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RESUMO 

 

A assistência obstétrica tornou-se cercada de procedimentos desnecessários e invasivos, na tentativa 
de minimizar seus efeitos deletérios a Organização Mundial da Saúde em 1996 categorizou as 
práticas de assistência ao parto e nascimento em: demonstradamente úteis e que devem ser 
estimuladas (Categoria A), claramente prejudiciais ou ineficazes e que devem ser eliminadas 
(Categoria B), práticas que não possuem evidências para apoiar sua recomendação (Categoria C) e as 
que são frequentemente utilizadas de modo inadequados (Categoria D). Este estudo visa caracterizar 
a assistência obstétrica durante o trabalho de parto e parto em mulheres de risco habitual na 
Maternidade Escola Assis Chateaubriand – UFC. Estudo de corte transversal, realizado entre abril de 
2014 e janeiro de 2015, com 421 parturientes de risco habitual, admitidas em trabalho de parto 
espontâneo ou induzido, com feto vivo na admissão e gestação única, de termo, com conceptos 
pesando entre 2.500 e 4.499g. O instrumento de coleta de dados foi divido em blocos com 
características sóciodemográficas, clínicas e obstétricas, assistência ao trabalho de parto, parto e 
nascimento, morbidade materna, desfecho materno e as práticas obstétricas da categoria A e da 
categoria B executadas e resultados perinatais. Os valores foram apresentados como média ± desvio 
padrão. O teste do qui-quadrado foi utilizado para verificar associações entre os grupos. Para a 
comparação das variáveis contínuas foi utilizado o Teste t de Student e o t de Student não pareado 
para variáveis escalares ou teste de U de Mann-Whitney. Sendo considerado estatisticamente 
significativo um valor de p < 0,05. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética sob número 957.050. 
As práticas obstétricas da categoria A mais prevalentes foram ocitocina no terceiro estágio (97,1%), 
partograma (95%), métodos não invasivos para alívio da dor (87,2) e presença de acompanhante 
(84,6%). Enquanto as mais prevalentes da categoria B foram: mais de um toque vaginal em 2 horas 
(50,4%) e infusão intravenosa (44,9%) e ocitocina no primeiro e segundo estágio do trabalho de parto 

(28%) das pacientes. As “Boas práticas” foram mais prevalentes nas mulheres da via de parto 
vaginal, as cesarianas acabam por ficarem mais propensas a cursarem com intervenções 
obstétricas da categoria B. Entre os grupos de parto normal e cesariana os resultados 
maternos apresentam pouca diferença significante exceto pela infecção puerperal que foi 
mais prevalente no grupo de parto abdominal, entre os recém-nascidos os piores desfechos 
(reanimação na SP, oxigênio, UTI e Apgar inferior a 7 no primeiro minuto) foram mais 
frequentes no grupo que nasceu por cesárea.  

 

Palavras-chave: Avaliação de Serviços de Saúde, Trabalho de Parto, Parto, Obstetrícia, Parto 
Humanizado 
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ABSTRACT 

 

Obstetric care has become surrounded by unnecessary and invasive procedures, and in an 
attempt to minimize its deleterious effects, World Health Organization categorized delivery 
and birth care practices in 1996: those demonstrably useful and that should be encouraged 
(Category A); those clearly harmful or ineffective that and should be eliminated (Category B); 
practices that do not have evidence to support their recommendation (Category C); and 
those which are often used in inadequate ways (Category D). This study aimed to 
characterize obstetric care during labor and delivery in normal-risk women at Maternidade-
Escola Assis Chateaubriand - UFC. It was a cross-sectional study, carried out between April 
2014 and January 2015, that included 421 normal risk mothers, admitted in spontaneous or 
induced labor with a live fetus at admission and single pregnancy, on term, with fetuses 
weighing between 2,500 and 4,499 g. The data collection instrument was divided into blocks 
with sociodemographic, clinical and obstetric characteristics, obstetric care during labor, 
delivery and birth, maternal morbidity, maternal outcome and obstetric practices regarding 
Category A and Category B, and perinatal outcomes being analyzed. The values are 
presented as mean ± standard deviation. Chi-square test was used to verify associations 
between groups. Continuous variables were compared through Student's t test; unpaired 
Student's t test or Mann-Whitney test were used to analyze scalar variables. P-values less 
than 0.05 were considered statistically significant. The study was approved by the Ethics 
Committee under number 957 050. The most prevalent obstetric practices within Category A 
were oxytocin in the third stage (97.1%), partograph (95%), non-invasive methods for pain 
relief (87.2%) and an accompanying person (84.6%); for Category B, the most prevalent 
practices were: more than a vaginal exam over 2 hours (50.4%), intravenous infusions 
(44.9%) and oxytocin on the first and second stage of labor (28%). The "good practices" were 
more prevalent in women on vaginal delivery, whereas women who underwent caesarean 
sections eventually became more prone to coursing with obstetrical interventions in 
category B. When compared the normal delivery and cesarean groups, maternal results 
showed little significant difference, except for puerperal infection, which was more 
prevalent in the abdominal delivery group. Among newborns, the worst outcomes 
(resuscitation in SP, oxygen, ICU and Apgar score below 7 in the first minute) were more 
frequent in the group that was born by cesarean section. 

Keywords: Health Services Evaluation, Labor obstetrics, Parturition, Obstetrics, Humanized 
Delivery  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Contextualização 

O cuidado prestado à mulher e seu concepto no momento do parto e nascimento passou 

por diversas modificações com o advento da institucionalização e medicalização na 

assistência em saúde (BRASIL, 2014), Essas transformações foram em decorrência do salto 

do desenvolvimento técnico e científico nas práticas obstétricas e tiveram como consequência 

a retirada do protagonismo das mulheres no nascimento dos seus filhos. 

Ao final do século XX os órgãos responsáveis pelo cuidado dessa díade começaram a 

questionar a forma como esse cuidado vinha sendo executado, bem como suas possíveis 

consequências, resultando em uma série de materiais com recomendações para que a 

assistência pudesse ser executada de forma direcionada e humanizada. 

Motivado pela invenção do fórceps, ao final do século XVI pelo cirurgião inglês Peter 

Chamberlain, o parto antes visto como um processo fisiológico e natural passou a ser 

considerado perigoso e que necessitava da presença de um médico, além de sua assistência 

tornar-se cercada de procedimentos por vezes desnecessários e invasivos (GOMES, 2011). No 

Brasil, a assistência obstétrica tem sido caracterizada pelo excesso de intervenções no parto, 

contribuindo para o aumento de taxas de cesáreas e da morbimortalidade materna e perinatal 

(OREANO et al., 2014). 

A frequência de cesarianas no Brasil tem aumentado continuamente desde meados da 

década de 1990. Em 2009, pela primeira vez, a proporção de cesarianas superou a proporção 

de partos normais no país (DOMINGUES et al., 2014), chegando a 56,6% em 2013. Os partos 

normais somaram 43,2% no mesmo período (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).  

De acordo com um estudo de base populacional realizado em hospitais do Brasil, as 

taxas de cesarianas no setor privado são significativamente mais elevadas (80-90%) do que no 

sistema público (35-45%). O estudo demonstrou ainda que as taxas percentuais de 

nascimentos por cesariana nos estados brasileiros estão associadas de forma significativa ao 

sistema de saúde (TORRES et al., 2014). 

O aumento no número de cesarianas é um evento mundial. Nos Estados Unidos em 

2007 as taxas de cesarianas chegaram a 31,8%. Na Europa, muitos países apresentam 

elevação das taxas de cesárea desde a última década do século XX atingindo algo em torno de 

13 a 25% no ano de 2004. Na Bélgica, a organização do sistema de saúde oferece incentivos 



13 
 

financeiros que encorajam obstetras a realizar os partos, remunerando-os por procedimento, 

mas ainda assim sua taxa de cesárea em 2009 foi de 17,8% (PATAH; MALIK, 2011). 

Com o atual cenário de crescimento nas taxas de cesarianas, queda nos números de 

parto normal e excesso de intervenções desnecessárias, o mundo lançou olhar para tal questão 

na tentativa de minimizar efeitos deletérios dessas práticas às parturientes e seus conceptos, 

apresentando evidências científicas para mudanças dessas práticas. 

A OMS, baseadas em revisões sistemáticas sobre as taxas de cesáreas ao redor do 

mundo, reconhece a cesárea como uma intervenção efetiva para salvar a vida da mãe e de seu 

filho, ressaltando, porém que a mesma seja executada apenas quando há  devida indicação por 

motivos médicos, ressaltando que a nível populacional taxas superiores a 10% não se 

associam a menor mortalidade materna e neonatal (OMS, 2015). 

Ao final dos anos de 1970 a saúde materna ainda não era o foco das discussões e 

planejamentos de saúde do Brasil, o que foi tomando outros rumos após os anos 80, com o 

surgimento e implantação de diversas políticas e programas de saúde voltados ao público 

feminino. A exemplo dessa iniciativa tem a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

criação do programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) em 1984 (OSIS, 

1998) criado em resposta a movimentos feminista (VICTORA, 2011). 

Um ano mais tarde aconteceu a Conferência sobre Tecnologia Apropriada para o Parto, 

em Fortaleza-CE, em 1985, da qual surgiu o relatório denominado “Carta de Fortaleza”, que 

apresenta as recomendações de práticas obstétricas que devem ser implementadas, a fim de 

garantir a segurança e o bem-estar da parturiente e de seu recém-nascido, como a liberdade de 

escolha da posição no parto e a presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e 

pós-parto. Além de recomendações para evitar técnicas consideradas prejudiciais como o 

enema, a tricotomia, a amniotomia, a episiotomia de rotina e a indução do parto (OMS, 1985; 

OREANO et al., 2014). 

Em 1996, a OMS apresentou em seu Guia prático de assistência ao parto normal os 

objetivos dessa assistência se contrapondo à medicalização e ao excesso de procedimentos no 

parto normal. Defende que é importante um atendimento que mãe e filho permaneçam 

saudáveis com o mínimo de intervenções possíveis, que seja compatível com a segurança, 

devendo existir uma razão válida para interferir no processo natural (OMS, 1996). 
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Foi então definindo o Parto Normal (PN) como sendo aquele que tem início espontâneo, 

baixo risco no início do trabalho de parto, permanecendo assim durante todo o processo, no 

qual o bebê nasce espontaneamente, em posição cefálica de vértice, entre 37 e 42 semanas 

completas de gestação e que após o nascimento, mãe e filho estejam em boas condições 

(OMS, 1996). Foram identificadas as práticas mais comumente utilizadas durante o trabalho 

de parto (TP) e parto, e estabelecendo as normas de boas práticas, baseadas em evidências 

científicas, para a condução do TP sem complicações com o objetivo de nortear práticas 

adequadas e seguras (DOTTO, 2006; DE CARVALHO et al., 2010; GOMES, 2011). 

As práticas comuns na condução do PN foram divididas em quatro categorias, baseadas 

em sua utilidade, eficácia e ausência de periculosidade refletindo opiniões de um grupo de 

especialistas em saúde reprodutiva durante uma reunião promovida pela OMS em Fortaleza 

no ano de 1985. Sendo então divididas em: A) práticas demonstradamente úteis que devem 

ser estimuladas; B) práticas claramente prejudiciais ou ineficazes que devem ser eliminadas; 

C) Práticas no parto normal em que não existem evidências para apoiar sua recomendação e 

devem ser utilizadas com cautela até que novas pesquisas esclareçam a questão e D) práticas 

frequentemente utilizadas de modo inadequado (OMS, 1996), revisadas e publicadas em 2001 

pelo Ministério da Saúde (MS) (BRASIL, 2001; GOMES, 2011; MATTOS; 

VANDENBERGHE; MARTINS, 2014). 

Embora a OMS preconize uma atenção ao parto mais humanizado e menos 

intervencionista, o modelo de atenção ao parto “normal”, mais comum no Brasil, inclusive em 

hospitais de ensino, é tecnocrático, centrado no profissional médico em instituição de saúde 

hospitalar, razão pela qual é também chamado de parto normal hospitalar (RABELO; 

OLIVEIRA, 2010). 

O MS brasileiro visando o incremento da qualidade da assistência obstétrica, neonatal e 

redução das altas taxas de morbimortalidade materna, perinatal e neonatal registradas no 

Brasil, criou o Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento (PHPN), por meio da 

Portaria 569/2000, que tem como principal estratégia assegurar a melhoria do acesso, da 

cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e puerpério 

(BRASIL, 2000). 

Destacam-se, entre os princípios e diretrizes do PHPN, o acesso ao atendimento digno e 

de qualidade de forma humanizada e segura no decorrer da gestação, parto e puerpério; direito 
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ao acompanhamento pré-natal adequado e acesso à maternidade na qual fará o parto 

(BRASIL, 2000). 

Esse esforço do MS do Brasil acontece pela busca de um modelo obstétrico e neonatal 

atual favorecido pela realização das “boas práticas de atenção ao parto e nascimento”, 

inclusão da (do) enfermeira (o) obstetra na realização dos partos de risco habitual e da função 

do homem na maternagem (paternagem) e de sua inclusão na cena do parto (BRASIL, 2014). 

Algumas práticas, classificadas como prejudiciais, podem gerar danos e complicações 

físicas à parturiente, bem como repercutir negativamente no estado emocional dessas 

mulheres; podendo levar ao estresse e desconforto no processo de parturição (DE 

CARVALHO et al., 2010). 

Mesmo com o esforço em tentar diminuir o número de intervenções desnecessárias no 

processo de parto e nascimento, estudos no Brasil e no mundo vem mostrando que as mesmas 

continuam existindo. Em um estudo multicêntrico de base populacional no Brasil, com 6.740 

pacientes, Leal e colaboradores, em 2014, encontraram que menos de um terço do grupo de 

risco obstétrico habitual se alimentou durante o trabalho de parto e utilizou procedimentos não 

farmacológicos para alívio da dor. Também encontraram frequências elevadas da realização 

de punção venosa periférica, do uso de ocitocina, da amniotomia, posição de litotomia, 

manobra de Kristeller e episiotomia (LEAL et al., 2014). 

Na Austrália, em 2012, Dahlen et al. publicaram um estudo descritivo desenvolvido 

com 691.738 mulheres no qual identificaram que entre 2000 e 2008 as taxas de intervenções 

obstétricas aumentaram em 5% para as mulheres em hospitais públicos e mais de 10% para as 

mulheres em hospitais privados, quando comparadas à década anterior (DAHLEN et al., 

2012).  

Em uma pesquisa no Canadá, com 8.244 mulheres de 13 províncias diferentes, foi 

verificado que 90,8% das mulheres referiram ter sido submetidas à monitorização eletrônica 

fetal e mais de 50% receberam anestesia epidural. Em 44,8% das participantes houve tentativa 

de indução do trabalho de parto e em 37,3% de acelerar o parto (CHALMERS et al., 2009). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

A institucionalização e medicalização na assistência em saúde tem sido responsável 

por inúmeras modificações no cuidado obstétrico e neonatal no momento do parto (BRASIL, 

2014), deixando, cada vez mais, de ser tratado como um evento natural. 

A melhora no acesso aos hospitais e o municiamento de instrumentos cada vez mais 

modernos e invasivos por parte dos profissionais de saúde, acabou dando ao processo de parir 

uma conotação muito mais patológica e menos fisiológica, uma vez que esses profissionais 

não conseguem se manter na condição de meros expectadores, como requer um parto natural, 

em que a mulher/parturiente está no controle na condução do seu momento. 

A formação recebida por esses profissionais faz parte desse contexto histórico onde 

ganhou força a institucionalização e a medicalização da saúde (BRASIL, 2014). Chegando ao 

âmbito da obstetrícia, principalmente após a década de 60 quando passou por um alto grau de 

medicalização e abuso de práticas invasivas (MAMEDE et al., 2007).  

Nos últimos tempos, porém, a atenção obstétrica vem passando por um período de 

transição, no qual vêm sendo retomados valores que vão muito além dos aspectos científicos e 

tecnológicos (MATTOS; VANDENBERGHE; MARTINS, 2014), uma vez que mesmo com 

todos os esforços lançados e avanços incorporados, a qualidade dessa assistência, continua 

muito distante do ideal preconizado, sobretudo no Brasil; onde se mantém a medicalização 

exacerbada, a utilização de tecnologias inapropriadas no parto e aumento nas taxas de 

cesariana (NASCIMENTO et al., 2009; MATTOS; VANDENBERGHE; MARTINS et al., 

2014). 

Nesse contexto de mudanças, a atenção está voltada para o resgate de valores que vão 

além dos aspectos científicos e tecnológicos, visando retomar a qualidade da assistência à 

parturição para a parturiente e seu recém-nascido, com práticas cada vez menos 

intervencionistas (MATTOS; VANDENBERGHE; MARTINS, 2014). 

Rattner (2009) agrupa uma série de definições sobre a humanização do cuidado e 

mostra que o modelo humanista começa a ganhar espaço em um meio onde o modelo 

tecnocrático era soberano, privilegiando o bem-estar, com uma atuação menos invasiva, 

usando a tecnologia a seu favor de forma apropriada, caracterizando-se pelo acompanhamento 

contínuo no processo de parturição. 
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A qualidade na assistência prestada e a humanização são condições essenciais para que 

ações de saúde sejam resolutivas para os problemas identificados, na satisfação das usuárias, 

na capacidade das mulheres de identificar suas demandas, de conhecer e reivindicar seus 

direitos e promover o autocuidado (BRASIL, 2001). 

Com o propósito de melhorar a assistência obstétrica, o Ministério da Saúde, por meio 

de suas normas, assegura à parturiente o direito de um acompanhante durante o trabalho de 

parto, a escolha da posição para parir, medidas de controle da dor no período expulsivo e ao 

aleitamento materno na sala de parto (BRASIL, 2011a; PRATA et al., 2013). 

A portaria que institui no âmbito do Sistema Único de Saúde a Rede Cegonha 

(BRASIL, 2011a) vem assim reforçar o que em 1996 foi preconizado pela OMS em seu Guia 

prático para Assistência ao Parto Normal, ressaltando que as práticas de atenção à saúde, 

"Boas práticas de atenção ao parto e ao nascimento", sejam baseadas em evidências 

científicas e apresenta novamente a classificação da assistência obstétrica dividida em quatro 

categorias: A, B, C e D (OMS, 1996, BRASIL, 2011c). Descritas abaixo. 

2.1. A- Práticas que são Demonstradamente Úteis e que Devem ser Estimuladas 

1. Plano individual determinando onde e por quem o nascimento será realizado, feito em 

conjunto com a mulher durante a gestação e comunicado a seu marido/companheiro; 

2. Avaliação do risco gestacional durante o pré-natal, reavaliado a cada contato com o 

sistema de saúde; 

3. Respeito à escolha da mãe sobre o local do parto; 

4. Fornecimento de assistência obstétrica no nível mais periférico onde o parto for viável e 

seguro e onde a mulher se sentir segura e confiante; 

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

6. Apoio empático pelos prestadores de serviço durante o trabalho de parto e parto; 

7. Respeito à escolha da mulher sobre seus acompanhantes durante o trabalho de parto e 

parto; 

8. Fornecimento às mulheres sobre todas as informações e explicações que desejarem; 

9. Oferta de líquidos por via oral durante o trabalho de parto e parto; 
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10. Monitoramento fetal por meio de ausculta intermitente; 

11. Monitoramento cuidadoso do progresso do parto, por exemplo, por meio do uso do 

partograma da OMS; 

12. Monitoramento do bem-estar físico e emocional da mulher durante trabalho e parto e ao 

término do processo de nascimento; 

13. Métodos não invasivos e não farmacológicos de alívio da dor, como massagem e técnicas 

de relaxamento, durante o trabalho de parto; 

14. Liberdade de posição e movimento durante o trabalho de parto; 

15. Estímulo a posições não supinas durante o trabalho de parto; 

16. Uso rotineiro de ocitocina, clampeamento tardio (1 a 3 minutos após o nascimento) e 

tração controlada do cordão, durante o 3º estágio do trabalho de parto; 

17. Condições estéreis ao cortar o cordão; 

18. Prevenção da hipotermia do bebê; 

19. Contato cutâneo direto precoce entre mãe e filho e apoio ao início da amamentação na 

primeira hora após o parto, segundo as diretrizes da OMS sobre Aleitamento Materno; 

20. Exame rotineiro da placenta e membranas ovulares. 

2.2. B- Práticas no parto normal claramente prejudiciais ou ineficazes e que devem ser 

eliminadas 

1. Uso rotineiro de enema; 

2. Uso rotineiro de tricotomia; 

3. Infusão intravenosa de rotina no trabalho de parto; 

4. Cateterização venosa profilática de rotina; 

5. Uso rotineiro de posição supina (decúbito dorsal) durante o trabalho de parto; 

6. Exame retal; 

7. Uso de pelvimetria por Raios-X; 
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8. Amniotomia precoce de rotina para diminuir a duração do trabalho de parto; 

9. Administração de ocitócitos em qualquer momento antes do parto de um modo que não 

permite controlar seus efeitos; 

10. Uso de rotina da posição de litotomia com ou sem estribos durante o trabalho de parto; 

11. Esforço de puxo prolongado e dirigido (manobra de Valsalva) durante o segundo estágio 

do trabalho de parto; 

12. Massagem e distensão do períneo durante o segundo estágio do trabalho de parto; 

13. Uso liberal e rotineiro de episiotomia; 

14. Uso de comprimidos orais de ergometrina no terceiro estágio do trabalho de parto, com o 

objetivo de evitar ou controlar hemorragias; 

15. Uso rotineiro de ergometrina parenteral no terceiro estágio do trabalho de parto; 

16. Lavagem uterina rotineira após o parto; 

17. Revisão uterina (exploração manual) rotineira após o parto. 

2.3. C- Práticas no parto normal em que não existem evidências para apoiar sua 

recomendação e devem ser utilizadas com cautela até que novas pesquisas esclareçam a 

questão 

1. Métodos não farmacológicos de alívio de dor durante o trabalho parto, como ervas, 

imersão em águas e estimulação dos nervos; 

2. Amniotomia e ocitocina precoce de rotina no primeiro estágio do trabalho de parto para 

prevenção de progresso inadequado do parto; 

3. Pressão do fundo uterino durante o trabalho de parto; 

4. Manobras relacionadas à proteção do períneo e ao manejo do pólo cefálico no momento 

do parto; 

5. Manipulação ativa do feto no momento do parto; 

6. Estimulação do mamilo para estimular a contratilidade uterina durante o terceiro estágio 

do trabalho de parto. 
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2.4. D- Práticas no parto normal frequentemente utilizadas de modo inadequado 

1. Restrição hídrica e alimentar durante o trabalho de parto; 

2. Controle da dor por agentes sistêmicos; 

3. Controle da dor por analgesia peridural; 

4. Monitoramento eletrônico fetal; 

5. Uso de máscaras e aventais estéreis durante a assistência ao trabalho de parto; 

6. Exames vaginais repetidos ou freqüentes, especialmente por mais de um prestador de 

serviço; 

7. Correção da dinâmica com utilização de ocitocina; 

8. Transferência rotineira da parturiente para outra sala no início do segundo estágio do 

trabalho de parto; 

9. Cateterização da bexiga; 

10. Estímulo para o puxo quando se diagnostica dilatação cervical completa ou quase 

completa, antes que a mulher sinta o puxo involuntário; 

11. Clampeamento precoce do cordão umbilical; 

12. Adesão rígida a uma duração estipulada do 2º estágio do trabalho de parto, como por 

exemplo, uma hora, se as condições da mãe e do feto forem boas e se houver progressão 

do trabalho de parto; 

13. Parto operatório; 

14. Exploração manual do útero após o parto. 

Mesmo com todas as determinações da OMS (1996), ainda existe um número grande 

de parturientes sendo expostas a intervenções desnecessárias e privadas de práticas que são 

demonstradamente úteis e que deveriam ser estimuladas, dentre as quais destacaremos as 

seguintes. 
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 Dieta 

Em pacientes de risco habitual não se recomenda realização de jejum e em pacientes 

de alto risco não há evidências suficientes também para sua recomendação (PORTO; 

AMORIM; SOUZA, 2010). Não há necessidade de uma parturiente de risco habitual realizar 

jejum rotineiramente. Singata, Tranmer e Gyte (2010), em uma meta-análise com cinco 

estudos e 3.130 mulheres demonstraram que não existem resultados significantes que 

justifiquem tal prática nem mesmo quando correlacionaram a ingestão de alimentos ou 

líquidos com náuseas e vômitos maternos. Sendo, portanto, indicado que elas possam ser 

encorajadas a se comportar com liberdade e autonomia para escolher se querem comer ou 

beber durante o trabalho de parto e parto. 
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 Respeito à mulher sobre seus acompanhantes 

 A presença de um acompanhante permite um suporte contínuo à parturiente e está 

relacionada a níveis menores de necessidade de analgesia e indicação de cesariana (PORTO; 

AMORIM; SOUZA, 2010). Foi garantida às mulheres por meio da lei 11.108, de 7 de abril de 

2005, a obrigatoriedade nos serviços de saúde do SUS, durante o período do pré-parto, parto e 

pós-parto imediato, a presença de um acompanhante de sua escolha (BRASIL, 2005). Deve 

ser acompanhada por quem ela confie e com quem se sinta bem (BRUGGEMANN; 

PARPINELLI; OSIS, 2005). 

 Métodos não invasivos e não farmacológicos de alívio da dor 

A utilização de métodos não farmacológicos para o alívio da dor, antes restritos ao 

setor privado, faz hoje parte do processo de humanização no Sistema Único de Saúde. A dor 

no parto pode ser potencializada por medidas que a iatrogenizam, como: a solidão, 

imobilização, uso abusivo de ocitócicos, manobra de Kristeller, episiotomia e episiorrafia 

desnecessárias, entre outras (RATTNER, 2009). 

Sartori et al. em uma revisão sobre estratégias não farmacológicas para alívio da dor, 

após análise de 6 estudos publicados, evidenciaram que a acupuntura, estimulação elétrica 

transcutânea e técnicas de respiração e relaxamento apresentaram nível de evidência II 

(SARTORI et al., 2011). Nem todas as estratégias não farmacológicas são eficazes, mas 

diminuíram o uso de drogas analgésicas e a administração de ocitocina nas parturientes, sem 

cursar com efeitos adversos prejudiciais à parturiente e ao feto (CASTRO; CASTRO; 

MENDONÇA, 2012).  

Outras tecnologias recomendadas para alívio da dor do trabalho de parto são o 

estímulo aos exercícios, banhos, deambulação e, mesmo, a adoção de posições, como a de 

cócoras, durante o trabalho de parto (CAUS et al., 2012), além da eletroestimulação nervosa 

transcutânea (TENS), a hidroterapia, a cinesioterapia, a crioterapia e massoterapia (CASTRO; 

CASTRO; MENDONÇA, 2012). 

Posições verticalizadas apresentam como aspectos positivos a sensação de conforto, 

redução do esforço expulsivo e da dor (GAYESKI; BRÜGGEMANN, 2009). 
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Caus et al. (2014), ressaltam ainda a valorização da mulher, fortalecendo-a no 

processo de parir, tratando-a com carinho, respeitando-a em seu tempo, propiciando cuidados 

para o alívio da dor e condução do trabalho de parto. 

Domingues et al. 2014 em seu estudo sobre o processo de decisão do tipo de parto 

ressaltam a importância do diálogo com as mulheres antes do parto para apresentar as 

possibilidades dos métodos farmacológicos e não farmacológicos para alívio da dor, bem 

como sobre formas para favorecer o parto vaginal (DOMINGUES et al., 2014). 

 Uso do partograma 

É um instrumento com função de nortear os profissionais durante o trabalho de parto 

quanto à realização das intervenções obstétricas (ROCHA et al., 2009). Seu uso em países de 

baixa renda repercutiu em uma menor taxa de cesariana (PORTO; AMORIM; SOUZA, 

2010). 

O preenchimento do partograma deve ser realizado em momento oportuno, segundo o 

Ministério da Saúde em 2001, uma vez que ao ser realizado na fase latente pode cursar com 

intervenções iatrogênicas (BRASIL, 2001) e desnecessárias (GUIDA; LIMA; PEREIRA, 

2013). É, portanto, imprescindível atenção para o seu preenchimento no momento correto, 

junto ao início da fase ativa do trabalho de parto (ROCHA et al., 2009). 

O acompanhamento da evolução do trabalho de parto deve ser feito por meio do 

partograma para que seja possível diagnosticar as possíveis alterações e indicar a tomada de 

condutas apropriadas para a sua resolução (GUIDA; LIMA; PEREIRA, 2013). 

 Administração profilática de ocitocina no terceiro estágio do parto 

Há uma forte evidência em favor do uso profilático da ocitocina na terceira fase do 

parto, dado o seu benefício em termos de reduzir a hemorragia pós-parto e a duração do 

terceiro estágio (AMORIM; PORTO; SOUZA, 2010; WESTHOFF; COTTER; TOLOSA, 

2013), podendo ser administrada por via intravenosa ou intramuscular. Além disso, o uso de 

ocitocina profilática não aumenta o risco de eventos adversos, especificamente a necessidade 

de remoção manual da placenta (WESTHOFF; COTTER; TOLOSA, 2013).  

Não está claro o momento exato de administração da ocitocina. Existem opiniões que 

sugerem benefícios com a administração antes do delivramento e outras sugerindo que há 



24 
 

maior redução do risco de hemorragia pós-parto quando se aguarda a saída da placenta 

(AMORIM; PORTO; SOUZA, 2010). 

 Prevenção da hemorragia neonatal com uso da vitamina K 

A vitamina K deve ser administrada no recém-nascido logo após o nascimento a fim 

de prevenir hemorragias (BRASIL, 2011b). Podendo ser feito após o primeiro contato com a 

mãe (BRASIL, 2001). 

 Prevenção da oftalmia gonocócica com uso de nitrato de prata ou tetraciclina 

Dentre os cuidados iniciais da equipe com o recém-nascido está a prevenção da 

oftalmia gonocócica que se dá através da utilização do nitrato de prata. Recomenda-se o uso 

de uma gota de nitrato a 1% em cada olho após o nascimento e primeiro contato com a mãe 

(BRASIL, 2001). 

O Brasil tem apresentado uma elevada prevalência de infecção genital em mulheres 

em idade fértil e em gestantes, com uma taxa de transmissão por clamídia e gonococo, da mãe 

infectada para o recém-nascido de 30 a 50%, o que justifica a terapia medicamentosa 

(PASSOS; AGOSTINI, 2011). 

 Contato cutâneo direto precoce entre mãe e filho 

O contato pele a pele imediato com a mãe faz parte dos primeiros passos no 

atendimento ao recém-nascido saudável, logo após o nascimento. (AMORIM; PORTO; 

SOUZA, 2010). 

O contato precoce deve ser recomendado uma vez que melhora os resultados neonatais 

em termos de menor choro e maior estabilidade cardiorrespiratória além de aumentar o 

sucesso da amamentação, sem efeitos negativos aparentes em curto e longo prazo (MOORE; 

ANDERSON; BERGMAN, 2009). 

Existem evidências de que o cuidado pele a pele é eficaz na manutenção da 

temperatura corporal inclusive para recém-nascidos prematuros (KARLSSON, 2012; 

BRASIL, 2014). 
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 Apoio ao início da amamentação na primeira hora após o parto 

A amamentação na primeira hora está intimamente ligada ao contato pele a pele 

imediato. Moore, Anderson e Bergman, em uma revisão em 2009, concluíram que esse 

contato inicial favorece a amamentação e que nas duas primeiras horas de vida os recém-

nascidos estão muito alertas, sendo assim o período mais favorável a esse primeiro cenário de 

nutrição, já que depois eles se tornam mais sonolentos. 

Segundo documento do Ministério da Saúde em 2014, a oferta do peito na primeira 

hora de vida pode proporcionar benefício instantâneo ao recém-nascido, pode ter impacto na 

nutrição e na saúde da mãe e do bebê e, possivelmente, afete o desenvolvimento da criança 

muito além do período neonatal (BRASIL, 2014). 

O incentivo à amamentação acontecendo nessa primeira hora facilita o processo de 

alimentação ao peito e a ajuda da equipe nesse primeiro momento pode ser fundamental para 

o tempo de amamentação no futuro, sobretudo em primigestas que tem uma maior dificuldade 

no início e podem se frustrar caso não consigam aproveitar esse primeiro momento (MOORE; 

ANDERSON; BERGMAN, 2009). 

 Clampeamento do cordão umbilical 

O clampeamento tardio do cordão umbilical está descrito na literatura, como tendo 

vários efeitos benéficos para o período neonatal e infância. O retardo de pelo menos 2 

minutos no corte do cordão promove uma troca adicional de sangue da placenta para o recém-

nascido enquanto o clampeamento imediato pode privar o recém-nascido de até 25% do 

volume circulante, sobretudo se a respiração espontânea ainda não tiver se iniciado 

(HUTTON; HASSAN, 2007). 

Tal espera pode representar uma melhora do hematócrito, melhora da concentração de 

ferritina e redução do risco de anemia (AMORIM; PORTO; SOUZA, 2010).  

O fornecimento de sangue placentário adicional para o bebê prematuro por tempo 

superior a 30 a 120 segundos, em vez de clampeamento precoce, parece estar associado com 

menor necessidade de transfusão, melhor estabilidade circulatória, menos hemorragia 

intraventricular de qualquer grau e menor risco para enterocolite necrosante (RABE et al., 

2007; RABE et al., 2012). 
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 Infusão intravenosa de rotina no trabalho de parto 

O fluido intravenoso mais comumente administrado é a glicose de baixa dose. A de 

alta dose está associada com o aumento da incidência de hipoglicemia neonatal (SINGATA; 

TRANMER; GYTE, 2010). 

A Infusão de soro glicosado não deve ser realizada rotineiramente com o objetivo de 

prevenir a hipoglicemia neonatal, podendo acarretar efeitos adversos devido ao estímulo da 

produção de insulina pelo pâncreas fetal. Venóclise e infusão de líquidos só devem ser 

realizadas com indicações específicas (PORTO; AMORIM; SOUZA, 2010). 

O uso rotineiro de hidratação venosa é uma prática que deveria ser revista. 

Nutricionalmente, não existem vantagens desse procedimento em relação à oferta de líquidos, 

não oferece benefícios, dificulta a livre movimentação da mulher no leito e inviabiliza a 

deambulação (d’ORSI et al., 2005). O uso excessivo de soluções intravenosas sem sódio pode 

cursar com hiponatremia tanto para a mãe quanto para o recém-nascido (OMS, 1996). 

 Administração de ocitócicos 

Ocitocina não deve ser recomendado de rotina no manejo do trabalho de parto (PORTO; 

AMORIM; SOUZA, 2010). As complicações dos ocitócicos são náusea, vômitos, cefaléia e 

hipertensão pós-parto, parada cardíaca, hemorragia intracerebral, infarto do miocárdio, 

eclampsia pós- parto e edema pulmonar (OMS, 1996). 

O uso de ocitocina no trabalho de parto, de forma indiscriminada, pode cursar com 

resultados maternos e perinatais desfavoráveis. Taquissistolia e alteração na perfusão 

uteroplacentária podem justificar esses resultados; podendo ainda determinar uma cesariana 

iatrogênica. Seu uso rotineiro pode interferir no curso natural do parto e interferir na 

movimentação da parturiente, estando também relacionada a experiências mais dolorosas no 

trabalho de parto (LOBO et al., 2010).  

 Amniotomia 

A ruptura artificial das membranas ou amniotomia apesar de ser um procedimento 

simples, não é isenta de riscos. Seu uso pode estar relacionado a uma maior necessidade de 

utilização de ocitocina e com possíveis complicações como prolapso do cordão umbilical, 

compressão do polo cefálico com desacelerações da frequência cardíaca fetal, aumento da 
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taxa de infecção ascendente, sangramento fetal ou placentário, embolia amniótica e 

desconforto materno (SOUZA et al., 2010). 

Não existem evidências que baseiem sua prática, efetividade e segurança; não sendo, 

portanto, recomendada como método de indução do parto (OMS, 1996). 

Não é possível concluir que a amniotomia precoce apresenta uma vantagem clara 

quanto a sua utilização. Portanto, no trabalho de parto normal deveria haver um motivo válido 

para interferir com a ruptura das membranas de forma espontânea (OMS, 1996). 

 Episiotomia 

A episiotomia não deve ser realizada de rotina, documentando-se diversos benefícios 

quando o procedimento pode ser evitado: menor perda sanguínea, menor uso de suturas, 

menos dor e menos complicações perineais (AMORIM; PORTO; SOUZA, 2010). 

Seu uso deveria se restringir a situações clínicas específicas, de acordo com a 

determinação do serviço, pois não há consenso sobre quais seriam as situações. Além da 

ausência de benefícios, a episiotomia está relacionada com uma série de complicações 

(CARVALHO; SOUZA; MORAES FILHO, 2010). 

As principais complicações relacionadas ao seu uso são: trauma perineal grave, 

aumento de hemorragia pós-parto, prolongamento do uso de sondas urinárias, uso de 

anestésicos mais potentes, dor no puerpério, tempo de internamento aumentado, formação de 

hematomas, infecção pós-natal, uso de antibióticos, incontinência fecal e urinária, 

complicações na cicatrização e dispareunia (CARROLI, 2009; CARVALHO; SOUZA; 

MORAES FILHO, 2010). 

 Toques vaginais  

O toque vaginal confere a dilatação do colo do útero e a descida da cabeça do bebê. 

No início deve ser feito a cada 2 ou 3 horas e, no final do parto, com intervalos menores 

(BRASIL, 2011b). 

Para o cuidado humanizado à parturiente, faz-se necessário seguir o que é preconizado 

pelo ministério da saúde, evitando as intervenções desnecessárias entre elas a prática de 

toques repetidos por diversos profissionais. Para avaliar a evolução do parto é importante a 

aferição pelo mesmo profissional (BRASIL, 2014). 
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Os toques vaginais subsequentes ao da admissão podem ser postergados, até que a 

gestante se encontre na fase ativa do trabalho de parto. Quando existe sangramento vaginal, o 

toque deve ser realizado em condições controladas, para evitar piora de hemorragia, com 

possíveis repercussões maternas e fetais (BRASIL, 2001). 

Qualquer que seja a conduta adotada, o toque vaginal deve ser evitado até que a 

gestante esteja em franco trabalho de parto, para minimizar os riscos de infecção ovular e 

puerperal (BRASIL, 2014) 

 O número de toques vaginais está relacionado diretamente com o risco de infecção, 

(GUIMARÃES; CHIANCA; OLIVEIRA, 2007) além de representar uma experiência 

desconfortável (SOUZA et al, 2010), incômoda (d’ORSI et al., 2005) e dolorosa para as 

parturientes (CAUS et al., 2012). 

 

2.5 Intervenções obstétricas no trabalho de parto 

Em um estudo transversal realizado em um centro de parto normal, em Itapecerica da 

Serra em São Paulo, com 830 mulheres que tiveram parto normal, assistido por enfermeira 

obstétrica, observou-se que 75,1% das parturientes tiveram rotura artificial de membrana, em 

44,5% delas foi realizada a infusão de ocitocina, 12,3% realizaram a monitorização eletrônica 

fetal, em 26,5%, foi executada a episiotomia e a posição lateral no parto e litotômica foi 

utilizada em 52% e 31%, respectivamente (SCHNECK; RIESCO, 2006). 

 No Brasil, em 2014, em um estudo nacional de base hospitalar composto por 23.894 

mulheres que pariram em hospitais públicos e privados, menos de um terço se alimentou ou 

recebeu técnicas não farmacológicas para alívio da dor, 45% delas referiram ter se 

movimentado durante o trabalho de parto e tiveram o progresso monitorado pelo partograma. 

Em mais de 70% das mulheres ocorreu punção venosa periférica, em 40% foi realizada 

amniotomia e administração de ocitocina, 30% delas receberam analgesia raqui/epidural. A 

posição de litotomia, manobra de Kristeller e episiotomia foi adotada em 92%, 37% e 56%, 

respectivamente. Do total de partos, 48,1% foram vaginais (5% vaginais sem nenhuma 

intervenção durante o trabalho de parto e parto) e 51,9% cesariana (LEAL et al., 2014). 

 Em um estudo descritivo de base populacional realizado em New South Wales, 

Austrália em 2012, contendo 691.738 mulheres evidenciou que as primíparas de baixo risco 

que deram à luz em um hospital privado em relação a um hospital público tiveram maiores 
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taxas de indução (31% vs 23%); parto instrumental (29% vs 18%); cesariana (27% vs 18%), 

epidural (53% vs 32%) e episiotomia (28% vs 12%) e a taxa de nascimento vaginal inferior 

(44% vs 64%). Multíparas de baixo risco tiveram maiores taxas de nascimento instrumental 

(7% vs 3%), cesariana (27% vs 16%), epidural (35% vs 12%) e episiotomia (8% vs 2%) e 

menor taxa de parto vaginal (66% vs 81%). As taxas de intervenções no nascimento 

aumentaram, na última década em 5% para as mulheres em hospitais públicos e mais de 10% 

para as mulheres em hospitais privados (DAHLEN et al, 2012). 

 Um estudo canadense, realizado em 2009, com objetivo de descrever o uso de 

intervenções e práticas de rotina em trabalho de parto e nascimento, com uma amostra de 

8.244 mulheres entrevistadas por telefone entre 5 e 10 meses após o parto, teve como 

resultados que 73,7% dos partos foi por via vaginal, 67,7% dos partos foi realizado por 

obstetras e ginecologistas, 16,5% por médicos de família, 4,9% por enfermeiro e 3,7% por 

parteiras. Houve tentativa de indução do parto em 44,8% ou de acelerá-lo em 37,3%. Foi 

realizado o monitoramento eletrônico fetal em 90,8% das mulheres, enema em 5,4%, 

raspagem dos pelos em 19,1%, pressão na parte superior do abdome em 15% dos casos, 

episiotomia em 20,7%, sutura em 64,1%, fórceps 4,3% ou extração fetal a vácuo em 8,7% e 

epidural em 57,3%. A posição supina durante o parto foi adotada em 47,9% dos casos, 

apoiado ou sentado em 45,8% e deitado em 3,3%. E concluiu que, embora as evidências e 

diretrizes canadenses e internacionais não recomendem seu uso rotineiro, as práticas 

desnecessárias, continuam acontecendo no país (CHALMERS et al, 2009). 

 Estudo retrospectivo, em uma casa de parto na cidade de São Paulo, Brasil, com uma 

população de 1.079 mulheres com objetivo de caracterizar a assistência intraparto em um 

centro de parto extra-hospitalar quanto às práticas recomendadas pela OMS revelou ausculta 

intermitente realizada em média 7 vezes; posição materna no período expulsivo semissentada 

(82,3%), lateral (16,0%), outras (1,7%); aceitação da dieta (95,6%); acompanhante (93,3%); 

até três exames vaginais (85,4%); banho de aspersão (84,0%), deambulação (68,0%), 

massagem (60,1%), exercícios com bola suíça (51,7%); amniotomia (53,4%); ocitocina na 

dilatação (31,0%), banho de imersão (29,3%), ocitocina no expulsivo (25,8%) e episiotomia 

(14,1%). Concluiu que as práticas recomendadas pela OMS tem sido realizadas pelos 

profissionais do centro de parto, embora existam práticas que poderiam ter seu uso diminuído 

como amniotomia, administração de ocitocina, episiotomia e posição semissentada no 

expulsivo (SILVA et al., 2013).  
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Outro estudo retrospectivo realizado em Itapecerica da Serra em São Paulo, desta vez 

com objetivo de associar a integridade perineal, laceração espontânea e episiotomia em partos 

normais com a idade materna, paridade, idade gestacional, peso e vitalidade do recém-nascido 

com 6.365 partos, demonstrou que 25,9% das mulheres foram submetidas à episiotomia; 

28,6% tiveram a integridade perineal preservada; 45,5% tiveram laceração espontânea. A 

chance de episiotomia aumentou com a nuliparidade (OR=3,0), prematuridade (OR=2,3) e 

Apgar<7 no primeiro minuto (OR=2,1), enquanto a chance de laceração de segundo grau 

associou-se com peso do recém-nascido >3.300g (OR=1,6). Concluiu-se que houve 

associação do desfecho perineal com a paridade, prematuridade, peso e vitalidade do recém-

nascido (RIESCO et al., 2011). 

Uma coorte no ano de 2011, com 1678 mulheres, na Dinamarca, que pretendiam parir 

em uma unidade de obstetrícia ou em uma unidade de obstetrícia autônoma com objetivo de 

comparar a morbidade perinatal e materna e as intervenções em mulheres de baixo risco que 

dão à luz, entre os dois tipos de instituições. Observou-se que não existiu diferença 

significativa na morbidade perinatal entre os grupos (Apgar, internamento em unidade 

neonatal, asfixia ou readmissão). Resultados adversos foram raros e ocorreram em ambos os 

grupos. Foram observadas reduções significativas no grupo de unidades autônomas quanto à 

realização de cesariana, parto instrumental, de indução por ocitocina e analgesia epidural. 

Transferência durante ou em até 2 h após o nascimento ocorreu em 14,8% de todos os 

nascimentos da unidade autônoma. E concluiu que ao comparar os dois grupos não houve 

aumento da morbidade perinatal, mas houve significativa redução na incidência de morbidade 

materna, intervenções de nascimento incluindo cesariana, e aumento da probabilidade de 

parto vaginal espontâneo (OVERGAARD et al., 2011). 

Hodnett e colaboradores, em sua revisão na Cochrane, contendo nove estudos e 10.684 

mulheres, com objetivo de avaliar os efeitos dos cuidados em um ambiente de nascimento 

institucional alternativo comparado aos cuidados em um ambiente institucional convencional. 

Além de determinarem se os efeitos de ajustes de natalidade são influenciados pelo pessoal, 

características arquitetônicas, modelos de organização ou localização geográfica. 

Identificaram que a atribuição a um cenário alternativo aumentou a probabilidade de um parto 

sem analgesia/anestesia (cinco ensaios, n = 7842; RR 1,17, 95% CI 1,01-1,35); nascimento 

espontâneo vaginal (oito ensaios; n = 10.218; RR 1,04, 95% CI 1,02-1,06); aleitamento 

materno de seis a oito semanas (um ensaio, n = 1.147; RR 1,04, 95% CI 1,02-1,06); e pontos 

de vista muito positivos do atendimento (dois ensaios, n = 1.207; RR 1,96; IC 95% 1,78-
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2,15). E diminuiu a probabilidade de analgesia epidural (sete ensaios, n = 9820; RR 0,82, 95% 

CI 0,75-0,89); indução do trabalho de parto por ocitocina (sete ensaios, n = 10.020; RR 0,78, 

95% CI 0,66-0,91); e episiotomia (sete ensaios, n = 9944; RR 0,83, 95% CI 0,77-0,90). Não 

houve nenhum efeito aparente na morbimortalidade perinatal grave ou materna (HODNETT 

et al., 2010).  

Na Catalunha esforços têm sido lançados na tentativa de reduzir as taxas de 

intervenções obstétricas desnecessárias por meio da introdução de práticas baseadas em 

evidência. Um estudo transversal de 2014 pretendeu identificar as taxas de intervenção 

obstétrica em mulheres que deram à luz em hospitais da Catalunha no decurso de 2011 e 

explorar se existem diferenças significativas nessas taxas, nos nascimentos únicos de termo, 

entre os hospitais de acordo com o tipo de financiamento, o volume de partos atendidos e 

idade das mulheres. Apresentou como resultados que a taxa de cesariana geral na Catalunha é 

27,55% (IC 27,23-27,86), que houve diferença significativa nas taxas de cesarianas entre 

hospitais públicos e privados em todos os estratos. Ambos os hospitais públicos e privados, 

com um menor volume de nascimentos têm taxas de intervenções obstétricas mais altas do 

que outros hospitais (49,43%, IC 48,04-50,81) e concluiu que o volume de partos atendidos 

em hospitais e o tipo de financiamento da instituição tem um efeito significativo sobre a 

incidência de cesarianas na Catalunha. O tipo de financiamento do hospital também influencia 

a incidência de nascimentos instrumentais (ESCURIET et al., 2014). 

É possível perceber que em centros de parto normal e em unidades autônomas ou 

alternativas para parto as taxas de intervenções são menores que as apresentadas nos 

hospitais, mas a revisão deixou claro que a frequência de práticas desnecessárias, que devem 

ser evitadas e continuam sendo executadas de forma indiscriminada ainda é grande. E que, 

portanto ainda se encontram muito aquém do que a OMS preconiza. Demonstrando ser uma 

problemática da saúde coletiva em um contexto mundial, para a qual é necessária atenção 

priorizada. 
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3. JUSTIFICATIVA 

Pode-se perceber que a realização de práticas desnecessárias na assistência ao parto 

normal e nascimento está intimamente ligada à exposição a um risco de morbimortalidade da 

mãe-parturiente e do recém-nascido, e que mesmo com a tentativa de redução dos índices 

dessas práticas e com todas as recomendações da OMS, profissionais do mundo inteiro ainda 

continuam expondo suas pacientes a esses riscos. 

O Brasil é hoje o campeão mundial na realização de cesarianas, tendo seus dados 

elevados a cada ano, mostrando que ainda persiste forte na cultura do país o modelo 

tecnocrático e medicalizado de assistência ao parto. Junto desse modelo vem a utilização de 

intervenções obstétricas por vezes desnecessárias, e a dúvida é saber o que determina a 

realização dessas condutas e qual caminho seguir para atingir o que espera a OMS (OMS, 

1996). 

É imprescindível que tais respostas sejam encontradas e discutidas, para que os 

desafios possam ser apresentados e esclarecidos, possibilitando a realização de uma 

assistência integral e de forma humanizada às mulheres e seus conceptos e para que os 

indicadores de mortalidade materna e neonatal sejam melhorados.   

Espera-se, ao final desse estudo, caracterizar a assistência obstétrica durante o 

trabalho de parto e parto, comparando a realização de intervenções obstétricas das categorias 

A e B, bem como os resultados maternos e perinatais, entre as vias de parto abdominal e 

vaginal em uma instituição pública de ensino. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 Geral 

 Caracterizar a assistência obstétrica durante o trabalho de parto e parto em mulheres 

de risco habitual na Maternidade Escola Assis Chateaubriand - UFC;  

4.2 Específicos 

 Descrever a prevalência da execução das intervenções obstétricas da categoria A e das 

práticas obstétricas da categoria B para o parto e nascimento, na Maternidade Escola 

Assis Chateaubriand - UFC; 

 Descrever os resultados maternos e perinatais das parturientes e seus conceptos 

envolvidos no estudo. 

 Associar a realização das intervenções obstétricas das categorias A e B à via de parto 

vaginal versus abdominal. 

 Comparar os resultados maternos e perinatais no grupo de parto vaginal versus 

abdominal. 
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5. METODOLOGIA 

5.1. Desenho do estudo 

Trata-se de um estudo de corte transversal, com coleta retrospectiva, cujos dados 

foram retirados dos prontuários e das fichas do SISPRENATAL das puérperas atendidas no 

centro de parto humanizado da Maternidade Escola Assis chateaubriand (MEAC).  

A MEAC é uma instituição que tem como missão promover o ensino, a pesquisa e a 

assistência terciária à saúde, atuando de forma integrada e como suporte aos demais níveis de 

atenção do modelo de saúde vigente junto à população feminina portadora de enfermidades 

ginecológicas e/ou obstétricas, bem como aos recém-nascidos por meio de uma investigação 

diagnóstica, internação e execução do plano de tratamento de tais pacientes 

(MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND, 2015). O CPH possui equipe 

multiprofissional para atenção ao parto e nascimento, seguindo o que preconiza o Ministério 

da Saúde. Fazem parte da equipe de plantão: Médicos obstetras, anestesistas, neonatologistas, 

enfermeiras obstetrizes, residentes médicos de ginecoobstetrícia, residentes de enfermagem 

obstétrica, multiprofissionais em saúde da mulher e da criança e alunos de graduação da área 

da saúde. 

Nos últimos anos, a MEAC tornou-se referência na rede de hospitais que realizam 

assistência à mulher e ao recém-nascido, participando de programas que buscam humanização 

da atenção no cuidado ao binômio mãe-bebê tais como: “Iniciativa Hospital Amigo da 

Criança”, “Projeto Mãe-Canguru” e “Rede Cegonha”. 

A pesquisa foi desenvolvida no centro de parto humanizado (CPH) da Maternidade 

Escola Assis Chateaubriand da Universidade Federal do Ceará localizada na cidade de 

Fortaleza, Ceará, foram registrados os dados das puérperas que pariram durante o período de 

01 de abril de 2014 a 31 de janeiro de 2015. Esse período se justifica em virtude da 

implantação da nova ficha do SISPRENATAL do MS brasileiro ter ocorrido no início do ano 

de 2014 e acredita-se que o período de três meses foi satisfatório para adequação a 

treinamento das equipes no seu preenchimento. Espera-se que, a partir de abril de 2014 as 

fichas SISPRENATAL tenham seu preenchimento com qualidade de informações adequadas 

aos objetivos da presente investigação.  
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5.2. População e amostra 

A população deste estudo foi constituída por puérperas e seus conceptos vivos ou 

conceptos mortos com idade gestacional ≥ 37 semanas de gestação identificada pelo método 

do Capurro, exame somato-neurológico do RN: para os recém-nascidos com idade gestacional 

maior que 28 semanas (CAPURRO, 1978), no período de 01 de abril de 2014 a 31 de janeiro 

de 2015. 

Para compor a amostra foi considerado o número de partos na MEAC em um ano, no 

período de abril de 2014 a março de 2015 (4.099), tomado como referência a proporção do 

tipo de parto, estabelecido margem de erro de 5% e um nível de confiança de 95%. 

Utilizaram-se fórmulas para populações finitas. Chegou-se ao valor de 395 
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Foram incluídos inicialmente 729 nomes de pacientes que pariram entre abril de 2014 

e janeiro de 2015, através da consulta aos livros, após as consultas nos prontuários 172 

mulheres foram retiradas da lista, pois não preenchiam os critérios de inclusão, 136 

prontuários foram solicitados ao SAME, mas não foram localizados, permanecendo a amostra 

final com 421 mulheres e 421 recém-nascidos, uma vez que não houve mortes fetais ou 

neonatais.  

 

5.3. Critérios de inclusão e exclusão 

Foram incluídas no estudo as parturientes juntamente de seus conceptos que foram 

admitidas no CPH em trabalho de parto espontâneo ou induzido, com feto vivo na admissão, 

com gestação única de termo, HIV negativas, VDRL negativo, com peso de nascimento 

inferior a 4.499g e superior a 2.500g, sem história de diabetes e/ou hipertensão arterial crônica 

ou gestacional, sendo consideradas assim de risco habitual em similitude ao estudo de Leal e 

colaboradores (2014).  

Foram excluídas do estudo as parturientes que foram admitidas na emergência da 

maternidade para realização de cesáreas eletivas. 
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5.4. Variáveis 

O instrumento de coleta de dados foi divido em nove blocos, contendo as 

características sóciodemográficas, características clínicas obstétricas, os dados da assistência 

ao trabalho de parto, dados da assistência ao parto e nascimento, morbidade materna, 

desfecho materno, características da instituição e as práticas obstétricas da categoria A e da 

categoria B executadas, além de um bloco específico para os dados do concepto denominado 

resultados perinatais. Os dados relacionados ao puerpério foram registrados até o 45º dia de 

internação no pós-parto (PEREIRA; GRADIM, 2014) ou até o dia da alta, caso esta tenha 

ocorrido antes do 45º dia. Já os dados do recém-nascido foram registrados até o 28º dia de 

nascido ou até a alta, quando a mesma tenha antecedido o 28º dia. 

Bloco A: Características sóciodemográficas 

Idade: tempo de vida da parturiente; identificado pela diferença entre a data do nascimento e 

a data de resolução da gestação, segundo a obtenção de dados do prontuário médico; aferido 

em anos completos. 

Estado civil: situação civil da mulher, segundo constava no prontuário; categorizado em 

convive com o companheiro (a) e filhos, convive com o companheiro (a) com laços conjugais 

e sem filhos, convive com o companheiro (a) com filhos e/ou outros familiares, convive com 

familiares, sem companheiro (a), convive com outras pessoas sem laços consanguíneos e/ou 

laços conjugais, vive só ou sem informação. 

Procedência: cidade onde a mulher possui residência fixa, segundo consta no prontuário; 

categorizada como capital e interior. 

Nacionalidade: País onde a mulher possui cidadania; categorizada como Brasileira e 

estrangeira. 

Escolaridade: Nível de alfabetização segundo obtenção de dados do prontuário médico ou 

ficha SISPRENATAL; categorizado em lê e escreve pelo menos um bilhete, doutorado, 

Especialização/residência, Mestrado, Não sabe ler/escrever, nível fundamental completo (1º. 

Grau completo), Nível fundamental incompleto (1º. Grau incompleto), nível médio 

completo/normal magistério, nível médio completo/normal magistério indígena, nível médio 

completo (2º. Grau completo), nível médio incompleto (2º. Grau incompleto), pós-doutorado, 

superior completo, superior incompleto e sem informação. 



37 
 

Raça/cor por autodeclaração: características morfológicas de um grupo humano segundo 

obtenção de dados do prontuário autodeclarados; categorizado como amarela, branca, 

indígena, negra, parda, sem informação e outro. 

Ocupação: se a paciente possui profissão; categorizado em sim, não e sem informação. 

  

Bloco B: Características clínico obstétricas 

Número de gestações incluindo a atual: gestações tidas pela mulher incluindo a atual, 

segundo consta no prontuário; em número absoluto ou ignorado. 

Número total de parto: número total de partos com idade gestacional superior a 22 semanas, 

tidos pela mulher anteriormente, independentemente da via de parto e/ou vitalidade do 

concepto, segundo consta no prontuário; em número absoluto ou ignorado. 

Número total de abortos: número de abortos tidos pela mulher antes da gestação atual, 

segundo consta no prontuário, em número absoluto ou ignorado. 

Número de cesarianas anteriores: número de cesáreas que a mulher foi submetida 

previamente à gestação atual, segundo constava no prontuário, em número absoluto ou 

ignorado. 

Número de consultas de pré-natal: acompanhamento da gestação por meio das consultas de 

pré-natal categorizadas em sim, não ou ignorado e o número de consultas. 

Idade gestacional na internação: tempo de gestação da mulher, identificado pela diferença 

em semanas da data da última menstruação, ou primeira ecografia obstétrica, e as datas de 

internação e de resolução da resolução da gestação, segundo dados do prontuário médico ou 

ficha SISPRENATAL, referido em semanas ou ignorado. 

Data do último parto: data na qual se resolveu a última gestação segundo consta no 

prontuário médico ou na ficha SISPRENATAL ou ignorado. 

Diferença em meses do último parto: Número de meses transcorridos entre a resolução do 

último parto e a resolução do parto atual. 

Data da internação: registro da data que a parturiente se internou para parir. 
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Hora da internação: registro do horário que a parturiente se internou para parir. 

  

Bloco C: os dados da assistência ao trabalho de parto 

Início do trabalho de parto: forma como se iniciou o trabalho de parto; categorizado como 

espontâneo, induzido por misoprostol, induzido por ocitocina, induzido por forma ignorada ou 

sem trabalho de parto. 

Dilatação na admissão: tamanho da dilatação do colo do útero em centímetros. Registrado 

em número absoluto. 

Membranas íntegras: situação das membranas ovulares no momento da admissão; 

categorizada em sim, não e ignorado. 

Tempo de bolsa rota: tempo decorrido desde o rompimento das membranas até o momento 

do registro no prontuário. Expresso em horas. 

Contração na admissão: existência de contrações no momento da admissão; categorizado 

em sim, não ou ignorado. 

Analgesia farmacológica no TP: aplicação de medicação para controle da dor durante o 

trabalho de parto; categorizada em não, sim, peridural, raquidiana, opióide ou ignorado. 

Tipo de rotura das membranas ovulares: forma como a membrana foi rompida; 

categorizada em espontânea, amniotomia ou ignorado e o tamanho da dilatação em 

centímetros no momento da amniotomia. 

Monitorização eletrônica fetal: realização de monitoramento dos batimentos do feto por 

meio de cardiotocografia; categorizada em sim, não ou ignorado. 

Avaliação da dinâmica uterina: Identificação da presença de contração uterina e a 

quantidade de vezes que foi avaliada; categorizado em sim com quantidade, não ou ignorado. 

 

 Bloco D: Dados da assistência ao parto e nascimento 

Data do parto: dia mês e ano que se concluiu o parto, retirados do prontuário médico. 
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Hora do parto: horário em que se concluiu a gestação, retirado do prontuário médico. 

Tempo decorrido da internação ao parto: Tempo transcorrido entre o momento da 

internação e o parto, em horas e minutos. 

Tipo de parto: forma como se resolveu o parto; categorizado em normal, sem intervenção, 

fórceps e cesariana. 

Acompanhante no parto: tipo de acompanhante no parto; categorizada não, mãe, 

companheiro, outro ou ignorado. 

Posição no período expulsivo: postura adotada pela parturiente no segundo estágio do parto; 

categorizada em deitada, semissentada, cócoras, lateral, outro ou ignorado. 

Intercorrência no parto: tipo de alteração apresentada durante o trabalho de parto e parto; 

categorizada em hemorragia, retenção placentária, distorcia de ombro, prolapso do cordão, 

sem Intercorrência, eclampsia/iminência, outros ou ignorado. 

Dequitação: expulsão da placenta depois de saída do feto; categorizada em espontânea, 

extração com manobra, extração manual, extração manual com curagem ou ignorado. 

Episiotomia: categorizado em episiotomia médio lateral, episiotomia mediana, sem 

episiotomia ou ignorado. 

Condição do períneo: como ficou o períneo após o parto; e quanto à laceração em 1º, 2º, 3º, 

e 4º graus ou grau ignorado, sem laceração ou ignorado. 

Indicação da cesariana: o que motivou a indicação da cesariana; categorizada em 

inatividade, apresentação pélvica anômala, placenta prévia, deslocamento prematura da 

placenta, desproporção céfalo-pélvica, distócia/discinesia, falha de indução, sofrimento fetal, 

outros ou ignorado. 

Profissional que atendeu: categoria profissional que realizou o parto; categorizada em 

médico obstetra, médico residente, enfermeiro obstetra/obstetriz, enfermeiro residente, outro 

ou ignorado. E recategorizada em médico, enfermeiro e multiprofissional (quando os dois 

participarem). 
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Acompanhante no pós-parto: Acompanhante familiar ou não de escolha da parturiente 

durante o pós-parto imediato conforme registro na ficha SISPRENATAL; categorizada em 

não, mãe, companheiro, outro ou ignorado. 

Data da saída: dia que a mulher saiu da maternidade escola por alta, transferência, óbito ou 

outro motivo. Em dia, mês e ano. 

 

 Bloco E: morbidade materna 

Morbidade materna: condição mórbida grave presente em mulheres durante o parto ou 

puerpério, identificada através de revisão de prontuário médico, especificadas em hemorragia 

grave, infecção puerperal, histerectomia pós-parto, ruptura uterina, admissão em UTI e 

transfusão com número de unidades recebidas; categorizadas em sim, não ou ignorado. 

 

 Bloco F: Desfecho materno 

Condição de alta: Causa para saída da mulher; categorizada em alta médica, alta a pedido, 

permanência, transferência, óbito materno ou ignorado. 

Dados da instituição 

Bloco G: Características da assistência ao parto 

Dia da semana: dia da semana que ocorreu o parto; categorizada em domingo, segunda-feira, 

terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Recategorizados, posteriormente 

em dia útil ou final de semana. 

Turno do parto e número de parto por plantão: turno em que o parto ocorreu e o número 

de partos executados no centro de parto humanizado naquele dia e turno; categorizado em 

manhã, tarde e noite. 

Das quatro categorias de práticas comuns na condução do parto normal preconizadas 

pela OMS, tem se destacado nas rodas de discussão sobre o parto humanizado principalmente 

as de categoria A - práticas demonstradamente úteis que devem ser estimuladas e B - práticas 

claramente prejudiciais ou ineficazes que devem ser eliminadas; e que por tal motivo 

escolhemos para ser o foco do nosso estudo, selecionando dentre essas, as práticas que tem 
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sido mais discutida na atualidade e que poderiam ser retiradas a partir de dados secundários 

sem que houvesse prejuízo de informação, além de uma única prática da categoria D - práticas 

frequentemente utilizadas de modo inadequado, a amniotomia, igualmente descrita na 

literatura de forma sucessiva como uma prática feita de maneira incorreta podendo cursar com 

resultados não muito favoráveis à mulher e ao seu filho. 

Bloco H: Práticas executadas  

Categoria A  

Acompanhantes durante o trabalho de parto. Acompanhante familiar ou não de escolha da 

parturiente durante o trabalho de parto; categorizada em sim, não ou ignorado.  

Outras intervenções, categorizadas em sim, não ou ignorado: 

 Jejum. 

 Métodos não invasivos e não farmacológicos de alívio da dor. 

 Partograma. 

 Administração profilática de ocitocina no terceiro estágio do parto. 

 Prevenção da hemorragia neonatal com uso de vitamina K. 

 Prevenção da oftalmia gonocócica com uso de nitrato de prata ou tetraciclina.  

 Contato cutâneo direto, precoce entre mãe e filho (contato pele-a-pele imediato). 

 Amamentação na primeira hora após o parto. 

Clampeamento do cordão umbilical: momento em que foi realizado o clampeamento do 

cordão umbilical; categorizada em menos de um minuto, entre um e três minutos, mais que 

três minutos ou ignorado. 

Categoria B 

categorizadas em sim, não ou ignorado: 

 Infusão intravenosa de rotina no trabalho de parto. 

Administração de ocitócicos: realização ou não de administração de ocitócicos e em qual 

momento do trabalho de parto e parto; categorizada em não, sim no primeiro estágio, sim no 

segundo estágio, sim no primeiro e no segundo estágio ou ignorado. 
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Amniotomia: se houve ruptura artificial das membranas ovulares, categorizada em sim, não 

ou ignorado. 

Episiotomia: realização ou não da episiotomia e sua direção; categorizada em não, sim 

médio-lateral, sim mediana ou ignorado. 

Número de toques vaginais registrados: quantidade de toques vaginais recebidos pela 

parturiente durante o trabalho de parto e parto registrados em prontuário em número absoluto 

ou ignorado. 

 

Bloco I: Resultados perinatais 

IG estimada: idade gestacional de nascimento estimada registrada no prontuário médico em 

semanas e dias. 

Peso em gramas: peso de nascimento em gramas e sua categorização em adequado, pequeno 

e grande para idade gestacional. 

Sexo: gênero de nascimento; categorizado em feminino, masculino ou indeterminado. 

APGAR no 1º. Minuto: registro no prontuário do valor de APGAR no primeiro minuto de 

vida em número absoluto. 

APGAR no 5º. Minuto: registro no prontuário do valor de APGAR no quinto minuto de vida 

em número absoluto. 

Condição do nascimento: condição na qual nasceu o concepto; categorizada em vivo ou 

óbito intra-útero. 

Resultado perinatal: desfecho do concepto; categorizada em inativo, óbito fetal no trabalho 

de parto, óbito na primeira hora após o nascimento ou óbito após a primeira hora após o 

nascimento. 

Uso de oxigênio: recém-nascido exposto ou não à terapia com oxigênio; categorizado em 

sim, não ou ignorado. 
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Reanimação na sala de parto: necessidade ou não de reanimação e tipo; categorizada em 

não, sim com balão de oxigênio, sim com máscara e ventilador mecânico/manual, sim com 

entubação traqueal, sim com massagem cardíaca, sim com drogas ou ignorado. 

 Profissional responsável pelo atendimento: profissional que assistiu o bebê após o 

nascimento; categorizado em médico pediatra, enfermeira obstetra/obstetriz, enfermeira, 

médico neonatologista, médico residente, médico de outra especialidade ou ignorado. 

RN admitido em: local para onde foi encaminhado o recém-nascido após o nascimento; 

categorizada em alojamento conjunto, unidade de terapia intensiva neonatal ou ignorado. 

Icterícia neonatal: presença de icterícia; categorizada em sim, não ou ignorado. 

Infecção: presença ou não de infecção e o tipo; categorizada em não, sim – conjuntivite, sim 

– impetigo, sim – onfalite, sim- sepse, sim - INN ou ignorado. 

Fototerapia: necessidade de tratamento com fototerapia; categorizada em sim, não ou 

ignorado. 

Hemotransfusão: necessidade de transfusão de sangue em algum momento da internação; 

categorizada em sim, não ou ignorado. 

Motivo da saída do RN: desfecho neonatal; categorizada em alta, permanência, 

transferência, óbito e dias de vida até o óbito, a ser categorizado em seguida em óbito 

neonatal precoce ou tardio, ou outro. 

Alimentação na alta/transferência: tipo de alimentação que o recém-nascido estava 

utilizando no momento da saída da maternidade; categorizada em leite materno, fórmula, 

fórmula exclusiva ou ignorado. 

Data da saída: data que o recém-nascido saiu da maternidade em dia, mês e ano. 

Os dados relacionados à instituição foram captados do livro de atendimento da 

neonatologia e transferidos para a ficha de coleta de dados. Constando da quantidade de 

partos ocorridos no dia e da quantidade de partos que ocorreram em cada um dos turnos, 

sendo um turno correspondente ao período da Manhã e tarde quando o parto acontecesse entre 

07h00 até às 18h59min, e outro o período da noite quando o parto ocorresse entre 19h00 e 

06h59min do outro dia.  
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5.5. Manejo dos dados 

A seleção das mulheres e seus conceptos, que preencheram os critérios de inclusão foi 

feita através da consulta inicialmente aos livros de registro de parto, que são preenchidos 

rotineiramente pelas enfermeiras de plantão, no qual são registrados os dados de identificação 

da paciente, seu diagnóstico e se está ou não em trabalho de parto, de onde se criou uma lista 

com o nome dessas pacientes. Em seguida foi consultado o livro de atendimento da 

neonatologia do CPH, sendo retirado da lista inicial o nome das pacientes cujos conceptos não 

obedecessem aos critérios de inclusão. 

Após a consulta aos dois livros do CPH e formação da lista com o nome das 

parturientes, foi realizada uma consulta no sistema informatizado da MEAC para 

identificação dos números de prontuários de cada parturiente. De posse dos números de 

prontuários foi realizada a solicitação dos prontuários físicos no Serviço de Arquivo Médico e 

Estatística (SAME), para revisão e transferência dos dados para o instrumento de coleta dos 

dados. 

Para cada caso incluído, foram coletados os dados e registrados em um questionário 

próprio desenvolvido pelos pesquisadores (APÊNDICE B) contendo itens que foram retirados 

do prontuário da parturiente, bem como da ficha SISPRENATAL, preenchida regularmente 

pela equipe de plantão do CPH da MEAC.  

5.6. Análise dos dados 

O banco de dados foi construído pela pesquisadora em planilha Excel (Microsoft). 

Para conversão do banco de dados os dados já digitados foram exportados para Statistical 

Package for the Social Sciences - SPSS para Windows, versão 22.0. 

Realizou-se a limpeza do banco de dados antes de sua análise com finalidade de 

localizar inconsistências e corrigir erros de digitação. 

Os valores foram apresentados como média ± desvio padrão. O teste do qui-quadrado 

foi utilizado para verificar associações entre os grupos. Para a comparação das variáveis 

contínuas foi utilizado o Teste t de Student. 

Para a comparação das variáveis escalares o teste utilizado foi o teste t de Student não 

pareado ou teste de U de Mann-Whitney. Sendo considerado estatisticamente significativo um 

valor de p < 0,05. 
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5.7. Aspectos éticos 

A pesquisa obedeceu a Resolução Nº 466 de, 12 de dezembro de 2012, sobre Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos do Ministério da Saúde, que estabelece que todas as pesquisas 

que envolvam seres humanos devem ser submetidas à avaliação de um Comitê de Ética em 

Pesquisa local (BRASIL, 2013).  

Não foram obtidos termos de consentimento individuais das mulheres, uma vez que o 

estudo não realizou qualquer intervenção que afetasse adversamente o tratamento das 

mulheres, as informações de interesse, foram obtidas retrospectivamente, a partir de 

prontuários médicos. Para acesso aos prontuários e à ficha SISPRENATAL o termo de 

consentimento de uso de banco de dados foi assinado pelo responsável pela maternidade 

(APÊNDICE A). 

Foi mantida a confidencialidade das informações adquiridas, utilizando-as apenas para 

fins de pesquisa e elaboração de relatório final com os resultados do estudo a serem 

apresentados para a Instituição onde o mesmo foi realizado. Serão mantidos todos os 

princípios que regulam as pesquisas em seres humanos. 

Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da MEAC e aprovado sem 

restrições, sob parecer de número: 957.050.  
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

6.1. ARTIGO 1  

 

CARACTERIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA NO TRABALHO DE 

PARTO E PARTO EM MULHERES DE RISCO HABITUAL EM UMA 

MATERNIDADE DE REFERÊNCIA PARA A REDE CEGONHA 

 

RESUMO 

Objetivos: Descrever a prevalência da execução das intervenções obstétricas para o 

parto e nascimento em mulheres de risco habitual em maternidade de referência para a rede 

cegonha. Metodologia: Estudo transversal, realizado entre abril de 2014 a janeiro de 2015, 

com 421 participantes na Maternidade Escola Assis Chateaubriand – UFC, admitidas em 

trabalho de parto espontâneo ou induzido, com feto vivo e gestação única de termo e seus 

conceptos pesando entre 2.500 e 4.499g. O instrumento de coleta de dados foi divido em 

blocos com características sóciodemográficas, clínicas e obstétricas, dados da assistência ao 

trabalho de parto, parto e nascimento, morbidade materna, desfecho materno e as práticas 

obstétricas das categorias A e B executadas e resultados perinatais. Os valores foram 

apresentados como média ± desvio padrão. Resultados: A idade variou de 13 a 44; em 74,6% 

a idade gestacional média, na admissão, foi de 38,9±1,1 semanas; 52,2% eram primigestas; 

8,6% tiveram cesárea prévia. Houve 96,2% de cobertura pré-natal com média de 6,4 

consultas. 76,2% dos partos foram vaginais. As práticas obstétricas da categoria A mais 

prevalentes foram ocitocina no terceiro estágio (97,1%), partograma (95%), métodos não 

invasivos para alívio da dor (87,2%), acompanhante (84,6%). Enquanto na categoria B foram: 

mais de um toque vaginal em 2 horas (50,4%) e infusão intravenosa (44,9%) e ocitocina na 

fase de dilatação (28,8%). Conclusões: Práticas ineficazes que devem ser eliminadas 

aconteceram em proporção bastante inferior às “Boas práticas”. Práticas que trazem maior 

conforto à parturiente no processo de parturição, como alimentação durante o trabalho de 

parto, possibilidade de ter um acompanhante, e métodos não farmacológicos de alívio da dor 

tem atingido níveis elevados acontecendo em mais da metade da população estudada.  

Palavras-chave: Avaliação de Serviços de Saúde, Trabalho de Parto, Parto 
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CHARACTERIZATION OF OBSTETRIC ASSISTANCE AT LABOR AND  

CHILDBIRTH IN LOW-RISK WOMEN ON A MATERNITY OF REFERENCE TO 

THE CEGONHA NETWORK 

 

ABSTRACT 

Objectives: To describe the prevalence of the implementation of obstetric interventions for 

labor and birth in normal-risk women in maternity reference to the stork network. 

Methodology: cross-sectional study was performed from April 2014 to January 2015, with 

421 participants in the Maternity School Assis Chateaubriand - UFC, admitted in spontaneous 

or induced labor with a live fetus and single pregnancy term and their fetuses weighing 

between 2,500 and 4.499g . The data collection instrument was divided into blocks with 

sociodemographic and clinical characteristics, obstetric, data of assistance to labor, labor and 

birth, maternal morbidity, maternal outcome and obstetric practices in categories A and B 

executed and perinatal outcomes. The values are presented as mean ± standard deviation. 

Results: The age ranged from 13 to 44; 74.6% in the mean gestational age at admission was 

38.9 ± 1.1 weeks; 52.2% were first pregnancy; 8.6% had previous cesarean section. There was 

96.2% of prenatal coverage with an average of 6.4 consultations. 76.2% of births were 

vaginal. Obstetric practices category most prevalent were oxytocin in the third stage (97.1%), 

partograph (95%), non-invasive methods for pain relief (87.2%), companion (84.6%). While 

in section B were more than a vaginal ring over 2 hours (50.4%) and intravenous infusion 

(44.9%) and oxytocin in the expansion phase (28.8%). Conclusions: ineffective practices that 

should be eliminated happened in proportion considerably less than the "best practices". 

Practices that bring comfort to laboring women in the parturition process, such as food during 

labor, possibility of having a companion, and non-pharmacological methods of pain relief 

have reached high levels taking place in more than half of the population studied. 

Keywords: Health Services Evaluation, Labor, Obstetric, Parturition  
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INTRODUÇÃO 

A assistência à saúde da mulher passou por mudanças significativas a partir de 1980, 

com influência direta das políticas e programas de saúde, o que tem permitido um maior 

acesso à atenção pré-natal e possibilitado que os partos aconteçam cada vez mais em 

estabelecimentos de saúde. Entretanto, o maior uso de serviços de saúde vem acompanhado 

de excessiva medicalização e exposição a procedimentos por vezes desnecessários e 

discutíveis
1
. No Brasil nos dados apresentados pelo DATASUS referente ao ano de 2013, a 

taxa de parto hospitalar chegou próximo a 98%
2
. 

O reconhecimento da associação entre o processo assistencial e os desfechos perinatais 

não alcançou no Brasil a visibilidade devida. A implementação das boas práticas no trabalho 

de parto (TP) e parto é uma ação potente para prevenção dos óbitos neonatais evitáveis e, 

consequentemente, redução da mortalidade infantil. Na contramão desse contexto encontram-

se as situações de estresse a que são submetidas as parturientes que podem repercutir 

negativamente sobre os resultados perinatais, são exemplos dessas situações o jejum, a 

solidão e a insegurança
3
. 

Boa parte das complicações que podem ocorrer durante o parto e ao longo do TP tem 

possibilidade de ser minimizada por meio de um adequado cuidado obstétrico, usando as 

tecnologias adequadas. Seu uso indevido, em contrapartida, ou a realização das práticas 

desnecessárias que deveriam ser evitadas e que não tem respaldo científico que as aprovem, 

pode acarretar prejuízo às parturientes bem como para os recém-nascidos
4
. 

O estudo multicêntrico Nascer no Brasil apontou problemas na qualidade da atenção 

relacionados ao processo assistencial no parto
3
, mesmo após tantas investidas governamentais 

em programas de saúde e ações para sensibilização dos profissionais para o tema
3
. 

Nesse contexto, a portaria instituída em âmbito do Sistema Único de Saúde - a “Rede 

Cegonha”
5
, veio reforçar a importância da realização das "Boas práticas de atenção ao parto e 

ao nascimento", baseadas em evidências científicas. A OMS classifica a assistência obstétrica 

em quatro categorias: A, B, C e D; tendo destaque as da categoria A (práticas consideradas 

úteis e que devem ser estimuladas) e B (práticas ineficazes que devem ser eliminadas)
4
. 

O presente estudo teve como objetivo descrever a prevalência da execução das 

intervenções obstétricas das categorias A e B para o parto e nascimento, preconizadas pelo 

ministério da saúde, e descrever os resultados maternos e perinatais em mulheres de risco 
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habitual na Maternidade Escola Assis Chateaubriand – UFC (maternidade referência para 

Rede Cegonha). 

MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal, com coleta retrospectiva, cujos dados foram 

coletados dos prontuários e das fichas do SISPRENATAL das parturientes atendidas no 

centro de parto humanizado da Maternidade Escola Assis chateaubriand (MEAC), Fortaleza-

CE, no período de 01 de abril de 2014 a 31 de janeiro de 2015.  

A população foi constituída por parturientes e seus conceptos com idade gestacional ≥ 

37 semanas identificada pelo método do Capurro
6
. Foram incluídas no estudo as participantes 

admitidas no Centro de Parto Humanizado (CPH) em TP espontâneo ou induzido, com feto 

vivo, com gestação única de termo, HIV negativo, VDRL negativo, com peso de nascimento 

inferior a 4.499g e superior a 2.500g, sem história de diabetes e/ou hipertensão arterial crônica 

ou gestacional, sendo consideradas assim de risco habitual em similitude ao estudo de Leal e 

colaboradores
7
. Foram excluídas as mulheres que chegaram à maternidade para realizarem 

cesáreas eletivas ou que não entraram em trabalho de parto.  

A seleção das mulheres e seus conceptos, que preencheram os critérios de inclusão foi 

feita através da consulta inicialmente aos livros de registro de parto e do livro de atendimento 

da neonatologia do CPH. Foi construída uma lista com o nome das parturientes para consulta 

do número de prontuário e realizada a solicitação dos mesmos no Serviço de Arquivo Médico 

e Estatística (SAME), para revisão e transferência dos dados para o instrumento de coleta dos 

dados. 

Foram incluídos inicialmente 729 nomes - 172 mulheres foram retiradas da lista, pois 

não preenchiam os critérios de inclusão, 136 prontuários foram solicitados ao SAME, mas 

não foram localizados, permanecendo a amostra final com 421 mulheres e 421 recém-

nascidos. Não houve mortes fetais ou neonatais.  

O instrumento de coleta de dados foi dividido em nove blocos, contendo as 

características sóciodemográficas, características clínicas e obstétricas, dados da assistência 

ao TP, ao parto e nascimento, morbidade materna, desfecho materno, características da 

instituição e as práticas obstétricas das categorias A e B, além de um bloco específico para os 

dados do concepto denominado resultados perinatais. Os dados relacionados ao puerpério 

foram registrados até o 45º dia de internação
8
 ou até a alta, o que ocorresse primeiro. Já os 

dados do recém-nascido foram registrados até o 28º dia de nascido ou até a alta, quando a 

mesma tenha antecedido o 28º dia. Os dados relacionados à instituição foram captados do 
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livro de atendimento da neonatologia e transferidos para a ficha de coleta de dados. 

Constando da quantidade de partos ocorridos no dia e da quantidade de partos que ocorreram 

em cada um dos turnos, sendo um turno correspondente ao período da Manhã e tarde, quando 

o parto acontecesse entre 07h00 e 18h59min e outro o período da noite, quando o parto 

ocorresse entre 19h00 e 06h59min do dia seguinte.  

Para cálculo da amostra foram considerados: número de partos na MEAC em um ano, 

de abril de 2014 a março de 2015 (4.099), tomado como referência à proporção do tipo de 

parto, estabelecido margem de erro de 5% e um nível de confiança de 95%. Utilizaram-se 

fórmulas para populações finitas. Chegando ao valor de 395.  

Para análise estatística utilizou-se o programa SPSS, versão 22.0. Os valores foram 

apresentados como média ± desvio padrão.  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da Maternidade Escola Assis 

Chateaubriand, conforme os princípios que regulamentam as pesquisas com seres humanos, 

resolução 466/12 do Conselho nacional de Saúde, sob número 957.050. Não foram obtidos 

termos de consentimento individuais das mulheres uma vez que o estudo não realizou 

qualquer intervenção que afetasse adversamente o tratamento das mulheres. As informações 

de interesse foram obtidas retrospectivamente, a partir de prontuários médicos, após 

assinatura do Termo de Compromisso de Utilização de Dados pelo diretor da instituição. 

RESULTADOS 

O A idade das parturientes variou de 13 a 44, com uma média de 22,8 ±5,8 anos; 

74,6% tinham companheiro (314); 279 (66,3%) eram de raça não branca; 150 (35,6%) 

possuíam uma profissão; 82,0% delas residia na capital do estado; 54,9% dessas mulheres 

cursaram até ensino médio. 

A idade gestacional média, na admissão, foi de 38,9±1,1 semanas; 52% eram 

primigestas. O número de gestações incluindo a atual variou de 1 a 8 com uma média de 

1,9±1,3, 178 (48%) tiveram partos anteriores, dessas o número total variou de 1 a 5, com 

média de 1,7±1,1. 65 (15,4%) referiram abortos, 36 (8,6%) apresentavam antecedente de 

cesariana com um número máximo de 2 e média de 1,1±0,2. 405 (96,2%) fizeram pelo menos 

uma consulta de pré-natal com média de 6,4 consultas.  
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Tabela 1.1 - Características sociais, demográficas e obstétricas maternas. MEAC-UFC, 2014-

2015 
Variável N % 

Idade (anos)   

 <20 180 42,8 

20-34 219 52,0 

 >35 22 5,2 

Raça   

Branca 27 6,4 

Não branca 279 66,3 

Ignorado 115 27,3 

Nível de escolaridade   

Ensino fundamental 173 41,1 

Ensino médio 231 54,9 

Curso superior 17 4,0 

Procedência   

Capital 349 82,9 

Interior 72 17,1 

Número de gestações, incluindo a atual    

Primigestas 219 52,0 

Secundigestas/Multigestas 178 48,0 

Paridade   

0 247 58,7 

1 a 2 142 33,7 

>=3 32 7,6 

Cesariana prévia    

Sim 36 8,6 

Não 385 91,4 

Realização do pré-natal   

Sim 405 96,2 

Não 16 3,8 

Membranas íntegras na internação   

Sim 293 69,6 

Não 128 30,4 

Dilatação do colo na admissão   

<3 cm 126 29,9 

>3 cm 289 68,7 

Ignorado 6 1,4 

Contrações na admissão   

Sim 392 93,1 

Não 28 6,7 

Ignorado 1 0,2 

Total 421 100 

 

Em relação aos dados da assistência ao TP, verificou-se que seu início foi espontâneo 

em 399 (94,8%) mulheres, induzido com misoprostol em 10 (2,4%) e induzido com ocitocina 

em três (0,7%). Mais da metade (69,6%) das participantes chegaram à emergência com as 

membranas ovulares íntegras, das 128 que chegaram com a bolsa rota o tempo médio de 

rompimento foi de 15,2 horas. O partograma foi preenchido em 95% (400) dos casos. (Tabela 

1.2) 
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Tabela 1.2 – Características da assistência ao trabalho de parto e parto MEAC-UFC, 2014-

2015. 
Variável N % 

Tipo de Parto 

Vaginal 

Abdominal 

 

321  

100  

 

76,2 

23,8 

Acompanhante durante TP 

Não 

Sim  

Ignorado 

 

45  

356  

20  

 

10,7 

84,6 

4,8 

Acompanhante durante Parto 

Não 

Sim 

Ignorado 

 

84  

289  

48  

 

20 

68,6 

11,4 

Posição no Período expulsivo 

Deitada 

Semi-sentada 

Cócoras 

Lateral 

Outro 

Ignorado 

Total  

 

31  

258  

9  

16  

3 

4  

321 

 

9,7 

61,3 

2,1 

3,8 

0,7 

1,0 

100 

Episiotomia 

Não 

Médio-lateral 

Mediana 

Sim Ignorado 

Ignorado 

Total 

 

270  

38  

9 

2  

2  

321 

 

84,1 

11,8 

2,8 

0,6 

0,6 

100 

Profissional que atendeu o parto 

Médico 

Enfermeiro 

Multiprofissional 

Ignorado 

 

296  

101  

19  

5  

 

70,3 

24,0 

4,5 

1,2 

Delivramento 

Espontâneo 

Ativo 

Curagem 

Ignorado 

 

60  

285 

66 

11  

 

14,3 

67,7 

15,5 

2,6 

Total 421 100 

 

Quanto aos resultados gestacionais: 321 (76,2%) pariram por via vaginal, dos partos 

vaginais sete (2,18%) aconteceram com auxilio de fórcipes e 100 (23,8%) foram submetidas à 

cesariana, duas delas após malogro do fórcipe (0,5%). Sofrimento fetal foi a indicação de 

cesariana em 24 (24%) participantes, 15 (15,0%) iteratividade, 21(21%) desproporção céfalo-

pélvica e 14 (14%) distócia/discinesia. 

Em relação às intercorrências durante o parto: 89,3% evoluíram sem intercorrências; 

1,2% hemorragia; 0,2% retenção placentária; 0,2% distócia de ombro, em 8,1% delas esses 

dados foram ignorados. 57,5% das pacientes apresentaram laceração, sendo 25,2% de 

primeiro grau, 22,7% de segundo grau, 2,8% de terceiro grau e 0,6% do quarto grau, 5,9% 

tiveram laceração, mas a informação do grau não existia.   
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A assistência ao parto teve uma concentração ligeiramente maior no período diurno 

(54,9%) e em dias úteis (75,1%).  55,5% dos partos abdominais e 53,0% dos vaginais 

ocorreram no período diurno. E na semana 78% dos partos abdominais e 74,1% dos vaginais. 

Ocorreu uma média de 6,4 ±2,6 partos por plantão de 12 horas com o mínimo de 1 (um) e o 

máximo de 16 (dezesseis) partos em cada plantão no período do estudo. 

Quanto à prevalência de morbidade: 2,1% evoluiu com infecção puerperal, 0,7% 

hemorragia grave e hemotransfusão, uma delas necessitou de histerectomia (0,2%). Houve 

necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva em duas participantes (0,5%). 

As prevalências das intervenções obstétricas da categoria A, consideradas úteis e que 

devem ser estimuladas, estão apresentadas na tabela 1.3: 362 (85,9%) tiveram acompanhante 

em pelo menos um momento entre o TP, parto e pós-parto; 75% (319) da amostra teve a 

possibilidade de se alimentar durante o TP; 87,2% delas puderam experimentar técnicas não 

farmacológicas para o alívio da dor, como caminhada, controle de respiração e massagem 

relaxante aplicada por um profissional do centro de parto humanizado ou mesmo pelo 

acompanhante. A ocitocina aplicada na terceira fase do TP esteve registrada em 97,1% dos 

prontuários analisados.  

O clampeamento do cordão umbilical se deu entre um e três minutos em 54,2% dos 

partos registrados. Vinte e três casos tiveram ausência desse registro no prontuário (5,5%). 

Todos os recém-nascidos receberam a profilaxia da hemorragia neonatal e da oftalmia 

gonocócica com a administração da vitamina K e do nitrato de prata, respectivamente (Tabela 

1.3). 

Tabela 1.3 - Prevalência das intervenções obstétricas (práticas consideradas úteis e que 

devem ser estimuladas – Categoria A) realizadas no CPH. MEAC-UFC, 2014-2015. 

Variável N % 

Vitamina K 421  100 

Nitrato de prata 421  100 

Ocitocina no 3º. Estágio 409  97,1 

Partograma 400 95 

Métodos ñ invasivos para alívio da dor 367  87,2 

Acompanhante no TP 356  84,6 

Alimentação/líquido 319 75,8 

Contato pele a pele imediato 297  70,5 

Clampeamento do cordão após 1min 281  66,8 

Amamentação na 1ª. Hora de vida 213  50,6 
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Os dados referentes às intervenções obstétricas consideradas pela OMS como não 

devendo ser adotadas rotineiramente estão dispostos na Tabela 1.4, onde se destaca a 

amniotomia que apresentou uma frequência de 25,2% (106), sendo que dessas, 68,9 % (74) 

foram feitas com dilatação menor que 10, e em 23,3% (24) dos casos foram feitas com 

dilatação menor ou igual a 7. A analgesia farmacológica foi realizada em 9 parturientes 

(2,1%). 

Tabela 1.4 - Prevalência das intervenções obstétricas (práticas ineficazes que devem ser 

eliminadas) realizadas no CPH. MEAC-UFC, 2014-2015. 

Variável N  % 

Monitorização eletrônica fetal 228 54,2 

Mais de 1 toque vaginal em 2 horas 212  50,4 

Infusão intravenosa no TP 189  44,9 

Ocitocina no 1º. ou 2º. Estagio do TP 121  28,8 

Amniotomia 106  25,2 

Episiotomia 49  15,8 

 

A monitorização eletrônica (Cardiotocografia) foi realizada em 228 (54,2%) pacientes 

variando de 1 a 9, com média de 1,84±1,47. Em 100% das parturientes foi realizada a 

avaliação da dinâmica uterina, sendo que 327 (67,8%) tiveram a dinâmica uterina avaliada 

quantitativamente.  

Quanto à caracterização da população dos recém-nascidos do estudo: 53,2% eram 

meninas, 71,3% (300) pesavam entre 2501 e 3500g e 28,7% (121) entre 3.501 e 4.499g; o 

Apgar no primeiro minuto foi superior a 7 em 93,1%, e no quinto minuto o Apgar foi superior 

à 7 em 99,3% dos casos. 

Não houve óbito fetal ou neonatal, tardio e precoce: 14% (59) dos recém-nascidos 

necessitaram de oxigênio; 4,8% (20) foram reanimados na sala de parto e 17,3% (73) foram 

encaminhados para UTI neonatal; 276 (65,6%) apresentaram icterícia e 53,4% (225) foram 

submetidos à fototerapia.  

A infecção foi registrada em 11,1% dos recém-nascidos, enquanto três (0,7%) foram 

transfundidos. No momento da alta, 420 saíram em aleitamento materno e destes, 405 (96,2%) 

estavam em aleitamento materno exclusivo (Tabela 1.5). 
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Tabela 1.5 - Prevalência dos resultados neonatais no CPH. MEAC-UFC, 2015. 

Variável N  % 

Amamentação na alta 420  99,8 

Aleitamento Materno Exclusivo 405  96,2 

Icterícia 276  65,6 

Fototerapia 225  53,4 

UTI neonatal  73  17,3 

Oxigênio 59  14 

Infecção 47  11,1 

Reanimação na sala de parto 20  4,8 

Hemotransfusão três  0,7 

Total 421 100 

 

DISCUSSÃO 

O uso das práticas consideradas úteis e que devem ser estimuladas (ocitocina no 

terceiro estágio do TP, preenchimento do partograma, uso de métodos não invasivos para 

alívio da dor, presença de um acompanhante no TP e alimentação durante o TP) 

apresentaram, nesse estudo, frequências superiores a 75%. As práticas relacionadas ao 

periparto (contato pele a pele, clampeamento do cordão após um minuto e amamentação na 

primeira hora de vida) estiveram presentes em mais de 50% da amostra. Em contrapartida, as 

intervenções obstétricas ineficazes que devem ser eliminadas ainda apresentaram grande 

prevalência, sendo a infusão intravenosa durante o TP e a realização de mais de um toque 

vaginal em duas horas os mais frequentes, superiores a 44%. 

A fim de melhorar a assistência obstétrica no país, o Ministério da Saúde, através das 

suas normas, garante à mulher o direito de acompanhante durante o TP, além da liberdade de 

escolha da posição para parir, a oferta de medidas de controle da dor no período expulsivo e 

ao aleitamento materno na sala de parto
5,9

. 

A Maternidade escola tem como missão promover o ensino a pesquisa e a assistência 

terciária à saúde, atuando de forma integrada e como suporte aos demais níveis de atenção do 

modelo de saúde vigente. O centro de parto humanizado possui equipe multiprofissional para 

atenção ao parto e nascimento, seguindo o que preconiza o Ministério da Saúde. Fazem parte 

da equipe de plantão: Médicos obstetras, anestesistas, neonatologistas, enfermeiras 

obstetrizes, residentes médicos de ginecoobstetrícia, residentes de enfermagem obstétrica, 

multiprofissionais em saúde da mulher e da criança, bem como, alunos de graduação da área 

da saúde. 
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A maternidade participante do estudo segue na busca de um atendimento como o 

preconizado pelo Ministério da saúde, uma vez que os direitos dessas mulheres de ter um 

acompanhante foram preservados em 84,6% dos casos, apenas 9,7% das mulheres pariram em 

posição litotômica e as medidas não farmacológicas de controle da dor foram realizadas em 

87,2% da amostra. Em contrapartida, na amamentação ainda na sala de parto essa frequência 

cai para 50,4%. 

A restrição de fluidos e alimentos durante o trabalho é uma prática comum em muitas 

configurações de nascimento. A restrição de ingestão oral pode ser desagradável para algumas 

mulheres, podendo influenciar de forma negativa a sua experiência de trabalho parto e a falta 

de equilíbrio nutricional pode estar associado a TP mais longo e mais dolorosos
10

. A 

alimentação durante o trabalho de parto que é uma das práticas da categoria A, foi respeitada 

em 75,8% dos casos do presente estudo.  

As “Boas práticas de atenção ao parto e nascimento” foram bastante frequentes no 

presente estudo. Um exemplo disso foi termos encontrado 100% de registros de profilaxia da 

hemorragia neonatal e da oftalmia gonocócica com a administração da vitamina K e do nitrato 

de prata, respectivamente. Menos de 5% de mulheres sem ocitocina no terceiro estágio de 

trabalho de parto ou sem partograma. 

O uso de estratégias não farmacológicas para alívio da dor tem a possibilidade de 

diminuir o uso de drogas analgésicas e a administração de ocitocina nas parturientes, sem 

cursar com efeitos adversos prejudiciais à parturiente e ao feto
11

.  

As práticas consideradas ineficazes e que devem ser eliminadas, embora tenham sido 

menos frequentes que as Boas práticas, ainda assim apresentaram uma frequência 

considerável. A monitorização eletrônica fetal foi realizada em cerca de metade dos casos, 

levando-se em consideração que as mulheres fazem parte de um grupo de risco habitual, esse 

foi um procedimento realizado de forma desnecessária e que gerou custos extras ao sistema de 

saúde. Os valores encontrados são muito superiores aos 32,5% achados por Gomes em 2011, 

em um estudo retrospectivo com 810 prontuários
12

. 

A monitorização eletrônica é muito sensível para detectar sofrimento fetal, porém tem 

baixa especificidade, o que pode levar a um alto índice de falsos-positivos e com isso 

aumentar ainda mais a possibilidade de intervenções desnecessárias, incluindo aumento das 

taxas de cesárea, especialmente em TP de baixo risco
4
. 
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Mais da metade da população estudada recebeu mais de um toque vaginal em duas 

horas, sendo totalmente contrário ao que preconiza o Ministério da saúde que afirma que 

devem ser evitados toques repetidos e por diversos profissionais
13

. Devendo ser realizado de 

forma controlada em determinadas condições para evitar possíveis repercussões maternas e 

fetais
14

. 

A frequência de amniotomia no presente estudo foi de 25,2%, e o uso de ocitocina na 

dilatação foi de 28,8%, as taxas encontradas em nosso estudo não foram tão elevadas como as 

encontradas em outros estudos nacionais
15,16,17

. 

Silva et al. (2013), em estudo retrospectivo, em uma casa de parto na cidade de São 

Paulo, com população de 1.079 com objetivo de caracterizar a assistência intraparto, 

encontraram 53,4% de amniotomia e 31% ocitocina na dilatação
15

. Rocha, em 2005, 

encontrou taxas de amniotomia de 76,5% e 46,4% para ocitocina em mulheres de baixo risco 

atendidas em um Centro de Parto Normal (CPN) na região metropolitana de São Paulo
16

.  Em 

outro CPN que assiste mulheres de risco habitual, também em São Paulo, a amniotomia foi 

registrada em 62,6% dos casos 
17

.  

Em um estudo com uma amostra estratificada em 20 maternidades do SUS no Rio de 

Janeiro, no qual Oliveira e colaboradores avaliaram a assistência ao trabalho de parto, a taxa 

de amniotomia encontrada foi de 24,3% e 61,3% de ocitocina durante a fase de dilatação
18

. 

Os achados do presente estudo acerca da utilização de infusão intravenosa durante o 

trabalho de parto vão ao encontro do estudo de Schneck e Riesco, em 2006, com 830 casos no 

qual observou-se que em 44,5% deles foi realizada a infusão de ocitocina e em 75,1% das 

parturientes foi realizada amniotomia
19

, valores ainda altos para uma intervenção que deve ser 

realizada apenas em casos específicos, tendo em vista que a população do estudo foi composta 

de parturientes de risco habitual. 

A venóclise e a infusão de líquidos devem ser realizadas apenas mediante indicações 

específicas. A infusão de soro glicosado não deve ser realizada rotineiramente, pois seu uso 

pode alterar a produção de insulina pelo pâncreas fetal
20

. Comprovando que os valores 

encontrados nesse estudo estão além do necessário. 

A cobertura pré-natal no país tem sido cada vez mais expandida e tem atingido valores 

superiores a 90% assim como o que foi observado no presente estudo onde houve uma 

frequência de 96,2% de cobertura pré-natal, muito próximo aos valores encontrados em 
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pesquisa recente de âmbito nacional com 23.894 mulheres que identificou uma cobertura de 

98,6%
21

. 

Em relação às características institucionais, Barros em 2011, em seu estudo sobre os 

padrões de nascimento em uma coorte brasileira, identificou que a maioria dos nascimentos 

por cesariana ocorreu em dias de semana, principalmente as terças e quartas-feiras p<0,001 e 

no período diurno sendo as cesáreas menos frequentes no período de 00h00 as 06h00. Os 

padrões descritos são compatíveis com a hipótese de que as cesáreas são feitas, em grande 

parte, para atender a conveniência das agendas dos médicos
22

. Os dados encontrados em 

nosso estudo não corroboram com esses achados, uma vez que 78% dos partos abdominais 

aconteceram durante a semana (cinco dias úteis representam 71,4% do tempo decorrido em 

cada semana) e 53% ocorreram nos plantões diurnos.  

Quase metade das parturientes que pariram por via vaginal teve laceração em graus 

variados, sendo as de primeiro e segundo graus as mais prevalentes, corroborando com os 

achados de um estudo retrospectivo com objetivo de associar a integridade perineal, laceração 

espontânea e episiotomia em partos normais com a idade materna, paridade, idade 

gestacional, peso e vitalidade do recém-nascido em 6.365 partos, identificando que 45,5% das 

mulheres tiveram laceração espontânea
23

. 

De uma amostra de 8.244 mulheres entrevistadas por telefone, em um estudo 

canadense em 2009, 67,7% dos partos foi realizado por Obstetras e ginecologistas, 16,5% por 

médicos de família, 4,9% por enfermeiro e 3,7% por parteiras, em nosso estudo ao considerar 

apenas aos partos vaginais 61,4% foram realizados por médicos, 31,2% por enfermeiras e 

5,9% pela equipe contendo pelo menos um médico e uma enfermeira
24

. 

A prevalência de morbidade materna foi bastante reduzida para o nosso estudo 

apresentando as mesmas características de uma Coorte do ano de 2011, com 1678 mulheres, 

na Dinamarca, com objetivo de comparar a morbidade perinatal e materna e as intervenções 

em mulheres de baixo risco. Observou-se que não existiu diferença significativa na morbidade 

perinatal entre as mulheres atendidas em unidades obstétricas (OU) e das atendidas em 

unidades de parteiras independentes (FMU). O grupo que pariu nas FMU, foi exposto a 

menos intervenções, menores índices de morbidade materna e resultados adversos raros
25

. 

Um número bastante expressivo de recém-nascidos (65,6%) desenvolveu icterícia e a 

fototerapia foi prescrita para mais da metade de toda a amostra estudada, para o que se sugere 
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a realização de mais alguns estudos que possam determinar a real necessidade da terapia para 

esse público e a determinação de possíveis causas.  

Em uma revisão de Cochrane, foi possível identificar uma relação causal entre 

necessidade de utilização de fototerapia e o clampeamento tardio, no qual o clampeamento 

precoce diminuiu a necessidade de fototerapia para icterícia quando comparado ao grupo de 

clampeamento tardio (dados de sete ensaios, 2324 crianças), mas aumentou a reserva de ferro 

no grupo de pinçamento tardio, aumentando assim, duas vezes a chance de uma criança do 

grupo clampeamento precoce desenvolver anemia, quando comparado ao grupo do 

clampeamento tardio (884 crianças)
26

. Os autores findaram por sugerir que tendo em vista o 

aumento das concentrações de hemoglobina iniciais e os estoques de ferro em lactentes, o 

clampeamento tardio do cordão umbilical pode ser benéfico, desde que o acesso ao tratamento 

para a icterícia, como a fototerapia esteja disponível
26

. 

Quase todos os recém-nascidos tiveram alta do hospital em aleitamento materno, 

sendo um fato extremamente importante, para geração do vínculo mãe e filho e para a saúde 

do recém-nascido. Mahipatrao et al., 2016, ressaltam que o leite materno é um fluido 

biológico dinâmico, multifacetado, contendo nutrientes, substâncias bioativas e factores de 

crescimento, podendo ser uma fonte terapêutica potente no tratamento de doenças neonatais
27

. 

Com o presente estudo foi possível fazer um desenho de como se encontra a 

assistência ao TP e parto na maternidade referida, sendo possível perceber que mesmo com 

alguns avanços ainda necessários, muito da prática já está de acordo com o que preconizam os 

órgãos de saúde, principalmente os responsáveis pelos programas de saúde materno-infantil. 

O número de participantes foi representativo para a população estudada, sendo composto por 

uma amostra homogênea na tentativa de diminuir os vieses.  

 Os dados encontrados são muito importantes tanto do ponto de vista epidemiológico, 

quanto do ponto de vista da gestão e assistência, pois fornece informações de avaliação da 

implantação de políticas públicas voltadas à saúde materno- infantil, gerando feedback para 

todos os membros da equipe multiprofissional responsável por esse atendimento.  Ao 

conhecer os pontos fortes e fracos da assistência obstétrica é possível que se busque cada vez 

mais um atendimento com a qualidade que lhe cabe, e basear cada vez mais a prática em 

evidências científicas. 

Alguns dados, porém, acabaram sendo perdidos, uma vez que os dados coletados 

nesse estudo eram secundários e dependiam do preenchimento de terceiros, que sabidamente, 
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apenas cumprem obrigação burocrática sem o rigor necessário para ser considerado como 

informação científica. Limitações essas que são próprias de pesquisas em prontuários 

médicos, ou qualquer arquivo documental. 

São necessários ainda novos estudos que mostrem a associação das variáveis 

apresentadas nesse estudo com seus desfechos, incluindo via de parto, a fim de se encontrar 

um nexo causal entre eles; além de estudos que possibilitem quantificar o atendimento 

tornando a avaliação e posteriores comparações mais objetivas, por exemplo, na forma de 

escores de pontuação.  

Enfim, ainda há muito que se avançar no cuidado obstétrico pré, intra e pós-parto, 

embora tenha sido possível identificar que as “Boas práticas de assistência ao trabalho de 

parto e parto” tem sido desenvolvidas em uma proporção considerada boa, quando comparada 

a estudos desenvolvidos em outros centros, mas que ainda se encontram aquém do que se 

preconiza o ministério da Saúde. Ainda foi possível concluir que muitas intervenções 

desnecessárias se perpetuam mesmo em centro de referência com unidades de ensino, sendo 

necessário então o direcionamento das ações para esses detalhes para que o objetivo maior, 

que é promover uma saúde de qualidade à população, seja atingido. 
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6.2. ARTIGO 2  

 

RELAÇÃO DA ADOÇÃO DAS INTERVENÇÕES OBSTÉTRICAS COM A VIA DE 

PARTO EM MULHERES DE RISCO HABITUAL 

 

RESUMO 

  

Objetivos: Comparar a realização de intervenções obstétricas das categorias A e B e os 

resultados perinatais entre a via de parto vaginal e a abdominal em parturientes de risco 

habitual. Metodologia: Estudo de corte transversal, realizado entre abril de 2014 e janeiro de 

2015 no Centro de Parto Humanizado da Maternidade-Escola Assis Chateaubriand-UFC, com 

421 participantes admitidas em trabalho de parto espontâneo ou induzido, com feto vivo e 

gestação única de termo e seus conceptos pesando entre 2.500 e 4.499g. O instrumento de 

coleta de dados foi divido em blocos com características sóciodemográficas, clínicas e 

obstétricas, dados da assistência ao trabalho de parto, parto e nascimento, morbidade materna, 

desfecho materno e as práticas obstétricas das categorias A e B executadas e resultados 

perinatais. Para a comparação das variáveis contínuas foi utilizado o Teste t de Student ou 

Teste de Mann-Whitney. Para comparação das variáveis categóricas utilizou-se o Qui-

quadrado. Considerou-se p < 0,05 significância estatística. Resultados: A média de idade foi 

22,8±6,0 (vaginal) e 22,9±4,9 (abdominal). Em 44,5% dos partos vaginal e 85,5% dos 

abdominais foi realizada monitorização eletrônica (p<0,001). O contato pele a pele imediato 

(84,1%) e amamentação na primeira hora (80,4%) foram mais frequentes nos partos vaginais 

quando comparado à cesariana (27% e 61,0%, respectivamente) (p<0,001). A prevalência de 

infecção puerperal foi 1,2% (vaginal) e 5,0% (abdominal), p=0,02.  40% dos recém-nascidos 

de parto abdominal e 9,7% de parto vaginal, (p<0,001) foram encaminhados à UTI neonatal. 

Conclusões: A via de parto abdominal associou-se com menor frequência de intervenções da 

categoria A e maior frequência da categoria B em relação ao parto vaginal. Também se 

associou com piores resultados neonatais e maior taxa de infecção materna.  

Palavras-chave: Avaliação de serviços de Saúde, Trabalho de Parto, Parto normal, Cesárea,  



64 
 

 

ADOPTION OF THE RELATIONSHIP OF ASSISTANCE WITH THE ROUTE OF 

OBSTETRIC DELIVERY AT RISK WOMEN USUAL 

ABSTRACT 

Objectives: Compare the performance of obstetric interventions in categories A and B and 

perinatal outcomes between the vaginal delivery route and abdominal in pregnant women of 

normal risk. Methods: Cross-sectional study, carried out between April 2014 and January 

2015 on Humanized Birth Center of Maternity School Assis Chateaubriand-UFC, with 421 

participants admitted during spontaneous or induced labor with a live fetus and single 

pregnancy term and its fetuses weighing between 2,500 and 4.499g. The data collection 

instrument was divided into blocks with sociodemographic and clinical characteristics, 

obstetric, data care during labor, delivery and birth, maternal morbidity, maternal outcome 

and obstetric practices in categories A and B executed and perinatal outcomes. To compare 

continuous variables we used the Student t test or Mann-Whitney test. To compare categorical 

variables we used the chi-square. It was considered p <0.05 statistical significance. Results: 

The mean age was 22.8 ± 6.0 (vaginal) and 22.9 ± 4.9 (abdominal). In 44.5% of vaginal and 

85.5% of abdominal electronic monitoring was performed (p <0.001). The skin-to-skin 

immediately (84.1%) and breastfeeding within the first hour (80.4%) were more common in 

vaginal delivery compared to cesarean section (27% and 61.0%, respectively) (p <0.001). The 

prevalence of puerperal infection was 1.2% (vaginal) and 5.0% (abdominal), p = 0.02. 40% of 

abdominal delivery of newborns and 9.7% of vaginal delivery (p <0.001) were referred to the 

NICU. Conclusions: Abdominal delivery route was associated with less frequent 

interventions of category A and category B more often compared to vaginal delivery. It was 

also associated with worse neonatal outcomes and a higher rate of maternal infection. 

 

Keywords: Health Services Evaluation, Obstretic Labor; Natural Childbirth, Cesarean 

Section 
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INTRODUÇÃO 

O advento da institucionalização e medicalização na assistência em saúde tem sido 

responsável por diversas alterações no cuidado prestado à mulher e seu concepto no momento 

do parto
1
. Dentre elas, o destaque é dado à cesariana que é de todas as intervenções uma das 

mais invasivas e que mais altera o curso natural do parto. 

O Brasil está entre os países com as mais elevadas taxas de cesárea. No ano de 2013 os 

partos abdominais chegaram a 56,6%, ultrapassando em muito o número de partos vaginais 

no mesmo período
2
, mesmo com o volume que existe hoje de comprovações científicas sobre 

os efeitos prejudiciais da realização não criteriosa desse tipo de parto
3
. E com o que a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza sobre a realização das intervenções 

cirúrgicas apenas com a devida indicação clínica 
4,5

. 

Mesmo com o esforço em tentar diminuir o número de intervenções desnecessárias no 

processo de parto e nascimento, estudos vêm mostrando que as mesmas continuam existindo. 

No Brasil, em 2014, estudo com 6740 mulheres encontrou frequências elevadas de realização 

de punção venosa periférica, uso de ocitocina, amniotomia, posição de litotomia, manobra de 

Kristeller e episiotomia
6
. 

Realização de algumas intervenções, tais como a indução do parto e o uso de epidural 

para o alívio da dor que podem aumentar a probabilidade de cirurgias
7
. Além da cesariana 

poder estar relacionada a maiores complicações e piores desfechos maternos e neonatais
8
. 

Admissão precoce na maternidade está relacionada com maior número de intervenções e 

indicação mais frequente de cesariana 
9
.  

A OMS, em 1996, apresentou um Guia prático com objetivos da assistência ao parto 

normal se contrapondo à medicalização e ao excesso de intervenções
10

. A partir de então, as 

práticas mais comumente utilizadas durante o TP e parto foram identificadas, e 

estabeleceram-se normas de boas práticas, baseadas em evidências científicas, para a 

condução do TP sem complicações
11,12

, com o objetivo de nortear práticas adequadas e 

seguras
13

. 

O Grupo Técnico de Trabalho sobre o Parto Normal após investigação dessas práticas 

baseando-se em sua utilidade, eficácia e ausência de periculosidade dividiu-as, então, em 

quatro categorias: A) práticas demonstradamente úteis que devem ser estimuladas; B) práticas 

claramente prejudiciais ou ineficazes que devem ser eliminadas; C) Práticas no parto normal 

em que não existem evidências para apoiar sua recomendação e devem ser utilizadas com 
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cautela até que novas pesquisas esclareçam a questão e D) práticas frequentemente utilizadas 

de modo inadequado
10

, que após serem revisadas foram publicadas em 2001 e adotadas pelo 

Ministério da Saúde
12, 14,15

. 

Mesmo com a tentativa de redução dos índices das práticas desnecessárias e com todas 

as recomendações dos órgãos nacionais e internacionais, profissionais ainda continuam 

expondo suas pacientes a esses riscos
10

. Sendo necessária a constante busca de uma 

assistência integral e humanizada às mulheres e seus conceptos, com vistas a modificar o 

cenário atual e buscar progressos nos indicadores de mortalidade materna e neonatal.  

Diante do exposto, o objetivo do presente estudo foi comparar a realização de 

intervenções obstétricas das categorias A e B e os resultados maternos e perinatais entre a via 

de parto vaginal e a abdominal em parturientes de risco habitual. 

MÉTODOS 

Trata-se de um estudo de corte transversal, com coleta retrospectiva, cujos dados 

foram coletados dos prontuários e das fichas do SISPRENATAL das parturientes atendidas no 

centro de parto humanizado da Maternidade Escola Assis chateaubriand (MEAC) - Fortaleza-

CE, no período de 01 de abril de 2014 a 31 de janeiro de 2015. 

A MEAC tem como missão promover o ensino à pesquisa e à assistência terciária à 

saúde, atuando de forma integrada e como suporte aos demais níveis de atenção do modelo de 

saúde vigente. O centro de parto humanizado possui equipe multiprofissional para atenção ao 

parto e nascimento seguindo o que preconiza o Ministério da Saúde. Fazem parte da equipe de 

plantão: Médicos obstetras, anestesistas, neonatologistas, enfermeiras obstetrizes, residentes 

médicos de ginecoobstetrícia, residentes de enfermagem obstétrica, multiprofissionais em 

saúde da mulher e da criança, e alunos de graduação da área da saúde. 

A população deste estudo foi constituída por parturientes e seus conceptos com idade 

gestacional ≥ 37 semanas de gestação confirmada pelo método do Capurro
16

. Foram incluídas 

as participantes que foram admitidas no CPH em trabalho de parto espontâneo ou induzido, 

com feto vivo, com gestação única de termo, HIV negativo, VDRL negativo, com peso de 

inferior a 4.499g e superior a 2.500g, sem história de diabetes e/ou hipertensão arterial crônica 

ou gestacional, sendo consideradas assim de risco habitual em similitude ao estudo de Leal e 

colaboradores (2014), sendo excluídas as mulheres que chegaram à maternidade para 

realizarem cesáreas eletivas ou que não entraram em trabalho de parto
6
.  
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A seleção dos casos foi feita através da consulta inicialmente aos livros de registro de 

parto e do livro de atendimento da neonatologia do CPH. Foi construída uma lista com o 

nome das parturientes para consulta do número de prontuário e realizada a solicitação dos 

mesmos no Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME), para revisão e transferência dos 

dados para o instrumento de coleta dos dados. 

Foram incluídos inicialmente 729 nomes - 172 mulheres foram retiradas da lista, pois 

não preenchiam os critérios de inclusão, 136 prontuários foram solicitados ao SAME, mas 

não foram localizados, permanecendo a amostra final com 421 mulheres e 421 recém-

nascidos. Não houve mortes fetais ou neonatais.  

Em seguida foram divididas em dois grupos, sendo o primeiro o grupo de mulheres 

que pariram por via vaginal contendo 321 participantes e o segundo grupo com 100 mulheres 

que pariram por via abdominal. 

O instrumento de coleta de dados foi dividido em nove blocos, contendo as 

características sóciodemográficas, características clínicas e obstétricas, os dados da assistência 

ao TP, ao parto e nascimento, morbidade materna, desfecho materno, características da 

instituição e as práticas obstétricas das categorias A e B, além de um bloco específico para os 

dados do concepto denominado resultados perinatais. Os dados relacionados ao puerpério 

foram registrados até o 45º dia de internação no pós-parto 
178

 ou até o dia da alta, o que 

ocorresse primeiro. Já os dados do recém-nascido foram registrados até o 28º dia de nascido 

ou até a alta, quando a mesma tenha antecedido o 28º dia. Os dados relacionados à instituição 

foram captados do livro de atendimento da neonatologia e transferidos para a ficha de coleta 

de dados. Constando da quantidade de partos ocorridos no dia e da quantidade de partos que 

ocorreram em cada um dos turnos, sendo um turno correspondente ao período da Manhã e 

tarde quando o parto acontecesse entre 07h00 e 18h59min, e o período da noite quando o 

parto ocorresse entre 19h00 e 06h59min do dia seguinte.  

Para cálculo da amostra foram considerados: número de partos na MEAC em um ano, 

do período de abril de 2014 a março de 2015 (4.099), tomado como referência a proporção do 

tipo de parto, estabelecido margem de erro de 5% e um nível de confiança de 95%. 

Utilizaram-se fórmulas para populações finitas. Chegou-se ao valor de 351. Acrescentou-se 

cerca de 20% desse valor para suprir perdas de informações e exclusões de parturientes. 

Para análise estatística utilizou-se o programa SPSS, versão 22.0. O teste do qui-

quadrado de Pearson e o teste Exato de Fisher foram utilizados para verificar associações 
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entre os grupos. Para a comparação das variáveis contínuas foi utilizado o Teste t de Student. 

Para a comparação das variáveis escalares o teste utilizado foi o teste t de Student não pareado 

ou teste de U de Mann-Whitney. Sendo considerado estatisticamente significativo um valor de 

p < 0,05. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da Maternidade Escola Assis 

Chateaubriand, conforme os princípios que regulamentam as pesquisas com seres humanos, 

resolução 466/12 do Conselho nacional de Saúde, sob número 957.050
18

. Não foram obtidos 

termos de consentimento individuais das mulheres uma vez que o estudo não realizou 

qualquer intervenção que afetasse adversamente o tratamento das mulheres. As informações 

de interesse foram obtidas retrospectivamente, a partir de prontuários médicos, após 

assinatura do Termo de Compromisso de Utilização de Dados pelo diretor da instituição. 

 

RESULTADOS 

Do total de partos investigados 321 foram vaginais (76,2%). A idade das mulheres que 

pariram por via vaginal variou de 13 a 44 anos com média de 22,8±6,0, enquanto a média de 

idade entre as que foram submetidas à cesariana foi de 22,9±4,9, tendo a mais nova 14 anos e 

a mais velha 36 anos (p=0,36). A idade gestacional estimada por meio do Capurro 
16

 variou de 

37 a 41 semana nos dois grupos, apresentando uma média de 38,9±0,89 para o parto vaginal e 

39,2±0,95 para o parto abdominal (p=0,02). 

O número de partos prévios entre as mulheres estudadas variou de 1 a 5 com uma 

média de 1,7±1,09(geral), 1,78±1,17 (vaginal) e 1,27±0,52 (p=0,038). As primíparas 

representaram mais da metade da amostra (52,0%) e 28% encontravam-se na segunda 

gestação. 56,1% das mulheres que pariram por via vaginal eram primíparas e da via 

abdominal essa porcentagem foi de 67% (p=0,052). 3,7% das mulheres do parto vaginal e 

24% das mulheres da via abdominal tiveram cesárea anterior (p<0,001). 

A média da dilatação na admissão foi 5,37±2,39 para o parto vaginal e 3,5±1,91 para o 

parto abdominal (p<0,001). 22,7% das mulheres que evoluíram para o parto vaginal e 55,1% 

para cesariana chegaram à emergência com o colo dilatado três centímetros ou menos 

(p<0,001). 

Os dados referentes às características sociais, demográficas e obstétricas maternas dos 

dois grupos se encontram na tabela 2.1. 
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Tabela 2.1 - Características sociais, demográficas e obstétricas maternas por via de parto 

MEAC-UFC, 2015. 

Variável Geral Vaginal Abdominal P 

Estado Civil 

Com companheiro 

 

314(74,6%) 
237(73,8%) 77(77,0%) 

0,55 

Sem companheiro 104(24,7) 81(25,2%) 23(23,0%) 

Raça     

Branca 27(6,4%) 20(8,7%) 7(9,2%) 
0,89 

 
Não branca 279(66,4%) 210(91,3%) 69(90,8%) 

Nível de escolaridade    

Ensino fundamental 173(41,1%) 144(44,9%) 29(29,0%) 

0,001 

 
Ensino médio 231(54%) 166(51,7%) 65(65,0%) 

Curso superior 17(4,0%) 11(3,4%) 6(6,0%) 

Procedência    

Capital 349(82,9%) 268(83,5%) 81(81,0%) 0,56 

 Interior 72(17,1%) 53(16,5%) 19(19,0%) 

Realização do pré-natal     

Não 16(3,8%) 13(4,0%) 3(3,0%) 
0,63 

 
Sim 405(96,2%) 308(96,0%) 97(97,0%) 

Membranas íntegras na internação    

Não 128(30,4%) 96(29,9%) 32(32,0%) 
0,69 

Sim 293(69,6%) 225(70,1) 68(68,0%) 

Dilatação do colo na admissão     

=<3 cm 126(29,9%) 72(22,7%) 54(55,1%) 
<0,001 

 
>3 cm 289(68,7%) 245(77,3%) 44(44,9%) 

Contrações na admissão    

Não 28(6,7%) 18(5,6%) 10(10%)  

Sim 392(93,1%) 302(94,1%) 90(90%) 0,26 

Ignorado 1(0,2%) 1(0,3%) 0(0,0%)  

 Teste estatístico: Qui-quadrado de Pearson 

 

O contato pele a pele imediatamente após o parto esteve presente em 84,1% dos partos 

vaginais, enquanto nos partos abdominais esse contato esteve presente em 27% dos casos. A 

amamentação na primeira hora de vida ocorreu em 64,5% dos partos vaginais e em 6% dos 

partos abdominais. 

Não houve diferença estatisticamente significante entre a via de parto e as 

intercorrências durante o trabalho de parto e parto. Dos partos vaginais, 31,2% foram 

realizados por enfermeiras e 5,9% tiveram enfermeira compondo a equipe multiprofissional, 

sendo enfermeira obstétrica ou residente da enfermagem obstétrica. 

A tabela 2.2 apresenta a associação entre as intervenções obstétricas da categoria A, 

também chamadas de “Boas práticas”
6
, práticas demonstradamente úteis e que devem ser 

estimuladas e da categoria B, práticas ineficazes e que não devem ser utilizadas 

rotineiramente
12

. A frequência de episiotomia e de laceração, consideradas apenas para as 

mulheres de parto vaginal foi de 15,3% e 57,6% respectivamente, sendo que dentre as 

lacerações 50% foram de 1º grau. 
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Tabela 2.2 - Associação das intervenções obstétricas com a via de parto. MEAC-UFC, 2015. 

Variável Geral Vaginal Abdominal P 

Categoria A     
Vitamina K 421(100%) 321(100%) 100(100%) a 

Nitrato de prata 421(100%) 321(100%) 100(100%) a 

Ocitocina no 3º. Estágio 409(97,1%) 313(97,8%) 96(96%) 0,63 

Partograma 400(95%) 312(97,2%) 88(88%) <0,001 

Métodos não invasivos para alívio da dor 367(87,2%) 283(88,2%) 84(84%) 0,37 

Acompanhante no TP 356(84,6%) 277(86,3%) 79(79%) <0,001 

Contato pele a pele imediato 297(70,5%) 270(84,1%) 27(27%) <0,001 

Alimentação/líquido 319(75,8%) 258(80,4%) 61(61%) <0,001 

Clampeamento do cordão após 1min 281(66,8) 257(80,1%) 24(24%) <0,001 

Amamentação na 1ª. Hora de vida 213(50,6%) 207(64,5%) 6(6%) <0,001 

Categoria B     

Mais de 1 toque vaginal em 2 horas 212(50,4%) 177(55,1%) 35(35%) <0,001 

Infusão intravenosa no TP 189(44,9%) 125(38,9%) 64(64%) <0,001 

Amniotomia 106(25,2%) 91(28,3%) 15(15%) <0,001 

Ocitocina no 1º. ou 2º. Estagio do TP 121(28,8%) 85(26,4%) 36(36%) <0,001 

Monitorização eletrônica fetal 228(54,2%) 143(44,5%) 85(85,0%) <0,001 

a= Nenhuma estimativa foi calculada, pois o valor é um constante. 

Teste estatístico: Qui-quadrado de Pearson  

 

Com relação aos dados da instituição quanto à caracterização dos partos observou-se 

que 25,9% dos partos vaginais e 22,0% dos partos por via abdominal ocorreram no fim de 

semana e não houve diferença estatisticamente significante entre os dois grupos (p=0,43). 

Bem como, no turno em que ocorreram os partos, onde 55,5% dos partos vaginais e 53,0% 

dos abdominais foram realizados no período diurno (p=0,66). 

Dentre os resultados maternos apresentados na tabela 2.3, as taxas foram bastante 

baixas, merecendo destaque a infecção puerperal presente em 1,2% dos partos vaginais e 

5,0% dos partos abdominais (p=0,02).  

 

Tabela 2.3- Comparação dos resultados maternos entre os grupos de parto vaginal e parto 

abdominal. MEAC-UFC, 2015. 

Variável Geral Vaginal Abdominal p 

Hemorragia grave 3(0,7%) 1(0,3) 2(2,0%) 0,08 

Transfusão 3(0,7%) 1(0,3) 2(2,0%) 0,08 

Número de bolsas de sangue 3(0,7%) 1(0,3) 2(2,0%) 0,08 

Infecção puerperal 9(2,1%) 4(1,2%) 5(5,0%) 0,02 

Histerectomia 1(0,2%) 0(0,0%) 1(1,%) 0,08 

Ruptura uterina 0(0,0%) 0(0,0%) 0(0,0%) a 

Admissão em UTI 2(0,5%) 1(0,3%) 1(1,0%) 0,38 

 a= Nenhuma estimativa foi calculada, pois o valor é um constante. 

Teste estatístico: Qui-quadrado de Pearson 
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Mais de 40% dos recém-nascidos do grupo de parto abdominal foram encaminhados à 

UTI neonatal e 9,7% do grupo de parto vaginal seguiram o mesmo percurso (p<0,001). Mais 

de 94% dos recém-nascidos saíram da maternidade em aleitamento materno exclusivo e tal 

dado não se mostrou diferente entre os grupos. O Apgar no primeiro minuto foi inferior a 7 

(sete) em 12% dos partos abdominais e em 5,3% dos vaginais (p=0,02). Dez por cento dos 

nascimentos por via abdominal e 3,1% dos nascimentos vaginais cursaram com necessidade 

de reanimação na sala de parto (p=0,001) (Tabela 2.4). 

Tabela 2.4- Comparação dos resultados neonatais entre os grupos de parto vaginal e parto 

abdominal. MEAC-UFC, 2015. 

Variável Geral Vaginal Abdominal p 

Aleitamento Materno Exclusivo 405(96,2%) 311(96,9%) 94(94,0%) 0,18 

Amamentação na alta 420(99,8%) 310(99,7%) 100(100%) 0,27 

Icterícia 276(65,6%) 215(67,0%) 61(61,0%) 0,44 

Fototerapia 225(53,5%) 177(55,1%) 48(48,0%) 0,21 

Infecção 47(11,1%) 35(11,0%) 12(12,0%) 0,77 

Oxigênio 59(14%) 33(10,3%) 26(26,0%) <0,001 

UTI neonatal  73(17,3%) 31(9,7%) 42(42,0%) <0,001 

Apgar no primeiro minuto inferior a 7 29(6,9%) 17(5,3%) 12(12%) 0,02 

Apgar no quinto minuto inferior a 7 3(0,7%) 1(0,3%) 2(2%) 0,080 

Reanimação na sala de parto 20(0,7%) 10(3,1%) 10(10,0%) 0,01 

Hemotransfusão 3(0,7%) 3(0,9%) 0(0,0%) 0,332 

 Teste estatístico: Qui-quadrado de Pearson e Exato de Fisher 

 

DISCUSSÃO 

A taxa de cesárea encontrada em nosso estudo foi de 23,8%, representando menos da 

metade das taxas estaduais e nacionais. No Brasil essa taxa tem aumentado continuamente 

desde meados da década de 1990 chegando, em 2009, a superar a proporção de partos 

vaginais no país
19

. Atingiu 56,6% em 2013, enquanto a taxa de cesáreas no Ceará para o 

mesmo período ficou em 56,9%.  

Na Austrália, em 2012 um estudo com 691.738 mulheres evidenciou que as primíparas 

de baixo risco, que deram à luz em um hospital privado em relação a um hospital público, 

tiveram maiores taxas de indução (31% vs 23%), cesariana (27% vs 18%) e que as taxas de 

intervenções no nascimento aumentaram na última década em 5% para as mulheres em 

hospitais públicos e mais de 10% para as mulheres em hospitais privados 
20

.  

Estudo com objetivo de avaliar a qualidade da assistência ao trabalho de parto no Rio 

de Janeiro a taxa encontrada de partos cesáreos de baixo risco foi de 20,6% índice um pouco 

inferior ao encontrado em nosso estudo. As parturientes que foram admitidas precocemente na 
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maternidade (com 4 cm ou menos de dilatação) foram as mais submetidas a esse tipo de parto 

(27,1% versus 12,3%, p<0,001)
9
. 

Mais da metade das mulheres do presente estudo que evoluíram para cesariana deram 

entrada na maternidade na fase latente do trabalho de parto (55,1%), fator descrito na 

literatura como predisponente a intervenções desnecessárias. A fase ativa do trabalho de parto 

se inicia por volta dos 4 a 5 centímetros de dilatação, antes disso considera-se fase latente, que 

vai variar, em tempo, de acordo com as características da própria paciente. Depois desse 

período começa a fase ativa da dilatação
21

.  

Leal et al., em 2014 identificaram que mulheres com maior escolaridade apresentaram 

proporção mais elevada de cesariana, corroborando com os nossos achados onde houve 

diferença estatisticamente significante (p<0,001) entre o grupo de parto vaginal com 55,1% de 

parturientes com nível médio ou superior e o de parto abdominal com 71%
6
. 

Ainda no estudo de Leal et al. (2014), menos de um terço do grupo de risco obstétrico 

habitual se alimentou durante o trabalho de parto, utilizou procedimentos não farmacológicos 

para alívio da dor e aproximadamente 45% foi monitorado pelo partograma. Em mais de 70% 

das mulheres foi realizada a punção venosa periférica, 40% delas receberam ocitocina e 

amniotomia. Durante o parto, a incidência da posição de litotomia, manobra de Kristeller e 

episiotomia foram 92%, 37% e 56%, respectivamente
6
.  

Enquanto em nosso estudo 75,8% se alimentou durante o TP, 87,2% receberam os 

métodos não invasivos para alívio das dores, 95% tiveram a abertura do partograma. Índices 

bem maiores do que os apresentados no estudo anterior. A infusão intravenosa ocorreu em 

44,9%. A ocitocina na fase de dilatação foi feita em 28,7%, 25,2% fez amniotomia, 9,7% 

assumiu a postura litotômica e a frequência de episiotomia foi de 15,3%. 

Não foi possível verificar a ocorrência da manobra de Kristeller em nosso estudo uma 

vez que os dados foram coletados dos prontuários e esse não foi um dado registrado pela 

equipe da maternidade envolvida no estudo.  

No estudo de Oliveira e colaboradores, a hidratação venosa foi prática rotineira na 

assistência ao trabalho de parto (75,7%), 21,4% teve a presença de um acompanhante no pré-

parto. Cerca de um quarto das parturientes (24,3%) foram submetidas à amniotomia
9
. No 

presente estudo o acompanhante esteve presente em 86,3% dos partos. 

Um estudo retrospectivo realizado em Itapecerica da Serra em São Paulo, com 6.365 

partos, demonstrou que 25,9% das mulheres foram submetidas à episiotomia e 45,5% tiveram 
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laceração espontânea
22

. A laceração espontânea em nosso estudo, apresentou-se em uma 

frequência de 57,6%, sendo que dessas 50% foi de 1º grau. 

No Canadá no ano de 2009, em um inquérito telefônico, a episiotomia foi referida em 

20,7% dos casos e em 19,1% a manobra de Kristeller foi mencionada 
17

. Mesmo não havendo 

dados científicos que respaldem a prática da episiotomia, é possível perceber como tem sido 

frequente a sua prática tanto em serviços nacionais quanto internacionais. 

Em um estudo no Hospital de Clínicas de Porto Alegre que comparou a taxa de 

infecção no pós-parto entre as vias de parto, identificou-se frequência de 2,8% nos partos 

abdominais e 0,8% nos partos vaginais (p<0,001)
23

. Tais dados se mostram inferiores ao 

encontrados nessa pesquisa, com taxas de 1,2% e 5,0% de infecção puerperal para parto 

vaginal e abdominal respectivamente. 

Campos e Lana, em 2007, encontraram uma taxa de 3,8% dos recém-nascidos de parto 

normal que foram encaminhados para as unidades neonatais, enquanto nesse estudo a 

porcentagem encontrada foi de 17,3% de todos os partos. Ao separarmos entre os dois grupos, 

o destaque fica no grupo abdominal com 42% desses encaminhamentos
24

. 

Com relação aos desfechos neonatais, 26% dos recém-nascidos de parto abdominal e 

10,3% dos vaginais necessitaram de oxigênio (p<0,001), 10,0% das cesarianas e 3,1% do 

parto vaginal de reanimação na sala de parto (p=0,01). Ressaltamos pois, os índices dos 

desfechos perinatais ruins bem mais elevados na via de parto abdominal. 

No estudo de Schneck e colaboradores, em 2012, os resultados dos recém-nascidos, 

mostraram diferença estatisticamente significante no Apgar no primeiro minuto de vida e as 

proporções do escore menor que sete não ultrapassaram 5,8%. Corroborando com os achados 

desse estudo para os partos vaginais com a proporção e 5,3% (vaginal), enquanto 12% dos 

recém-nascidos da via abdominal apresentaram o Apgar inferior a 7 no primeiro minuto de 

vida
25

. 

O estudo de d’Orsi et al (2005), objetivando avaliar a qualidade da atenção durante o 

processo de trabalho de parto de acordo com normas da Organização Mundial de Saúde, 

evidenciou entre práticas que são freqüentemente utilizadas de forma inadequada, um número 

excessivo de exames vaginais.  Sendo realizado um toque vaginal a cada hora em 33,3% dos 

partos vaginais e em 18,5% dos partos abdominais. E entre as práticas com evidência 

insuficiente e que devem ser utilizadas com cautela até que pesquisas adicionais esclareçam 
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seus benefícios, a amniotomia foi observada em alta proporção, sendo realizada com menos 

de 7 cm de dilatação em 40,5% dos parto vaginais e em 17% dos partos cesáreos
26

. 

No presente estudo, os toques vaginais apresentaram uma prevalência ainda mais 

elevada do que no estudo d’Orsi et al (2005)
26

. Mais de um toque em duas horas foi registrado 

em 55,1% dos partos vaginais e 35% dos partos abdominais (p<0,001). 

Existe uma importância epidemiológica atrelada aos dados resgatados a partir desse 

estudo, uma vez que fornece informações de avaliação de políticas públicas implantadas, com 

foco na saúde das mulheres e crianças do país. A amostra do estudo foi homogênea, na 

tentativa de evitar possíveis vieses e o número de participantes foi representativo para a 

população estudada. A população apresenta características semelhantes a muitas outras 

atendidas em hospitais públicos e privados, podendo estes dados serem extrapolados a várias 

maternidades no Brasil e no Mundo. 

Alguns dados, porém, acabaram sendo perdidos, uma vez que os dados coletados 

nesse estudo eram secundários e dependiam do preenchimento de terceiros, que sabidamente, 

apenas cumprem obrigação burocrática sem o rigor necessário para ser considerado como 

informação científica. Limitações essas que são próprias de pesquisas em prontuários 

médicos, ou qualquer arquivo documental. 

Para a equipe gestora e de assistência da referida maternidade há a possibilidade de 

uma avaliação da rotina instalada, a partir do material apresentado. Adotando então, as 

medidas cabíveis com o objetivo de melhorar o serviço prestado e buscando a excelência no 

atendimento.  

O fato de a pesquisa ser realizada a partir de dados secundários lhe confere a limitação 

na qualidade da informação, o que acaba por facilitar a perda de informações, por vezes 

importantes, embora tal limitação seja própria de pesquisas em prontuários médicos ou 

dispositivos documentais.  

Fazem-se necessários novos estudos, prospectivos, bem desenhados, para definir a 

probabilidade da associação de cada intervenção com a determinação da via de parto; 

possibilitando que seja feito um diagnóstico mais específico de cada conduta assistencial 

incorporando soluções para melhoria do atendimento e dos resultados maternos e neonatais. 

Baseado nos dados encontrados foi possível concluir que as “Boas práticas”, foram 

mais prevalentes nas mulheres da via de parto vaginal. As participantes submetidas a 

cesarianas são mais propensas a cursarem com intervenções obstétricas da categoria B e 
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menos intervenções da categoria A; o que pode justificar parcialmente, o próprio aumento das 

indicações de parto cirúrgico e de piores resultados maternos e neonatais. Houve maior 

prevalência de infecção puerperal e piores desfechos neonatais (reanimação na sala de parto, 

utilização de oxigênio, admissão em UTI neonatal e escore de Apgar inferior a 7 no primeiro 

minuto).  

É importante que haja uma sensibilização da equipe para que ela perceba que mesmo a 

via de parto sendo abdominal, e tendo tantas questões envolvidas, é possível que haja a 

facilitação e encorajamento da formação do vínculo mãe-bebê. As crianças do estudo que 

nasceram pela via abdominal, na sua grande maioria foram privadas desse primeiro contato. É 

papel da equipe, humanizar esse momento, respeitando o que preconizam o Ministério da 

Saúde e a OMS. 
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7. CONCLUSÕES 

Com o presente estudo foi possível traçar um perfil das parturientes atendidas na 

MEAC, caracterizando a assistência oferecida às gestantes de risco habitual, fazendo um 

desenho de como se encontra a assistência ao TP e parto, sendo possível perceber que mesmo 

com alguns avanços ainda necessários, muito da prática já está de acordo com o que 

preconizam os órgãos de saúde.  

Baseado nos dados encontrados foi possível perceber que as “Boas práticas”, foram 

mais prevalentes nas mulheres da via de parto vaginal, as cesarianas acabam por ficar mais 

propensas a cursarem com intervenções obstétricas da categoria B, que por mais que não 

tenham respaldo científico, ainda são executadas em uma proporção elevada, incluindo 

quando comparada com estudos nacionais e internacionais. 

Protocolos de assistência neonatal têm sido desenvolvidos em sua totalidade na 

referida maternidade, como a prevenção da oftalmia gonocócica e da hemorragia neonatal, 

práticas que trazem maior conforto à parturiente no processo de parturição tem atingiram 

níveis elevados, acontecendo em mais da metade da população estudada.  

Práticas ineficazes que devem ser eliminadas aconteceram em proporção bastante 

inferior às práticas úteis e que devem ser estimuladas, aproximando-se de valores encontrados 

na literatura nacional e internacional.  

Entre os grupos de parto normal e cesariana, os resultados maternos apresentam pouca 

diferença significante, exceto pela infecção puerperal que foi mais prevalente no grupo de 

parto abdominal. Já em relação aos dados perinatais foi evidente que os recém-nascidos com 

piores desfechos (reanimação na SP, oxigênio, UTI e Apgar inferior a 7 no primeiro minuto)  

estavam no grupo que nasceu por  cesárea.  

É importante que haja uma sensibilização da equipe para que ela perceba que mesmo a 

via de parto sendo abdominal e tendo tantas questões envolvidas, é possível que haja a 

facilitação e encorajamento da formação do vínculo mãe-bebê. As crianças do estudo que 

nasceram pela via abdominal, na sua grande maioria foram privadas desse primeiro contato. É 

papel da equipe, humanizar esse momento e é o que preconiza o Ministério da Saúde. 

  Enfim, ainda há muito que se avançar no cuidado obstétrico pré, intra e pós-parto, 

embora tenha sido possível identificar que as “Boas práticas de assistência ao trabalho de 

parto e parto” tem sido desenvolvidas em uma proporção considerada boa, quando comparada 

a estudos desenvolvidos em outros centros, mas que ainda se encontram aquém do que se 
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preconiza o ministério da Saúde. Ainda foi possível concluir que muitas intervenções 

desnecessárias se perpetuam mesmo em centro de referência com unidades de ensino, sendo 

necessário então o direcionamento das ações para esses detalhes para que o objetivo maior, 

que é promover uma saúde de qualidade à população, seja atingido. 

 Fazem-se necessários novos estudos que associem as características 

sociodemográficas e obstétricas das pacientes, bem como as características da própria 

instituição à realização das práticas da categoria A e B, com o intúito de identificar o que 

determina que as “Boas práticas” aconteçam e o que possibilita que as intervenções 

obstétricas sejam reduzidas. Além de estudos que mostrem a associação das variáveis 

apresentadas nesse estudo com seus desfechos, incluindo via de parto, a fim de se encontrar 

um nexo causal entre eles; e possibilitem quantificar o atendimento tornando a avaliação e 

posteriores comparações mais objetivas, por exemplo, na forma de escores de pontuação. 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS: QUESTIONÁRIO 

QUESTIONÁRIO MATERNO 

Iniciais Paciente: Nº do prontuário: Caso Nº: 

 Bloco A: SÓCIODEMOGRÁFICAS 

1. Raça/ cor 

1. Amarela    2. Branca   3.  Indígena   4.  Negra    

5.  Pardo   6. Outro 7. Morena   999. ignorado 

5. Nacionalidade 

1.  Brasileira    2.  Estrangeira        999. Ignorado

  

2. Idade  ______ 999. Ignorado 6. Escolaridade     

3. Estado civil 

1. Solteira       2. Casada      3.União estável          

4. separada     5. Divorciada   6. Viúva   7. outro   

999. Ignorado 

1.  Lê e escreve pelo 

menos um bilhete 

2.  Doutorado   

3.  Especialização/ 

Residência 

4.  Mestrado    

5.  Não sabe ler/escrever 

6.  Nível fundamental 

comp. (1º.grau comp)  

7.  Nível fundamental 

incompleto (1º.grau 

incomp.)   

8.  Nível médio completo/ 

normal magistério  

9.  Nível médio 

completo/ normal 

magistério indígena  

10. Nível médio comp. 

(2º. Grau comp.)  

11. Nível médio 

incompleto (2º. Grau 

incompleto)   

12. Pós-doutorado  

13.  superior completo 

14.  superior 

incompleto  

999.  Ignorado 

4. Profissão 

1. Não  _____________________    2. Sim 

_____________________    999. Ignorado 

 

7. Procedência 1 
1. Capital  2. Interior       999. Ignorado 

7.1.  Nome do interior  _____________________ 

Bloco B- CARACTERÍSTICAS CLÍNICO OBSTÉTRICAS 

8. internação       ____ / ____ / ____      

9. Hora da internação    ___:____ 

10. Número de gestações incluindo a atual ____       999. Ignorado 

11. N. total de partos     ______        999. Ignorado 

12. abortos    ______       999. Ignorado 

13. cesarianas anteriores   _____  999. Ignorado 

14. Data último parto    ____ / ____ / ____    999. Ignorado 

15.  Diferença em meses do parto atual _______     meses 

16 . IG na internação  ____s_____d                999. Ignorado 

17. pré-natal       1. Não      2. Sim     999. Ignorado 

17.1  N° de consultas de pré- natal _______            999. Ignorado 

Bloco C: DADOS DA ASSISTÊNCIA AO TRABALHO DE PARTO 

18. Início do trabalho de 

parto  

  1.  Espontâneo      2.  Induzido misoprostol      3.  Induzido ocitocina      

4.Induzido outro     5. Sem trabalho de parto             999. ignorado  

19. Dilatação na admissão _____ 

20. Membranas íntegras 1. Não      2. Sim     999. Ignorado 

21. Tempo bolsa rota  _____ 

22.  Partograma 1. Não      2. Sim     999. Ignorado 

23. Contrações na admissão 1. Não      2. Sim     999. Ignorado 

24. Acompanhante TP  1. Não       2. Sim – Mãe         3. Sim – Companheiro          4. Sim – Outro          

999. Ignorado  

25. Mét. não invasivos alívio da dor  1. Não      2. Sim     999. Ignorado 

26. rotura das membranas          1.Não       2. Espontâneo     3. Amniotomia     999. Ignorado 

26.1 Dilatação na amniotomia___                      999. Ignorado 

27. Analgesia farmacológica no TP  1.  Não          2. Sim           3.Peridural          4. Raquidiana         

5. Opióide      999. Ignorado 

28. Monitorização(cardiotocografia):           1 . Não       2.  Sim     999. Ignorado 
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28.1 Número de cardiotocografias realizadas: _______ 

29. Avaliação da dinâmica uterina      1 . Não       2.  Sim     999. Ignorado  

29.1. Número de vezes avaliadas qualitativamente______    999. Ignorado 

29.2.  Número de vezes avaliadas quantitativamente______   999. Ignorado 

Bloco D: DADOS DA ASSISTÊNCIA AO PARTO E NASCIMENTO 

30. Data do parto ___/___/___ 

31. Hora do parto ___:___ 

32. Tempo da internação ao parto ____h____min 

33. Tipo de parto 1.  Normal     2.  Fórceps  3.  cesariana  

34. Acompanhante durante o parto 

1. Não 

2. Mãe 

3. Companheiro 

4. Outro 

999. Ignorado 

37.1 Episiotomia   

1. Não 

2. Sim médio-lateral 

3. Sim mediana 

999. Ignorado 

 

37.2 Laceração 

1. Não 

2. Sim 1º. grau 

3. Sim 2º. grau 

4. Sim 3º. grau 

5. Sim 4º. grau 

999. Ignorado 

35. Posição no expulsivo 38. Indicação da cesariana (diagnóstico pré-operatório) 

1. Deitada 

2. Semi-sentada 

3. Cócoras 

4. Lateral 

5. Outro 

999. Ignorado 

 1. Iteratividade 

2. apresentação 

pélvica anômala 

3. Placenta prévia 

4. Infecção por HIV 

5. descolamento 

prematuro da 

placenta 

6. Desproporção céfalo-pélvica  

7. Distócia/discinesia 

8. Falha de indução 

9. Sofrimento Fetal 

10. Pré-eclampsia grave 

11. Outros 

999. Ignorado 

36. Intercorrência no parto 39. Profissional que atendeu o parto 

1. Hemorragia 

2. Retenção placentária 

3. Distócia do ombro 

4. prolapso do cordão 
5. sem Intercorrência 

6. Eclampsia/iminência 

7. Outros 

999. Ignorado 

1. Médico obstetra 

2. Cirurgião geral  

3. Médico residente 

4. Enfermeira 

obstetra/obstetriz 

5. Enfermeira 

6. Médico outra especialidade  

7. Médico Clínico 

8. Médico da estratégia da família 

9. Médico generalista 

10. Outro 

999. Ignorado 

39.1 Profissional que atendeu o parto (outro)________ 

40. Acompanhante no pós-parto:     1. Não    2. Mãe    3. Companheiro  4. Outro    999. Ignorado 

41. Delivramento:         1. Espontâneo   2. Ativo   3. Com manobra    4. Curagem    999. Ignorado 

42. Data da saída ___/___/___ 

 Bloco E: MORBIDADE MATERNA  

43. Hemorragia grave           1 . Não       2.  Sim     999. Ignorado 

44. Transfusão                      1. Não        2.  Sim      999. Ignorado 

44.1. Transfusão No.  de unidades ____   

45. Infecção puerperal          1 . Não       2.  Sim     999. Ignorado 

46. Histerectomia                  1 . Não       2.  Sim     999. Ignorado 

47. Ruptura uterina               1 . Não       2.  Sim     999. Ignorado 

48. Admissão em UTI           1 . Não       2.  Sim     999. Ignorado 

 Bloco F: DESFECHO MATERNO  

49. condição de alta:     1. Alta médica    2. Alta a pedido   3. Permanência   4. Transferência     

 5. Óbito Materno          999. Ignorado 
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DADOS DA INSTITUIÇÃO 

Bloco G- CARACTERÍSTICAS DA ASSISTÊNCIA AO PARTO 

50. Dia da semana:       1. Dom      2. Seg     3. Ter      4. Qua      5. Qui     6. Sex     7. Sáb 

51. Turno do parto e número de parto por plantão:       1. Manhã/tarde     2. Noite 

51.1.  Número de parto por plantão:        ______ 

Bloco H: PRÁTICAS EXECUTADAS  

Categoria A - Práticas que são demonstradamente úteis e que devem ser estimuladas 

52. Jejum (4)    1 . Não       2.  Sim     999. Ignorado 

53. Contato pele a pele imediato:                                 1 . Não       2.  Sim     999. Ignorado 

54. Amamentação na primeira hora após o parto     1 . Não       2.  Sim     999. Ignorado 

55. Clampeamento:    1. Menos de 1 min     2. Entre 1 e 3 min      3. Mais de 3 min   999. Ignorado 

56. Vitamina K:                                         1 . Não       2.  Sim     999. Ignorado 

57. Nitrato de prata (credê) ou tetraciclina                  1 . Não       2.  Sim     999. Ignorado 

Categoria B - Práticas claramente prejudiciais ou ineficazes e que devem ser eliminadas 

58.  Infusão intravenosa no trabalho de parto: 1 . Não       2.  Sim     999. Ignorado 

59. Uso de ocitocicos:      1. Não     2. Sim no 1º. Estágio      3. Sim no 2º. estágio     999. Ignorado 

60. No. de toques vaginais registrados _______    999.  Ignorado 

61. Uso de ocitocina no 3º. Estágio do TP.                 1.Não       2.  Sim     999. Ignorado               

 Bloco I: RESULTADOS PERINATAIS 

62.   IG estimada    ___ s ___ d                 999. Ignorado               

63.   Peso em gramas    ________g              

64.  Sexo       1. Feminino       2.  Masculino       3. Indeterminado 

65.   Apgar no 1º minuto   _____        999. Ignorado                      

66.   Apgar no 5º minuto    _____       999. Ignorado               

67. Resultado perinatal  1. Nativivo      2. Óbito fetal antes da admissão  3.Óbito fetal durante a 

internação e antes do trabalho de parto     4. Óbito fetal no TP    5. Óbito na primeira hora após o 

nascimento  6. Óbito após a primeira hora após o nascimento  999. Ignorado         

68.    Uso de oxigênio.                        1 . Não       2.  Sim     999. Ignorado 

69.  Reanimação na sala de parto 

1.  Não      2.  Sim – Balão e oxigênio       3. Sim – máscara e ventilador mecânico/ manual 

4.  Sim – intubação traqueal      5.  Sim – massagem cardíaca  6.  Sim – drogas    999.  Ignorado 

70. Profissional responsável pelo atendimento 
1.  Médico pediatra    2. Enfermeira obstetra/obstetriz    3. Enfermeira  4. Médico neonatologista 

5. Médico residente     6. Médico outra especialidade       999. Ignorado 

71.  RN admitido em:               1. Alojamento conjunto     2. Unidade neonatal     999. Ignorado 

72.  Icterícia neonatal:                      1 . Não       2.  Sim     999. Ignorado 

73. Infecção:      1. Não    2. Sim-conjuntivite   3. Sim- impetigo  4.  Sim-Onfalite   5.  Sim- sepse 

6. Sim - Outro   999.  Ignorado 

73.1.  Infecção:      Outro_____________ 999. Ignorado               

74 Fototerapia:                     1 . Não       2.  Sim     999. Ignorado 

75. Hemotransfusão:            1 . Não       2.  Sim     999. Ignorado 

76.  Motivo da saída do RN:   1. Alta       2. Permanência        3. Transferência       4. Óbito       5. 

Outros      999. Ignorado 

76.1 Idade em dias até o óbito:_______ 

77. Alimentação na alta/transferência:  1. Leite materno       2. Fórmula      3. Fórmula exclusiva       

999. Ignorado 

78.  Data da saída  do RN.      ___/___/___ 

 


