda não se encontra 

totalmente institucionalizado nas maternidades públicas de Goiânia-Go, o que 

caracteriza falta de comprometimento com a qualidade da assistência ao parto. Sem 

dúvida, sua utilização melhora a qualidade da assistência clínica ao parto, devendo 

ser incluída como rotina nas maternidades. Neste entendimento, o partograma 

permite ao profissional de saúde uma atuação competente, humanizada, segura e 

assertiva à parturição. Para tanto, deve-se instituir política de capacitação de 

médicos e enfermeiros no uso do partograma como padrão de qualidade da 

assistência prestada à mulher no processo parturitivo, nas instituições de saúde do 

país. 

 

Palavras-chave: Enfermagem obstétrica, Partograma, Assistência à parturiente, 

Parto, Trabalho de Parto. 

. 



 
 
 

ABSTRACT 

 

Vasconcelos,K.L. Partograph: application of appropriate technology in parturitition. 

[dissertation]. Goiânia:  Nursin College/ UFG : 2009. 98 p. 

 

Study concerning the assistance to the mother using partogram considering that the 

instrument is a difference in safety and quality in making behaviors and the 

prevention of inappropriate interventions in parturitiv process. General Objetive: 

Examine the factors that interfere with the use of partogram in public hospitals in 

Goiania-Go. Specific Objectives: To describe the historical evolution of assistance 

for mother and partogram in parturitiv process; to verify the factors that interfere with 

the partogram use by health professionals in public hospitals in Goiânia-Go. 

Methodology: Descriptive and exploratory study of qualitative nature. The data 

collection was by semi-structured interviews with health workers and 14 doctors and 

a nurse to assist women in four public hospitals. Results: The analysis of results 

emerged three thematic categories: The partogram in the diagnosis of dystocia in the 

parturitiv process; Facilities and difficulties in the use of partogram. The study 

identified the partogram as an effective instrument for the appropriate management 

of childbirth labor, making it essential, as many other technological resources that 

assist in the procedures for assisting the pregnancy. The deponent considered that 

this instrument is very useful in making the forward pipeline of dystocia or 

complications, avoids unnecessary interventions and the caesarean, which certainly 

contributes to the decline in rates of maternal and perinatal morbidity and ensures 

the quality of humanized care. It was observed that the systematic use of partogram 

was satisfactory, several reports indicated that the form chart were not always 

available in the records what impossibility the registers. Some interviewees stated 

the importance of correctly recording the progress of childbirth labor, it is essential in 

the identification of dystocia. The occurrence of sub-records and irregular record 

interferes with the making of assertions conduct in parturitiv process. The partogram 

was considered a practical methodology, fast and easy execution, providing a 

change of shift secure for professionals and the women. Final Considerations: This 

study showed the importance of partogram in the evaluation of childbirth labor and 

the diagnosis of dystocia. In the assistance to the mother in low and high risk, the 



 
 
 

use of partogram facilitated the making of pipes in the presence of dystocia. 

However, many professionals emphasize its great importance in monitoring the high 

risk parturient. However, revealed that this instrument is not used by many 

professionals, although recommended by the Ministry of Health the partogram is not 

yet fully institutionalized in public hospitals in Goiânia-Go, which features a lack of 

commitment to the quality of childbirth assistance. Undoubtedly, your use improves 

the quality of clinical care to the childbirth and should be included as routine in 

maternities. In this understanding, the partogram allows the health professional, 

acting responsible, humane, safe and proven to parturition. For this, must establish 

policy for training of doctors and nurses in the use of partogram as standard of 

quality of care in parturitiv in health facilities in the country. 

 

Keywords: Obstetric nursing, Partograph, Care of the mother, Childbirth, Labor. 
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RESUMEN 

 

Vasconcelos,K.L. Partograma: aplicación de una tecnología apropiada en parturitivo. 

[disertación]. Goiânia: Facultad de Enfermería/ UFG: 2009. 98 p. 

 

Estudio acerca de la asistencia a la madre usando el partograma, considerando que 

ese instrumento es uno diferencial de seguridad y calidad en la tomada de 

conductas y en la prevención de las intervenciones indebidas em el proceso de 

alumbramiento.Objetivo General: Analizar los factores que interfieren en la 

utilización del partograma en hospitales públicos de Goiânia-GO. Objetivos 

específicos: Describir la evolución histórica de la asistencia para la madre y el 

partograma en alumbramiento; verificar los factores que interfieren en el uso del 

partograma por profesionales de salud en los hospitales públicos en Goiânia-GO. 

Metodología: Estudio de carácter exploratorio y descriptivo de naturaleza cualitativa. 

La recogida de datos fue por medio de entrevistas semi-estructuradas con los 

profesionales de salud siendo 14 médicos y una enfermera que ayudan a las 

mujeres en cuatro hospitales públicos. Resultados: Del análisis de los resultados 

surgieron tres categorías temáticas: El partograma en el diagnóstico de distocias en 

el proceso de alumbramiento; Facilidades y dificultades en el uso de partograma. El 

estudio identificó el partograma como una herramienta efectiva para la adecuada 

gestión del trabajo de parto, por lo que es esencial, como muchos otros recursos 

tecnológicos que ayudan en los procedimientos que ayudan la gestación. Los 

depoentes consideraron que esta herramienta es muy útil en la tomada de 

decisiones adelante la distocia o complicaciones, evita intervenciones innecesarias y 

la cesárea, lo que que sin duda contribuye en la disminución de las tasas de 

morbilidad materna y perinatal y garantiza la calidad de la atención humanizada. Se 

observó que el uso sistemático del partograma fue satisfactoria, varios informes 

indican que el cuadro no siempre están disponibles en los prontuarios lo que 

imposibilita los registros. Algunos de los entrevistados señalaron la importancia de la 

correcta grabación de los progresos del trabajo de parto, pues es esencial en la 

identificación de distocias. La ocurrencia de sub-registro y registro irregular interfiere 

en la tomada de conductas asertivas en el proceso de alumbriamiento. El 

partograma fue considerado una metodología práctica, fácil y de rápida aplicación, 



 
 
 

propiciando una troca de plantones segura para los profesionales y las mujeres. 

Consideraciones finales: Este estudio demostró la importancia de partograma en la 

evaluación del trabajo de parto y el diagnóstico de distocia. En la asistencia a la 

madre en el bajo y alto riesgo, el uso de partograma he facilitado la tomada de 

condutas ante la distocia. Sin embargo, muchos profesionales resaltan su gran 

importancia en el acompañamiento a la parturienta de alto riesgo. Todavía, se reveló 

que esta herramienta no es utilizado por muchos profesionales, aunque 

recomendada por el Ministerio de Salud el partograma no está plenamente 

institucionalizado en los hospitales públicos en Goiânia-GO, lo que caracteriza falta 

de compromiso con la calidad de la asistencia. Sin duda, su utilización mejora la 

calidad de la atención clínica al parto y debería incluirse como rutina en los 

hospitales. En este entendimiento, el partograma permite al profesional de la salud 

una actuación competente, humanizada, segura y asertiva a el alumbramiento. Por 

lo tanto, deben ser establecidas políticas para la formación de los médicos y 

enfermeras en el uso de partograma como estándar de calidad de la atención en el 

alumbramiento en las instituiciones de salud en el país. 

 

Palabras-claves: Enfermería obstétrica, Partograma, Asistencia a la madre El parto, 

El trabajo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 



I n t r o d u ç ã o  | 17 

 

Meu interesse pela área da saúde da mulher, particularmente pela 

parturição, surgiu ainda na graduação do Curso de Enfermagem e Obstetrícia. 

Oportunamente, além da prática curricular, assistia a mulheres no trabalho de parto, 

parto normal e puerpério, em uma maternidade pública de Goiânia. Durante as 

atividades de acompanhamento à parturiente, utilizava o partograma como um 

instrumento imprescindível para o acompanhamento e avaliação do trabalho de 

parto. 

Em minha trajetória profissional como enfermeira assistencial e docente, 

acumulei experiências sempre centradas na assistência à saúde da mulher, 

particularmente na gravidez e parto. Esta vivência me motivou a realizar o curso de 

Especialização em Enfermagem Obstétrica. 

No cotidiano da assistência à mulher em trabalho de parto, me deparava 

com situações graves decorrentes de complicações do processo parturitivo e 

percebia que o uso do partograma assegurava aos profissionais a tomada de 

condutas seguras de intervenções como a cesariana, por exemplo.  

Tive a oportunidade de trabalhar na Maternidade Nascer Cidadão, 

pertencente à rede pública de saúde, em Goiânia, instituição que possuía uma 

filosofia inovadora de humanização na assistência ao parto e nascimento, e com 

isto, desenvolver minha prática obstétrica assistindo à mulher no trabalho de parto, 

parto normal e puerpério.  

Naquela ocasião, participei da implantação de normas e rotinas da unidade, 

dentre as quais, o uso rotineiro do partograma que é uma das prerrogativas do 

Ministério da Saúde para o acompanhamento do trabalho de parto.  

Como docente na disciplina de Obstetrícia do Departamento de Enfermagem 

da Universidade Católica de Goiás e na Faculdade de Enfermagem da Universidade 

Federal de Goiás, ao acompanhar estágio na área de Saúde da Mulher nas 

instituições públicas (Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, Maternidade Nascer 

Cidadão e Maternidade do Hospital das Clínicas), empiricamente observei que nem 

todas as maternidades faziam o uso do partograma e que dificilmente esta 

ferramenta estava anexada aos prontuários. 

Percebe-se que, na prática, médicos e enfermeiros exerciam com qualidade 

a assistência obstétrica. No entanto, a compreensão do uso sistemático e a 

habilidade para utilização do partograma é uma necessidade e deve ser meta 

daqueles profissionais que pretendem ter uma atuação competente, humanizada e 
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segura na parturição. 

A gestação, o parto e o puerpério constituem uma experiência humana das 

mais significativas, com forte potencial positivo e enriquecedor para todos que dela 

participam. A gravidez e o parto são eventos sociais que integram a vivência 

reprodutiva de homens e mulheres. Este é um processo individual, uma experiência 

especial no universo da mulher e de seu parceiro, que envolve também suas 

famílias e a comunidade (MS, 2000). 

Nos primórdios da civilização, o parto era um evento solitário e puramente 

fisiológico na vida da mulher. No Brasil, a partir do século XIX, a trajetória da 

assistência obstétrica apresentou profundas transformações no que diz respeito à 

busca de melhorias para assegurar a qualidade no processo parturitivo (ALMEIDA, 

et al., 2005). 

A institucionalização hospitalar do parto se deu com o intuito de diminuir a 

morbimortalidade materna e fetal. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 95% dos 

partos, hoje, ocorrem nos hospitais. Entretanto, o alto índice de intervenções no 

processo fisiológico do trabalho de parto por profissionais de saúde não tem 

garantido a qualidade da assistência obstétrica nem a queda dos indicadores de 

morbimortalidade materna. Isso representa um desafio para todas as instituições 

que assistem à mulher no período gravídico puerperal (MS, 2006). 

Na realidade na atenção obstétrica e neonatal brasileira, a taxa de cesariana 

é elevada (43,2%), limite que ultrapassa o recomendado (15%) pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), ao estabelecer uma média ideal de cesáreas em relação 

ao total de partos realizados. Este fato promove alta prevalência de bebês 

prematuros relacionados com as cesarianas realizadas antes de completada a 

maturidade fetal, podendo, dentre outras patologias, ocorrer a síndrome da angústia 

respiratória do recém-nascido (DATASUS, 2006). 

O Ministério da Saúde, no sentido de evitar procedimentos desnecessários, 

preconizou tecnologias consideradas apropriadas para a promoção da assistência 

obstétrica qualificada. Foi adotado um conjunto de práticas saudáveis para o parto e 

nascimento, que inclui o respeito ao processo fisiológico e a dinâmica de cada 

nascimento, com intervenções cuidadosas, evitando-se os excessos e utilizando-se 

criteriosamente os recursos tecnológicos disponíveis (MS, 2006). 

O Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN) inclui o 

uso rotineiro do partograma, instrumento utilizado no acompanhamento da 
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parturiente, no qual se registra graficamente o trabalho de parto e, assim, permite 

acompanhar sua evolução, documentar, diagnosticar alterações e indicar a tomada 

de condutas apropriadas para a correção dos desvios de trajeto e evitar 

intervenções desnecessárias (MS, 2006). 

Desde 1994, a Organização Mundial de Saúde (OMS) torna obrigatório o 

uso do partograma nas maternidades e o aponta como uma forma objetiva de 

acompanhar o trabalho de parto e diagnosticar distócias, além de racionalizar o uso 

de ocitócicos e prevenir as indicações desnecessárias de cesarianas (ROCHA, et al. 

2006). 

Nesse contexto, a questão da capacitação de recursos humanos e materiais 

para a assistência, incluindo o uso rotineiro do partograma, tem sido objeto de 

estudo e debates, gerando propostas alternativas que envolvem enfermeiros, 

médicos e políticas públicas de saúde, com o objetivo de reduzir os índices de 

cesariana (TSUNECHIRO, 1987; OSAVA, 1996; RIESCO, 1998). 

O parto obstruído ainda ocorre, e uma maneira de prevenir essa situação é o 

uso rotineiro dessa tecnologia obstétrica, considerada uma ferramenta básica na 

atenção materna (CECATTI e CALDERÓN, 2005).  

Identificada a distocia no partograma e reconhecida sua etiologia, a 

orientação terapêutica poderá ser lógica e eficaz. Sem dúvida, sua utilização 

melhora a qualidade da assistência clínica ao parto, devendo ser incluída como 

rotina nas maternidades (MS, 2006).  

O partograma se revela como um instrumento valioso de vigilância ao 

trabalho de parto o que permite o diagnóstico precoce de distocias e oferece ao 

profissional a possibilidade de atender a critérios para intervir no momento 

adequado. Tal prática é fundamental para evitar ou minimizar agravos à saúde da 

mãe e do feto (ROCHA, et al. 2006).  

Também, Cecatti e Calderón, (2005) referem que, a aplicação do 

partograma na atenção ao trabalho de parto demonstra sua utilidade na identificação 

oportuna de anormalidades, por constituir um recurso eficaz na atenção ao parto, 

tanto no hospital quanto em nível primário, permitindo o manejo adequado e a 

intervenção em complicações maternas durante o trabalho de parto.  

Adequar a tecnologia ao parto e nascimento por meio de assistência menos 

intervencionista, com práticas seguras e apropriadas à fisiologia do nascimento são 

objetivos dos profissionais que atendem partos. Intentam, ao final de uma gestação, 
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obter um recém-nascido saudável, com plena potencialidade para o 

desenvolvimento biológico e psicossocial, e também uma mulher/mãe com saúde e 

não traumatizada pelo processo do parto que acabou de experimentar (MS, 2001). 

Nesta perspectiva, entendemos que o partograma é um importante indicador 

de qualidade da assistência. O seu uso sistematizado determina que o cuidador 

permaneça ao lado da parturiente, avaliando a transcrição dos cuidados prestados a 

cada hora, o que melhora a qualidade da assistência prestada à parturiente e 

possibilita intervenções em momentos oportunos. 

O desenvolvimento de habilidades no uso dessa tecnologia é pouco 

explorado. Apesar de ser altamente incentivada no âmbito das políticas públicas de 

atenção à saúde materna e neonatal, tal tecnologia, reconhecidamente apropriada, 

comumente encontra-se parcial ou totalmente ausente nos registros de prontuários, 

apesar de preconizada pelo Ministério da Saúde.  

Portanto, defende-se neste estudo que, na assistência à parturiente tanto de 

baixo quanto alto risco, a utilização do partograma constitua um diferencial de 

segurança e qualidade na tomada de condutas no processo parturitivo, bem como 

na prevenção de intervenções inadequadas, como a cesariana, contribuindo assim 

para a diminuição da morbimortalidade materna e fetal no processo parturitivo. 

Tal entendimento impulsionou-me para uma busca aprofundada de 

conhecimento desse problema, pois pesquisas acerca do tema são importantes para 

a construção do conhecimento e, por conseguinte, do saber.  

Este estudo se justifica pela importância do uso do partograma como um 

indicador de segurança e qualidade da assistência à parturiente nas maternidades 

públicas de Goiânia. O partograma, quando utilizado em condições adequadas, 

descreve detalhadamente a dinâmica do processo parturitivo e favorece tanto o 

profissional quanto a parturiente, uma vez que possibilita diagnóstico precoce de 

complicações, salvaguardando ambas as partes - parturiente e profissional.  

Diante deste contexto, o presente estudo sugere alguns questionamentos: O 

partograma é utilizado rotineiramente como tecnologia para o acompanhamento das 

parturientes pelos profissionais de saúde que atendem ao parto? O que leva os 

profissionais de saúde que atendem ao parto a optar por não dessa prática? As 

unidades obstétricas disponibilizam o partograma nos prontuários? Quais os fatores 

que interferem na implantação do instrumento partograma? Tais indagações nos 

remeteram à questão central deste trabalho, isto é, investigar os fatores inerentes à 
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aplicação do partograma no processo parturitivo nas maternidades públicas de 

Goiânia-GO e, assim, propor os seguintes objetivos: 

 

 

1.1. Objetivo Geral: 

 

 

Analisar os fatores que interferem na utilização do partograma nas 

maternidades públicas de Goiânia-GO. 

 

 

1.2 Objetivos Específicos: 

 

 

 Descrever a evolução histórica da assistência à parturiente e do partograma 

no processo parturitivo.  

 Verificar os fatores que interferem no uso do partograma por profissionais de 

saúde nas maternidades públicas em Goiânia–GO. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 
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Este capítulo apresenta uma revisão bibliográfica acerca da evolução 

histórica do processo parturitivo e o uso do partograma. Para tanto, destacam-se 

cinco sub-temas: (1) A parturição, (2) Políticas na atenção ao parto, (3) O 

Partograma, (4) O movimento pela qualidade da assistência ao parto. 

Nesses itens, discutir-se-á o processo assistencial à parturiente revelando a 

mudança de paradigma do parto domiciliar para sua institucionalização hospitalar, 

bem como a política de saúde da mulher na atenção ao parto e nascimento, 

preconizada pelos organismos nacionais e internacionais. 

 

 

2.1. A parturição 

 

 

Nesta seção, aborda-se a trajetória do parto e da obstetrícia na história da 

humanidade. O parto é tão antigo quanto o dia em que o primeiro ser humano 

apareceu na terra, a mulher se inscreveu na história da parturição; porém, as 

histórias da obstetrícia e do parto se misturam apenas nos últimos 500 anos 

(PRADO, 2004). A gestação e o parto são eventos fisiológicos no organismo da 

mulher, como outros que ocorrem no organismo humano. Culturalmente definidos, 

refletem valores sociais de uma determinada época e são fenômenos rodeados de 

rituais, mitos, preconceitos, medos e tabus (KITZINGER, 1978; OSAVA, 1996). 

Ao longo da Idade Média, existiam várias estórias para explicar a gravidez. 

Acreditava-se que o espermatozóide era deixado no ar e que as mulheres eram 

cúmplices do ar e do sopro, podendo assim engravidar pela simples inspiração 

pulmonar. Aconselhava-se que, às mulheres na ausência de seus maridos, deveriam 

dormir de janelas fechadas, pois essas partículas tinham poderes fecundantes 

(MELO, 2003). 

Na mitologia, outras especulações se davam para a fecundação. Ela 

também poderia ocorrer sem a relação sexual, e os inúmeros casos de sine 

concubito produziram debates judiciais. Todos eles davam vitória às esposas dos 

cavaleiros em guerra, pois se acreditava que elas teriam engravidado por meio de 

sonhos (CASCUDO, 1968). 

Nos primórdios da atenção ao parto, Melo (1983) aponta que o parto era um 

episódio solitário e que, a partir da consignação da família monogâmica e patriarcal, 
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a parturiente passou a receber ajuda de outras mulheres durante o trabalho de 

parto, tornando-o, assim, um evento eminentemente feminino, em que a presença 

de homens era proibida.  

Ainda que escassos os registros dos anos 6.000 a 7.000 a.C. os de 

desenhos e esculturas é que nos dão idéia de como era o parto na época. As 

tradições eram cultivadas e orientadas pela observação e associadas a cultos e 

divindades que regiam a conduta das parteiras (PRADO, 2004). 

 

 

Figura 1. Hieróglifos exprimindo parturição2. 

 

Figura 2. Deusa da Fertilidade (6.500 - 5.700 ac) no ato de parir. Turquia Central. 

Museu arqueológico de Ankara1 

                                            
2
 Figuras retiradas do site: www.amigasdoparto.com.br em 10/11/2008. 

http://www.amigasdoparto.com.br/
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A assistência obstétrica existe há milhares de anos, e o termo vem da 

palavra latina obstetrix, derivada do verbo obstare (ficar ao lado). Seria relativo à 

“mulher assistindo à parturiente” ou “a mulher que presta auxílio”. Conceitualmente, 

hoje, obstetrícia é o ramo da ciência que estuda a gestação, parto e puerpério nos 

seus aspectos fisiológicos e patológicos (FERREIRA, 2004). 

No desenvolvimento do conhecimento, o conjunto de técnicas tocológicas 

teve sua origem nas parteiras, aparadeiras, comadres ou matronas e multíparas que 

ajudavam as parturientes, a partir de suas experiências e da prática tocológica 

(MELO, 1983).  

 

 

Figura 3. Desenho de 1930 ilustrando técnicas primitivas de parto onde mulher 

japonesa recebe massagem abdominal1. 

 

A presença masculina no parto nem sempre era bem-vinda, porque, “além 

de os médicos se mostrarem insensíveis à dor das parturientes, as mulheres 

pareciam sentir-se constrangidas por tabu de mostrar sua genitália ao homem, 

preferindo, por razões psicológicas e humanitárias, a companhia de parteiras” 

(PRIORE, 1995) 

Um dos paradigmas que existiam na assistência era que a parturição devia 
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ser um processo natural, permanecendo latente por muito tempo a prática médico-

cirúrgica, o que retardou a participação masculina no parto. Os médicos atendiam 

somente situações especiais e mesmo dramáticas, causando inquietude aos 

presentes. Esses profissionais pouco entendiam da fisiologia do parto. Estavam 

mais interessados nas hemostasias, suturas e drenagens (OSAVA, 1996). Nas 

palavras de Hungh Chamberlen, um médico-parteiro, à época, “quando o homem 

chega, um ou ambos - mãe ou feto - necessariamente vai morrer” (WERTZ & 

WERTZ, 1977 apud ARNEY, 1982, p.33).  

O conhecimento teórico sobre o parto teve seus fundamentos na Escola 

Hipocrática, que relacionou dados de observações, indo além das explicações 

divinas vigentes na época. Assim, a gravidez e o parto passaram a constituir 

fenômenos a serem estudados por médicos e filósofos (MELO, 1983). 

 

 

Figura 4. Ilustração do parto medicalizado. A posição horizontal facilitava as 

intervenções médicas, como o uso do fórceps1. 

 

O parto medicalizado é um fenômeno relativamente recente. 

Tradicionalmente, os partos e seus cuidados eram realizados por mulheres-
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aparadeiras, mas com o declínio da prática da parteira no final do século XIX, a 

medicina, como instituição, incorpora a prática da assistência ao parto como uma de 

suas atribuições, intitulando-a Arte Obstétrica e denomina de parteiro ou médico-

parteiro os profissionais por ela formados. Sendo assim, instala-se o paradigma 

médico de que a atenção ao parto é estritamente intervencionista. O ato de dar à 

luz, antes uma experiência profundamente subjetiva para a mulher e sua família, 

transforma-se, no hospital, num momento privilegiado para o treinamento médico 

(OSAVA, 1996). 

A partir do século XVI, com o fortalecimento da medicina por meio das 

instituições de ensino religioso e laico, o último submetido ao governo monárquico 

de cada nação, a posição da parteira, sobretudo da urbana, progressivamente 

submeteu-se ao poder médico (MOTTA, 2003). Assim, na França, no Hôtel-Dieu, 

iniciam-se aulas para parteiras e também a cooperação entre médico e parteira, com 

o intuito de somar forças para atendimento ao parto. À época, a abordagem do parto 

já era vista como técnico-científica e a observação sobressaía à intervenção 

(CHAZAN, 2005). 

Nesta época, a obstetrícia torna-se popular aos aspirantes a médicos e o 

caminho de entrada era pela clínica geral. Quando escreviam textos dirigidos às 

parteiras, restringiam seus conhecimentos, ocultando informações, pois havia 

interesse em destituí-las dessa prática (MELO, 2003). 

Conforme descreve Arney (1982), as parteiras, como um grupo, não 

dispunham de um cabedal de conhecimento prescritivo que lhes permitisse repelir os 

avanços práticos e ideológicos dos homens, armados com sua nova ciência.  

Ressalta ainda que a conceituação do corpo-máquina no século XVII 

possibilitou uma abordagem racional-científica do nascimento. E a tarefa do médico 

no parto seria “manter a máquina funcionando”. A concepção racionalista e a 

conseqüente disciplinização do parto mecânico obscureceu a fronteira do parto 

normal, que passa a ser visto como um processo mecânico contínuo sobre o qual se 

pode interferir, melhorando seu funcionamento. Esta reformulação da base 

ideológica das parteiras foi mais importante na mudança de paradigma do que a 

invenção do fórceps e a entrada dos homens na prática dos partos (ARNEY, 1982, 

p.24). 

Na Inglaterra, o parto hospitalar expande-se e, no final do século XVIII, 

algumas mulheres das classes mais privilegiadas, referindo medo de complicações, 
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optam pelo parto em hospital realizado por médico-parteiro, provocando um 

conseqüente avanço masculino nessa área. Neste sentido, o hospital torna-se um 

recurso organizacional estratégico para a definitiva entrada dos médicos no campo 

profissional da parturição (ARNEY, 1982 apud CHAZAN, 2005). 

O aparecimento da obstetrícia sob tutela cirúrgica direcionou o saber mais 

voltado para a técnica, como a sutura e a drenagem, deixando de lado as 

particularidades da gestação e do parto. O fórcipe obstétrico foi o grande 

influenciador na aceitação da obstetrícia como uma área técnica e científica, quando 

foi incorporado o conceito de que o parto era perigoso e a presença do médico era 

imprescindível. No imaginário do homem comum, instalava-se a noção de que é 

possível “comandar o nascimento”, inaugurando a disputa, que ainda hoje existe, 

entre profissional médico e parteiras (OSAVA, 1996). 

No Brasil, o parto passou a ser uma prática médica e institucional a partir de 

meados do século XX, nos centros urbanos, tornando-se cada vez mais objeto de 

intensa atividade na clínica médica.  

Para que as parteiras pudessem exercer com autonomia a arte de partejar, 

arte essa por elas concebida, teriam que se inscrever na faculdade de medicina. Foi 

assim com Maria Josefina Matilde Durocher (1808-93), conhecida como Madame 

Durocher, a primeira mulher/parteira a ser recebida na Academia Imperial de 

Medicina do Rio de Janeiro - Brasil, em 1871 (BRENES, 1991). 

No final do século XIX, cogitou-se a associação do trabalho da parteira ao da 

enfermeira com o intuito de regulamentar a prática dessas mulheres ‘leigas’ na 

assistência ao parto. Com isso, os médicos passaram a propor que a formação 

profissional das parteiras fosse também de enfermeiras.  

Nessa perspectiva, buscavam-se mudanças na atuação das parteiras, 

limitando sua prática independente, restringindo e controlando seu espaço na 

assistência ao parto e impondo a hierarquia estabelecida para as enfermeiras, 

especialmente no hospital.  

As principais modificações na legislação do ensino das parteiras, no início do 

século XX, relacionavam-se à extinção dos cursos de parteiras e à citação de cursos 

de enfermeiras de maternidades anexas às faculdades de medicina (RIESCO; 

TSUNECHIRO, 2002).  

A partir daí, as mudanças relacionadas ao parto acabariam por caracterizá-lo 

como evento médico, cujos significados científicos aparentemente viriam sobrepujar 
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outros aspectos. O parto deixa de ser privado e passa a ser público, especialmente 

institucionalizado. 

 

 

2.2. Políticas Públicas na Atenção ao Parto 

 

 

No que se refere às políticas públicas de saúde a atenção à saúde da 

mulher era voltada exclusivamente à assistência materno-infantil, nesse sentido, até 

o século XIX o parto era realizado por parteiras. Após meados do século XX, com o 

desenvolvimento do saber médico e da tecnologia que incorporados à prática, 

ocasionaram profundas mudanças de paradigma, restringindo o parto do seu 

processo natural e direcionando-o para um ato cirúrgico em que a competência, o 

domínio, a autoridade e a opinião do profissional obstetra prevaleciam.  

Apesar de a hospitalização ter sido grande responsável pela queda da 

mortalidade materna e neonatal, as evidências do atual modelo de assistência ao 

parto e nascimento têm apresentado resultados desfavoráveis, muito além dos 

investimentos realizados pelo setor saúde. Para Barbalho (2002), é revoltante 

constatar que mais de 90% das mortes maternas poderiam perfeitamente ser 

evitadas por meio de tratamento digno, pois são cuidados, por vezes, elementares e 

negados às parturientes e às puérperas, desconhecendo o devido valor à condição 

de cidadania das mulheres. 

Sem dúvida, os aspectos éticos dessas condutas, muitas delas com 

indicações de procedimentos questionáveis, infringem alguns valores humanos, 

além daqueles estabelecidos nos códigos éticos dos profissionais da área da saúde 

(TAVARES, 1997). 

Ehrenreich e English (1973) apontam o poder da medicina em transformar 

eventos fisiológicos em doenças: a medicalização do corpo feminino – que “trata a 

gravidez e a menopausa como doença, transforma a menstruação em distúrbio 

crônico e o parto em um evento cirúrgico” (MS, 2006). 

Com a institucionalização hospitalar do parto a partir do século XX, o direito 

da mulher de decidir sobre a forma do seu próprio parto já não é uma questão tão 

simples para a gestante. De alguma forma, o ato fisiológico de parir não tem sido 

apenas um processo biológico e individual da mulher, mas também dos profissionais 
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de saúde que partejam e, muitas vezes, se sobrepõem aos anseios das clientes. 

Desse modo, intervêm ativamente no trabalho de parto, transgredindo a 

necessidade biológica do nascer e impedindo a mulher da satisfação de exercer o 

fascínio de uma experiência tão singular. 

Ao analisar o processo histórico da parturição, verificou-se que o modelo 

atual de atenção ao parto tem seus fundamentos na política de exclusão da parteira. 

A Política de Atenção ao Parto revela um modelo assistencial intervencionista que 

determinou a transformação de um processo parturitivo fisiológico em um evento 

médico e institucional hospitalocêntrico, mas com perspectivas de mudança a partir 

do Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (MS, 2006). 

No Brasil, o processo de institucionalização do parto se deu ao longo da 

década de 40. Até o início dos anos 60, a preocupação com a saúde da mulher se 

restringia à assistência hospitalar do parto, mas com a introdução da medicina 

preventiva no país e a criação de centros de saúde, iniciaram-se os programas de 

pré-natal, que tinham como objetivo a redução da mortalidade materna e perinatal. 

Algumas iniciativas locais também ocorreram para a redução da mortalidade 

materna, sendo uma delas o projeto desenvolvido por Galba Araújo, no Ceará, para 

integrar parteiras leigas ao sistema de saúde, transmitindo-lhes conhecimento para a 

melhoria da assistência. 

Em 1984, temos também, como conseqüência do movimento organizado da 

mulher, a instituição do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM) e, em 1996, o Ministério da Saúde, em parceria com a Federação Brasileira 

das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF) e Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) 

com objetivo de melhorar a qualidade da assistência ao parto e nascimento, reduzir 

a morbimortalidade materna e perinatal e reduzir os altos índices de cesareana que 

colocam o país entre os campeões mundiais, lança o Projeto Maternidade Segura – 

“A Assistência ao Parto Normal: um guia prático” (MS,2000). 

Sendo assim, para somar forças na qualidade da assistência às mulheres no 

âmbito do SUS, em agosto de 1999, a Portaria nº 985 deliberou sobre a criação do 

Centro de Parto Normal (CPN) para atendimento à mulher no período gravídico-

puerperal. Sua tarefa era reduzir a mortalidade materna e perinatal, humanizar a 

assistência à gravidez, parto e puerpério, sendo uma unidade destinada 

exclusivamente ao parto normal sem distócias (CFM, 1999). 
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Outro aspecto considerado foi a adoção da tecnologia apropriada para a 

promoção da assistência obstétrica qualificada ao trabalho de parto, parto e 

puerpério. Adotou-se, então, um conjunto de práticas saudáveis para o parto e 

nascimento – Manual do Ministério da Saúde: Parto, Aborto e Puerpério, Assistência 

Humanizada à Mulher, que incluem o respeito ao processo fisiológico e a dinâmica 

de cada nascimento, nos quais as intervenções devem ser cuidadosas, evitando-se 

os excessos e utilizando-se criteriosamente dos recursos disponíveis, um dos quais 

é o partograma (MS, 2000). 

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde (2000), os profissionais de 

saúde são coadjuvantes desta experiência e desempenham importante papel. Têm a 

oportunidade de colocar seu conhecimento a serviço do bem-estar da parturiente e 

do feto, reconhecendo os momentos críticos em que suas intervenções são 

necessárias para assegurar a saúde de ambos. Podem minimizar a dor, ficar ao 

lado, dar conforto, esclarecer, orientar, enfim, ajudar a parir e a nascer. Nunca é 

muito lembrar que esses são os primeiros momentos que tocam cada ser que nasce, 

e é importante se ter consciência da enorme responsabilidade profissional (MS, 

2006).  

Assim, o Conselho Federal de Enfermagem (2000), exercendo seu papel 

normatizador e regulador e com o intuito de melhorar a qualidade da assistência 

obstétrica, vê na enfermagem um forte aliado e determina que compete também ao 

Enfermeiro obstetra acompanhar e avaliar as gestantes de baixo risco no pré-natal, 

bem como prestar assistência ao parto normal sem distocia. Nessa perspectiva, para 

todo profissional que assiste à mulher no processo do nascimento, particularmente a 

enfermeira, o uso do partograma se faz necessário e viabiliza as competências do 

Enfermeiro Obstetra, regulamentadas na Lei do Exercício Profissional (LEP) nº 

7.498, de 15/6/1986, no art. 9° e a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN) 233/2000, art. 3º, alíneas a, b. 

 

Aos profissionais titulares de diploma ou certificado de Obstetriz ou 
Enfermagem Obstétrica, além das atividades de que trata o artigo 
precedente das atribuições do enfermeiro generalista, incube 
prestação de assistência à parturiente e ao parto normal, 
identificação de distócias e tomada de providências até a chegada do 
médico e realização de episiotomia e episiorrafia com aplicação de 
anestesia local, quando necessária. (COFEN, 2007). 

 
Osava (1996) fez uma análise comparativa das características do trabalho 
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médico e da enfermeira no acompanhamento do parto com dados da experiência 

norte-americana nos Centros de Nascimento (Birth Center) e outros centros afins. A 

discussão sobre a participação de não-médicos na assistência ao parto vem sendo 

retomada, ampliando-se a participação da enfermeira obstetra no parto, o que tem 

permitido um olhar atualizado sobre sua prática, seus paradigmas e sua real 

contribuição na atenção obstétrica. 

Seguramente, os profissionais que atendem partos, bem como as mulheres 

que recebem seus serviços, objetivam, ao fim da gestação, obter um recém-nascido 

saudável, com plena potencialidade para o desenvolvimento biológico e psicossocial 

futuro; e também a mulher/mãe com saúde e não traumatizada pelo processo do 

parto que acabou de experimentar (MS, 2001). 

 

 

2.3. O Partograma  

 

 

A seguir serão apontadas as recomendações quanto ao uso e à adoção do 

partograma caracterizado como instrumento para acompanhamento da evolução do 

trabalho de parto que avalia com eficácia o desenvolvimento do processo parturitivo, 

uma vez que ele permite condutas precoces e prevenção de intervenções 

desnecessárias como cesareanas, diminuindo assim a taxa de morbimortalidade 

materna e fetal. 

Apesar do partograma ser uma representação gráfica do trabalho de parto 

que permite visualizar e acompanhar a evolução do parto, bem como diagnosticar 

alterações e indicar a tomada de condutas apropriadas para a correção de desvios, 

ajudando a intervir em momento oportuno na redução de distócias e sofrimento fetal 

(MS, 2006), o país caminha lentamente na implementação das recomendações da 

OMS pelo Ministério da Saúde, no que concerne ao estabelecimento ao uso dessa 

prática. 

Descrever a história do parto é também apresentar um prévio conhecimento 

do seu surgimento e da importância desse instrumento no processo de parturição. 

Até 1950, vários estudos foram realizados sobre a dilatação cervical no 

tempo, legando importantes conhecimentos, mas ignorando propósitos essenciais, 

tais como: definição do complexo trabalho de parto, estabelecimento de normas que 
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regem seu curso e determinação de linhas significativas de normalidades (PAULA, 

et al. 1984). 

Segundo relata Paula LG et al. (2000), foi Emanuel Friedman, em 1951, que 

transformou a avaliação subjetiva em ciência preditiva - análise gráfica e estatística 

do trabalho de parto, dando o nome de Partograma. Friedman ao analisar a 

evolução do trabalho de parto em primíparas, e observou uma relação entre o tempo 

do trabalho de parto e a dilatação cervical. Ele se baseou em extenso estudo da 

dilatação da cérvice uterina no trabalho de parto, estabelecendo curva padrão de 

normalidade, amplamente aceita nos nossos dias. E concluiu que essa relação 

descrevia graficamente uma curva com características próprias.  

De acordo com o Centro Latino Americano de Perinatologia (CLAP), a curva 

de dilatação cervical se processa de forma ascendente, de início com menor 

velocidade de dilatação. No final, essa velocidade aumenta e o parto se desenvolve 

mais rapidamente (MS, 2006). 

A forma dos gráficos foi adaptada para diferentes necessidades, sendo que 

uma das mais importantes foi a de Philpott e Castle (1972), na Rodésia (África), com 

a criação da linha de alerta e linha de ação. À época, a assistência ao parto era 

realizada na maioria por parteiras, e havia necessidade de orientá-las no 

encaminhamento de partos disfuncionais para o hospital. Com base nos 

conhecimentos originais da dilatação cervical, construíram uma linha de alerta, que 

servia para identificar as pacientes de risco. Quando a dilatação cervical cruzava a 

linha de alerta, a paciente deveria ser encaminhada. Num intervalo de 4 horas, 

padronizaram a linha de ação, paralela à de alerta, porque este era o tempo de 

transporte da parturiente para centros médicos, onde se realizavam partos 

operatórios. O tempo gasto para se chegar até a unidade hospitalar era em torno de 

quatro horas. Assim, visando encaminhar para intervenções médicas, quando 

necessário, as parturientes em tempo hábil, foram criadas as linhas citadas, 

separadas por esse mesmo intervalo de tempo, que definem claramente a evolução 

anormal do trabalho de parto (PAULA, et al. 2001). 

Em informação verbal do médico Marcos Roberto Ymaio (2006), recomenda 

que em localidades onde a assistência obstétrica é ainda realizada por leigas, é 

essencial o treinamento das parteiras para uso correto do partograma, a fim de 

detectar qualquer desvio de normalidade na evolução do trabalho de parto e permitir 

que a parturiente seja encaminhada com segurança à unidade de saúde (YMAIO, 
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2006). 

Uma discussão mundial é diminuir os problemas inerentes ao parto e, desta 

maneira, reduzir as complicações maternas e feto-neonatais. Isto tem revelado maior 

vigilância do processo parturitivo em todos os seus períodos. O uso do partograma 

como ferramenta para o controle do trabalho de parto nos permite detectar 

rapidamente qualquer alteração e determinar verdadeiramente a presença de 

distócias, eliminando o caráter subjetivo do diagnóstico. 

A OMS sugere que o acompanhamento do trabalho de parto e do parto seja 

realizado inicialmente a cada sessenta minutos e, a seguir, a cada trinta minutos, 

conforme progrida a fase ativa do trabalho de parto (MS, 2001). Esta conduta faz 

com que o acompanhamento do trabalho de parto seja acertado. Assim, indica o uso 

do partograma durante o trabalho de parto nas maternidades, pois seu uso contribui 

para uma assistência conforme preconizada. 

Sua utilização é recomendada pela OMS, pois pode indicar claramente 

desvios no progresso do trabalho de parto, possibilitando intervenções antes que 

ocorram complicações. A aplicação do partograma demonstra sua utilidade na 

atenção do trabalho de parto e na identificação oportuna de anormalidades, uma vez 

que constitui um recurso eficaz na atenção ao trabalho de parto, tanto no hospital 

quanto no nível primário, permitindo a intervenção adequada. Ele deve constituir-se 

em uma ferramenta básica na atenção materna (LANSKY, et al. 2000). 

Considerando a necessidade de adequar a tecnologia no parto e 

nascimento, para promover assistência menos intervencionista com práticas seguras 

e apropriadas à fisiologia do parto, se tem no partograma um instrumento valioso de 

vigilância ao trabalho de parto que permite o diagnóstico precoce de distócias, 

possibilitando ao profissional atender a critérios para intervir no momento adequado. 

Tal prática é fundamental para evitar ou minimizar agravos à saúde da mãe e do feto 

(ROCHA, et al. 2006).  

Nas últimas décadas, vimos uma rápida expansão no desenvolvimento e uso 

de uma variedade de práticas desenhadas para iniciar, corrigir a dinâmica, acelerar, 

regular ou monitorar o processo fisiológico do parto, com o objetivo de obter 

melhores resultados de mães e recém-nascidos, e algumas vezes para racionalizar 

padrões de trabalho de parto no caso de parto hospitalar (OMS, 1996). 

A importância do partograma se confirma quando, num momento definido, 

avaliamos a completa evolução do parto. Ele traz todas as informações necessárias: 
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a dilatação cervical, a descida da apresentação, a posição fetal, a variedade de 

posição, a frequência cardíaca fetal, as contrações uterinas, a infusão de líquido e a 

analgesia. O exame completo de todas essas variáveis permite conhecer a evolução 

do parto e dos fatores etiológicos responsáveis pela sua evolução normal e anormal 

(MS, 2001). 

O uso rotineiro dessa tecnologia simples é eficaz para o sucesso do trabalho 

de parto e parto sem intercorrências, bem como detecção precoce de distocias, 

constituindo-se no verdadeiro “retrato de corpo inteiro” da evolução do trabalho de 

parto, cujos desvios podem ser reconhecidos até por profissionais menos 

experientes, pela leitura de definições gráficas de padrões e normalidades (PAULA, 

et al. 1984). 

Por esses aspectos deve-se estimular o aprendizado do uso do partograma 

na assistência clínica ao parto, pois ele é um instrumento de importância 

fundamental no diagnóstico de desvios da normalidade.  

Em 1985, em Fortaleza, foi realizada a Conferência Internacional sobre 

“Tecnologia Apropriada para o Nascimento e Parto”, promovida pela OMS. Este 

evento foi um marco na revisão das tecnologias apropriadas ao parto e nascimento, 

considerando a parturição como um processo fundamentalmente fisiológico, 

adotando uma série de recomendações e tendo como ponto importante a introdução 

do partograma na prática obstétrica (ROCHA, et al. 2006). 

O Ministério da Saúde recomendou a introdução do partograma pela 

primeira vez em 1991. Como parte da iniciativa para a “Maternidade Segura”, a 

OMS, em 1994, torna obrigatório o seu uso nas maternidades para o 

acompanhamento do trabalho de parto. Dois anos após (1996), publica “Assistência 

ao parto normal: um guia prático”, que foi elaborado por um grupo de especialistas 

de diversos países, com base nas melhores evidências científicas no qual classificou 

as práticas obstétricas em quatro as categorias assistenciais (MS, 2001). 

Dentre as práticas incluídas na Categoria A, encontra-se o monitoramento 

cuidadoso do trabalho de parto por meio do uso do partograma (ROCHA, et al. 

2006). 

Em sua dissertação de mestrado, Rocha (2005) salienta a importância deste 

instrumento. Nesse documento, ela também destaca as recomendações do 

Ministério da Saúde quanto às práticas usadas na assistência ao parto foram 

classificadas em quatro categorias descritas a seguir: 
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 CATEGORIA A: Práticas demonstradamente úteis e que devem ser 

estimuladas 

 CATEGORIA B: Práticas claramente prejudiciais ou ineficazes e que devem 

ser eliminadas 

 CATEGORIA C: Práticas em relação às quais não existem evidências 

suficientes para apoiar uma recomendação clara e que devem ser utilizadas 

com cautela até que mais pesquisas esclareçam a questão 

 CATEGORIA D: Práticas frequentemente utilizadas de modo inadequado. 

 

Os benefícios da interpretação gráfica da evolução do trabalho de parto são 

inúmeros. Um método simples que se realiza em qualquer folha de papel. Na 

verdade, seu uso facilita o acompanhamento do trabalho de parto por principiantes e 

a passagem de plantão do pré-parto. Também favorece a utilização racional de 

ocitócicos e analgesia e, sobretudo, interfere na diminuição da incidência de 

cesáreas sem indicação obstétrica absoluta. Dessa forma, sua utilização é 

valorizada pelo diagnóstico precoce das distócias (MS, 2001). 

Portanto, neste entendimento, o partograma é um indicador de qualidade da 

assistência clínica ao parto, pois o uso dessa ferramenta possibilita o 

acompanhamento do trabalho de parto para o diagnóstico dos desvios da 

normalidade.  
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Figura 5. Partograma



R e v i s ã o  d e  l i t e r a t u r a  | 38 

 

 

2.4. O movimento pela qualidade da assistência ao parto  

 

 

A fim de compreender o atual modelo de atenção à mulher no processo 

parturitivo deve-se ressaltar o movimento de transformação social intitulado 

institucionalização do parto causou mudanças de paradigmas filosóficos que 

fundamentaram o modelo de atenção médica atual. O processo de urbanização e 

industrialização, o esfacelamento do poder da igreja como referência social e o 

crescimento da ciência cartesiana e positivista no meio social formam a base dessas 

transformações (MOTTA, 2003). 

O paradigma medicalizante, hospitalocêntrico e tecnológico imprimiu uma 

abordagem assistencial cada vez mais intervencionista, com redução da autonomia 

da mulher, e a atuação centrada nos profissionais culminou com a fragmentação do 

processo de parir, o qual se perpetua ainda hoje (OSAVA E MAMEDE, 1995; 

MARTINS, et al. 2005; ALMEIDA, et al. 2005).  

O direito da mulher de decidir sobre a forma do seu próprio parto já não é 

uma questão tão simples para a gestante. De alguma forma, o ato fisiológico de parir 

não tem sido apenas um processo biológico e individual da mulher, mas também dos 

profissionais de saúde que partejam e, muitas vezes, se sobrepõem aos anseios das 

clientes. Desse modo, intervêm ativamente no trabalho de parto, transgredindo a 

necessidade biológica do nascer e impedindo a mulher da satisfação de exercer o 

fascínio de uma experiência tão singular (CHAZAN, 2005). 

Atualmente, uma grande parcela dos partos é realizada em instituições 

hospitalares. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, no ano de 2000, um 

total de 3.093.977 de partos foi realizado em instituições hospitalares, enquanto foi 

realizado um total de 40.829 de partos domiciliares (MS, 2000).  

A assistência obstétrica, o parto, constitui um fenômeno crítico do período 

gravídico-puerperal. De acordo com o Ministério da Saúde, 60% dos óbitos maternos 

notificados no país ocorrem por ocasião da internação no parto. Dessa maneira, a 

falta de assistência se caracteriza como fator determinante (MARTINS, 2001). 

A OMS foi criada em 1948 com a finalidade de instituir planos, 

recomendações, metas e ações no sentido de promover a saúde do mundo. Os 189 

países filiados trocam experiências e conhecimentos, a fim de contribuir na 
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construção dessas metas. No ano internacional da criança (1979), iniciou-se um 

processo de questionamentos sobre a atenção médica dispensada ao parto e à 

criança. Um Comitê regional foi criado na Europa para avaliar os limites de 

intervenções, com o propósito de reduzir a taxa de morbimortalidade perinatal e 

fetal. 

A preocupação com a adequação da assistência é uma tendência que tem 

sido discutida e desenvolvida por vários segmentos da sociedade, não sendo restrita 

aos profissionais de saúde, por contrapor-se ao modelo de assistência ao parto e 

nascimento praticado nas últimas décadas, caracterizado pela institucionalização do 

parto e pelo uso rotineiro de práticas obstétricas, muitas vezes iatrogênicas 

(ROCHA, et al. 2006). 

Na década de 1980, dois documentos publicados marcaram o início da 

assistência humanizada ao parto e nascimento. O primeiro foi produto de uma 

conferência realizada em Fortaleza, em 1985, intitulando-se “Tecnologia Apropriada 

para o Nascimento” e estabeleceu recomendações sobre os cuidados com a 

gravidez e o parto, recomendações estas que estimulam o uso de técnicas de 

acordo com a necessidade no momento do parto, bem como a estudos de ensino e 

pesquisa, para avaliar e estabelecer novas práticas e tecnologias para uma 

assistência ao processo parturitivo de qualidade. 

Esses documentos são resultado de uma ampla sistematização da 

assistência, que envolveu vários especialistas do mundo e usuárias dos serviços de 

saúde. O resultado da análise de 40 mil estudos sobre 275 práticas pesquisadas, 

desde 1950 a meados da década de 1990, foi um conjunto de práticas incluídas no 

“A Guide of Effective Care in Pregnancy and Childbirth” (DINIZ, 2001). 

No sentido de atender as reivindicações e demanda de saúde da mulher, o 

Ministério da Saúde, juntamente com as organizações não-governamentais vêm 

estabelecendo ações, dentre outras, o PHPN, Prêmio Galba Araújo, Maternidade 

Segura e Hospital Amigo da Criança como forma de promover a qualidade da 

assistência e diminuir os índices de mortalidade materna e fetal (MS, 2004).  

O parto normal que, na verdade, nem sempre deveria ser entidade 

nosológica, em Goiânia representa a terceira causa de internação, segundo 

DATASUS (2006), com alto índice de parto por cesarianas que atinge níveis 

superiores a 40% do total. Com o objetivo de estimular o parto normal, a Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia inaugurou, em 28 de setembro de 2000, a 
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Maternidade Nascer Cidadão, com um modelo de assistência voltado para o parto 

humanizado.   

O atendimento humanizado representa uma nova abordagem de assistência 

à parturiente, que requer uma atitude interdisciplinar entre os profissionais. Inclui a 

participação do companheiro e família da cliente, além de questionar a adoção de 

outras condutas técnicas que interferem no processo natural do nascimento, como, 

por exemplo, evitar que a parturiente seja examinada repetidas vezes (toque 

vaginal), evitar o uso de ocitócicos sem a prévia indicação, além de, outros 

procedimentos, como enemas e tricotomia pubiana. 

Nesse propósito, as orientações programáticas do Ministério da Saúde, 

desde a implantação do PAISM em 1984, determinam que também compete ao 

enfermeiro obstetra acompanhar e avaliar as gestantes de baixo risco no pré-natal, 

bem como prestar assistência ao parto normal sem distócia. 

A discussão sobre a participação de não médicos na assistência ao parto 

vem sendo retomada, ampliando-se a participação da enfermeira obstetra no parto, 

o que tem permitido um olhar atualizado sobre sua prática, seus paradigmas e sua 

real contribuição na atenção obstétrica.  

Osava (1996) fez uma análise comparativa das características do trabalho 

médico e das Enfermeiras no acompanhamento do parto com dados da experiência 

norte-americana nos Centros de Nascimento (Birth Center) e outros centros afins, 

concluindo que a assistência de enfermeiros obstetras não deixa em nada a desejar 

em relação aos médicos. 

 A autora supra-referida afirma ainda que a Enfermeira Obstetra é a 

profissional capaz de gerar um resultado importante na assistência ao parto, 

favorece a naturalização da experiência de parir e a humanização da assistência, 

contribui para a redução de cesarianas e, conseqüentemente, para a redução dos 

índices de morbimortalidade materna e perinatal.  

Nesta perspectiva, para uma real mudança de paradigma da assistência, 

tem-se na enfermeira uma forte aliada, segundo o perinatologista americano 

Marsden Wagner. Em países onde existiam Enfermeiras Obstetras e Obstetrizes 

engajadas no projeto, foi observada melhora efetiva na qualidade da assistência. 

Para o autor, colocar nas mãos das enfermeiras obstetras e obstetrizes o cuidado 

primário de gestantes e parturientes de baixo risco constitui uma das principais 

estratégias para a transformação da atual assistência ao trabalho de parto, parto e 
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nascimento (WAGNER, 2001). 

Essa preocupação com a avaliação da assistência obstétrica e neonatal veio 

de encontro com o preceito constitucional de 1988 e os protocolos ministeriais como 

forma de garantir a cidadania à saúde da mulher. 

Nesta linha de pensamento, a acreditação e avaliação são termos para 

designar estudos e julgamentos sobre a implantação de programas, funcionamento 

de serviços e comportamento humano nas organizações institucionais. Alves e Silva 

(2000) afirmam que os conceitos de avaliação e qualidade evoluem sempre juntos. 

Segundo Bezerra (2003), até meados do século XVIII as organizações, 

embora possuíssem um trabalho organizado, desenvolviam-se de forma lenta. Após 

a Revolução Industrial, com a aplicação do conhecimento científico no 

desenvolvimento tecnológico da produção, bem como a melhoria nos modelos 

administrativos, houve aumento na produtividade industrial, e nela se inclui a 

tecnologia aplicada à área da saúde.  

Historicamente, as instituições têm buscado mudança de paradigmas nos 

modelos de gestão organizacional, visando alcançar formas de gestão de pessoas 

para melhoria na produção e na qualidade da assistência em saúde. Na visão de 

Bezerra (2003), as mudanças afetam toda a estrutura, a cultura faz com que os 

indivíduos que integram as instituições busquem diferentes formas de adaptação e 

agreguem novos valores para atender às atuais demandas sociais do mercado e ao 

desenvolvimento dos recursos humanos no cenário de atendimento à saúde.  

Vale ressaltar que no processo de desenvolvimento, as organizações, pelas 

dificuldades vivenciadas, buscaram soluções para valorizar o potencial humano e a 

produção organizacional, por meio de mudança no paradigma administrativo do 

trabalhador de Recursos Humanos (RH) para Gestão de Pessoas. Essa mudança 

potencializa o desenvolvimento das pessoas como uma forma de crescimento da 

instituição. Tal tipo de gestão permite que as empresas reorganizem processos de 

educação continuada e métodos de avaliação, satisfazendo as necessidades 

institucionais e a equipe de colaboradores com resultados qualitativos na assistência 

à saúde dos usuários. 

A avaliação da qualidade assistencial na área obstétrica e perinatal 

representa uma questão complexa, pois as instituições de saúde nem sempre 

adotam registros padronizados nos prontuários o que facilitariam a 

operacionalização de dados informatizados. Alguns autores, dentre eles Fernando 
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Filho Tonial et al (2000), afirmam que utilizar indicadores adequados de avaliação de 

qualidade, independente do método, é importante para evitar os erros e os vieses. 

As diretrizes do Ministério da Saúde (2000) norteiam a prestação da 

assistência obstétrica, com ênfase na humanização da assistência ao parto e 

nascimento, visando a demanda e a qualidade do atendimento. Na última década, a 

política governamental estabeleceu indicadores de qualidade para avaliação 

sistemática da assistência, dentre eles, os projetos: “Iniciativa Hospital Amigo da 

Criança”, “Maternidade Segura” e “Acreditação Hospitalar”, que preconizam normas 

técnicas e guias básicos para implantação e implementação de programas na área 

de saúde da mulher. 

Na perspectiva da normatização da assistência de saúde, Novaes e 

Paganini (1994), desenvolveram um “Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar”, o 

qual foi adaptado do “Manual de Acreditação Hospitalar Pan-Americana de Saúde”, 

testado no país em 17 instituições hospitalares. Segundo o autor, o Acreditação é a 

padronização do atendimento aos usuários, em qualquer especialidade, baseado em 

critérios comuns, nos hospitais acreditados. 

O Ministério da Saúde, em 2000, desenvolveu um instrumento para 

Acreditação Hospitalar como procedimento de avaliação dos recursos hospitalares, 

voluntário, periódico, reservado e que tende a garantir a qualidade da assistência 

por meio de padrões previamente aceitos. Racionaliza os serviços de saúde 

baseado na avaliação da qualidade da assistência, contendo indicadores avaliativos 

e classificatórios tanto do processo assistencial quanto da estrutura das instituições 

de saúde. O “Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar” estabelece padrões para 

qualidade da assistência à saúde em diferentes especialidades, inclusive na área 

obstétrica e neonatal - em maternidades no SUS, o que certamente contribuirá para 

a melhoria contínua dos processos assistenciais na área, assim como para 

segurança dos profissionais (NOVAES; PAGANINI, 1994). 



R e v i s ã o  d e  l i t e r a t u r a  | 43 

 

 
2.5. Contextualizando o cenário do estudo  

 

Em Goiânia, o atendimento à mulher no processo gravídico-puerperal está 

distribuído em cinco maternidades públicas e gratuitas com quadro de pessoal 

técnico-administrativo capacitados para assistir as mulheres segundo as propostas 

de humanização da assistência ao parto e nascimento preconizadas pelo Ministério 

da Saúde e complementado por instituições hospitalares privados que assistem à 

clientela do SUS, abrange diferente grupos sociais, mais freqüentemente, as 

camadas com baixo poder econômico, as usuárias provêm de diferentes regiões do 

município de Goiânia-Go. A pesquisa teve como cenário as seguintes maternidades: 

 

 

2.5.1. Maternidade Nascer Cidadão  

 

 

Esta maternidade foi inaugurada em 28 de novembro de 2000, é uma 

instituição pertencente à rede municipal de saúde de Goiânia integrada ao SUS. Sua 

construção foi uma reivindicação da comunidade local (Jardim Curitiba) tendo em 

vista que distância de outras unidades de saúde aproximadamente 30 km. O 

programa teve início depois de muitos anos de pressão por parte dos habitantes de 

Vitória, uma das favelas mais pobres de Goiânia (MARTINS, 2001).  

Martins (2001) descreve ainda que, evidentemente, a decisão da construção 

dessa maternidade surgiu em atendimento a uma forte reivindicação do movimento 

de mulheres, da igreja e outros segmentos sociais que se mobilizaram para viabilizar 

a proposta. Houve, também, uma participação efetiva dos membros da Associação 

Brasileira de Obstetrízes e Enfermeiras Obstetras (ABENFO/GO) e dos professores 

de Enfermagem das Universidades Federal e Católica, de tal forma que o Secretário 

de Saúde, reconhecendo não só o interesse da população, como também o direito 

da participação popular na formulação da política de saúde do município, começou 

efetivamente a construção da obra em janeiro do ano de1999.  

A maternidade Nascer Cidadão revelou que o Brasil pode dar certo, para 

tanto, foi necessário um pouco de vontade política, mas quando existem 

organização e mobilização social das comunidades na cobrança de seus legítimos 
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direitos, nessa perspectiva o poder público torna-se responsável no cumprimento 

dos direitos constitucionais dos cidadãos. 

Embora o edifício se localize em uma região pobre e marginalizada da 

cidade, goza de uma linda e moderna arquitetura – os espaços internos são amplos, 

com tetos de pé direito altos e áreas verdes para convivência. Os apartamentos para 

internação e demais ambientes de serviços são adequados, oferecendo conforto à 

usuária e demais membros da equipe de saúde.  

A maternidade se destaca por sua filosofia de atendimento, com o modelo 

de assistência voltado para o Parto Humanizado, portanto, procura utilizar técnicas 

de parto natural, recorrendo à cesárea somente quando a primeira alternativa não é 

viável. Atualmente, obteve os títulos de: Hospital Amigo da Criança, Maternidade 

Segura e Prêmio Galba Araújo, todos voltados para a humanização do atendimento 

da mulher e do recém-nascido. 

A instituição possui infraestrutura física com aparelhos especialmente 

desenhados para facilitar o parto – cama PPP (pré-parto, parto e puerpério) para as 

parturientes. Assim, clientes e acompanhantes ficam na clínica durante o tempo que 

for necessário. 

A maternidade atende mulheres grávidas pobres ou sem teto, incluindo 

muitas adolescentes de rua. Oferece um espaço que promove a dignidade e o 

respeito durante o parto e a primeira semana de vida do bebê, com a esperança de 

que "nascer cidadão" se traduza significativamente em "ser cidadão".  

À época de sua criação a equipe de saúde e funcionários foi capacitada com 

as mudanças de paradigma assistencial que atende os preceitos dos direitos 

constitucionais da usuária. Ou seja, observa-se que oferece atenção obstétrica de 

qualidade. 

Ainda como forma de humanizar a assistência, a equipe - médica e 

enfermagem - aborda as mães de forma respeitosa, demonstrar expressão de afeto 

físico. Abraços, pegar na mão e, outros gestos são tarefas importantes, pois a 

atenção obstetrícia representa parte do atendimento de que a parturiente carece 

naquele momento.  

No entanto, este acolhimento por vezes traz alguns inconvenientes. É 

natural que algumas mães não queiram alta precoce para retornar a sua moradia. 

Afinal, este é um lugar muito cômodo e amável, comparando-se com a realidade que 

terão de enfrentar em suas próprias casas (MARTINS, 2001). 
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2.5.2. Maternidade do Hospital das Clínicas 

 

 

O Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC/ UFG), 

fundada em 23 de janeiro de 1962, se localiza na 1ª Avenida, s/n, Setor Leste 

Universitário de Goiânia,Go, é uma instituição de ensino da área de saúde que tem 

por objetivos: assistência, ensino, pesquisa e extensão, e tem como missão: 

“Promover assistência humanizada e de excelência à saúde do cidadão, integrando-

se às políticas públicas de saúde. Serve de campo moderno e dinâmico para ensino, 

pesquisa e extensão nas diversas especialidades da saúde” (HC/UFG, 2008). 

Em 23 de março de 1984, desvinculou-se da Faculdade de Medicina e ficou 

subordinada hierarquicamente à Reitoria como órgão suplementar da UFG, 

composto por uma Diretoria e um Conselho Diretor próprio e com poder consultivo e 

deliberativo.  

Em 1975, vinculada à Faculdade de Medicina criou-se a Faculdade de 

Enfermagem e Nutrição que no ano 1986 se desvincularam e se tornaram duas 

faculdades independentes, ou seja, Faculdade de Enfermagem e Faculdade de 

Nutrição. 

A Maternidade Escola do Hospital das Clínicas atualmente possui 30 leitos e 

atende principalmente gestantes de alto risco. De modo incipiente, a instituição 

desenvolve assistência humanizada ao parto e nascimento, preconizada pelo 

Ministério da Saúde, contudo, deve ser levado em conta que sua infra-estrutura 

física não oferece condições ideais, já que não permite privacidade às usuárias e 

impede a presença do parceiro ou acompanhante durante sua internação, no 

trabalho de parto e parto, dentre outros aspectos.  

 

 

2.5.3. Maternidade Nossa Senhora de Lourdes 

 

 

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes situa-se à Rua 230, s/n, bairro 

Nova Vila da capital. Unidade da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES/GO) 

foi fundada em 1970 no Governo de Otávio Lage. À época, a condução dessa 
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unidade de saúde ficou a cargo da então primeira-dama do Estado, Marilda Fontoura 

de Siqueira.  

Na Maternidade, são priorizados atendimentos às gestantes que realizavam 

pré-natal nesta unidade, exceto casos de emergência. Na unidade funcionava um 

laboratório de análises clínicas, um serviço de pediatria e berçário, além de todo o 

quadro de médicos formado por especialistas.  

Atualmente, conta com 38 leitos e realiza cerca de 150 partos mensais. 

Tornou-se a primeira maternidade goiana a receber, desde 1999, o título de 

“Hospital Amigo da Criança”, distinção que é conferida pelo Ministério da Saúde e 

UNICEF aos hospitais que cumprem uma série de medidas na prestação de 

assistência à mãe e ao recém-nascido seguindo os 10 passos do aleitamento 

materno, dentre os demais cuidados de humanização.  

Dentre as várias atividades, assistem às mulheres no processo gravídico-

puerperal e ao recém-nascido durante o período de puericultura, destacando o 

incentivo ao aleitamento materno e outras ações que possibilitam o 

acompanhamento ambulatorial de crescimento e desenvolvimento de crianças até 

dois anos de idade.  

No atendimento pré-natal desenvolve, em especial, ações com enfoque na 

gravidez na adolescência, na faixa etária entre 14 e 20 anos. As usuárias são 

atendidas uma vez por semana por equipe multidisciplinar. As gestantes participam 

de atividades e assistem a palestras sobre temas como fertilização, alimentação, 

tipos de parto e cuidados com o bebê. 

Também existe um serviço de ginecologia que desenvolve ações de 

planejamento familiar, incluindo diversos métodos contraceptivos capazes de 

viabilizar ao casal todos os métodos anticoncepcionais, incluindo a laqueadura e a 

vasectomia. Em 2007, passou a contar com o serviço de mastologia. 

Desde 1971, conta com estagiários de medicina. Oferece internato aos 

estudantes, campo de estágio aos acadêmicos de Enfermagem da Universidade 

Federal de Goiás (FEN/UFG). A maternidade mantém ainda parcerias com diversas 

instituições de ensino superior de Goiânia e interior do Estado, recebendo alunos 

dos cursos de enfermagem, psicologia, medicina e outras áreas de saúde. 
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2.5.4. Maternidade do Hospital Materno Infantil 

 

 

O Hospital Materno Infantil (HMI) foi inaugurado em 1973 como referência 

em atendimentos de alta complexidade em pediatria, ginecologia e obstetrícia para a 

população de Goiás e outros estados brasileiros.  

Possui 178 leitos e presta serviço de urgência e emergência em pediatria e 

obstetrícia 24 horas por dia. Atende os casos graves encaminhados por vários 

municípios goianos. Funciona também como hospital-escola, recebendo alunos de 

diversas faculdades e cursos profissionalizantes de escolas estaduais e particulares. 

O HMI tem como missão promover a saúde da mulher e da criança por meio 

das ações sócio-educativas e assistência médico-hospitalar, no contexto da saúde 

pública do Estado de Goiás e contribuir para o desenvolvimento científico através do 

ensino e pesquisa. Sua visão: ser referência em serviços especializados nas áreas 

da saúde da mulher e da criança, com enfoque na humanização da assistência 

integral aos seus clientes. 

Entre os destaques da instituição estão as Unidades de Terapia Intensiva 

obstétrica, neonatal e pediátrica - únicas e pioneiras em Goiás. O Centro de 

Reabilitação de Fissuras de Lábio Palatais funciona com acompanhamento desde o 

pré-natal de alto risco. Possui serviço de atendimento a vítimas de violência sexual.  

A instituição desenvolve, desde 2000, o Projeto Canguru - que teve origem 

na Colômbia, em 1979, com a finalidade de utilizar os pais como incubadoras. O 

estímulo à amamentação natural é efetivo até mesmo por destaque ao título de 

Hospital Amigo da Criança, e o Banco de Leite Humano trabalha com coleta, 

pasteurização e distribuição de leite desde 1999. 

 

 

2.5.5. Maternidade Dona Íris 

 

 

Embora não incluída no estudo por estar fechada para reforma, a 

maternidade é uma referência na assistência à Saúde da Mulher, particularmente ao 

parto e nascimento de baixo risco.  
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A Maternidade Dona Íris, localizada à Rua R-07 esq. c/ Av. Perimetral, na 

Vila Redenção, Goiânia-Go. Construída em 1969, é uma unidade administrada pela 

Secretaria Estadual de Saúde, presta atendimento básico de pré-natal e parto, 

ginecologia e pediatria.  

Conta com 30 leitos e atende média mensal de 300 pacientes. Realiza cerca 

130 partos por mês. Também desenvolve o programa de Planejamento Familiar que 

inclui a realização de cirurgias de laqueadura e vasectomia, totalizando uma média 

de 40 procedimentos ao mês. 

Destaca-se por ser referência no atendimento especializado de adolescentes 

em pré-natal e parto, além dos serviços de ginecologia e obstetrícia ambulatorial e 

cirúrgica. Desenvolvem ações educativas de incentivo ao aleitamento materno, 

cuidados com o bebê, atendimento ambulatorial de puericultura de alto risco. As 

usuárias contam com serviço de assistência social. Na própria maternidade, os 

processos de licença maternidade e registro de nascimento e certidão de óbito são 

encaminhados durante a internação. 

Esperamos que após a reforma e a reestruturação do prédio e das 

instalações essa maternidade ofereça recursos humanos, de infra-estrutura física e 

materiais para atender plenamente ao novo enfoque da assistência humanizada ao 

parto e nascimento, como direito constitucional de cidadania da usuária do SUS.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGIA 
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Esta investigação se caracteriza como um estudo descritivo exploratório, de 

natureza qualitativa. Segundo Minayo (2006), a pesquisa qualitativa é caracterizada, 

com a realidade que não pode ser quantificada e por aprofundar-se no mundo dos 

significados das ações e relações humanas de modo a permitir uma compreensão 

abrangente da problemática que envolve os profissionais de saúde que assistem à 

mulher no período gravídico-puerperal. 

A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis (MINAYO, 2003). 

Assim, os investigadores que utilizam métodos qualitativos focam suas 

pesquisas baseadas em descobrir, examinar e descrever as pessoas, seus 

ambientes naturais e as teias relacionais que se formam na sociedade. Nesse 

sentido, podemos dizer que a pesquisa qualitativa em saúde está focalizada nas 

experiências das pessoas em relação à saúde e à doença, freqüentemente, é 

conduzida nos locais onde se desenrolam as ações cotidianas dos participantes 

(MEDEIROS, et al. 2007). 

 

 

3.1. Campo de estudo 

 

 

O estudo foi desenvolvido em quatro maternidades públicas de Goiânia que 

adotam a abordagem de humanização da assistência ao parto e nascimento, no 

entanto, cada uma das unidades apresenta abordagem distinta ao assistir à mulher 

no processo parturitivo: Maternidade Nascer Cidadão, Maternidade do Hospital das 

Clínicas, Maternidade Nossa Senhora de Lourdes e Maternidade do Hospital 

Materno Infantil.  

 

 

3.2. Cuidados éticos 

 

 

Na realização desta pesquisa observou-se os cuidados éticos: o projeto foi 
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aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital Materno Infantil de Goiânia, sob 

Protocolo CEP-HMI nº 009/07, 08 de maio de 2207 (Anexo B), em conformidade 

com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre os 

aspectos ético-legais dos estudos científicos que envolvem seres humanos (OMS, 

1996).  

E, todos os sujeitos aceitaram participar da pesquisa assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido contendo explicações sobre o estudo (Anexo A). 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido representa a exigência ética de que 

o consentimento dos participantes seja obtido antes de sua inclusão em um 

experimento ou pesquisa. 

 

 

3.3. Coleta dos dados e sujeitos da pesquisa  

 

 

Participaram desta pesquisa, quinze profissionais, sendo quatorze médicos e 

uma enfermeira que assistem à parturiente de baixo ou alto risco nas maternidades 

públicas onde o estudo foi desenvolvido.  

A coleta dos dados foi realizada por um auxiliar de pesquisa, previamente foi 

tecnicamente capacitado pela pesquisadora acerca da coleta qualitativa por meio de 

entrevista semi-estruturada. As entrevistas ocorreram no período entre agosto e 

outubro de 2008, gravada com consentimento do entrevistado.  

A técnica de entrevistas semi-estruturadas permite o aprofundamento de 

questões que estão sendo investigadas, bem como a sua representação. Além do 

mais, permite um maior contato com o sujeito (LAVILLE; DIONNE, 1999). 

As entrevistas agendadas ocorreram em horário de trabalho, conforme 

disponibilidade dos profissionais, nas dependências da instituição na qual os sujeitos 

trabalhavam, e em local que lhes garantia a privacidade.  

O roteiro semi-estruturado de entrevista permitiu indagar questões que 

possibilitou aprofundamento no tema abordado, assim, se buscou respostas aos 

seguintes questionamentos: 

1. Qual a sua opinião acerca do uso do partograma no diagnostico de distocias 

durante o processo parturitivo? 

2. Comente suas experiências na evolução clínica do trabalho de parto, tomando 
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como avaliação os registros no partograma. 

3. Relate suas facilidades ou dificuldades em utilizar essa tecnologia no 

acompanhamento de parturiente de baixo e alto risco. 

Adotou-se o critério de saturação de dados, ou seja, a repetição de idéias e 

informações, como coloca Fontanella, Ricas e Turato (2008, p.17): 

 

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

 

Corroborando com o pensamento dos autores, supracitados, entendemos 

que na construção do conhecimento o número de participantes da pesquisa não 

deve ser marcado por amostras de informações repetidas, mas por saturação dos 

dados relevantes acerca do evento ou fenômeno pesquisado. 

As entrevistas foram transcritas e posteriormente agrupadas em categorias 

temáticas.  

Após a leitura exaustiva das falas dos depoentes, e considerando os 

objetivos do estudo e as questões teóricas até aqui apontadas, ordenou-se e 

classificou o conteúdo dos textos, de onde emergiram as categorias temáticas. 

A análise dos dados foi construída na inter-relação da apresentação dos 

resultados em conjunto com a literatura apropriada ao tema, a fim de compreender e 

conhecer o objeto em estudo. Este exercício de observação, apresentação e busca 

da relação com a literatura existente resultou numa leitura da realidade investigada, 

cuja análise e resultados serão apresentados no capítulo a seguir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 



A p r e s e n t a ç ã o  e  a n á l i s e  d o s  r e s u l t a d o s  | 54 

 

Inicialmente o desenvolvimento desta pesquisa compreendeu uma reflexão 

acerca da evolução histórica e política da assistência à parturiente e uso do 

partograma durante o processo de parturitivo, e ainda apresenta a contextualização 

do cenário de pesquisa - as maternidades públicas de Goiânia, pois o conhecimento 

dessa realidade oferece substrato indispensável para compreensão com 

profundidade dos dados em estudo. 

 

 

4.1. Categorias Temáticas 

 

 

No desenvolvimento do processo de apresentação, análise dos resultados e 

na elaboração das categorias valeu-se da compreensão dos dados obtidos nos 

discursos dos depoentes que foram categorizados de acordo com o tema proposto 

e, de onde emergiram três categorias temáticas: O Partograma no diagnóstico de 

distocias no processo parturitivo; Facilidades no emprego do partograma; 

Dificuldades no emprego do partograma. 

O grupo de depoentes integra-se por 14 médicos e apenas uma enfermeira, 

no entanto, vale ressalta que historicamente, o parto era assistido, 

predominantemente, por mulheres dentre as quais a enfermagem sempre exercia a 

assistência à parturiente. Entretanto, atualmente em Goiânia, essa realidade 

apresenta-se diferente com poucas enfermeiras desenvolvendo essa atividade, 

enquanto a medicina majoritariamente assiste a mulher durante o parto. Este dado 

foi identificado durante a coleta de dados quando os enfermeiros eram convidados e 

se negavam a participar do estudo justificando-se que não estavam assistindo à 

mulher no processo parturitivo. 

No sentido de garantia do anonimato dos entrevistados, na transcrição dos 

depoimentos utilizou-se siglas para registrar as falas: E – Enfermeira, M – Médico, e 

as maternidades pela inicias: Materno Infantil - MI, Nossa Senhora de Lourdes -NSL 

, Maternidade Nascer Cidadão - MNC  e Hospital das Clínicas - HC. 
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4.2. O Partograma no diagnóstico de distocias no processo parturitivo 

 

 

Ao avaliar a utilização do partograma como ferramenta indicativa para 

diagnóstico de distocias, os depoentes consideraram como uma tecnologia 

importante a ser utilizada na avaliação do trabalho de parto, provavelmente com seu 

uso aumentou-se a quantidade e a qualidade das informações com observações 

mais precisas: 

 
O partograma é a maneira que você tem para ver a evolução normal 
do trabalho de parto... (M2-NC) 
 
Eu acho que o partograma é um instrumento, sim, extremamente 
adequado durante o processo parturitivo, sem dúvida nenhuma (M1-
NSL). 
 

Obstetras que participaram de um levantamento da Organização Mundial de 

Saúde (WHO) afirmaram aumento no sentimento de satisfação no entendimento do 

processo de trabalho de parto. Essa combinação de sentimentos subjetivos e razão 

podem ser importantes para que, juntos, ocorram melhoria de resultados nos partos 

(LENNOX; KWAST; FARLEY, 1998). 

No estudo, houve, controvérsia quanto ao uso do partograma como método 

diagnóstico de distocias, um depoente o considera como uma ferramenta auxiliar e 

não um instrumento de diagnóstico: 

 
O partograma é assim... um instrumento não adequado para 
diagnosticar e sim auxiliar durante a avaliação do trabalho de parto. 
Ele não faz um diagnóstico, ele te auxilia para ver a evolução: se a 
evolução está favorável ou não ao trabalho de parto... Se esse parto 
vai... está evoluindo bem, com o objetivo final de apresentar um parto 
sem qualquer surpresa, qualquer distócia, então um instrumento 
adequado para auxiliar o trabalho de parto (M1-MNC). 
 
Ele se faz como um auxílio na avaliação do trabalho de parto (M6-
HC).  
 

O acompanhamento na evolução do trabalho de parto por meio do 

partograma é válido. As orientações para aplicação adequada estão disponíveis em 

diversas publicações oficiais, nacionais e internacionais (MS, 1989; 1991; 2001; 

WHO, 1998). A sua utilização indica claramente desvios no progresso do trabalho de 

parto, possibilitando intervenções antes que ocorram complicações (BUCHMANN, et 
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al. 2002).   

Observa-se nos discursos de muitos depoentes a afirmativa de que o 

partograma é método diagnóstico adequado, e observando o processo evolutivo da 

parturiente pode-se identificar distocias ou até mesmo prevê-las.  

 
Claro, o partograma é um método muito importante, principalmente 
para o diagnóstico de distócias (M3-MNC). 
 
Sem dúvida! Não só no diagnóstico de distocias, mas numa série de 
outras eventualidades que podem acontecer exatamente no 
momento do parto, do trabalho de parto, (M1-MI). 
 
Sim. Na evolução clínica do trabalho de parto, quando a paciente 
está em dilatação a gente pode diagnosticar distócias, como, por 
exemplo, uma parada de descida, uma parada de dilatação ou até 
mesmo um sofrimento fetal agudo (M2-MI). 
 
Sim, sem sombra de dúvida é através do partograma que podemos 
perceber e avaliar a evolução do trabalho de parto e com isso 
diagnosticar uma distócia ou qualquer outro problema que 
possivelmente possa ocorrer (M4-MI). 
 
Com certeza, é todo um procedimento no qual a gente avalia e faz as 
dinâmicas para chegar a um diagnóstico, como se diz... confiável 
(E1-HC). 
 

No entanto, Lansky, et al. (2000) afirmam que acompanhamento de muitas 

gestantes é inadequado, sem avaliações regulares. Um elevado percentual de 

avaliação materna e fetal inadequada é indicador da má qualidade da assistência, já 

que, a avaliação fetal inadequada durante o trabalho de parto está diretamente 

associada ao risco de morte perinatal. 

O preenchimento adequado do partograma é fundamental na assistência à 

parturiente. Corroborando com este estudo, dados a acerca da qualidade da 

assistência ao trabalho de parto em clientes do SUS, no Rio de Janeiro, no período 

de 1999 a 2001, revelou que, em 92% das parturientes, utilizou-se o partograma. No 

entanto, foram observados sub-registros e registro irregular das diferentes 

avaliações maternas e fetais. A utilização do partograma de forma adequada é 

essencial para a identificação de distocias Oliveira et al. (2008). 

A importância de saber registrar corretamente a evolução do trabalho de 

parto também ficou clara nos depoimentos: 

 
Sim, para quem sabe utilizar bem, o partograma é adequado (M3-
HC). 
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Quando o partograma é preenchido corretamente é fácil de identificar 
distocias, até porque se houver distocia é diagnosticada através da 
curva de dilatação cervical (M6-HC).  
 
Sim. Porque você pode fazer um acompanhamento mais adequado 
das pacientes, com tempo adequado e isso pode ajudar a fazer 
diagnóstico de alguma distócia ou o que pode estar acontecendo ali 
e a resolução dele (M3-MI). 
 

O partograma é considerado como um importante avanço no cuidado 

obstétrico moderno (SAFE MOTHERHOOD, 1998). Cecatti e Calderón (2005), entre 

as intervenções benéficas no parto para redução da morbidade e mortalidade 

materna. A não utilização do partograma está diretamente relacionada com o 

aumento significativo de risco de óbito perinatal, independente da categoria do 

hospital e de outras variáveis (LANSKY, et al., 2000). 

Porém, além de reduzir a mortalidade materna e fetal, o partograma 

apresenta grandes benefícios no cuidado obstétrico. Esse método permite avaliação 

rápida e completa da evolução do trabalho de parto, facilita a transferência de casos 

na passagem de plantão, além de ser um instrumento de ensino em hospitais-escola 

(PAULA, et al. 1984) nesta linha de pensamento houve entrevistado que destacou a 

importância do instrumento passagem de serviço: 

 
Além de ser fácil para a passagem de plantões entre as equipes no 
caso do período diurno para o período noturno e obrigatório desde 
1994 nas maternidades (M3-MNC). 
 

Considerando as experiências de profissionais obstétricos, em Goiânia, nos 

serviços de saúde do Sistema Único de Saúde – SUS, que utilizam o partograma 

como padrão de qualidade, os depoimentos abaixo deixam clara a importância do 

instrumento no acompanhamento do trabalho de parto e na tomada de condutas 

diante das distocias ou complicações apresentadas: 

Como eu falei, como ele é um método que te auxilia bem... um parto 
que é bem conduzido, você vai preenchendo o partograma durante a 
evolução “direitinho” conforme  as normas mesmo, então,  ele te 
mostra realmente o que está acontecendo e com base nisso você 
toma a conduta (M1-MNC). 
 
O partograma é uma maneira de você seguir o trabalho de parto do 
início até o final, uma maneira visível de três a 10 cm da evolução se 
você vai fazer um... se está evoluindo normal, para um parto normal, 
parto natural ou se você vai ter que intervir para uma via  alta ou 
cesariana (M2-MNC). 
  
Eu concordo que o partograma seja importante porque durante o 
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acompanhamento do trabalho de parto a gente pode diagnosticar 
falhas. Esse processo é com certeza muito importante para a gente 
tomar uma conduta, a exemplo, reverter a via de parto ou até mesmo 
apressar o trabalho de parto (M2-MI).  
 
Dessa maneira, identificando as distocias, a tomada de condutas, 
como possíveis intervenções tornam-se confiável. As condutas visam 
assim conduzir um parto sem anormalidades prevendo bem-estar à 
mãe e ao recém-nascido, com o partograma, a gente pode tomar a 
conduta certa (M4-MI). 
 
O trabalho de parto começa de uma forma e pode terminar de outra. 
Tem uma evolução que muitas vezes pode ser impossível, e o 
partograma pode orientar dizendo o que está acontecendo ou o que 
virá a acontecer, inclusive, me indicando medidas a serem tomadas 
ou pelo menos, o momento em que medidas devem ser tomadas, e 
isso é fundamental (M1-MI). 
 

O estabelecimento de normas, rotinas e protocolos devem ter como base as 

normativas do Ministério da Saúde sobre a assistência humanizada ao parto e 

nascimento. Em relação ao partograma, o manual destaca a importância de seu uso 

com a finalidade de diagnosticar alterações, indicar a tomada de condutas 

apropriadas para a correção de desvios, evitando as intervenções desnecessárias 

(MS, 2003).  

As identificações das distocias são por observações das curvas de dilatação 

cervical e descida da apresentação, recomenda-se que o acompanhamento do 

trabalho de parto e do feto seja realizado inicialmente a cada sessenta minutos e, a 

seguir, a cada trinta minutos, conforme progrida a fase ativa do trabalho de parto 

(OMS, 1996; MS, 2001). O acompanhamento nas linhas expressa no gráfico, em 

tempos adequados, ficou evidenciado nos relatos: 

 
É bem adequado, principalmente, porque a gente pode comparar a 
dilatação com as contrações, com a evolução do parto, descida da 
apresentação, ajuda muito (M1-HC). 
 
Sim. Porque através do partograma a gente consegue a evolução do 
parto de hora em hora (M2-HC). 
 
Sim. Porque temos uma noção correta de como está a dilatação 
cervical e como está a descida. Então, se houver distocias serão 
diagnosticadas (M4-HC). 
 
Sim. Porque a identificação das distocias é feita através da curva de 
dilatação e da descida da apresentação e ambas são expressas no 
partograma (M5-HC). 
 

O diagnóstico de distocias durante o processo parturitivo é de fundamental 
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importância para assegurar um parto bem sucedido. Rudge, Calderon e Luca (1989) 

propuseram o diagnóstico de distocia por meio da observação das curvas de 

dilatação e descida da apresentação fetal no partograma com linhas de alerta e 

ação. Dessa maneira, a marcação adequada das linhas de alerta de ação neste 

registro é fundamental utilizar corretamente o instrumento na tomada de condutas. 

Neste entendimento, os entrevistados afirmaram: 

 
A gente observa as dinâmicas, as contrações e então, a gente vai 
fazendo a avaliação a partir do partograma: se é uma contração 
falsa, se não é uma contração falsa e vai anotando tudo isso até 
chegar aos 9/10 cm de dilatação (E1-HC ). 
 
Observo no partograma a evolução do parto como um todo: dilatação 
cervical, descida da apresentação, posição fetal, contrações... Então 
examino e registro todas as variáveis para que eu possa tomar a 
conduta necessária (M5-HC).  

 

Assim, a análise cuidadosa das linhas de alerta e de ação representadas no 

gráfico é de extrema importância para o diagnóstico de distócias. Philpott e Castle 

(1972) realizaram estudo sobre a importância dessas linhas para distinguir o parto 

eutócico do distócico.  

No Senegal, pesquisadores Dujardin, et al. (1992) analisando a evolução do 

parto em 1.022 pacientes, observaram quando o nascimento ocorreu nas zonas II e 

III, houve aumento na taxa de parto cesáreo, de reanimação neonatal e de 

natimortalidade neonatal, comparado aos partos que evoluíram na zona I do 

partograma. Esta investigação mostrou que as intervenções durante o trabalho de 

parto, como a amniotomia e ocitocina foram utilizadas em metade dos trabalhos de 

parto distócicos. E, ressaltaram que esses resultados evidenciaram a utilidade e 

eficácia do partograma salientando o valor da intervenção logo que a linha de alerta 

é ultrapassada. 

As linhas de alerta e de ação estimulam o profissional a buscar a causa da 

disfunção do trabalho de parto, o que torna racional o emprego de ocitócicos e de 

transformar a conduta intuitiva em algo preditivo (PAULA, et al. 1984).  

Pois, além da identificação da distócia, é preciso conhecer sua etiologia para 

instituir o tratamento adequado. Com base na divisão funcional do trabalho de parto, 

as distócias são classificadas período de dilatação: parto precipitado, fase ativa 

prolongada e parada secundária da dilatação; período pélvico: período pélvico 

prolongado e parada secundária da descida. Frente a essas distocias, as condutas 
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adequadas são requeridas, com maior confiabilidade (PAULA, et al. 1984). 

Alguns depoentes declararam sua experiência positiva, afirmando que na 

assistência às parturientes suas condutas ficaram mais seguras e confiáveis com o 

uso do partograma, conforme evidenciado nos relatos: 

 
Acredito que, com o partograma, minhas condutas ficaram mais 
seguras em relação ao diagnóstico, principalmente, das distócias 
(M3-NC).  
 
Minhas experiências foram boas, porque a gente pode tomar as 
condutas através do partograma (M2-HC).  
 
Minhas experiências foram boas e eu nunca tive nenhum problema. 
Todas as condutas que foram tomadas baseadas no partograma 
foram boas (M3-NC).  
 
As minhas experiências são positivas, pois sempre procurei realizar 
os registros no partograma adequadamente para que na hora do 
parto, a conduta a ser tomada fosse a ideal para a situação (M4-
MNC).   
 
Procuro avaliar o partograma sempre em todos os casos para poder 
conhecer como se dará a evolução clínica do parto e dos fatores 
desencadeantes para uma evolução normal ou anormal (M6-HC).  
 

Os relatos evidenciam esses aspectos positivos podem contribuir para 

melhor resultado fetal e materno. Segundo outros autores, os profissionais de saúde 

encontraram no partograma muitos benefícios práticos em termos de facilidade de 

utilização, agilidade no processo, continuidade do cuidado e assistência educacional 

(LAVENDER; MALCOLMSON, 1999).  

Entretanto, ressaltam-se pontos importantes quanto ao uso dessa 

ferramenta podendo restringir a prática clínica, reduzir a autonomia dos profissionais 

acompanhantes e limitar a flexibilidade ao tratamento de cada mulher 

individualmente. Resultados como esses podem também causar impactos em 

resultados clínicos e fisiológicos (LAVENDER; MALCOLMSON, 1999; LAVENDER; 

HART; SMYTH, 2008). Além disso, há a preocupação de que o partograma possa 

criar interferências desnecessárias (WALRAVEN, 1994). 

Segundo afirmam Lavender, Hart e Smyth (2008) não se podem assumir que 

todas as mulheres irão progredir no trabalho de parto da mesma forma, o uso do 

partograma pode levar a efeitos adversos, como aumentar índices de ruptura das 

membranas, aumentar uso de ocitocina e de analgésicos, resultando em uma 

experiência negativa de trabalho de parto. Portanto, alguns cuidados devem ser 
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observados, conforme declarou o entrevistado: 

 
Um parto que está indo bem, bebê descendo bem, dilatando bem, 
contrações boas, no final, ele te dá uma distócia de ombro, por 
exemplo. São raros os casos, mas pode acontecer (M1-MNC).  
 

Assim, prever como irá ocorrer o trabalho de parto, às vezes, pode ser difícil. 

Embora vários estudos descritivos reportem significantes variações na razão de 

dilatação cervical (VAN BOGAERT, 2003), o partograma padrão, baseado nas 

normas de Philpott e Castle (1972), permanece como uma ferramenta padrão (WHO, 

1994). Mas, se um partograma padrão não refletir a média do parto padrão de uma 

população específica, a intervenção prematura pode ocorrer (VAN BOGAERT, 

2009). 

No entanto, apesar da efetividade, o partograma não foi universalmente 

adotado, como demonstra um estudo na Nigéria, onde apesar de 90% conhecerem 

o instrumento, apenas 25% dos profissionais utilizam o partograma na sua prática 

cotidiana (UMEZULIKE; ONAH; OKARO, 1999). Em maternidades do SUS, em São 

Luís-Ma, apenas 39,1% dos prontuários de gestantes em trabalho de parto 

possuíam o partograma e somente 13,3% destes estavam preenchidos (ALVES; 

SILVA, 2000).  

Em Goiânia, a situação não parece ser diferente. Alguns depoimentos 

revelaram pouca aderência na utilização do partograma nas maternidades 

pesquisadas. Esse fato, em parte, se explica porque duas maternidades são 

referência para gestantes de alto risco, e pequeno número de partos normais: 

 
Aqui na maternidade, como poucos partos evoluem para partos 
normais, a gente acaba usando menos. Na outra maternidade eu 
usava muito, usava para tomar conduta inclusive (M1-HC).  
 

Entretanto, ao contrário do discurso, era de se esperar uma adoção efetiva 

por profissionais que assistem o parto, uma vez que, a condução do trabalho 

utilizando o partograma permite maior precisão nas indicações de cesáreas, uma 

meta a ser alcançada como parte do “Programa de Humanização do Parto e 

Nascimento”. Segundo depoimentos o número de partos cesáreos deveria ser a 

minoria, no entanto nesta instituição por assistir gestantes de alto risco, é pequena 

ocorrência o parto normal. 

Outra situação identificada, alguns profissionais mais experientes relegam a 

tarefa de registrar os dados da parturiente, delegando essa atividade aos médicos 
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residentes que se encontram em fase de aprendizagem: 

 
Eu sou o staff da maternidade, eu não acompanho parturientes, 
quem mais acompanha isso são os residentes. No dia-a-dia a gente 
utiliza muito pouco o partograma, você pode avaliar se está havendo 
alguma dificuldade na dilatação, se há alguma distócia funcional e 
pode resolver isso de acordo com o diagnóstico (M3-MI). 
 
Muito partos não evoluem para parto normal e também a gente 
acaba utilizando menos o partograma. Eu utilizei mais quando eu era 
residente, mas todas as minhas experiências foram boas, pois 
sempre me orientaram no sentido de tomar a conduta (M4-MI). 

 

Essa controvérsia, em que os profissionais reconhecem a eficácia do 

método, porém não o utilizam, revela pouco interesse nessa tarefa ou a consideram 

apenas um método de aprendizagem, e não uma forma de assistir à parturiente. O 

ideal seria que o partograma fosse utilizado em todos os trabalhos de parto para 

adoção de intervenções, inclusive como documento comprobatório de 

acompanhamento do trabalho de parto.  

Apesar disso, os profissionais que usaram ou ainda usam o partograma 

foram enfáticos em afirmar que o instrumento ajuda na tomada de condutas 

adequadas.  Este resultado também corrobora com dados de outros autores 

Umezulike, Onah E Okaro (1999), que registraram o valor preditivo durante o 

trabalho de parto. Mesmo assim, nem sempre o instrumento é adotado no 

acompanhamento da parturiente. Os entrevistados atribuíram esse fato ao pouco 

conhecimento dos profissionais, à indisponibilidade do instrumento nos prontuários 

ou mesmo falta de comprometimento dos serviços e dos profissionais.  

 

 

4.3. Facilidades no emprego do partograma 

 

 

Desde a década de 1970, no Reino Unido, um estudo realizado por Beazley 

(1972) com 460 primíparas e 276 multíparas mostrou a importância do partograma 

no diagnóstico do trabalho de parto distócico e destacou o baixo custo do método 

comparado a seus benefícios.  

O partograma representa graficamente a dilatação cervical e a descida da 

apresentação em relação ao tempo, é um instrumento que facilita tomar 
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conhecimento da evolução do trabalho de parto rapidamente com o exame de 

apenas uma folha de papel, onde são registrados os batimentos cardíacos, a 

dinâmica uterina, os fármacos usados e outros fatores importantes, e evitam-se 

anotações de descrições longas (ENKIN, et al. 2005). 

O acompanhamento do trabalho de parto por meio do partograma não é uma 

tarefa difícil, pois esse instrumento é um excelente recurso visual da evolução da 

dilatação cervical e da descida da curva de apresentação (RUDGE; CALDERON; 

LUCA, 1989).  

Ainda nesta linha de pensamento, os depoentes afirmaram a simplicidade do 

método, baixo custo, facilidade no preenchimento e fácil compreensão dos registros, 

possibilitando confiabilidade na tomada de condutas visando o bem-estar da mãe e 

do recém-nascido.  

 
Facilidade porque com certeza vai ajudar muito avaliar a evolução do 
trabalho de parto, é uma tecnologia simples mas muito importante... 
(M2-MI). 
 
Eu acho que só tem facilidades em relação à maternidade de baixo 
risco, você tem disposição e condições de fazer o acompanhamento 
da paciente (M1-MNC).  
 
Acho que a grande facilidade do partograma é a gente ter uma noção 
concreta de como está evoluindo o parto, ele ajuda a dimensionar 
como estão as coisas... (M1-HC) 
É muito fácil usar o partograma... (M2-HC). 
 
Acredito que só tenha facilidades na realização desse método na 
maternidade (M3-NC).  
 
O partograma é muito simples... é muito fácil e de baixo custo... 
precisa apenas de papel, caneta, só isso...(M1-MI). 
 
É procedimento simples. Você tem um papel e preenche (M3-MI). 
 
Sempre me ajuda a tomar conduta... (M4-MI). 
 
O partograma é uma facilidade, pois possibilita tomar a conduta 
adequada relacionada ao trabalho de parto (M5-HC). 
 
Não tem dificuldade nenhuma, o partograma só auxilia (M2-MNC).  
 
Eu não tenho dificuldades em praticar e preencher o partograma 
(M3-MNC). 
 
Eu acho que não tem dificuldade nenhuma. Precisa de um 
acompanhamento de perto do médico, mas não tem dificuldade 
nenhuma (M3-MI).  
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Não tenho dificuldades em utilizar o partograma, pois é um 
procedimento muito simples (M4-MI).  
 
Dificuldade? ... hum... Sem nenhuma dificuldade (M2-HC).  
 
Não tenho dificuldades em utilizá-lo (M3-HC).  
  
Não vejo dificuldades em utilizá-lo (M5-HC).  
 

As ações importantes para o controle da mortalidade materna dependem do 

acesso aos serviços de saúde e da qualidade da atenção, especialmente, 

dispensada ao parto e puerpério. O acompanhamento no pré-natal tem impacto na 

redução da mortalidade materna e perinatal (VICTORA; BARROS, 2001), desde que 

as mulheres tenham acesso aos serviços, os quais devem ter qualidade suficiente 

para o controle dos riscos identificados (TREVISAN, et al. 2002).  

Embora a gestação seja um fenômeno fisiológico, 15% de gestantes são 

consideradas de risco, por possuírem características específicas ou sofrerem algum 

agravo, apresentam maior probabilidade de evolução desfavorável para si mesmas 

ou feto. Todavia, os riscos são passíveis de intervenções por parte dos serviços de 

saúde (MS, 2000; 2001; COSTA, et al. 2005).  

Por outro lado, nas gestações de baixo risco, a atenção ao pré-natal deve 

estabelecer um processo de vigilância à saúde das gestantes, prevenir e detectar 

agravos. Para tanto, os serviços devem dispor de referência e contra-referência nos 

casos identificados como alto risco (COSTA, et al. 2005). 

Alguns entrevistados afirmaram que no acompanhamento às parturientes de 

baixo e alto risco, o uso dessa tecnologia é de igual valia. Todavia, houve 

profissionais que ressaltam maior importância em partos de alto risco: 

 
Não vejo diferença em nenhum dos dois casos não... O processo é o 
mesmo... (M3-HC) 
 
Pacientes de baixo risco, no trabalho de parto, você vai mais 
tranqüilo, sem querer comprometer você vai vê-la mais de longe, 
mas sabe que está evoluindo bem. E as pacientes de alto risco, o 
partograma é evidente. Você precisa tanto quanto de baixo risco, só 
que na de alto risco você vai necessitar mais ainda e ficar mais 
atento ao partograma (M2-MNC).  
 
O partograma é utilizado para qualquer tipo de trabalho de parto, 
mas ele vem muito a calhar num trabalho de parto de baixo e alto 
risco, principalmente alto risco. Um trabalho de parto normal se 
desenvolve com extrema facilidade, já um trabalho de parto de alto 
risco: gestante com hipertensão, com diabetes, com risco tanto para 
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a mãe quanto para o filho, ele seria de mais valia nesse momento 
(M1-NSL).   
 

As gestantes de risco devem ser consideradas como um grupo que possui 

necessidades específicas, em que a esperança do sucesso da evolução da 

gestação até o termo se confronta com as complicações presentes ou potenciais. A 

qualidade da assistência ao trabalho de parto e o sucesso do seu resultado inicia-se 

no momento da internação hospitalar. Idealmente, mulheres com gestação não 

complicada e que não estão na fase ativa do trabalho de parto (≤ 5 cm de dilatação) 

não deveriam ser admitidas na área de pré-parto, pois correm o risco de serem 

submetidas a intervenções desnecessárias. Por outro lado, gestantes com riscos, 

previamente detectados, deverão ser monitoradas freqüentemente (OLIVEIRA, et al. 

2008).  

 

 

4.4. Dificuldades no emprego do partograma 

 

 

No que diz respeito às dificuldades de instrumentalização do partograma os 

discursos revelaram a problemática no acompanhamento da parturiente por 

diferentes profissionais de equipe e alguns plantonista não registram ou fazem o 

preenchimento inadequado, falta de anotações especialmente nos casos de 

urgência, dificuldades de registrar e de interpretar o gráfico, e até o simples fato de 

não existir o impresso no prontuário da cliente.  

Ainda hoje no Brasil, o modelo de assistência obstétrica se caracteriza por 

excesso de intervenções no processo de parir, o que contribui para o aumento das 

taxas de cesáreas e da morbimortalidade materna e perinatal (CAPARROZ, 2003).  

O Ministério da Saúde e a OMS para incentivar o parto normal, elaboraram 

normas e manuais de humanização da assistência ao parto e nascimento como 

forma de reduzir as cesarianas (REIS; PATRICIO, 2005).  

No sentido de uma assistência qualificada à parturiente, a FEBRASGO 

recomenda a utilização do partograma para todas as pacientes em trabalho de parto, 

inclusive para o diagnóstico de distócias (MARTINS-COSTA; RAMOS; BRIETZKE, 

2001).  

Todavia, em Goiânia-Go, o uso do partograma ainda é um desafio para 
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alguns profissionais, segundo o discurso desse entrevistado: 

 
Acho que a dificuldade do partograma é sempre na hora de agir ou 
não... porque entre a linha de ação e a de atenção, a gente fica um 
pouco com dúvidas... (M1-HC). 
 

O objetivo da linha de alerta é distinguir o trabalho de parto normal do 

anormal, a intervenção correta depende das normas usadas para definir as linhas de 

alerta (VAN BOGAERT, 2009). 

Em Angola, um estudo de implantação do partograma mostrou que, 

provocou confusão em muitas parteiras durante a educação, treinamento e 

supervisão e, um dos maiores desafios encontrados por profissionais foi explicar a 

diferença entre fase latente e ativa no partograma e onde se coloca a linha de alerta 

(PETTERSSON; SVENSSON; CHRISTENSSON, 2000). 

O objetivo do partograma é reduzir a incidência do trabalho de parto 

prolongado, a proporção de cesarianas emergenciais bem como a queda da razão 

de natimorto intra-parto (ENKIN et al., 2000). Para alcançar esse objetivo, a linha de 

alerta é criada para diferenciar o normal (à esquerda ou na linha de alerta) do 

trabalho de parto prolongado (à direita da linha de alerta). Para o controle ativo do 

trabalho de parto, isso resulta que a ação deva ser tão logo a linha de alerta seja 

ultrapassada (O’DRISCOLL; MEAGHER; ROBSON, 2003). 

O tempo de agir com a linha de ação atrás da linha de alerta varia. Philpott e 

Castle (1972) admitiram a linha de ação de modo pragmático quatro horas à direita 

da linha de alerta. O tempo necessita do cenário específico para referir uma mulher 

com parto anormal e facilitar a ação apropriada a ser tomada. O partograma padrão 

utiliza a mesma linha de ação. Outros (STUDD, 1973; DUJARDIN, et al. 1992), têm 

recomendado uma linha de ação em respectivamente duas e três horas após a linha 

de alerta. 

Embora alguns profissionais encontrem dificuldades no uso do partograma, 

esse método encontrou boa aceitação entre os profissionais goianos. Entretanto, 

seu uso se restringe a maternidades onde o fluxo de parturientes é menor, ou seja, 

em clínicas de grande porte o partograma não tem sido prioridade e o 

acompanhamento da parturiente apresenta fragilidades na assistência. Esse fato 

ficou descrito nos relatos: 

 
A falta de total acompanhamento à parturiente por meio do 
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partograma é uma realidade no Brasil, principalmente nas grandes 
maternidades, onde o número de mulheres em trabalho de parto é 
grande (M1-MNC).  
 
Uma maternidade grande com sistema de urgência, às vezes, as 
pacientes não são avaliadas de acordo com o que seria melhor para 
elas, então aí, o partograma fica comprometido. Então, o partograma 
é um ótimo instrumento e fácil de utilizar quando você tem condição 
de acompanhar a parturiente (M1-MNC).  
 

Nas maternidades do SUS, a parturiente pode ser acompanhada por 

diferentes profissionais de uma mesma equipe de plantão ou mesmo por mais de 

uma equipe, dependendo do tempo entre sua internação e o nascimento do bebê. O 

registro no partograma possibilita o monitoramento da assistência quando há 

mudança de equipe de plantão (OLIVEIRA, et al. 2008). Nesse contexto, alguns 

depoimentos relataram outra dificuldade que ocorre nos plantões muitos 

profissionais não fazem o preenchimento adequado do partograma inviabilizando-o 

para o próximo plantonista, veja as falas: 

 
Dificuldade não existe. Então, é muito fácil a não ser na questão de 
plantão que você pega o partograma já sendo feito por um colega. 
Se quem está acompanhando a paciente não fizer os registros no 
tempo certo e de forma correta no partograma é complicado depois 
para quem vai fazer a leitura ou continuar a fazer os registros. Então, 
dificuldade é essa. Se todos os profissionais que fizerem o exame na 
parturiente, registrassem no partograma não teria problema nenhum, 
mas se um ou outro deixa de registrar, aí sim o partograma vai ter 
problemas. Para mim, talvez, a dificuldade maior seja essa (M1-MI).  
 
Se há alguma dificuldade é quando você recebe uma paciente com o 
trabalho de parto já iniciado e o partograma não está preenchido ou 
está preenchido de forma errada aí sim começam a surgir as 
dificuldades... (M4-MI).  
 

Também, houve depoimentos que existem profissionais que encontram 

dificuldades em registrar corretamente, mas considera que é importante, pois os 

registros direcionam na tomada de condutas e intervenções emergenciais: 

 
O partograma não é fácil de fazer de forma correta, mas diante de 
um quadro de uma possível distócia, que às vezes pode passar 
despercebida durante o início do trabalho de parto, com uma 
evolução lenta, com dificuldade para dilatação do canal ou parada do 
trabalho de parto. O registro bem feito dentro do partograma nos 
direciona para uma possível distócia e também para intervenção 
mais rápida nesse trabalho de parto, salvar e evitar o sofrimento fetal 
e salvar o filho, bem como da parturiente (M1-NSL).  
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Segundo os discursos, apesar do partograma ser uma tecnologia muito 

simples, a indisponibilidade do instrumento nas maternidades inviabiliza essa prática 

para muitos profissionais.  

 
Nem sempre, em todos os lugares a gente encontra o partograma 
para utilizar (M2-MI).  
 

Essa situação fato pode ser caracterizada por falta de pouca atenção das 

instituições de saúde, bem como de profissionais ao parto normal humanizado, 

apesar do incentivo do Governo Federal. Esse problema pode ser facilmente 

resolvido, uma vez que não há necessidade de investimento em infraestrutura 

modernizada e apenas custos financeiros em capacitação profissional. 

O preenchimento correto do partograma é de fundamental importância para 

sua viabilidade. Ele se torna uma ferramenta extremamente útil e de fácil utilização 

durante a avaliação e acompanhamento do trabalho de parto, conforme relatado nos 

discursos: 

 
Para quem sabe utilizar o partograma não há dificuldades. Eu, por 
exemplo, examino todas as variáveis para fazer a evolução do parto 
(M4-HC).  
 
Não há dificuldades quando o profissional aprende a preencher o 
partograma (M6-HC).  
 

Embora existam diferentes modelos de partograma, todos têm por finalidade 

melhorar a assistência ao parto. A Enfermeira Obstetra que assiste ao parto deve 

registrar no partograma o acompanhamento do trabalho de parto, para identificação 

de distócias, tomada de providências, encaminhamentos e realização do parto 

normal (ROCHA, 2005), como forma de respaldar suas ações. 

Hoje, nas maternidades do país, no acompanhamento de parturientes tanto 

por profissionais médico e enfermeiro o emprego do partograma é importante para 

chamar atenção quando a dilatação atingir ou cruzar a linha de alerta, isso exige 

maior observação clínica. Porém, quando a curva de dilatação cervical se aproximar 

ou atingir a linha de ação, necessariamente cabe a intervenção médica, com intuito 

de melhorar a evolução do parto e corrigir possíveis distocias, não sendo, 

necessariamente, uma conduta cirúrgica (MS, 2003).  

Segundo depoimento da enfermeira o acompanhamento de partos de alto 

risco é especialidade exclusivamente de médicos, e em alguns casos, a parturiente 
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poderá ser submetida a diversas intervenções: 

 
Olha, baixo risco eu sempre acompanho, alto risco nunca 
acompanhei, pois alto risco é uma especialidade exclusivamente 
para médicos. Mas a dificuldade de um baixo risco é quando há um 
pré-natal errado e quando começa o trabalho de parto há algumas 
dificuldades (E1-HC).  
 

Segundo a OMS, entre 70% e 80% das gestantes podem ser consideradas 

baixo risco no início do trabalho de parto, e devem ser acompanhadas por 

profissionais capacitados, independente do risco gestacional.  

O papel do profissional de saúde na assistência ao parto é garantir o apoio à 

mulher e sua família, monitorar a mãe e feto e, quando indicado, realizar as 

intervenções necessárias, assim como referir a parturiente para unidade de maior 

complexidade (OLIVEIRA, et al. 2008). 

A atitude do médico e da enfermeira ao estabelecer uma comunicação 

efetiva com a cliente, constrói uma relação terapêutica que viabiliza a condução do 

trabalho de parto de forma resolutiva e menos intervencionista. O diferencial do 

modelo de assistência adotado por enfermeira reside em sua capacidade de 

comunicação e apoio, o que favorece a interação efetiva entre a parturiente e a 

profissional. Para que a qualidade na interação aconteça é preciso disponibilidade 

de tempo para estabelecer uma relação de ajuda e acolhimento (CARON; SILVA, 

2002). 

A assistência à parturiente se inicia logo no momento da admissão quando 

se faz anamnese dirigida com investigação de antecedentes mórbidos pessoais e 

familiares, levantamento de complicações em partos anteriores e internação na 

gestação, e histórico do pré-natal. O exame físico inclui sinais vitais, ausculta da 

freqüência cardíaca fetal (antes, durante e após a contração uterina), medida da 

altura uterina, palpação obstétrica e, se necessário, o toque vaginal (MS, 2001). 

O acompanhamento adequado nesse período inclui a observação de 

temperatura axilar, pressão arterial, atividade uterina, evolução da dilatação do colo 

uterino pelo toque vaginal e batimentos cardíacos fetais, além da avaliação do bem 

estar emocional da mulher. O monitoramento desses parâmetros é regularmente 

registrado no partograma, permitindo à equipe avaliar a evolução do trabalho de 

parto e a necessidade de intervenção (WHO, 1996). 

Uma das principais recomendações na utilização do partograma diz respeito 
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ao diagnóstico correto do início da fase ativa do trabalho de parto, o registro do 

acompanhamento deve ser a partir deste momento, evitando diagnósticos e 

intervenções incorretas (OLIVEIRA, et al. 2008). 

Embora os entrevistados reconheçam a importância da qualidade do 

atendimento à mulher no período gravídico-puerperal, o uso do partograma não está 

plenamente incorporado, existe uma lacuna no direcionamento das ações.  

Para suprir a grande demanda das usuárias, há necessidade de aumentar 

nas maternidades o número de enfermeira obstetra, a sua legitimidade na 

assistência ao parto, é um fato, e os bons resultados são comprovados em nível 

nacional e internacional. No entanto, acredita-se que o grande paradigma desta 

profissão seja criar um modelo próprio de cuidado que privilegie a participação ativa 

da mulher no processo de dar à luz, e reflita na qualidade da assistência prestada 

(CAVALCANTE, et al. 1998). 

Neste estudo, é interessante refletir o tipo de abordagem assistencial a partir 

da população de 15 profissionais - 14 são médicos e apenas uma enfermeira - isso 

revela que as parturientes são majoritariamente assistidas por médicos, inclusive por 

residentes e o uso do partograma fica restrito como objeto de aprendizagem para 

acadêmicos, a sistematização como medida preventiva de eventos adversos e de 

segurança do profissional, embora reconhecida é pouco adotada. 

Assim, fica claro, que as autoridades competentes atentem para a 

necessidade de uma política de investimentos em capacitação e qualificação de 

recursos humanos. Para tanto, parcerias entre Secretarias de Saúde estadual e 

municipal e Universidades propiciam novos conhecimentos, visando garantir a 

qualidade e o fortalecimento da equipe de saúde para o desenvolvimento de ações e 

de cuidados prestados à população, que significa exigência obrigatória como um 

ponto forte para consolidar mudança no cenário assistencial à saúde da mulher, em 

Goiânia.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Esta pesquisa de natureza qualitativa, exploratória e descritiva pautou-se 

inicialmente, na revisão bibliográfica e análise do processo histórico do parto, 

sobretudo, nos documentos e protocolos do Ministério da Saúde que se referem a 

assistência à mulher no processo parturitivo, especialmente o Partograma.  

O estudo revelou que o partograma é eficaz para o manejo adequado do 

trabalho de parto, tornando-se imprescindível, como tantos outros recursos 

tecnológicos que auxiliam nos procedimentos de assistência à mulher no processo 

gravídico-puerperal.  

Essa ferramenta foi considerada de grande utilidade para o controle da 

cesariana e para evitar outras intervenções desnecessárias, o que certamente 

contribui na queda das taxas de morbimortalidade materna e perinatal e assegura a 

qualidade da assistência humanizada.  

Observou-se que a experiência do uso sistemático do partograma foi 

satisfatória. Porém, vários relatos referiram que o partograma nem sempre estava 

disponível nos prontuários, o que dificultava os registros, e demonstra certa falta de 

interesse dessas instituições pesquisadas em assistir adequadamente às 

parturientes. 

De modo geral, o partograma foi considerado de fácil execução. Trata-se de 

metodologia prática e de rápida execução, propiciando a troca de plantão com maior 

tranqüilidade para os profissionais que acompanham as parturientes. 

As dificuldades relatadas por profissionais de saúde no manejo do 

partograma decorreram do mau preenchimento do partograma por parte de alguns 

profissionais.  

As anotações do processo evolutivo do trabalho de parto não estavam 

registradas no partograma, mas sim nas folhas de evolução diária. Isso demonstra 

que indicações de intervenções no trabalho de parto, quando necessárias, nem 

sempre estavam consolidadas nesse instrumento. Essa realidade vivida por médicos 

e enfermeiras que assistem ao parto revela que alguns profissionais nem sempre 

dão à devida importância ao instrumento de acompanhamento da evolução do 

trabalho de parto, que avalia com eficácia o desenvolvimento do processo 

parturitivo. Neste sentido, os serviços de saúde devem estabelecer metas claras, 

propiciar capacitação desse recurso como forma de alcançar os objetivos 

institucionais. 

Cabe enfatizar que a situação é preocupante, pois houve profissional, que 
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ao ser indagado sobre a importância da utilização do partograma durante o trabalho 

de parto, respondeu que esse instrumento é fundamental. Quisemos então saber o 

porquê de sua não utilização por todos os profissionais. Sua resposta foi simples e 

clara: “O partograma obriga o profissional a estar do lado da paciente de hora em 

hora”. Essa resposta me trouxe muita inquietação, uma vez que durante o trabalho 

de parto a presença do profissional - médico e enfermeiro - é fundamental para 

identificar as distócias e dar apoio emocional a mulher. 

Assim, a habilidade prática na utilização do partograma deve ser meta 

daqueles profissionais que pretendem ter uma atuação competente, humanizada, 

segura e assertiva à parturição.  

O partograma constitui uma ferramenta que integra o processo assistencial, 

dispensado a todas as parturientes. Embora os profissionais tenham considerado 

que na assistência à parturiente, tanto de baixo como de alto risco, o uso dessa 

tecnologia facilita o acompanhamento do trabalho de parto, alguns desses 

profissionais ressaltam sua maior importância no acompanhamento daquelas de 

baixo risco. 

De um modo particular, é sabido que esse instrumento é também um 

documento de defesa dos profissionais. Então, porque os gestores não cobram 

desses profissionais sua utilização ou também por que não estabelecem 

definitivamente sua implementação nas unidades de saúde? Cabe ao profissional 

preencher e ao gestor averiguar a utilização desse instrumento, visto que esse 

instrumento é um forte aliado no combate às cesarianas desnecessárias, e ao 

acompanhamento humanizado da parturiente. 

Nessas constatações, parece contraditório registrar que todos os 

profissionais acreditam na importância dessa ferramenta e sabem utilizá-lo, 

conforme relato dos próprios entrevistados, então porque continuam a desprezar a 

utilização do instrumento? 

Neste entendimento, é imprescindível estabelecer, nas maternidades, 

indicadores que permitam avaliar a qualidade da assistência. Para tanto, deve-se 

instituir política de capacitação profissional à médicos e enfermeiros que assistem à 

mulher no processo parturitivo, no uso do partograma como uma ferramenta padrão 

de qualidade da assistência prestada nas instituições de saúde do país.  

De modo particular, verificamos que, na assistência obstétrica, o trabalho em 

equipe, tão conclamado nos discursos governamentais e não-governamentais, no 
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cotidiano de trabalho as relações interprofissionais, apresenta-se muito distante da 

retórica política. São processos instáveis e complexos que, provavelmente dificultam 

ampliar a cobertura de atendimento a mulher no período gravídico-puerperal. Como 

constatado, houve apenas uma enfermeira inserida no processo assistencial. Isso 

revela que o envolvimento desse profissional não se encontra efetivada na estrutura 

administrava das unidades de saúde, no sentido da promoção e garantir o respeito 

aos direitos de cidadania das mulheres brasileiras. 

Acreditamos que os resultados aqui registrados poderão representar suporte 

teórico e metodológico, e contribuirá com outros estudos desta natureza, bem como 

estabelecer elementos para subsídios na formulação de políticas públicas locais e 

regionais em saúde, na elaboração de estratégias, planejamento, organização e 

implantação de protocolos preconizados pelo Ministério da Saúde e outras 

instituições, visando reduzir a morbimortalidade materna e perinatal.  

Portanto, o partograma, apesar de recomendado pela Organização Mundial 

de Saúde e pelo Ministério da Saúde, ainda não se encontra totalmente 

institucionalizado nas maternidades públicas de Goiânia-Go, sendo que em algumas 

dessas instituições, o que caracterizou foi a falta de comprometimento dos 

profissionais na utilização desse instrumento, o que interfere na qualidade de 

assistência à saúde da parturiente. Sem dúvida, sua utilização melhora a qualidade 

da assistência clínica ao parto, devendo ser incluída como rotina das maternidades. 

Concluindo: as constatações deste estudo, de forma inequívoca, configuram-

se duas grandes perspectivas quanto à qualidade da assistência à mulher, como um 

grande desafio no setor. A primeira embora não tenha sido objeto deste estudo, diz 

respeito à garantia da prevenção da causas e complicações preveníveis, em que a 

assistência no pré-natal representa mais favorecedora e positiva, e a segunda 

relaciona-se à garantia da assistência adequada ao parto e nascimento, uma vez 

que, a maioria das mortes maternas ocorrem durante o período parturitivo. Conforme 

afirma Prudente (2008), a razão de mortalidade materna em Goiás durante o período 

de 1999 a 2005 representou em média 53,5%, enquanto a razão de mortalidade 

brasileira foi em média 52,4%. Essa pequena diferença reflete o que acontece em 

nível de Brasil. 

Assim, cumpre-nos assinalar que existem informações e evidências 

suficientes que fundamentam a proposta de assistência de qualidade à saúde da 

mulher no processo parturitivo. Também, reforça a posição de que são necessárias 
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e urgentes medidas preventivas com adoção e implementação de normas e 

protocolos do Ministério da Saúde, neste sentido, o partograma representa um 

avanço  na assistência obstétrica. 
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 FACULDADE DE ENFERMAGEM  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), em uma 

pesquisa. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar 

fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma 

delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não 

será penalizado (a) de forma alguma. Em caso de dúvida você pode procurar o 

Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Materno Infantil de Goiânia-Goiás, cujo 

coordenador é o Dr. Marco Aurélio Albernaz no telefone 3291 4900, ramal 238, ou o 

Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Goiás no telefone 3521-

1075 ou 3521-1076 e/ou a pesquisadora Karen Leverger Vasconcelos no telefone 

81320476 onde estaremos disponíveis para os devidos esclarecimentos.  

 

Título da Pesquisa: a pesquisa: “Partograma - utilização de tecnologia apropriada 
no processo parturitivo” 

 

Este estudo tem como objetivos: Descrever o processo assistencial que caracteriza 
a opção pelo uso do partograma como tecnologia apropriada ao parto e nascimento; 
verificar a utilização do partograma pelos profissionais de saúde nas maternidades 
públicas de Goiânia; analisar os fatores que interferem na implementação do 
partograma como rotina nas maternidades. 

Este estudo se justifica por entender a importância do partograma no processo 
parturitivo, instrumento esse que é apontado como um indicador de segurança na 
assistência, contribuindo para minimizar ou até evitar agravos à saúde da mulher e 
do feto; E por seu uso restrito nas maternidades públicas desta capital. Eleger essa 
temática constitui-se numa tentativa de levar os obstetras - médicos e enfermeiras, a 
refletir acerca da importância do partograma que tão displicentemente tem sido 
utilizado, bem como ampliar a discussão desta problemática no âmbito acadêmico e 
profissional, fundamental para a melhoria do acompanhamento das parturientes. 

A entrevista será desenvolvida pela Mestranda Karen Leverger Vasconcelos, sob a 

orientação da Profª. Drª. Cleusa Alves Martins, visando à obtenção do título de 
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Mestre em Enfermagem oferecido pela Faculdade de Enfermagem da Universidade 

Federal de Goiás.  

Para a coleta de dados: caso concorde em participar do estudo, deverá participar de 

entrevista semi-estruturada, a ser realizada nas dependências da instituição em local 

que garanta privacidade, no seu horário de trabalho, desde que não prejudique o 

atendimento prestado, ou seja, ocorrerá nos momentos em que você não estiver em 

atendimento.  

Esclarecemos que a entrevista será gravada desde que haja seu consentimento; 

caso contrário, todas as informações emitidas serão registradas em bloco de papel 

com caneta esferográfica.   

Será garantido a não identificação do entrevistado, respeitando com isso seu 

anonimato; além disso, estão garantidos sigilo e privacidade, a utilização das 

informações será apenas para fins científicos. Inicialmente, não está previsto 

nenhum tipo de risco, ou desconforto, ou gasto em razão de sua participação na 

pesquisa motivo pelo qual também não há previsão de indenização ou 

ressarcimento. Esclarecemos que o TCLE, bem como os critérios de inclusão do 

estudo elaborou-se conforme Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.  

Esclarecemos, ainda, que a sua participação é de suma importância para a 

realização desse estudo, pois nos permitirá a reflexão acerca da não adoção do 

partograma de fato como instrumento para o acompanhamento da parturiente e, 

consequentemente, auxiliar no estabelecimento de estratégias para a adoção. 

Caso você não concorde em participar, nenhuma penalidade lhe será aplicada.  
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FACULDADE DE ENFERMAGEM  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO 

 

 CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 
 
Eu,_________________________________________________________________
_________(RG/, CPF/, n.ºde matrícula), ______________________________ 
abaixo assinado, concordo em participar do estudo: “PARTOGRAMA – UTILIZAÇÃO 
DE TECNOLOGIA APROPRIADA NO PROCESSO PARTURRITIVO” , como sujeito. 
Fui devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora Karen Leverger 
Vasconcelos sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 
possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido 
que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a 
qualquer penalidade ou interrupção do estudo.  
Local e data:  
_______________________________________________ 
Nome e Assinatura do sujeito ou responsável: 
_______________________________________________________________ 
 
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e 
aceite do sujeito em participar.  
Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 
Nome:________________________________Assinatura:________________ 
Nome:________________________________Assinatura:________________ 
Observações complementares: 
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 FACULDADE DE ENFERMAGEM  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO 

 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

 

Instituição: __________________________________________________ 

Nome: _____________________________________________________ 

Profissão: __________________________________________________ 

Data: ____ / ____ / ____ 

 

 

1. Você considera que o partograma é um instrumento adequado para diagnosticas 

distócias durante o processo parturitivo? 

 

 

2. Comente suas experiências na evolução clínica no trabalho de parto tomando 

como avaliação os registros no partograma. 

 

 

3. Relate suas facilidades ou dificuldades em utilizar essa tecnologia no 

acompanhamento de parturiente de baixo e alto risco. 

 


