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RESUMO 



 
 

Freitas JMS. Resultados maternos e neonatais em centro de parto normal intra-

hospitalar [dissertação]. Guarulhos (SP): Universidade de Guarulhos; 2018. 

 

RESUMO  

Introdução: Centro de Parto Normal é a unidade onde se preconiza a utilização das 

boas práticas que favoreçam o parto seguro, respeitando a individualidade da 

mulher. As boas práticas visam, entre outras medidas, a diminuir a medicamentação 

no parto, promover o incentivo ao parto normal e o resgate da assistência por 

obstetrizes e enfermeiras. A assistência ao parto realizada por essas profissionais 

está relacionada com menor uso de intervenções. Objetivos: Verificar se as 

enfermeiras obstetras utilizam as práticas baseadas em evidências (boas práticas) 

na assistência ao parto de risco habitual em um Centro de Parto Normal; Identificar 

as práticas não recomendadas ou indicadas com cautela utilizadas nessa 

assistência; Verificar se as boas práticas influenciam os desfechos maternos e 

neonatais. Método: estudo transversal, documental, retrospectivo, com abordagem 

quantitativa, realizado em Centro de Parto Normal intra-hospitalar da cidade de São 

Paulo. Foram analisados 300 prontuários de puérperas que deram à luz no ano de 

2015. A amostragem foi aleatória simples e os critérios de inclusão da amostra: ser 

sorteado; trabalho de parto e parto acompanhados exclusivamente por enfermeira  

obstetra e prontuário disponível no arquivo no momento da coleta dos 

dados.Critérios de exclusão:foram excluídos os prontuários das mulheres com 

assistência iniciada no Centro Obstétrico e partos realizados pela pesquisadora. Na 

análise estatística as variáveis categóricas foram descritas com frequências 

absolutas (n) e relativas (%). .A associação entre as variáveis categóricas foram 

avaliadas com o teste Qui-quadrado , exato de Fisher ou razão de verossimilhança. 

As variáveis paramétricas foram avaliadas com teste t-Student ou análise de 

variância. Os valores de p<0,05 foram considerados estatisticamente significantes. 

Resultados: o perfil sociodemográfico e obstétrico das mulheres pode ser assim 

delineado: a maioria tem companheiro (69,0%), mediana de 9 anos de estudo, sem 

atividade remunerada. São jovens, mediana de 22 anos de idade (mínimo 13, 

máximo 43 anos). Os dados obstétricos evidenciaram que a maioria era primípara ou 

secundípara (81,6%), 63,6% tiveram em média 7 consultas de pré-natal e 58,6% não 



 
 

tiveram complicações na gestação, mas aquelas que tiveram (n=122) citaram: 

infecção urinária (n=113;92,6%), DST (n=17; 13,9%), hipertensão (n=7;5,7%) e 

diabetes (n=5;4,0%). Em relação a boas práticas, a maioria das mulheres teve 

acompanhante (96,2%), amamentou na primeira hora de vida (97,9%) e realizou 

contato pele a pele por uma hora contínua após o parto (61,2%). Os métodos não 

farmacológicos para controle da dor mais utilizados foram deambulação (58,6%), 

banho (51,6%) e balanço pélvico (42,6%), e 25,5% dos partos ocorreram em  

posição litotômica. O uso de ocitocina no trabalho de parto foi de 19%, episiotomia, 

16% e amniotomia, 6,56.%. A paridade foi fator protetor para o períneo 

(OR=0,71;0,22;0,53;0,17). Os desfechos neonatais evidenciaram que maioria dos 

bebês nasceu com APGAR >7 (n=3; 99%) no quinto minuto e não apresentou 

intercorrência neonatal (n=285; 95%). Das intercorrências neonatais a maioria foi 

fratura de clávicula (n=12; 80%). Houve associação da fratura de clavícula com a 

primiparidade e posição litotômica (p=0,001). Os desfechos maternos negativos 

foram sangramento aumentado no quarto período (n=14; 4,6%) e laceração perineal 

de terceiro grau (n=1; 0,33%). Conclusão: as anotações identificadas nos 

prontuários permitem concluir que as práticas baseadas em evidências (boas 

práticas) e na assistência ao parto de risco habitual, estão sendo seguidas pelas 

enfermeiras obstetras do CPN analisado. Embora as práticas não recomendadas ou 

abolidas ainda sejam utilizadas mas em percentuais baixos. Os desfechos maternos 

e neonatais mostraram -se, em sua maioria, adequados. Entretanto, há necessidade 

de melhorar o desfecho neonatal relativo à fratura de clavícula. Os resultados de 

modo geral, podem ser diferentes do que o identificado, uma vez que há falhas nas 

anotações nos prontuários. Outros estudos retrospectivos levantam essa questão e 

apontam como limitação desse método de pesquisa, a consistência ou não das 

anotações nos prontuários. 

 

 Descritores: Parto Normal; Parto Humanizado; Centros de Assistência à Gravidez 

e ao Parto; Enfermeiras Obstétricas, Saúde da mulher.  
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Freitas JMS. Maternal and neonatal outcomes in normal in-hospital delivery center 

[dissertation]. Guarulhos (SP): University of Guarulhos; 2018. 

 

ABSTRACT 

Introduction:  Natural Delivery Center is the unit where it is prioritized the application 

of good practices to support a safe delivery, respecting women’s individuality. The 

intent of the good practices, among others, is to reduce medication during the 

parturition, to promote and encourage the natural delivery and resume the assistance 

from obstetricians and nurses. The assistance to parturition provided by these 

professionals is related to the reduced use of this kind of intervention. Objectives:  

To verify if the obstetrician nurses apply the evidence based practices (good 

practices) in the assistance to the habitual risk parturition in a Natural Delivery Center 

; to identify the non-recommended practices or the ones indicated with caution that 

are utilized  in this assistance; to verify is the good practices influence the maternal 

and new born outcome. Method: Transversal, documental, retrospective study, with 

quantitative approach, performed in a Intra-Hospital Natural Delivery Center in São 

Paulo city. The medical chart of 300 puerperas who delivered in the year of 2015 

were analyzed. The sample was simple and random, the inclusion criteria were:  

random selection; labor and parturition assisted only by obstetrician nurse and 

medical chart available in the moment of data collection. Exclusion Criteria: the 

medical charts of women whose assistance was initiated in the Obstetric Center and 

parturitions performed by the researcher. The variable in the statistical analyzes were 

described with absolute frequency (n) and relative (%). The association between the 

variable categories were evaluated with Qui-square test, Fisher exact test or 

likelihood estimation. The parametric variables were evaluated with t-Student or 

variance analyzes. The values of p<0.05 were considered statistically significant. 

Results: the socio-demographic and obstetric profile of the women can be defined as: 

most have a partner (69.0%), median of 9 years of education, without rewarded 

activity. They are young, average of 22 years old (minimum 13, maximum 43). The 

obstetric data demonstrate that most were in the first or second parturition (81.6%), 

63.6% had an average of 7 pre-born consultations and 58.6% did not have 

complications during gestation; from those who had complications (n=122), the 



 
 

mentioned complications were: urinary infection (n=113; 92.6%), STD (n=17; 13.9%), 

hypertension (n=7, 5.7%) and diabetes (n=5, 4.0%). In relation to the good practices, 

most of the women had a companion (96.2%), breastfed in the first hour of life 

(97.95%) and provided skin to skin contact for one continuous hour after the 

parturition (61.20%). The non-pharmacological method for pain control most used  

were ambulation (58.6%), bath (51.67%) and pelvic shake (42.67%), 25.55 of the 

parturition were in lithotomic position. The use of ocitocin was done in 19%, 

episiotomy 16% and aminitomia 6.56%. The parity was a protector factor to the 

perineum (OR= 0.71; 0.22; 0.53; 0.17). The outcomes of the new born demonstrated 

that most babies were born with APGAR > 7 (n=3; 99%) in the fifth minute and did 

not had intercurrences (n=285; 95%). Most of the new born intercurrences were 

clavicle fracture (n=12; 80%). The clavicle fracture was associated with the first 

parturition and lithotomic position (p=0.001). The negative maternal outcomes were 

elevated bleeding in the forth period (n=14, 4.6%) and third degree perineum 

laceration (n=1, 0.33%).  Conclusion: the notes identified in the charts allowed to 

conclude that the practices based in evidence (good practices) in the assistance to 

habitual risk parturitions have been followed by the obstetrician nurses in the 

analyzed CPN.  That the non-recommended or abolished practices are still used, but 

in lower percentage. The maternal and new born outcome showed, mostly, adequate. 

However, there is a necessity to improve the new born outcome related to clavicle 

fracture. The results, in general, can be better than the identified because there were 

outstanding information in the source documents. Other retrospective studies arose 

this issue and indicate that the consistence of source documents is the limiting factor 

for this kind of research. 

Descriptors:  Natural Delivery; humanized parturition; Pregnancy and Parturition 

Assistance Center; Obstetrician Nurses, Women’s Health. 
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Freitas JMS. Resultados maternos y neonatales en un centro de parto normal 

intrahospitalario [disertación]. Guarulhos (SP): Universidad de Guarulhos; 2018. 

RESUMEN 
 
Introducción: Centro de Parto Normal es la unidad donde se preconiza la utilización 

de las buenas prácticas que favorezcan el parto seguro, respetando la individualidad 

de la mujer. Las buenas prácticas apuntan, entre otras medidas, a disminuir la 

medicalización en el parto, promover el incentivo al parto normal y el rescate de la 

asistencia por obstetras y enfermeras. La asistencia al parto realizada por estas 

profesionales está relacionada con menor uso de intervenciones. Objetivos: 

Verificar si las enfermeras obstetras utilizan las prácticas basadas en evidencias 

(buenas prácticas), en la asistencia al parto de riesgo habitual en un Centro de Parto 

Normal; Identificar las prácticas no recomendadas o indicadas con cautela utilizadas 

en esa asistencia; Verificar si las buenas prácticas influencian los resultados 

maternos y neonatales. Método: estudio transversal, documental, retrospectivo, con 

abordaje cuantitativo, realizado en Centro de Parto Normal intrahospitalar de la 

ciudad de São Paulo. Se analizaron 300 prontuarios de puérperas que dieron a luz 

en el año 2015. El muestreo fue aleatorio simple y los criterios de inclusión de la 

muestra: ser sorteado; trabajo de parto y parto acompañados exclusivamente por 

enfermera obstetra y prontuario disponible en el archivo en el momento de la 

recolección de los datos. Criterios de exclusión: fueron excluidos los prontuarios de 

las mujeres con asistencia iniciada en el Centro Obstétrico y partos realizados por la 

investigadora. En el análisis estadístico las variables categóricas fueron descritas 

con frecuencias absolutas (n) y relativas (%). La asociación entre las variables 

categóricas fue evaluada con la prueba Chi-cuadrado, exacta de Fisher o razón de 

verosimilitud. Las variables paramétricas fueron evaluadas con prueba t-Student o 

análisis de varianza. Los valores de p <0,05 se consideraron estadísticamente 

significativos. Resultados: el perfil sociodemográfico y obstétrico de las mujeres 

pueden ser así delineados: la mayoría tiene compañero (69,0%), mediana de 9 años 

de estudio, no tiene actividad remunerada. Son jóvenes, mediana de 22 años de 

edad (mínimo 13, máximo 43 años). Los datos obstétricos evidenciaron que la 

mayoría era primípara o segundípara (81,6%), 63,6% tuvo en promedio 7 consultas 

de prenatal y 58,6% no tuvieron complicaciones en la gestación, de aquellas que 



 
 

tuvieron (n = 122) (n = 17, 13,9%), hipertensión (n = 7, 5,7%) y diabetes (n = 5, 

4,0%),). En cuanto a las buenas prácticas, la mayoría de las mujeres de este 

acompañante (96,2%), amamantó en la primera hora de vida (97,95%) y realizó 

contacto piel a piel por una hora continua después del parto (61,20%). Los métodos 

no farmacológicos para control de dolor más utilizados fueron deambulación 

(58,6%), baño (51,67%) y balance pélvico (42,67%), 25,55 de los partos fueron en 

posición litotómica. El uso de ocitocina en trabajo de parto fue del 19%, episiotomía 

16% y aminitomia 6,56%. La paridad fue factor protector para el perineo (OR = 0,71, 

0,22, 0,53, 0,17). Los resultados neonatales evidenciaron que la mayoría de los 

bebés nacieron con APGAR> 7 (n = 3, 99%) en el quinto minuto y no presentaron 

intercurrencia neonatal (n = 285, 95%). De las intercurrencias neonatales la mayoría 

fueron fractura de clávicula (n = 12, 80%). Hubo asociación de la fractura de 

clavícula con la primiparidad y posición litotómica (p = 0,001). Los resultados 

maternos negativos fueron sangrado aumentado en el cuarto período (n = 14, 4,6%) 

y laceración perineal de tercer grado (n = 1, 0,33%). Conclusión: las anotaciones 

identificadas en los prontuarios permiten concluir que las prácticas basadas en 

evidencias (buenas prácticas), en la asistencia al parto de riesgo habitual, están 

siendo seguidas por las enfermeras obstetras del CPN analizado. Que las prácticas 

no recomendadas o abolidas todavía se utilizan pero, en porcentajes bajos. Los 

resultados maternos y neonatales se mostraron, en su mayoría, adecuados. Sin 

embargo, hay necesidad de mejorar el desenlace neonatal relativo a la fractura de 

clavícula. Los resultados de manera general, pueden ser mejores que el identificado, 

ya que hay fallas en las anotaciones en los prontuarios. Otros estudios 

retrospectivos plantean esta cuestión y apuntan como limitación de ese método de 

investigación la consistencia de las anotaciones en los prontuarios. 

 

Descriptores: Parto Normal; Parto Humanizado; Centros de Asistencia al Embarazo 

y al parto; Enfermedades Obstétricas, Salud de la mujer. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O nascimento é um evento natural que, mesmo passando por 

transformações históricas, continua sendo um dos acontecimentos mais marcantes 

da vida da mulher. O parir é um momento singular e a mulher deve ser a 

protagonista de seu parto, ou seja, ela deve estar no comando. A equipe de saúde, 

embora importante, é coadjuvante neste episódio¹. 

Nas últimas décadas ocorreram inúmeras transformações no processo de 

parir. Dentre as diversas modificações destacam-se: o local de parir que antes 

acontecia na residência da mulher, no seio da família e passa para a unidade 

hospitalar (CO); a parteira é substituída pelo profissional médico; passa-se a utilizar 

mais tecnologia (partos cirúrgicos, monitorização fetal e materno) e as intervenções 

são aplicadas rotineiramente (episiotomia, amniotomia, ocitocina, jejum e outros). A 

justificativa para a mudança no cenário da assistência obstétrica no Brasil foi a 

redução da mortalidade materna e neonatal. 1,2 

Assim, passou-se a realizar intervenções demasiadas em partos que nem 

sempre necessitavam de tais intervenções. A OMS reconhece que, embora as 

intervenções salvem vidas, seu uso indiscriminado em um processo fisiológico, como 

o parto, poderia ser prejudicial. Assim, com base em evidências científicas foram 

estabelecidas no ano de 1996 as boas práticas para a assistência ao parto e 

puerpério. Estas boas práticas devem ser adotadas em partos de risco habitual e 

foram classificadas em quatro categorias: A- práticas úteis e que devem ser 

estimuladas; B- práticas prejudiciais que devem ser eliminadas; C- práticas que 

devem ser utilizadas com cautela devido à falta de evidências científicas que 

comprovem sua eficácia; D- práticas frequentemente utilizadas de modo 

inadequado.3 

Para aplicação das boas práticas ao parto e nascimento, o Ministério da 

Saúde (MS) criou em 1999 o CPN, que é uma unidade de atendimento ao parto de 

risco habitual, onde se preconizam as boas práticas recomendadas pela OMS, com 

respeito à autonomia da mulher, possibilitando a experiência do trabalho de parto, 

parto e puerpério em um mesmo local, além de permanência de um acompanhante 
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de sua escolha e a assistência calcada nas práticas que favoreçam um parto seguro, 

respeitando a individualidade da mulher.4  

Embora o parto seja um momento tão particular e memorável na vida da 

mulher, na atualidade, o excesso de intervenção dos profissionais na assistência a 

este evento, mesmo o de risco habitual, acaba por excluir a mulher ou diminuir seu 

papel, neste momento. Assim, o parto parece ocorrer mais pela presença do 

profissional do que da parturiente. 

Nos últimos sete anos como enfermeira obstétrica com atuação na 

assistência ao parto, vivenciei esta experiência em duas modalidades, em CO, e em 

CPN, e pude verificar o diferencial que representa para a mulher ter o filho em um 

CPN.  

Entretanto, embora sejam sobejamente valorizadas na teoria, as boas 

práticas na assistência nem sempre são aplicadas. Trabalho que analisou as boas 

práticas na assistência ao parto de risco habitual e os dados da pesquisa Nascer no 

Brasil identificou que apenas 5,6% dos Partos Normais (PN) foram realizados sem 

algum tipo de intervenção e que práticas consideradas inadequadas e mesmo as 

que devem ser abolidas, como a manobra de Kristeller, continuam a ser aplicadas.5  

 Mesmo com as boas práticas sugeridas há 21 anos e com a criação do 

CPN há 18 anos, ainda percebemos um modelo intervencionista de assistência ao 

parto. Assim, questiona-se: as enfermeiras obstetras têm utilizado as práticas 

baseadas em evidências recomendadas pela OMS na assistência ao parto de risco 

habitual em CPN? Quais desfechos maternos e neonatais são observados nesta 

assistência?  

A motivação para a realização desta pesquisa derivou-se dos 

questionamentos apresentados e de dois outros aspectos: os resultados de 

pesquisas identificadas sobre as práticas assistenciais em CPN que recomendam a 

continuidade dos estudos nesta área e da necessidade de atender à portaria n° 11 

promulgada em 07 de janeiro de 2015, que solicita o controle mensal de diversos 

dados da assistência obstétrica e neonatal nos CPN, como por exemplo: percentuais 

de partos na água, partos em posição vertical, episiotomia, laceração em 1º, 2º, 3º 

ou 4º grau, rotura artificial de membrana, uso de ocitocina no 2º estágio, presença de 
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acompanhante, dados do recém-nascido, percentual de transferências de 

parturientes e puérperas para outros setores, entre outros.6  

 

1.2 Revisão de Literatura 

 

Até o início do século XX, a maioria das mulheres paria com ajuda de 

outras mulheres e, embora estivessem em um ambiente acolhedor, na sua 

residência, com a família, parteira conhecida e com o mínimo de intervenções, as 

altas taxas de mortalidade materna e neonatal eram um problema a ser resolvido. 

Por isso foram estabelecidas intervenções, tornando o parto um evento médico, 

deixando de ser exclusivo da mulher e passando a ser assistido não só por pessoas 

próximas, mas também por outros profissionais e em hospitais, dando início à 

medicalização do parto.¹  

A medicalização não compreende apenas a forma como o procedimento é 

administrado, mas sim como ele é vivenciado e compreendido pela mulher. O fato de 

o trabalho de parto e o nascimento acontecerem de forma única contribuiu para a 

crença de que precisava ser controlado e explicado, resultando em intervenções. Há 

registros de que as parteiras também realizavam esporadicamente algumas ações, 

tais como uso de ervas, amniotomia e manobras para posicionar o feto. Entretanto, 

quando o parto passou a ser realizado dentro do hospital e deixou de ser visto como 

um processo natural, o uso de intervenções aumentou com a intenção de se 

obterem desfechos positivos. Dentre as intervenções introduzidas estão: a 

monitorização fetal, a anestesia, PF e a cesariana, que é o parto mais realizado no 

Brasil atualmente. 2 

O número de PC vem crescendo nos últimos anos no Brasil, totalizando 

52% dos realizados no país, contrariando a recomendação da OMS que estabelece 

que o percentual de partos operatórios não ultrapasse 15%.  As evidências têm 

demonstrando maior risco de mortalidade materna, infecção puerperal, 

prematuridade e desconforto respiratório do RN do parto operatório quando 

comparado ao PN. É importante destacar que as intervenções não se resumem ao 

parto cirúrgico, mas também ao uso rotineiro de várias práticas no parto que 

precisam ser revistas, a fim de resgatar a autonomia da mulher.7 
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Para reduzir os partos cirúrgicos, e dar segurança ao binômio durante o 

trabalho de parto e parto e para o resgate da autonomia da mulher, a OMS, em 

1996, publicou uma revisão das práticas obstétricas, entre as quais medidas para 

diminuir a medicalização no parto: promover o incentivo ao PN e o resgate da 

assistência por parteiras e enfermeiras, bem como recomendar técnicas para alívio 

da dor, estimulo à presença de acompanhantes no parto e  contato imediato entre 

mãe e RN.3 Estas medidas foram baseadas em evidências científicas e reformuladas 

em 2001¹ e definidas como boas práticas que devem ser adotadas em partos sem 

complicações, ou seja, de risco habitual. Estas medidas estão divididas em quatro 

categorias, descritas no quadro abaixo: 

Categoria A. Práticas úteis e que devem ser estimuladas 

1.1 Planejamento individual determinando onde e por quem o parto será 

realizado. 

1.2 Avaliação de risco durante o pré-natal, reavaliado a cada contato e no 

momento do trabalho de parto.  

1.3  Monitoramento do bem-estar físico e emocional da mulher durante o 

trabalho de parto.  

1.4  Oferecimento de líquido por via oral durante o trabalho de parto.  

1.5  Respeito à escolha da mulher sobre o local do parto.  

1.6  Fornecimento de assistência obstétrica no nível mais periférico onde o 

parto for seguro.  

1.7  Respeito ao direito da mulher à privacidade no local do parto.  

1.8  Apoio emocional pelos prestadores de serviço durante o trabalho de 

parto e parto.  

1.9  Respeito à escolha da mulher sobre seus acompanhantes durante o 

trabalho de parto. 

1.10 Fornecimento às mulheres de todas as informações e explicações que 

desejarem. 

1.11 Métodos não invasivos e não farmacológicos de alívio da dor, como 

massagens e técnicas de relaxamento durante o trabalho de parto.  

1.12 Monitoramento fetal por meio de ausculta intermitente e vigilância das 
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contrações uterinas por palpação abdominal.  

1.13 Uso de materiais descartáveis e descontaminação adequada de 

reutilizáveis.  

1.14 Uso de luvas no exame vaginal, no parto e no manuseio da placenta.  

1.15 Liberdade de posição e movimento durante o trabalho de parto. 

1.16 Estímulo a posições não supinas durante o trabalho de parto.  

1.17 Monitoramento cuidadoso do progresso do trabalho de parto, uso do 

partograma.  

1.18 Administração profilática de ocitocina no terceiro estágio do parto em 

mulheres com risco de hemorragia pós-parto.  

1.19 Condições estéreis ao cortar o cordão. 

1.20 Prevenção da hipotermia do bebê. 

1.21 Prevenção da hemorragia neonatal com o uso do vitamina K.  

1.22 - Prevenção da oftalmia gonocócica com o uso de nitrato de prata ou 

tetraciclina.  

1.23 Contato cutâneo direto e precoce entre mãe e filho e apoio ao início da 

amamentação na primeira hora após o parto.  

1.24 Alojamento conjunto.  

1.25 Suprimir a lactação em mães portadoras de HIV.  

1.26 Exame rotineiro da placenta e membranas ovulares.  

1.27 Uso rotineiro de ocitocina, tração controlada do cordão, ou sua 

combinação, durante o terceiro estágio do parto. 

Categoria B. Práticas prejudiciais e que devem ser eliminadas 

2.1  Uso rotineiro do enema.  

2.2  Uso rotineiro da tricotomia.  

2.3  Infusão intravenosa de rotina no trabalho de parto.  

2.4  Cateterização venosa profilática de rotina.  

2.5  Uso rotineiro da posição supina durante o trabalho de parto.  

2.6  Exame retal.  

2.7  Uso de pelvimetria por raios X. 

2.8 Administração de ocitócicos antes do parto de um modo que não  permita 

controlar seus efeitos.  
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2.9  Uso rotineiro da posição de litotomia.  

2.10 Esforços de puxos prolongados e dirigidos (manobra de Valsalva) 

durante o segundo estágio do trabalho de parto.  

2.11 Massagem e distensão do períneo durante o segundo estágio do 

trabalho de parto.  

2.12 Uso de comprimidos orais de ergometrina no terceiro estágio do 

trabalho de parto com o objetivo de evitar hemorragia.  

2.13 Uso rotineiro de ergometrina por via parenteral no terceiro estágio do 

trabalho de parto.  

2.14 Lavagem uterina rotineira após o parto.  

2.15 Revisão (exploração manual) rotineira do útero após o parto.  

2.16 Uso liberal ou rotineiro da episiotomia.  

2.17 Toques vaginais frequentes e por mais de um examinador.  

2.18 Manobra de Kristeller ou similar, com pressões inadequadamente 

aplicadas ao fundo uterino no período expulsivo.  

2.19 Prática liberal de cesariana.  

2.20 Aspirações nasofaríngeas de rotina em recém-nascidos normais.  

2.21 Manutenção artificial de ar frio na sala de parto durante o nascimento. 

Categoria C. Práticas que devem ser utilizadas com cautela devido à 
falta de evidências científicas que comprovem sua eficácia 

3.1  Métodos não farmacológicos de alívio da dor durante o trabalho de parto, 

ervas, imersão em água e estimulação de nervos.  

3.2  Pressão no fundo uterino durante o período expulsivo.  

3.3  Manobras relacionadas à proteção ao períneo e do polo cefálico no 

momento do parto.  

3.4  Manipulação ativa do feto no momento do parto.  

3.5  Clampeamento precoce do cordão umbilical.  

3.6  Estimulação do mamilo para aumentar a contratilidade uterina durante o 

terceiro estágio do parto. 
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Categoria D. Práticas frequentemente utilizadas de modo inadequado 

4.1  Restrição hídrica e alimentar durante o trabalho de parto.  

4.2  Controle da dor por agentes sistêmicos.  

4.3  Controle do dor por analgesia peridural.  

4.4  Monitoramento eletrônico fetal.  

4.5 Uso de máscara e aventais estéreis durante a assistência ao trabalho de 

parto.  

4.6 Exames vaginais repetidos ou frequentes, especialmente por mais de um 

prestador de serviço.  

4.7 Correção da dinâmica uterina com a utilização de ocitocina.  

4.8 Amniotomia precoce de rotina no primeiro estágio do parto.  

4.9 Transferência rotineira do parturiente para outra sala no início do 

segundo estágio do trabalho de parto.  

4.10  Cateterização da bexiga.  

4.11 Estímulo para o puxo quando se diagnostica dilatação cervical 

completa, antes que a própria mulher sinta o puxo.  

4.12 Adesão rígida a uma duração estipulada do segundo estágio do trabalho 

de parto, se as condições da mãe e do feto forem boas e se houver 

progressão do trabalho de parto.  

4.13 Parto operatório.  

4.14 Exploração manual do útero após o parto. 

Fonte: Brasil. Ministério da saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Parto, aborto e puerpério: 
assistência humanizada à mulher. Brasília, 2001.  

Quadro1 - Práticas estabelecidas para a assistência ao nascimento. Ministério 
da Saúde (MS). Brasília, DF, 2001. 

 

Uma política para incentivar a utilização das boas práticas foi a 

implantação do CPN, em 1999. Baseado em evidências científicas, o CPN é uma 

unidade de atendimento para partos de risco habitual, onde a mulher tem acesso a 

um ambiente acolhedor e individual, à possibilidade de ficar com acompanhante de 

sua livre escolha e com suporte para ser atendida durante o trabalho de parto, parto 

e puerpério. Neste modelo não há mais subdivisão do espaço em pré-parto e parto e 

não há sala exclusivamente para parto; a unidade é equipada com mobiliários como 

o cavalinho, bola suiça, barras de apoio, chuveiro e hidromassagem, favorecendo a 
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movimentação e escolha de posição de conforto pela mulher. Neste ambiente não 

há necessidade de separar o recém-nascido da mãe, uma vez que ele é examinado 

no mesmo local em que a mulher dá à luz. O enfermeiro obstetra ou a obstetriz 

conduz a assistência neste local.8   

O CPN foi criado em três modalidades: Centro de Parto Normal Intra-

hospitalar (CPNi) Tipo I: localizado nas dependências internas do hospital, garante a 

permanência da mulher e do recém-nascido no quarto modelo PPP da admissão à 

alta; intra-hospitalar Tipo II: também localizado nas dependências internas do 

hospital, garante a permanência da mulher e do recém-nascido no quarto PPP 

durante o pré-parto e parto, podendo, após o puerpério imediato, serem transferidos 

para o alojamento conjunto; e  Centro de Parto Normal Peri-hospitalar (CPNp): 

localizado a menos de 20 minutos da unidade hospitalar de referência, garantindo a 

permanecia da mulher e do recém-nascido no quarto PPP até a alta.4  

Estudos mostram que a assistência no CPN é segura, tendo uma 

influência positiva nos resultados maternos e neonatais. 

Os Quadros 2 e 3 apresentam os resultados de estudos internacionais e 

nacionais sobre o CPN. 

  



31 
 

 

Autor, local e data Descrição  do estudo Principais resultados 

Jackson DJ, Lang JM, Swartz WH, Ganiats 

TG, Fullerton J, Ecker J, Nguyen U.EUA, 

2003. 

Comparação da assistência entre CO e CPN.9 Menores taxas de episiotomia, analgesia epidural, 

parto cirúrgico e uso de ocitocina.9 

Stewart M, McCandlish R, Henderson J, 

Brocklehurst. Inglaterra, 2005. 

Avaliação de 34 estudos publicados na língua 

inglesa sobre resultados da assistência em 

CPN.10 

Maioria dos estudos de má qualidade, sem 

evidências confiáveis quanto ao benefício ou dano 

ao nascimento, sugerindo estudos que comparem a 

assistência em CO e CPN.10 

Laws PJ, Tracy SK, Sullivan EA. Austrália, 

2010 

Acompanhamento dos desfechos de mulheres 

que tinham intenção de serem atendidas em 

CPN e CO.11 

No grupo CPN houve menor taxa de cesarianas ou 

partos instrumentais, menos induções e 

episiotomias.11 

Gottvall K, Waldenstro U, Tingstig C, 

Grunewald C.Suécia, 2011. 

Comparação da assistência em uma instituição 

após a implantação de um CPN.12 

Redução das cesarianas de emergência e de partos 

com extração a vácuo. Diminuição da analgesia 

epidural e menor índice de traumas perineais. 

Diminuição do diagnóstico de sofrimento fetal 

agudo. Não houve diferença entre hipóxia neonatal 

e Apgar menor que 7 no quinto minuto de vida.12 

Hodnett ED, Downe S, Walsh D. Cochrane, 

EUA, 2012. 

Revisão comparando a assistência em CPN e 

CO.13 

CPN está relacionado com menor taxa de 

intervenções médicas. Menor necessidade de 

analgesia intraparto, menos uso de ocitocina e de 

episiotomia. Não houve diferença significativa em 

relação à morbidade materna e neonatal.13 

 Benatar S, A, Garrett AB, Howell E, Palmer 

A.EUA, 2013. 

Comparação dos nascimentos em CO e CPN 

através de certidões de nascimentos. 14 

CPN realiza mais partos aos finais de semana, 

sugerindo que os partos em centro obstétricos 

podem ser agendados.14 

Laws PJ, Xu F, Welsh A, Tracy SK, Sullivan Mulheres com intenção de parir em CO Menores índices de complicações pós-parto 
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EA. Austrália, 2014. comparadas com as que tinham intenção de 

parir em CPN.15 

(hemorragia, retenção placentária e infecção) e 

maior índice de amamentação após a alta no grupo 

CPN.  Não houve diferença entre internação na UTI, 

tempo de internação e mortalidade materna.15 

Baba K, Kataoka Y, Nakayama K, Yaju Y, 
Horiuchi S, Eto H. Japão, 2016. 

Estudo que comparou a assistência no segundo 
período do trabalho de parto em hospitais, 
clínicas e centros de parto.16 

Hospitais e clinicas utilizam mais a técnica de 
proteção perineal quando comparado ao centro de 
parto, que realizou menor número de episiotomias 
em primíparas. 

Schroeder, L; Patel, N; Keeler, M; Rocca-
Ihenacho, L; Macfarlane, A. J. Inglaterra. 
2017. 

Comparar os custos da assistência em um 
centro de parto e centro obstétrico.17 

Os gastos necessários para a assistência em   
Centro de Parto são menores quando comparados 
aos gastos em um Centro obstétrico. 

Quadro 2 - Estudos internacionais realizados sobre a assistência em CPN. São Paulo, 2017. 

 Os estudos internacionais comparam a assistência entre CO e CPN. Em todos os trabalhos selecionados, ficou 

patente a melhoria da assistência ao parto assistido no CPN, com menor índice de intervenções como analgesia, episiotomia, 

uso de ocitocina e traumas perineais. Houve ainda menor número de partos operatórios e de emergência. Não houve, 

entretanto, diferença significativa na morbimortalidade materna e neonatal e nos índices de Apgar menor que 7 no quinto 

minuto, quando comparados os dois modelos de assistência. 

 



33 
 

 

 

Autor, local e ano Descrição do estudo Principais resultados 

Riesco MLG, Oliveira SMJV, Bonadio IC, 

Schneck CA, Silva FMB, Diniz, CSG, Lobo, SF, 

Saito E. 2009 

Revisão de literatura que levantou os estudos 

realizados entre 1998 e 2008 sobre assistência 

em CPN no Brasil.18 

Na maioria dos levantamentos  foram realizados 

por enfermeiras que atuam em CPN, os temas 

mais estudados foram as práticas obstétricas e 

os resultados maternos. Os desfechos 

neonatais foram menos pesquisados.16 

Lobo SF, Oliveira SMJV, Schneck CA, Silva 

FMBD, Bonadio IC, Riesco MLG. 2012 

Resultados da assistência em um CPNp19 A maioria das parturientes teve acompanhante 

de sua escolha e recebeu, como medida de 

conforto, o banho de aspersão ou imersão.  A 

amniotomia foi de 62,6% e a episiotomia de 

25,7%. Com relação aos cuidados com os 

recém-nascidos, 9,3% tiveram a aspiração de 

vias aéreas superiores, 3,4% necessitaram de 

oxigênio nasal, 1,5% evoluíram com desconforto 

respiratório, 0,1% precisou de oxigênio por 

ventilação pressão positiva e 0,1% sofreu fratura 

de clavícula.17 

Vogt SE, Diniz SG, Tavares CM, Santos NCP, 

Schneck CA, Zorzam B, Vieira DA, Silva KS, 

Dias MAB. 2011 

Comparação de práticas realizadas em CPN, 

com CO de hospital premiado por utilizar boas 

práticas e com CO em hospital sem 

premiação.20 

O CPN apresentou menor índice de amniotomia 

e episiotomia. Apenas 5,3% da mulheres não 

sofreram nenhum tipo de intervenção no CO. 18 

Schneck CA, Riesco MLG, Bonadio IC, Diniz 

CSG, Oliveira SMJV. 2012 

Comparação entre CPN peri-hospitalar e CO.21 Menor uso de ocitocina, amniotomia e 

episiotomia em CPN.  Quanto à assistência aos 

RNs a aspiração de vias aéreas, lavagem 



34 
 

 

gástrica e oferta de oxigênio por máscara 

também foram menos frequentes no CPN.19 

Cruz AP, Barros SMO. 2010 Intervenções e resultados maternos e neonatais 

entre CPNi e CPNp.22 

Menor uso de episiotomia, amniotomia e menor 

taxa de trauma perineal em CPNp.20 

Pereira ALF, Bento AD. 2011 O cuidado da enfermagem obstétrica e a 

autonomia da mulher durante a assistência.23 

As mulheres avaliaram a assistência como 

satisfatória e relataram que desenvolveram sua 

autonomia durante o atendimento recebido.21 

Pereira ALF, Lima TRL, Schroeter MS, Gouveia 

MSF, Nascimento SD. 2013 

Avaliação da assistência em CPN extra 

hospitalar.24 

94% das mulheres estiveram acompanhadas, 

nenhuma ficou em jejum, amniotomia foi de 

11,1%, e o uso de ocitocina foi de 45%. 

Episiotomia 2,4%. Quanto à avaliação do 

APGAR 99,8% tiveram índice maior que 7 no 

quinto minuto.22 

Jamas MT, Hoga LAK, Reberte LM. 2013 Exploração das narrativas referentes à 

assistência recebida em CPN.25 

As mulheres se mostraram satisfeitas com o 

atendimento recebido no CPN.23 

Silva F.M.B, Paixão TCR, Oliveira SMJV, Leite 

JSL, Riesco MLG, Osava RH.2013 

Avaliação da assistência em um CPN segundo 

as recomendações da OMS.26 

94,5% das mulheres foram acompanhadas. 

Amniotomia 53,4%, ocitocina 56,8%, episiotomia 

12,9% e perineotomia 1,2%. 24 

Pereira ALF, Nicácio MC.2014 Identificar o motivo pelo qual a mulher escolheu 

ter assistência em casa de parto e avaliar a 

satisfação do atendimento recebido no pré-

natal.27 

Optaram pela casa de parto devido ao ambiente 

acolhedor, à assistência ao parto normal, e pela 

garantia de internação e do direito de ficar com 

acompanhante. Apresentaram alto nível de 

satisfação com o atendimento. 25 

                                                                         

Oliveira FA, Progianti JM, Peregrino AAF. 2014 

 

Avaliar os custos direto e indireto do trabalho de 

 

O valor encontrado por mulher atendida na casa 
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parto e parto realizados em casa de parto, por 

meio de 161 prontuários.28 

de parto foi de R$ 352,50, sendo a maior parte 

dos gastos com recursos humanos. Este custo é 

inferior ao valor destinado pelo orçamento 

municipal. 

Siqueira YMA , Gradim CVC. 2017. Revisão integrativa sobre a importância do 

acolhimento de mulheres assistidas em CPN.29 

A satisfação das mulheres assistidas em Centro 

de Parto está relacionada com o acolhimento. 

Esses centros são importantes para a 

assistência ao parto no Brasil. Mais estudos são 

necessários para corrobar essa modalidade de 

assistência. 

Rocha FR, Melo MC, Medeiros GA, Pereira EP, 
Boeckmann LMM, Dutra LMA. 2017. 

Estudo descritivo com abordagem qualitativa 

que buscou compreender o atendimento ao 

binômio mãe-bebê em um CPN com parto 

anterior em CO.30 

Verificou a utilização das boas práticas em CPN 

o que trouxe satisfação para as mulheres 

atendidas, reforçando a construção de mais 

centros de parto normal. 

Quadro 3 -  Estudos nacionais realizados sobre a assistência em CPN. São Paulo, 2017. 

 

 Diferentemente dos trabalhos internacionais, as avaliações das práticas do CPN só foram comparadas às do 

C.O em dois estudos, que tiveram resultados semelhantes em relação ao menor índice de intervenções no CPN. Neste local 

as boas práticas foram observadas em todos os trabalhos levantados e as mulheres se mostraram satisfeitas com o 

atendimento recebido neste modelo de assistência.  
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O fortalecimento e a ampliação da assistência em CPN dependem dos 

resultados exitosos nesse modelo de atenção. Por isso se faz necessário o 

desenvolvimento de mais estudos sobre a avaliação das práticas, principalmente 

quando a assistência é prestada por enfermeiras obstetras ou obstetrizes de 

modo a consolidar a expertise dessas profissionais na atenção ao parto de risco 

habitual. 

Além das práticas propostas em 1996 e da criação do CPN em 1999, outras 

políticas foram estabelecidas, como o Programa de Humanização do Pré-natal e 

Nascimento, no ano de 2000, com o objetivo de melhorar a cobertura do pré-natal, a 

qualidade de assistência ao parto e ao RN.31   

Em 2001, o Ministério da Saúde editou a Norma Operacional de Assistência à 

Saúde, que estabeleceu para os municípios a responsabilidade de ações para 

promoção do pré-natal, puerpério, planejamento familiar e prevenção do câncer de 

colo uterino. De 1998 a 2002 o Ministério da Saúde trabalhou com o objetivo de 

reduzir a mortalidade materna, redução da mortalidade de mulheres por causas 

evitáveis e combate aos agravos em consequência da violência contra a mulher.32 

No ano de 2003, o destaque foi a criação da Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher, programa que busca a garantia dos direitos humanos 

das mulheres quanto aos seus direitos sexuais e reprodutivos, à assistência 

obstétrica, ao planejamento familiar, à assistência em casos de abortamento 

inseguro e ao combate à violência sexual e doméstica, bem como a prevenção de 

mortes por causas evitáveis.33 

A lei do acompanhante, em vigor desde 2005, garante à mulher o direito 

de ser acompanhada por alguém de sua escolha durante o trabalho de parto, parto e 

puerpério, sendo considerada uma importante estratégia para a humanização do 

parto e nascimento.34 

Em 2011, o programa Rede Cegonha propôs a ampliação das unidades 

de CPN e foi considerada uma estratégia inovadora do Ministério da Saúde. Visa 

assistir à mulher desde a fase reprodutiva, gestação, parto e puerpério, garantindo à 

criança um nascimento seguro e acompanhamento do seu desenvolvimento até dois 

anos de idade. No componente parto e nascimento, além da ampliação deste
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modelo de assistência, a rede destaca a utilização das boas práticas obstétricas, 

com ênfase no direito do acompanhante de escolha da mulher na admissão, no 

trabalho de parto, parto e puerpério imediato e na realização de classificação de 

risco durante o acolhimento em serviços de atenção obstétrica e neonatal.8 

Embora todos os esforços dos últimos 20 tenham sido envidados para 

implantação de uma política pública voltada para a melhoria da assistência ao parto 

e nascimento, os resultados para esta melhoria ainda são pífios. Os principais 

resultados da Pesquisa Nacional sobre o parto e nascimento corroboram esta 

afirmativa. Este inquérito nacional entrevistou 23.894 mulheres e teve como objetivo 

identificar as intervenções obstétricas realizadas, incluindo as cesarianas, motivo 

pela escolha da via de parto, intercorrências obstétricas e estrutura das instituições 

hospitalares. Os resultados apontam 52% de cesarianas, sendo 88% na rede 

privada e frequente em 42% das adolescentes. A maioria das mulheres ficou em 

jejum (74,8%), sofreu episiotomia (53,5%) e teve o filho em posição litotômica 

(91,7%). A pressão no fundo uterino, conhecida como manobra de Kristeler, esteve 

presente em 36,1% dos partos vaginais e 36,4% das mulheres receberam ocitocina 

durante o trabalho de parto. Apenas 26,7% das parturientes tiveram acesso a 

métodos não farmacológicos para o alívio da dor. Um aspecto positivo encontrado 

na pesquisa foi que 75% das mulheres foram acompanhadas em algum momento do 

parto, porém apenas 18,7% delas foram acompanhadas continuamente. O estudo 

enfatiza que a assistência realizada por enfermeiras obstetras e obstetrizes diminui 

significativamente o risco de intervenções desnecessárias.5    

No Brasil, é preciso promover assistência por Obstetrizes e Enfermeiras 

Obstetras para o desenvolvimento da maternidade segura e investir também em 

CPN, para que essas profissionais possam atuar neste modelo de assistência, 

oferecendo um atendimento baseado em evidências científicas. A assistência 

prestada por essas profissionais está relacionada com a diminuição da mortalidade 

materna e neonatal, satisfação da mulher e maior uso de terapias alternativas para 

conforto no trabalho de parto e parto. A OMS reconhece que essas profissionais 

prestam um cuidado adequado e com menor custo. 35 
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2. OBJETIVOS 

 

 

1. Verificar se as enfermeiras obstetras utilizam as práticas baseadas em evidências 

(boas práticas) na assistência ao parto de risco habitual em um Centro de Parto 

Normal Intra-hospitalar; 

2. Identificar as práticas não recomendadas ou indicadas com cautela utilizadas 

nessa assistência; 

3. Verificar se as boas práticas influenciam os desfechos maternos e neonatais.   
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3. MÉTODO 

 

 

3.1 Tipo de estudo 

 

 Estudo descritivo e documental com abordagem quantitativa, realizado em 

uma instituição pública, de grande porte, situada na cidade de São Paulo, 

administrada por entidade governamental estadual de São Paulo. O hospital atende 

pacientes do Sistema Único de Saúde há 25 anos, nas áreas de 

urgência/emergência e internação de clínica médica, clínica cirúrgica, clínica 

ginecológica e obstétrica, clínica pediátrica e clínica de queimados. 

 

3.2 Local do estudo 

 

O estudo foi realizado no CPN inaugurado no ano de 2005, do tipo intra-

hospitalar. Atende a região da zona leste, com cinco unidades básicas de referência. 

O primeiro atendimento é realizado pela equipe médica, pois a instituição não possui 

recursos humanos para atendimento de classificação de risco.  Para o atendimento 

das parturientes estão disponíveis oitos suítes de parto, todas equipadas com 

chuveiros, sendo quatro com hidromassagem. Todas as suítes estão montadas para 

serem utilizadas no sistema PPP e estão equipados com bola, cavalinho, poltrona, 

mocho, barras para exercícios e berço para reanimação neonatal. A unidade conta 

com um quarto com dois leitos de puerpério (utilizados quando não há vagas no 

alojamento conjunto), expurgo, sala de admissão, posto de enfermagem, sala para 

armazenamento de matérias, sala para equipamentos, depósito de material de 

limpeza, estar de enfermagem e copa para uso dos colaboradores do setor. No ano 

de 2015 foram realizados 2011 partos, sendo 1221 (60, 7%) no CPN que representa 

77,2% dos PN realizados na instituição, que teve 21,2% de PC e 0,09% de Parto 

Fórceps (PF). 

A internação das mulheres no CPN é realizada pela equipe médica, mediante 

protocolo institucional: 
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- feto único e vivo; 

- apresentação cefálica; 

- idade gestacional >=37 semanas; 

- parturientes em franco trabalho de parto; 

- parturientes com risco habitual; 

- parturientes em franco trabalho de parto, com cesárea anterior há mais de dois 

anos; 

- parturiente sem realização do pré-natal ou sem o cartão, observando-se as 

condições acima associadas a: 

- altura uterina >= 34 cm; 

- amnioscopia: lccg; 

- bolsa rota: lccg; 

- sem patologias preexistentes; 

- cardiotografia tranquilizadora. 

Caso a mulher se encontre com indicação de internação, mas não esteja em 

trabalho de parto, é considerada a indução no centro obstétrico pelo médico que a 

encaminha para o CPN quando iniciar o trabalho de parto. 

A assistência no CPN é de reponsabilidade da enfermeira obstetra que, ao 

identificar alguma alteração no trabalho de parto, aciona o médico obstetra de 

plantão que se achar necessário, encaminha a mulher para o Centro Obstétrico para 

acompanhamento da equipe médica. 

A equipe de enfermagem do CPN, em 2015, era composta por auxiliar de 

enfermagem, enfermeira obstetra e uma supervisora enfermeira obstetra.  

 

3.3 Amostra  

 

 A população do estudo foi constituída por todos os prontuários das mulheres 

que tiveram seus partos no CPN, no período de janeiro a dezembro de 2015.  

Para o cálculo amostral foi utilizado o programa estatístico STATS 2.0®. 

Analisou-se o total de 1221 partos realizados no CPN no ano de 2015, considerou-

se porcentagem máxima aceitável de erro de 5%, nível de percentagem estimada de 

50% e nível de confiança de 95%.  
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A amostra mínima representativa do total de partos foi estimada em 292 

prontuários.  

 A amostragem foi aleatória simples e, para a seleção, foi realizada 

primeiramente uma listagem com o número de todos os prontuários das mulheres 

que deram à luz no CPN, no período estudado. O sorteio dos prontuários que 

fizeram parte da amostra foi realizado no programa Randomized. com®. Foram 

sorteados 20% a mais de prontuários para o caso de algum deles não atender aos 

critérios de inclusão. 

 

3.3.1 Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

Foram estabelecidos como critérios de inclusão para que o prontuário 

integrasse a amostra: 

-ser sorteado; 

- que o trabalho de parto tenha sido acompanhado exclusivamente por enfermeira 

obstetra 

- que o parto tenha sido realizado por enfermeira obstetra. 

- que todas as condutas tenham sido tomadas pela enfermeira obstetra. 

- prontuário disponível no arquivo no momento da coleta dos dados. 

Foram excluídos os prontuários das mulheres cuja assistência iniciou-se no 

CO e aqueles em que o parto foi realizado pela pesquisadora. 

 

3.4 Instrumento para coleta de dados 

 

 Para a coleta dos dados foi elaborado um instrumento (Apêndice A) com três 

partes. Na primeira estão inseridos os dados sociodemográficos: idade, estado civil, 

escolaridade, atividade remunerada e paridade.  

 Na segunda parte constam os dados referentes à gestação e parto: número 

de consultas no pré-natal, intercorrências na gestação, tabagismo, etilismo e uso de 

drogas ilícitas, dilatação na internação, integridade das membranas ovulares, uso de 
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ocitocina, amniotomia, técnicas e posições para relaxamento no alívio da dor 

compreendidas entre: deambulação, banho aspersão, hidromassagem, exercício de 

balanço pélvico em cavalinho e em bola suíça e agachamento. Administração de 

agentes sistêmicos para controle da dor, posições no parto, presença de 

acompanhante.  

A terceira parte refere-se aos resultados maternos e neonatais: episiotomia, 

lacerações de primeiro, segundo e terceiro grau, distócia de ombro, Apgar no 

primeiro e quinto minuto de vida, contato pele a pele na primeira hora de vida, fratura 

de clavícula, transferência para unidade neonatal, lesão de plexo e anoxia neonatal. 

 Estão apresentados neste estudo, exclusivamente, os dados que constavam 

do prontuário. Portanto, algumas práticas já abolidas na instituição como: a restrição 

de dieta e líquidos durante o trabalho de parto, realização de tricotomia e lavagem 

intestinal, entre outras, não fazem parte das anotações do prontuário. 

 Algumas variáveis selecionadas para o estudo estão baseadas nas 

recomendações das boas práticas obstétricas (Quadro 1) e na portaria de número 

11, promulgada em 07 de janeiro de 2015 pelo Ministro da Saúde7 , que apresenta 

os indicadores que devem ser monitorados no CPN (Anexo A). 

 

3.5 Procedimentos de coleta de dados 

 

 Os dados foram coletados no período de agosto de 2016 a maio de 2017.  

 Após o sorteio dos prontuários que fariam parte da pesquisa, foi elaborado um 

cronograma, entregue à chefia do setor de arquivo, onde constaram os números dos 

prontuários a serem examinados a cada dia. 

 A consulta aos prontuários foi efetuada no setor de arquivo e os mesmos 

foram devolvidos imediatamente após a coleta dos dados de interesse para o 

estudo. 
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3.6 Procedimentos éticos 

 

Em cumprimento à Resolução 466/2012 que trata de pesquisa com seres 

humanos no país, o presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) do Hospital Ipiranga, sob o parecer número 1.429.319.   

 Foi solicitada autorização à instituição onde os dados foram coletados 

(Apêndice B). 

   

 

3.7 Análise dos dados 

Os dados coletados foram armazenados em uma planilha, construída com a 

utilização do Software: MSOffice Excel versão 2003®. As variáveis quantitativas 

estão apresentadas em média e desvio padrão (paramétricas) ou mediana e 

intervalo interquartílico (1º e 3º quartis) (não paramétricas). A associação entre as 

variáveis categóricas foram avaliadas com o teste Qui-quadrado , exato de Fisher ou 

razão de verossimilhança. As variáveis quantitativas paramétricas foram avaliadas 

com teste t-Student ou análise de variância. Os valores de p<0,05 foram 

considerados estatisticamente significantes. 
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4.RESULTADOS 

 

 

Os resultados deste estudo possibilitaram a elaboração de um artigo intitulado: A 

assistência ao parto por enfermeira obstetra influencia os desfechos maternos e 

neonatais? que será submetido à revista de impacto. 

Título do Artigo 

A assistência ao parto por enfermeira obstetra influencia os desfechos maternos e 

neonatais? 

RESUMO 

Introdução: Centro de Parto Normal é a unidade onde se preconiza a utilização das 

boas práticas que favoreçam o parto seguro, onde a assistência é prestada 

preferencialmente por enfermeiras obstetras e obstetrizes. Objetivos: verificar se as 

enfermeiras obstetras utilizam as práticas baseadas em evidências; identificar as 

práticas não recomendadas ou indicadas com cautela; verificar se as boas práticas 

influenciam nos desfechos maternos e neonatais. Método: estudo transversal, 

documental, retrospectivo, com abordagem quantitativa, realizado em Centro de 

Parto Normal intra-hospitalar da cidade de São Paulo. Foram analisados 300 

prontuários de puérperas que deram à luz no ano de 2015. Resultados: Os métodos 

não farmacológicos mais estimulados foram: deambulação (58,6%), banho (51,67%) 

e balanço pélvico (42,67%). A posição litotômica no parto foi utilizada em 25,5%. O 

uso de ocitocina no trabalho de parto foi de 19%, aminiotomia 6,56 e episiotomia 

16%. A paridade foi fator protetor para o períneo (OR=0,71;0,22;0,53;0,17). As 

intercorrências neonatais ocorreram em 5% (n=15) dos partos, a maioria indicou 

fratura de clávicula (n=12; 80%), que foi associada à primiparidade e à posição 

litotômica no parto (p=0,001). Conclusão: as boas práticas são seguidas pelas 

enfermeiras obstétricas. Os desfechos maternos e neonatais mostraram-se, em sua 

maioria, adequados. Os desfechos na realidade podem ter sido diferentes do que o 

encontrado, pois uma limitação dos estudos retrospectivos é a inconsistência nas 

anotações nos prontuários. 
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Descritores: Parto Normal; Parto Humanizado; Centros de Assistência à Gravidez e 

ao Parto; Enfermeiras Obstétricas, Saúde da mulher.  

ABSTRACT 

Introduction: Normal Childbirth Center is the unit where it is recommended to use 

good practices that favor safe delivery, where care is preferably provided by 

obstetricians and midwives. Objectives: To verify if obstetrical nurses use evidence-

based practices; identify practices not recommended or indicated with caution; good 

practices influence maternal and neonatal outcomes. Method: cross - sectional, 

documentary, retrospective study, with quantitative approach, carried out at the In - 

hospital Natural Birth Center of the city of. We analyzed 300 medical records of 

puerperal women who gave birth in the year 2015. Results: The most stimulated 

exercises were: ambulation (58.6%), bath (51.67%) and pelvic balance (42.67%). 

The lithotomy position at delivery was used in 25.5%. The use of oxytocin in labor 

was 19%, aminotomy 6.56 and episiotomy 16%. Parity was a protective factor for the 

perineum (OR = 0.71, 0.22, 0.53, 0.17). The neonatal complications occurred in 5% 

(n = 15) of deliveries, most of which were fracture of the clavicle (n = 12; 80%), 

fracture was associated with primiparity and lithotomy position at delivery (p = 0.001). 

Conclusion: Good practices are followed by nurses. The maternal and neonatal 

outcomes were, for the most part, adequate. The outcomes may have been better 

than the one found, since one limitation of retrospective studies are inconsistencies 

in medical records. 

 

Descriptors:  Natural Delivery; humanized parturition; Pregnancy and Parturition 

Assistance Center; Obstetrician Nurses, Women’s Health. 

 

 

Introdução 

 

Nas últimas décadas ocorreram inúmeras transformações no processo de 

parir. Dentre as diversas modificações destacam-se: o local de parir que, antes, 

acontecia na residência da mulher, no seio da família, e passa para a unidade 
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hospitalar (CO); a parteira é substituída pelo profissional médico; passa-se a utilizar 

mais tecnologia (partos cirúrgicos, monitorização fetal e materna) e as intervenções 

são aplicadas rotineiramente (episiotomia, amniotomia, ocitocina sintética, jejum e 

outros). A justificativa para a mudança no cenário da assistência obstétrica no Brasil 

foi a redução da mortalidade materna e neonatal. 1,2 

Assim, passou-se a realizar intervenções demasiadas em partos que nem 

sempre necessitavam de tais intervenções. A OMS reconhece que embora as 

intervenções salvem vidas, seu uso indiscriminado em um processo fisiológico, como 

o parto, poderia ser prejudicial. Assim, com base em evidências científicas foram 

estabelecidas no ano de 1996 as boas práticas para a assistência ao parto e 

puerpério. Estas boas práticas devem ser adotadas em partos de risco habitual e 

foram classificaram em quatro categorias: A- práticas úteis e que devem ser 

estimuladas; B- práticas prejudiciais que devem ser eliminadas; C- práticas que 

devem ser utilizadas com cautela devido à falta de evidências científicas que 

comprovem sua eficácia; D- práticas frequentemente utilizadas de modo 

inadequado.3 

Uma política para incentivar a utilização das boas práticas foi a implantação 

do Centro de Parto Normal (CPN) em 1999. O CPN é uma unidade de atendimento 

para partos de risco habitual, onde o enfermeiro obstetra ou a obstetriz conduz a 

assistência.3   

Estudos internacionais4-7,8 compararam a assistência prestada em CO e CPN 

e em todos ficou evidenciada a melhoria da assistência ao parto assistido no CPN, 

com menor índice de intervenções como analgesia, episiotomia, uso de ocitocina e 

traumas perineais. Houve, ainda, menor número de partos operatórios e de 

emergência, além de menor custo da assistência .9 

A assistência prestada por obstetrizes e enfermeiras obstetras está 

relacionada com a diminuição da mortalidade materna e neonatal, satisfação da 

mulher e maior uso de terapias alternativas para conforto no trabalho de parto e no 

parto, a OMS reconhece essas profissionais por prestarem cuidado adequado e com 

menor custo. 10 
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Entretanto, apesar de todos os esforços dos últimos 20 anos para implantação 

de uma política pública voltada para a melhoria da assistência ao parto e 

nascimento, os resultados dessas mudanças ainda são pífios. 

 Os principais resultados da Pesquisa Nacional sobre o parto e nascimento 

corroboram esta afirmativa. Este inquérito nacional entrevistou 23.894 mulheres e 

teve como objetivo identificar as intervenções obstétricas realizadas, incluindo as 

cesarianas, motivo pela escolha da via de parto, intercorrências obstétricas e 

estrutura das instituições hospitalares. Os resultados apontam 52% de cesarianas, 

sendo 88% na rede privada e frequente em 42% das adolescentes. A maioria das 

mulheres ficou em jejum (74,8%), sofreu episiotomia (53,5%) e teve o filho em 

posição litotômica (91,7%). A pressão no fundo uterino, conhecida como manobra de 

Kristeler, esteve presente em 36,1% dos partos vaginais e 36,4% das mulheres 

receberam ocitocina durante o trabalho de parto. Apenas 26,7% das parturientes 

tiveram acesso a métodos não farmacológicos para o alívio da dor. Um aspecto 

positivo encontrado na pesquisa foi que 75% das mulheres foram acompanhadas 

em algum momento do parto, porém apenas 18,7% delas foram acompanhadas 

continuamente. O estudo enfatiza que a assistência realizada por enfermeiras 

obstetras e obstetrizes diminui significativamente o risco de intervenções 

desnecessárias.11    

O fortalecimento e a ampliação da assistência em CPN dependem dos 

resultados exitosos nesse modelo de atenção. Por isso se faz necessário o 

desenvolvimento de mais estudos sobre a avaliação das práticas, principalmente 

quando a assistência é prestada por enfermeiras obstetras ou obstetrizes de modo a 

consolidar a expertise dessas profissionais na atenção ao parto de risco habitual. 

Este estudo teve por objetivos: verificar se as enfermeiras obstetras utilizam 

as práticas baseadas em evidências na assistência ao parto de risco habitual em um 

CPN; identificar as práticas não recomendadas ou indicadas com cautela utilizadas 

nessa assistência e verificar se as boas práticas interferem nos desfechos maternos 

e neonatais. 
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Método:  

Trata-se de estudo transversal, documental, retrospectivo, com abordagem 

quantitativa, que foi realizado em uma instituição pública, de grande porte, 

administrada por entidade governamental estadual de São Paulo. O hospital atende 

pacientes do Sistema Único de Saúde  há 25 anos. O CPN no qual se realizou o 

estudo é do tipo intra-hospitalar e foi inaugurado em 2005.  Para o atendimento das 

parturientes estão disponíveis oitos suítes de parto, todas equipadas com chuveiros, 

sendo quatro com hidromassagem. Todas as suítes estão montadas para serem 

utilizadas no sistema PPP e estão equipados com bola, cavalinho, poltrona, mocho, 

barras para exercícios e berço para reanimação neonatal. Atualmente, a assistência 

às parturientes no CPN é de responsabilidade exclusiva da enfermeira 

obstetra/obstetriz. Na ocasião da coleta de dados não havia, ainda, obstetrizes no 

quadro de pessoal da instituição. 

A população foi constituída por todos os prontuários das mulheres que 

tiveram seus partos no CPN, no período de janeiro a dezembro de 2015. Para o 

cálculo amostral foi utilizado o programa estatístico STATS 2.0®. Analisou-se o total 

de 1221 partos realizados no CPN no ano de 2015, porcentagem máxima aceitável 

de erro de 5%, nível de percentagem estimada de 50% e nível de confiança de 95%. 

A amostra mínima estimada foi 292 prontuários, mas, foram analisados 300. A 

amostragem foi aleatória simples e para a seleção da amostra foi realizada 

primeiramente uma listagem com o número de todos os prontuários das mulheres 

que deram à luz no CPN em 2015. O sorteio dos prontuários foi realizado no 

programa Randomized.com®.  

Fizeram parte do estudo os prontuários que atenderam aos critérios de 

inclusão: ser sorteado; trabalho de parto acompanhado e realizado exclusivamente 

por enfermeira obstetra, disponíveis no arquivo no momento da coleta dos dados. 

Foram excluídos os prontuários em que a assistência se iniciou no CO e os partos 

que foram realizados pela autora do estudo. 

Para a coleta dos dados foi elaborado um instrumento baseado nas 

recomendações das boas práticas obstétricas e na portaria número 11 promulgada, 

em 07 de janeiro de 2015, pelo Ministro da Saúde, que apresenta os indicadores que 

devem ser monitorados no CPN. O instrumento constou de três partes. Na primeira 
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estão inseridos os dados sociodemográficos das mulheres: idade, estado civil, 

escolaridade, atividade remunerada e paridade. Na segunda parte constam dados 

referentes às boas práticas na assistência ao parto e na terceira parte os resultados 

maternos e neonatais.  

Os dados foram coletados pela própria pesquisadora entre o segundo 

semestre de 2016 e o primeiro de 2017, após aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Ipiranga, parecer número 1.429.319. Os prontuários sorteados 

para integrar a amostra foram consultados no setor de arquivo e os mesmos foram 

devolvidos imediatamente após a coleta dos dados de interesse para o estudo. 

Como primeiro passo para a consulta aos prontuários, a pesquisadora elaborou um 

cronograma, entregue à chefia do setor de arquivo, onde constaram os números dos 

prontuários a serem examinados a cada dia. 

As variáveis quantitativas estão apresentadas em média e desvio padrão 

(paramétricas) ou mediana e intervalo interquartílico (1º e 3º quartis) (não 

paramétricas).A associação entre as variáveis categóricas foram avaliadas com o 

teste Qui-quadrado , exato de Fisher ou razão de verossimilhança (Likelihood Ratio).     

As variáveis paramétricas foram avaliadas com teste t-Student ou análise de 

variância. Os valores de p<0,05 foram considerados estatisticamente significantes. 

 

Resultados  

O perfil das parturientes pode ser assim caracterizado: jovens, mediana de 22 

anos de idade (mínimo 13, máximo 43 anos), a maioria com companheiro (69,0%), 

mediana de 9 anos de estudo, sem atividade remunerada (59,7%) não tabagista 

(84,3%), nem etilista (97,9%) ou usuária de drogas ilícitas (94,9%). Os dados 

obstétricos evidenciaram que a maioria não teve parto prematuro anterior (99,3%), 

aborto (90,6%) ou cesárias anteriores (92,6%), 63,6% teve em média 7 consultas de 

pré-natal e 59% não tiveram complicações na gestação. As intercorrências mais 

mencionadas foram: infecção urinária (37,3%) hipertensão (2,3%) diabetes (1,6%) e 

DST (6%). 

A média da dilatação das mulheres na internação foi de 6 centímetros, 93% 

estavam com o colo esvaecido entre médio, médio para fino e fino. Quanto à 

integridade das membranas ovulares, 68,3% internaram com a bolsa integra.  
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Observa-se na Tabela 1 que a maioria das mulheres (94,6%) teve 

acompanhante de sua escolha durante todo o processo de parturição e amamentou 

na primeira hora (95,3%). Quanto aos métodos não farmacológicos para alívio da 

dor, dois foram utilizados para a maioria das mulheres banho de aspersão (51,7%) e 

deambulação durante o TP parto (58,7%). Tiveram o partograma elaborado (98,3%), 

parto na posição não litotômica (74,5%), sendo a posição semi-sentada mais 

utilizada (62,2%). A placenta e membranas foram inspecionadas na maioria dos 

casos (99,3%). 
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Tabela 1.Práticas recomendadas (categoria A) realizadas por enfermeiras obstétricas em CPN. São Paulo, 2017. (n=300) 

Práticas na assistência ao parto n % Práticas na assistência ao parto   

Acompanhante de escolha   Deambulação     

Sim 284 94,6 Sim 176 58,7 

Não 11    3,7 Não consta no prontuário 124 41,3 

Não consta no prontuário 5    1,7 Hidromassagem     

Amamentação na primeira hora após o parto   Sim 25 8,3 

Sim 286 95,3 Não consta no prontuário 275 91,7 

Não 6 2,0 Massagem     

Não consta no prontuário 8     2,7 Sim 32 10,7 

Teve Contato pele a pele por uma hora continua após parto    Não consta no prontuário 268 89,3 

Sim 183 61,0 
Liberdade posição /movimento durante o TP 
parto   

  

Não 116 38,7 Sim  249 83 

Não consta no prontuário 1   0,3 Não consta no prontuário 51 17 

Métodos não farmacológicos para alívio da dor   Elaboração do Partograma    

Agachamento     Sim 295 98,33 

Sim 34 11,3 Não 5 1,67 

Não consta no prontuário 266 88,7 Posição no parto   

Banho de aspersão   Semissentada 183 61 

Sim 155 51,7 Cócoras, lateral ou quatro apoios 36 12 

Não consta no prontuário 145 48,3 Litotômica 75    25 

Uso da Bola     Não consta no prontuário 6   2 

Sim 42 14 Ocitocina no terceiro período    

Não consta no prontuário 258 86 Sim 298 99,3 

Balanço pélvico     Não consta no prontuário 2 0,7 

Sim 128 42,7 Inspeção da placenta e membranas ovulares    

Não consta no prontuário 172 57,3 Sim 298 99,3 
   Não  2 0,7 
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Observa-se na Tabela 2 que, em relação às práticas não recomendadas ou 

utilizadas de modo inadequado, a posição litotômica no parto obteve o maior 

percentual (25,5%) e as outras práticas identificadas tiveram percentuais baixos: 

revisão uterina após o parto (2,68%) e o uso de ergometrina no terceiro estágio 

(1,67%).  

As práticas utilizadas de modo inadequado mais identificadas foram: adesão 

rígida do tempo do segundo período do trabalho de parto, que 87,7% anotaram 10 

minutos; monitorização eletrônica fetal não realizado (20%) e controle da dor por 

agentes sistêmicos (Buscopan®, plasil® e glicose) ( 13,6%) e exame vaginal por 

mais de um prestador de serviço (46,1%) 
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Tabela 2. Práticas não recomendadas (categoria B) ou utilizadas de modo inadequado 

(categoria D) realizadas pelas enfermeiras obstetras no CPN. São Paulo. 2017. (n=300) 

Práticas na assistência ao Parto  N % 

Categoria B    

Posição litotômica no parto   
Sim 75          25 

Não 219          73 

Não consta no prontuário 6             2 

Revisão uterina após o parto     

Sim 8         2,6 

Não 290       96,7 

Não consta no prontuário 2         0,7 

Uso de ergometrina parenteral no terceiro estágio do parto   

Sim 5         1,7 

Não 295       98,3 

Categoria D   
Adesão rígida do tempo do segundo período do trabalho de parto   

Até 10 minutos 237          79 

11 a 30 minutos 31           10,4 

31 a 60 minutos 1         0,3 

> 60 minutos 1         0,3 

Não consta no prontuário 30          10 

Correção da dinâmica uterina com ocitocina    

Sim 57          19 

Não 243          81 

Episiotomia   

Sim 48          16 

Não 251       83,7 

Não consta no prontuário 1         0,3 

Monitorização eletrônica fetal    

Nenhuma 60          20 

1 a 2 231          77 

3 a 4 9            3 

Amniotomia    

Sim 17         6,6 

Não 242       93,4 

Não consta no prontuário 41  

Controle da dor por agentes sistêmicos (Buscopan®, plasil® e glicose)     

Sim 41       13,7 

Não  259       86,3 

Exame vaginal por mais de enfermeiro   

Sim  137       46,1 

Não 160       53,9 
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Foram realizadas diversas associações das variáveis independentes (boas 

práticas) com as variáveis dependentes (desfechos maternos) e não foram 

observadas diferenças estatisticamente significativas. Assim, a posição de parto 

litotômica, ou não, não interferiu no sangramento no quarto período ou nas 

condições do períneo. 

Os desfechos neonatais mostram que a mediana de peso foi de 3212g 

(dp=408,1) (mínimo 2240g; máximo 4950g); 73% tiveram Apgar 9 ou 10 no primeiro 

minuto e 96,3% tiveram 9/10 no quinto minuto. Apenas 5% dos recém-nascidos 

foram encaminhados para a unidade neonatal e todas as transferências estavam 

justificadas. A maioria não sofreu aspiração das vias aéreas superiores (76,9%) ou 

apresentou intercorrências no parto (95%). Quinze recém-nascidos (5%), tiveram 

alguma intercorrência, sendo as principais: fratura de clavícula (80%) e desconforto 

respiratório (20%).  

Na associação entre as posições de parto, intercorrências e peso do recém-

nascido, apresentados na Tabela 3,observa-se que há uma tendência estatística na 

associação entre a posição de parto litotômica e as intercorrências neonatais de 

modo geral(p=0,08). Por outro lado, houve diferença estatisticamente significativa ao 

associar o peso do recém-nascido com intercorrências (p=0,01), ou seja, o peso 

mais elevado associou-se ao maior número de intercorrências.   

 

 

 

Tabela 3. Associação entre a posição de parto, intercorrência neonatal e peso 

do recém-nascido, de todas as parturientes. São Paulo.2017. 

Variável  Intercorrência neonatal 

        não                       sim 

Total P valor 

Posição do Parto   n = 285 n=15 n=300 0,08* 

Litotômica 69 (92%) 6 (8%)   75  

Semi -sentada  174 (95,1%) 9 (4,9%) 183  

Outras 36 (100%) 0 (0%)   36  

Sem informação      06  

Peso do RN 3212+408  3486+481  0,01** 

Teste *  Likelihood Ratio    ** t-Student 
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Ao associar as posições de parto com o desfecho fratura de clavícula de 

todas as parturientes e das primíparas, observa-se, na Tabela 4, que houve uma 

tendência estatística entre a posição litotômica e a fratura de clavícula em todas as 

mulheres (p=0,08) e diferença estatisticamente significativa das primíparas que 

deram à luz em posição litotômica ( p=0,001), ou seja, essa posição associou-se, 

nas primíparas, à fratura de clavícula.  

 

Tabela 4. Associação da posição de parto com fratura de clavícula do recém-

nascido de todas as parturientes e de primiparas. São Paulo, 2017.  

 

Variável          Fratura de clavícula 

        não                       sim 

Total P valor 

Posição do Parto  

 

  n = 288 n=12 n=300 0,08* 

Litotômica 69 (92.0%) 6 (8,0%)                      75  

Não litotômica 218 (97,3%) 6 (2,6%) 224  

Sem informação                                                    01  

Primigestas    n=133 0,001* 

Litotômica 31 (86,1%) 5 (13,9%) 36  

Não Litotômica 97 (100,0%) 0 (0,0%) 97  

Teste * exato de Fisher 

 

  As práticas da categoria C não foram incluídas nos resultados, pois 

essas medidas não foram identificadas no prontuário pela pesquisadora, 

entendendo-se que não são realizadas na instituição. 

 

DISCUSSÃO 

Este trabalhou analisou as intervenções realizadas pelas enfermeiras 

obstetras no CPN com base nas práticas recomendadas pela OMS e verificou que 

as enfermeiras conduzem a assistência ao parto de risco habitual, obedecendo 

majoritariamente às recomendações da categoria A que são aquelas que devem ser 

estimuladas pois têm sua eficácia comprovada cientificamente.  

A utilização das boas práticas também é observada em outros estudos 

realizados em CPN.1,2 Verifica-se que, neste modelo de assistência, essas práticas 
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são mais utilizadas quando comparadas às práticas realizadas em CO 3,4 e que há 

satisfação por parte da mulher em dar a luz em CPN.5,6 

. As características sociodemográficas das mulheres que compuseram a 

amostra são semelhantes às encontradas em estudo realizado em CPN na mesma 

região1,ou seja, a maioria era primigesta, com companheiro, têm acima de 8 anos de 

estudo e não exercem atividade remunerada.  

 A mulher esteve acompanhada em 96,27% dos partos, resultado similar a 

pesquisas desenvolvidas em CPN, que mostraram 94,1%1 a 94,5%2 de mulheres 

que tiveram acompanhante de sua escolha durante o trabalho de parto e parto. Os 

resultados do estudo atual são melhores  do que os apontados no inquérito nacional 

do parto e nascimento no Brasil que mostrou que apenas 18,8% das mulheres 

tiveram acompanhante em período integral e 56,7% em algum momento da 

internação.7 Entre os benefícios da presença do acompanhante estão: promover um 

parto mais calmo, proporcionar mais segurança à mulher e viabilizar seu bem-estar 

físico e emocional.8   

Em relação aos métodos não farmacológicos para alívio da dor, o banho, o 

estimulo à deambulação e o balanço pélvico foram os mais utilizados pelas 

parturientes, porém em menor escala do que o identificado na literatura 1-2. Outros 

estudos identificaram percentuais melhores entre 68%1 a 84%2. Comparando o 

banho (51,57%) e o balanço pélvico (42,67%), verifica-se que as mulheres utilizaram 

75,2% e 59,9% destes recursos respectivamente1. O mesmo acontece com outras 

medidas de conforto, como hidromassagem, massagem e bola, utilizadas entre 

8,33% a 14%, enquanto em CPN foram utilizados de 29,3% a 60%2, assim como em 

outros trabalhos 1,2 

Um dos benefícios das terapias alternativas para o manejo da dor no trabalho 

de parto é dar à mulher a liberdade de escolher uma medida de conforto que atenda 

sua necessidade naquele momento. 9 Esses métodos têm baixo custo e efetividade 

comprovada. O banho está associado com o relaxamento da mulher, diminuição da 

dor e redução de intervenções no trabalho de parto.10 O banho, quando associado 

ao uso da bola suíça, além de aliviar a dor, parece ser mais efetivo para diminuir o 

tempo do trabalho de parto11. A massagem, além de diminuir a dor, proporciona 

relaxamento para a mulher.12 

Pesquisa que avaliou as práticas obstétricas na assistência ao parto verificou 

maior adesão aos recursos não farmacológicos para o conforto da mulher durante o 



57 
 

 

trabalho de parto, por profissionais que receberam previamente um treinamento 

quanto ao uso destes métodos. 13  

O preenchimento do partograma foi identificado em 98,3% dos prontuários. 

Presume-se com isso que as enfermeiras obstetras que acompanharam o trabalho 

de parto já têm, como prática incorporada, a utilização dessa ferramenta de controle. 

Em 1,67% dos prontuários não foram identificados os partogramas, cuja omissão  

pode ser justificada nos partos que chegaram ao CPN em período expulsivo. O 

partograma permite acompanhar a evolução do trabalho de parto e deve ser 

preenchido com linha de ação de 4 horas, visto que estudos sobre uma linha de 

ação menor de 4 horas associam a mais intervenções e partos cirúrgicos.14 

A Ocitocina no terceiro período foi utilizada rotineiramente na instituição, 

identificada em 99,33% dos prontuários. Embora indicada na categoria A somente 

para mulheres com risco de HPP, ou para aquelas que correm perigo com uma 

pequena perda de sangue, há uma recomendação do ano de 2014 para que seja 

administrada em todas as mulheres a fim de evitar a HPP15. Com essa medida 

profilática apenas 4,68% das mulheres apresentaram sangramento aumentado no 

quarto período do parto. Estudo na Austrália mostra que 8,60% das mulheres 

apresentaram HPP.16 

 

A maioria das mulheres pariu em posição semissentada (62,2%), sendo essa 

posição também  a mais identificada em outros estudos realizados em São Paulo 2,13 

Em CPN do Rio de Janeiro a posição mais utilizada foi a lateral (39,3%)1, adotada 

somente em 5,44% das mulheres atendidas nesse estudo. Um estudo16 identificou 

que  a posição semissentada causou mais lesão perineal quando comparada à 

posição lateral.  

A OMS preconiza que as mulheres tenham seu parto em posição 

verticalizada. Estudos17,18 evidenciaram, ao comparar a posição vertical com a 

litotômica, menor incidência de episiotomia e menor duração do período expulsivo 

na posição vertical17,18. No presente estudo, não foi encontrada relação entre a 

posição de parto com a prática da episiotomia.  

A posição litotômica é classificada na categoria B, devendo ser abolida por 

ser claramente prejudicial, porém essa posição ainda foi utilizada em 25,51% das 

mulheres, achado semelhante ao de estudo 13, que identificou essa posição em 28% 

dos partos.Em contrapartida, há CPN que já conseguiram melhorar essa prática pois 
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em um deles, 1 apenas 4,1% das mulheres pariram nessa posição e em outro a 

posição já foi abolida.2. 

Na categoria D (práticas utilizadas frequentemente de modo inadequado), 

observou-se a prática de amniotomia em 17 mulheres (6,56%), abaixo do que é 

realizado em outros CPN: (71,1%3 53,4%2, 11,1%)1. A amniotomia pode reduzir o 

período do trabalho de parto em até uma hora, porém aumenta o risco de cesariana 

por alteração da frequência cardíaca fetal, devendo ser utilizada com cautela e 

mediante justificativa19, uma vez que pode também levar à infecção materna e 

neonatal.14 

A ocitocina durante o trabalho de parto foi administrada em 19% das 

mulheres, mas em 51,92% dos prontuários não havia justificativa para tal 

intervenção. Embora sem justificativa, foi menos utilizada quando comparada ao 

resultado de outros estudos. 1,2,13. No Brasil esta prática é mais utilizada que 

Austrália16.  

A ocitocina, por estar relacionada à maior taxa de cesárea, analgesia 

peridural e diminuição do tempo do TP, deve ser utilizada com cautela, com  controle 

rigoroso de seus efeitos sobre a mulher e o feto.19 Ao associar o uso de ocitocina 

com a laceração de períneo e as intercorrências neonatais, não foi encontrada 

relação entre essas variáveis, resultado semelhante a outro estudo realizado em 

2016.20 

A episiotomia foi realizada em 16,05% das mulheres e a maioria não estava 

justificada no prontuário. Esse percentual foi semelhante ao de outro estudo que 

encontrou 17,6% dessa intervenção mas era superior a outros que identificaram 

respectivamente 12,9% e 2,4% de episiotomia.  Essa é uma prática que deve ser 

evitada e utilizada somente com consentimento da mulher, embora muitas aceitem 

essa intervenção por não terem conhecimento das desvantagens do procedimento21. 

A utilização da epsiotomia está relacionada com a prematuridade, nuliparidade, 

alteração da frequência cardíaca fetal, maior risco de hemorragia pós-parto, 

infecções, hematoma perineal, incontinência urinária e fecal, dor no puerpério e 

limitação das atividades diárias.22,23  

A monitorização eletrônica fetal (MEF) foi realizada entre 1 a 2 vezes em 70% 

das mulheres, enquanto em outro estudo apenas 27,9% a utilizaram.2 As 

recomendações atuais sugerem a ausculta fetal intermitente a cada 30 minutos, 
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antes, durante e após a contração. A MEF está relacionada com maior número de 

cesáreas14. 

Ao analisar a anotação do tempo de período expulsivo, identificou-se a 

constante de 10 minutos em 87,7% dos prontuários, ou seja, o período expulsivo 

durou 10 minutos para a grande maioria das parturientes, o que faz entender que 

este dado não é fidedigno, pois esse período pode variar em até 4 horas, além 

disso, mostra que os profissionais pensam que o segundo período curto é benéfico 

para o binômio. Esta prática está incorreta, pois não é recomendado estipular um 

tempo para o período expulsivo, uma vez que o nascimento poderá ocorrer até 4 

horas após início deste período14.  

Essa anotação no prontuário provavelmente não está sendo realizada 

corretamente, ou as enfermeiras podem estar dirigindo o puxo materno de modo  a 

acelerar o período expulsivo, o que também é errado. 

Em relação à amamentação e o contato pele a pele durante a primeira hora 

de vida, os percentuais identificados foram 97,9% e 61,2%. Há que se esclarecer, 

entretanto, que, na instituição onde o estudo foi desenvolvido,  o contato pele a pele 

só é considerado quando mãe e filho permanecem, após o parto, pelo período de 

uma hora continuamente em contato. Nesse período, evita-se realizar 

procedimentos de rotina. Entretanto, alguns neonatologistas exigem examinar o RN 

após dez minutos de contato pele a pele, diminuindo a qualidade desse indicador, 

pois o contato pele a pele fortalece o vínculo familiar, viabiliza a amamentação, entre 

outras vantagens24.  

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria o recém-nascido a termo, que 

está respirando ou chorando e com tônus muscular em flexão, deve permanecer 

com a mãe, mesmo após o clampeamento do cordão, independente do aspecto do 

liquido amniótico. Durante o contato pele a pele o RN precisa se manter aquecido e 

com as vias aéreas pérvias.25 

O desfecho neonatal com fratura de clavícula, teve tendência de significância 

na associação com a posição litotômica de todas as parturientes e foi 

estatisticamente significativa para as primigestas (p=0,001)  e o  peso do 

bebê.(p=0,01). A associação entre peso e fratura de clavícula foi identificada em 

outros estudos.26,27,28 Um deles 26 aponta que o peso do RN acima de 4000g 

aumenta o risco de fratura de clavícula. Outro 27 apresenta como maiores riscos 
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desse desfecho neonatal o vacuum estrato e o peso do RN, afirmando  que 

provavelmente este evento não é previsível durante o nascimento. A fratura de 

clavícula foi associada também ao uso de ocitocina p=( 0,05).28 Entretanto,outro 

estudo29 identificou o peso do RN > que 4259g associado à distócia de ombro mas 

não menciona a fratura de clavícula.   

Percebeu-se que as enfermeiras utilizam as boas práticas recomendadas na 

categoria A, no entanto, provavelmente os resultados são diferentes, pois, 

identificaram-se falhas no registro das intervenções realizadas pelas profissionais.  

Uma das omissões é a falta de  registro da justificativa para intervenções da 

categoria D (episiotomia, amniotomia e uso de ocitocina para controle da dinâmica 

uterina). Atualmente, na instituição, foi alterado o  impresso de ficha obstétrica a fim 

de facilitar as justificativas das intervenções, o que  poderá modificar esse indicador.  

Vale ressaltar que essas práticas fazem parte dos indicadores de qualidade 

do setor e são justificadas diariamente em planilhas próprias. Isso, entretanto,  não é 

motivo para não anotar  no prontuário, que é um documento legal, de respaldo para 

o profissional e para a mulher.  

A ações educativas sobre as boas práticas  e suas anotações podem  ser 

melhoradas, conforme aponta  estudo piloto publicado em 201513 que identificou 

discrepância entre as ações anotadas e as realmente realizadas, ao cotejar o que foi 

anotado no prontuário e o que disse a parturiente ao ser entrevistada. Ao checar o 

prontuário para conferir a aplicação das boas práticas, verificou-se diminuição da 

posição lateral, aumento do uso de ocitocina e de reparo perineal, ou seja, nem 

sempre o registro do prontuário está de acordo com a fala da mulher13.  

 

 

Conclusão 

 As anotações identificadas nos prontuários permitem concluir que as práticas 

baseadas em evidências (boas práticas), na assistência ao parto de risco habitual, 

estão sendo seguidas pelas enfermeiras obstetras do CPN analisado, assim como 

as práticas não recomendadas ou abolidas ainda são utilizadas mas em percentuais 

baixos. Os desfechos maternos e neonatais mostraram-se, em sua maioria, 

adequados. Entretanto, há necessidade de melhorar o desfecho neonatal relativo à 

fratura de clavícula.  
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Os resultados, de modo geral, podem não evidenciar a realidade uma vez que  

há falhas nas anotações dos prontuários. Outros estudos retrospectivos levantam 

essa questão e apontam a limitação desse método de pesquisa na confiabilidade 

dos dados. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

 As anotações identificadas nos prontuários permitem concluir que as práticas 

baseadas em evidências (boas práticas), na assistência ao parto de risco habitual, 

estão sendo seguidas pelas enfermeiras obstetras do CPN analisado. Que as 

práticas não recomendadas ou abolidas ainda são utilizadas, mas, em percentuais 

baixos. Os desfechos maternos e neonatais mostraram-se, em sua maioria, 

adequados. Entretanto, há necessidade de melhorar o desfecho neonatal relativo à 

fratura de clavícula.  

Os resultados de modo geral, podem estar melhores do que o identificado 

uma vez que, há falhas nas anotações nos prontuários. Outros estudos 

retrospectivos levantam essa questão e apontam a limitação desse método de 

pesquisa na confiabilidade dos dados. 
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APÊNDICE 



 
 

 

APÊNDICE A 
 
 

 INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 
 
 

I. Dados sociodemográficos:  

1.Prontuário: 

2.Data do parto 

3. Idade:  

4. Estado civil 1. □ com companheiro 2. □ sem companheiro 3. □ não consta no 
prontuário 

5. Atividade remunerada: 1. □ sim 2. □ não 3. □ não consta no prontuário 

6. Escolaridade em anos: 

II. Dados da gestação e parto. 

7. Número de gestações anteriores:  

8. Número de partos anteriores 

8.Partos normais: 

9.Partos cesárea: 

10. Partos fórceps: 

11.Aborto: 

12.Consultas no pré-natal: 

13. Tabagista na gestação 1. □ sim 2. □ não 3. □ não consta no prontuário 

14.Etilista na gestação 1. □ sim 2. □ não 3. □ não consta no prontuário 

15.Uso de drogas ilícitas na gestação 1. □sim 2. □ não 3. □ não consta no 
prontuário 

16. Intercorrências na gestação: 1. □ não 2. □ sim 3. □ não consta no prontuário 

17. Diabetes gestacional 1. □ sim 2. □ não 

18. Hipertensão gestacional 1. □ sim 2. □ não 

19. Infecção do trato urinário 1. □ sim 2. □ não 

20. Doenças sexualmente transmissíveis  1. □ sim 2. □ não 

21. Trabalho de parto prematuro 1. □ sim 2. □ não 

22. Dilatação na internação em cm: 

23. Esvaecimento do colo: 1. □ grosso 2. □ grosso/médio 3. □ médio 4. □ médio/fino 
5. □ fino 6. □ não consta no prontuário. 

24. Integridade membranas ovulares:  
1. □ BI  
2. □ BRE  
3. □ não consta no prontuário 

25. Acompanhante: 1. □ não 2. □ sim 3. □ não consta no prontuário 

26. Número de controles de BCF:  

27.Número de monitorização eletrônica fetal: 

28. Utilização do partograma 1. □ não 2. □ sim, se sim quais medidas de conforto: 

29. Deambulação 1. □ não 2. □ sim 

30. Banho 1. □ não 2. □ sim 

31. Hidromassagem 1. □ não 2. □ sim 

32. Bola 1. □ não 2. □ sim 

33. Balanço pélvico 1. □ não 2. □ sim 

34. Agachamento 1. □ não 2. □ sim 



 
 

 

35. Massagem 1. □ não 2. □ sim 

36. Respiração 1. □ não 2. □ sim 

37. Liberdade de movimento durante o TP(posição não supina) 1. □ não 2. □ sim 

38. BRE 1. □ não 2. □ sim 3. □ não consta no prontuário 

39. BRA 1. □ não 2. □ sim 3. □ não consta no prontuário 

39a se sim justificativa: 

1 □ suspeita de mecônio 

2 □ presença de mecônio 

3 □ parada da dilatação 

4 □ parada descida 

5 □ não consta no prontuário 

40. Nascimento empelicado 1. □ não 2. □ sim 

41. Correção da dinâmica uterina com ocitocina:1. □ não 2. □ sim 

41a caso sim justificativa: 

1 □ parada dilatação 

2 □ parada descida 

3 □ DU irregular 

4 □ Bolsa rota por mais de 6horas com DU ineficaz 

5 □ Presença de mecônio 

6 □ Pós data 

7 □ não consta no prontuário 

43. Buscopan, plasil e glicose EV 1. □ não 2. □ sim 

44. Glicose EV 1. □ não 2. □ sim 

45. Exames vaginais no plantão pelo mesmo profissional no plantão: 1. □ sim 2. □ 
não 

46. Número de toques vaginal: 

47. Tempo do período expulsivo:  
1. □ expulsivo de até 10 minutos  
2. □ expulsivo de 11 a 30 minutos  
3. □ expulsivo de 31 a 60 minutos  
4. □ expulsivo de 61 minutos ou mais  
5. □ não consta no prontuário 

48. Contato pele a pele por uma hora contínua na primeira hora de vida 1. □ não 2. 
□ sim 3. □ não consta no prontuário 

49. Inspeção da placenta e membranas ovulares: 1. □ não 2. □ sim 3. □ não consta 
no prontuário 

50. Utilização de ocitocina no terceiro estágio do parto 1. □ não 2. □ sim 3. □ não 
consta no prontuário 

51. Uso ergometrina parenteral no terceiro estágio do parto: 1. □ não 2. □ sim 

51a se sim justificativa: 

1 □ sangramento aumentado 

2 □ multiparidade 

3 □ não consta no prontuário 

52. Revisão uterina após o parto 1. □ não 2. □ sim 

52a se sim justificativa: 

1 □ restos membranas  

2 □ restos cotilédones 

3 □ sangramento aumentado 

4 □ cesárea anterior 



 
 

 

5 □ extração manual da placenta 

6 □ não consta no prontuário 

III Resultados maternos e neonatais: 

53. Condições do períneo:  
1. □ integro  
2. □ laceração de I grau  
3. □ laceração II grau  
4. □ laceração de III grau  
5. □ laceração de IV grau  
6. □ episiotomia  
8. □ hematoma  

54a Se episiotomia justificativa:  

1□ períneo resistente ou restrito 

2□ abreviação do expulsivo 

3□ distócia de ombro 

4.□ apresentação OS 

5 □ admissão período expulsivo 

6 □ outros 

7 □ não consta no prontuário 

55 Edema perineal: 1 □ sim 2 □ não  

56 Hematoma perineal: 1 □ sim □ não  

57 Sangramento aumentado no quarto período 1. □ não 2. □ sim 

58. Curagem: 1. □ não 2. □ sim 

58a se sim justificativa:  

1 □ dequitação incompleta 

2 □ sangramento aumentado 

3 □ não consta no prontuário 

60. Distócia de ombro: 1. □ não 2. □ sim 

61. Posição no parto:  
1. □ litotômica  
2. □ semi-sentada  
3. □ na água  
4. □ cócoras  
5. □ lateral  
6. □ quatro apoios 
7. □ outras  
8. □ não consta no prontuário 
9. □ vertical 

62. Apgar no primeiro minuto:  

63. Apgar no quinto minuto de vida:  

64. Aspiração vias aéreas superiores: 1. □ sim 2. □ não 3. □ não consta no 
prontuário 

65. Aspiração gástrica: 1. □ sim 2. □ não 3. □ não consta no prontuário  

66. Uso de oxigênio: 1. □ sim 2. □ não 3. □ não consta no prontuário  

67. Uso de oxigênio com pressão positiva: 1. □ sim 2. □ não 3. □ não consta no 
prontuário 

68. Entubação orotraqueal: 1. □ sim 2. □ não 3. □ não consta no prontuário:  

69. Transferência para unidade neonatal: 1. □ não 2. □ sim 

69a se sim justificativa: 



 
 

 

1 □ peso inferior 2000g 

2 □ desconforto respiratório 

3 □ antibiótico  

4 □ ventilação mecânica  

5 □ intercorrência materna 

6 □ solicitação materna 

7 □ não consta no prontuário 

70. Intercorrência neonatal 1. □ não 2. □ sim 

70a se sim qual:  

1 □ fratura de clavícula  

2 □ lesão de plexo braquial 

3 □ desconforto respiratório 

4 □ hipóxia neonatal 

71. Peso RN:  

72. Transferência materna para C.O após o parto: 1. □ não 2. □ sim 

72a. se sim justificativa:  

1 □ laceração terceiro grau 

2 □ laceração quarto grau 

3 □ prolongamento da episiotomia 

4 □ hematoma vulvar 

5 □ dequitação incompleta 

73. Amamentação na primeira hora de vida: 1. □ sim 2. □ não 3. □ não consta no 
prontuário 

74. Tempo de internação em horas 

75. Observação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

APÊNDICE B 

Solicitação para autorização da pesquisa 

 

À Dra. Karin Fátima Silveira 

DD. Diretora Técnica de Saúde III 

Hospital Geral de São Mateus. 

 

 Viemos solicitar autorização para realizar a coleta de dados de minha 

Dissertação de Mestrado intitulada “Resultados maternos e neonatais em Centro de 

Parto Normal intra-hospitalar”, nesta instituição. Ressaltamos tratar-se de pesquisa 

transversal documental e que a referida coleta será efetuada nos prontuários das 

pacientes. Informamos que a pesquisa será orientada pela Profa Dra Rosa Aurea 

Quintella Fernandes docente da Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) da 

Universidade Guarulhos. 

 Sendo o que havia para o momento agradeço a atenção e coloco-me à 

disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

Atenciosamente                                                  

 

 

                                                                     São Paulo 01 de março de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 
 

 

ANEXO A – Portaria com  solicitação dos indicadores mensal em CPN. 

 

Ministério da Saúde 
Gabinete do Ministro 

PORTARIA Nº 11, DE 7 DE JANEIRO DE 2015 

Redefine as diretrizes para implantação e habilitação de Centro de Parto 

Normal (CPN), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), para o 

atendimento à mulher e ao recém-nascido no momento do parto e do 

nascimento, em conformidade com o Componente PARTO E NASCIMENTO da 

Rede Cegonha, e dispõe sobre os respectivos incentivos financeiros de 

investimento, custeio e custeio mensal. 

ANEXO II 

INDICADORES DO CENTRO DE PARTO NORMAL 

Indicadores a serem monitorados mensalmente pelos gestores dos 
estabelecimentos responsáveis pelo CPN: 

1) Dados dos partos: 

a) Total de partos realizados no CPN intra-hospitalar tipos I e II e CPN peri-
hospitalar 

b) Percentual de partos realizados por cada profissional: enfermeiro e médico 

c) Percentual de partos em adolescentes 

d) Percentual de partos na água 

e) Percentual de partos em posição vertical 

2) Percentual de episiotomia 

3) Percentual de Laceração 1º e 2º grau 

4) Percentual de Laceração 3º e 4º grau 

5) Percentual de RAM (Rotura Artificial de Membrana) 

6) Percentual de parto com ocitocina no 2º estágio 



 
 

 

7) Percentual de mulheres com acompanhante durante o TP/Parto/Puerpério 

8) Percentual de mulheres assistidas com 6 ou mais consultas de Pré Natal 

9) Dados do Recém-Nascido (RN): 

a) Percentual de RN com peso ao nascer < 2.500 g e > 4.000g 

b) Percentual de RN com idade gestacional < 37 semanas e > 41semanas 

c) Percentual de RN com Apgar < 7 no 5º minuto 

d) Percentual de RN com contato pele a pele ininterrupto imediato após o 
nascimento 

10) Percentual de transferência de parturientes do CPN para outros setores do 
estabelecimento, discriminado por motivo da transferência 

11) Percentual de transferência da puérpera e do RN do CPN para outros 
setores do estabelecimento, discriminado por motivos da transferência 

12) Percentual de avaliação/procedimento médico obstétrico ou pediátrico na 
unidade 

  



 
 

 

ANEXO B – CARTA DA INSTITUIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

 



 
 

 

ANEXO C – Aprovação do Comitê de Ética 

 

 

 



 
 

 

 




