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RESUMO 

  

Este trabalho nasceu da inquietação causada pela rejeição das parturientes ao 
modelo de parto vaginal praticado em Santana do Araguaia, o que ocasionou em 2014 
uma taxa de parto cirúrgico de 47%, quando o recomendado pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) é de 15% de partos cirúrgicos em relação aos partos 
vaginais, trazendo consigo uma série de desfechos perinatais negativos. Baseado nas 
políticas públicas do Ministério da Saúde, Programa Nacional de Humanização ao 
Parto e Nascimento (PNHP) de 01/06/2000 e na Rede Cegonha de 24/06/2011, o 
objetivo deste é desenvolver processos educativos como forma de reestruturação das 
ações da Atenção Primária a Assistência ao Parto e Nascimento. O projeto envolveu 
a equipe de enfermagem das Estratégias Saúde da Família (ESF) e da Maternidade 
Municipal de Santana do Araguaia-PA, para discussão sobre assistência oferecida no 
pré-natal e no parto, por meio da reflexão crítica das práticas profissionais, de forma 
que a condução do processo reflexivo favoreça a corresponsabilidade na educação 
para o parto nos integrantes das equipes. O desafio começa a partir da mudança dos 
profissionais de enfermagem que assistem o parto, sendo preciso ressignificar a visão 
que a equipe tem do processo parturitivo, para que suas ações os direcionem na 
adoção de Boas Práticas de Atenção ao Parto e Nascimento. Na Atenção Primária à 
Saúde as ações propostas foram voltadas para reestruturação do pré-natal e 
formação de Grupos de Gestantes para o desenvolvimento de ações educativas para 
a gestação e educação sobre o parto. Elegeu-se a Educação Permanente em Saúde 
como via de transformação para realidade evidenciada e com as ações propostas 
espera-se reduzir o número de partos cesáreos, aumentar adesão ao parto vaginal, 
oferecer um parto humanizado respeitando a mulher nesse processo e reduzindo as 
intervenções praticadas no parto vaginal. Com a implantação do Protocolo de Boas 
Práticas de Atenção ao Parto e Nascimento, e as ações educativas desenvolvidas 
com a equipe de enfermagem, foi possível reduzir da taxa de cesáreo para 22%, 
sendo a taxa anual até Setembro/2015 variando em 38%, porém esse quantitativo 
necessita ser avaliado em relação à qualidade da assistência oferecida. 
 
Palavras-chave: Parto. Violência. Parto humanizado. Enfermagem Obstétrica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

This work was born of the unrest caused by the rejection of pregnant women with 
vaginal delivery model used in Santana do Araguaia, which led in 2014 one cesarean 
birth rate of 47%, as recommended by the World Health Organization (WHO) is 15% 
surgical births compared to vaginal deliveries, bringing with it a number of adverse 
perinatal outcomes. Based on the public policy of the Ministry of Health, National 
Program of Humanization to Labor and Delivery (PNHP) of 01/06/2000 and 24/06/2011 
Stork Network, the aim of this is to develop educational processes as a way of 
restructuring actions of Primary Assistance to Labor and Delivery. The project involved 
the nursing staff of the Family Health Strategy (ESF) and the Municipal Maternity 
Santana do Araguaia-PA, to discuss assistance offered in prenatal and childbirth, 
through the critical analysis of professional practices in order that driving the reflective 
process fosters responsibility in education delivery in the team members. The 
challenge starts from the change of nursing professionals assisting childbirth, being 
necessary to reframe the vision that the team has the birth process, so that their actions 
to target in the adoption of Good Practices Attention to Labor and Delivery. In the 
primary health care proposed actions were aimed at prenatal restructuring and 
Pregnant groups training for the development of educational activities to pregnancy 
and childbirth education. Elected to Continuing Education in Health as a way of 
transformation to evident reality and the actions proposed are expected to reduce the 
number of cesarean deliveries, increase adherence to vaginal delivery, offer a 
humanized birth respecting women in this process and reducing practiced 
interventions in vaginal delivery. With the implementation of the Good Care Practices 
to Labor and Delivery Protocol, and educational activities developed with the nursing 
staff, it was possible to reduce the cesarean rate to 22%, with the annual rate up to 
September / 2015 range by 38% but this number needs to be evaluated for quality of 
care provided. 
 
 
 
Keywords: Childbirth. Violence. Humanized birth. Obstetric. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura1-- Equipe profissional envolvida no projeto....................................................45 

Figura 2 – Apresentação Conferência Municipal de Saúde.......................................46 

Figura 3 – Ação Métodos não farmacológicos de alívio da dor.................................47    

Figura 4 – Uso de bola suíça no trabalho de parto....................................................47 

Figura 5 – Ação Profissional da Atenção Primária à Saúde.......................................48 

Figura 6 – Exposição do Planejamento das Ações Educativas no ESF....................48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ANS – Agência Nacional de Saúde 

APS – Atenção Primária à Saúde 

BDENF - Base de Dados de Enfermagem  

BVS - Biblioteca Virtual em Saúde  

DeCS - Descritores em Ciências da Saúde  

CMS – Conselho Municipal de Saúde 

CNS-Conselho Nacional de Saúde  

EPS – Educação Permanente em Saúde 

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

LILACS- Literatura Latino -americana em Ciências da Saúde  

MS – Ministério da Saúde 

NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

ODM – Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

OMS – Organização Mundial da Saúde 

PNEPS - Política Nacional de Educação Permanente em Saúde  

PNHP – Programa Nacional de Humanização ao Parto e Nascimento 

PPP – Pré-parto, Parto, Pós-parto 

RAS – Rede de Atenção à Saúde 

SciELO - Scientific Eletronic Library Online  

SIM - Sistema de Informação de Mortalidade  

SINASC – Sistema de Informação de Nascimento 

SUS - Sistema Único de Saúde 

VISA- Vigilância em Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------------------------------------- 11 

2 PROBLEMATIZAÇÃO DA SITUAÇÃO-------------------------------------------------------13 

3 APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO --------------------------------------------------------15 

4 JUSTIFICATIVA ------------------------------------------------------------------------------------16 

5 REVISÃO DE LITERATURA-------------------------------------------------------------------- 18 

5.1 BOAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO------------------- 19 

5.1.1 Oferta de líquido e alimentos------------------------------------------------------------ 20 

5.1.2 Métodos não invasivo e não farmacológico de alívio da dor----------------- 21 

5.1.2.1 Técnica de respiração e relaxamento------------------------------------------------- 23 

5.1.2.2 Banho terapêutico-------------------------------------------------------------------------- 24 

5.1.2.3 Massagem------------------------------------------------------------------------------------ 24 

5.1.3 Liberdade de Posição e Movimentação durante o trabalho de parto------ 25 

5.1.3.1 Bola suíça------------------------------------------------------------------------------------- 27 

5.2 PROCESSO EDUCATIVO: TRABALHO DE PARTO E VIOLÊNCIA 

INSTITUCIONAL-------------------------------------------------------------------------------------- 28 

5.3 PROCESSO EDUCATIVO EM ENFERMAGEM OBSTETRICA--------------------- 30 

5.3.1 Educação Permanente em Saúde------------------------------------------------------ 31 

6 PÚBLICO ALVO------------------------------------------------------------------------------------ 33 

7 OBJETIVOS----------------------------------------------------------------------------------------- 34 

8 METAS-------------------------------------------------------------------------------------------------35 

9 METODOLOGIA------------------------------------------------------------------------------------ 36 

9.1 PLANO DE AÇÃO------------------------------------------------------------------------------- 36 

10 CRONOGRAMA DO PLANO DE AÇÃO--------------------------------------------------- 41 

11 ORÇAMENTO------------------------------------------------------------------------------------- 43 

12 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO----------------------------------------------------------- 44 

13 RECURSOS HUMANOS------------------------------------------------------------------------45 

14 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÕES---------------------------------------------------46 

REFERÊNCIAS--------------------------------------------------------------------------------------- 50 

APÊNDICE ---------------------------------------------------------------------------------------------56 

ANEXOS-------------------------------------------------------------------------------------------------59 

 

 



11 
 

1 INTRODUÇÃO 

        

As políticas públicas elaboradas para promover a saúde da mulher foram 

desenhadas a partir do indicador de morbimortalidade materna. O Programa Nacional 

de Humanização ao Parto e Nascimento (PNHP), criado pelo Ministério da Saúde 

(MS) em 01/06/2000, pela portaria MS/GM nº 569, vislumbrou a promoção ao parto e 

nascimento saudáveis e a prevenção da morbimortalidade materna e perinatal, por 

meio de ações comprovadamente benéficas para a saúde da mãe e do bebê, 

evitando intervenções desnecessárias no processo de parturição, a fim de preservar 

a autonomia e privacidade da mulher no parto. (BRASIL, 2002).  

 

Para a Organização Mundial de Saúde (1996, p.06), a humanização 
compreende um conjunto de práticas que incluem o respeito ao processo 
fisiológico e a dinâmica de cada nascimento, nas quais as intervenções 
devem ser cuidadosas, evitando-se os excessos e utilizando-se 
criteriosamente os recursos disponíveis. 
 

      A humanização fundamenta-se na troca e construção de saberes, trabalho em 

equipe considerando os interesses dos diferentes atores do campo de saúde, sendo 

entendida como aumento do grau de responsabilidade na promoção da saúde, bem 

como mudança na atenção dos profissionais aos usuários, e da gestão aos seus 

processos de trabalho. (BRASIL, 2013). 

          Em 2010 foi publicada a Portaria/GM nº 4279, que estabelece diretrizes para a 

organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS), cujo objetivo é promover a integração sistêmica de ações e serviços de 

saúde com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e 

humanizada, bem como incrementar o desempenho do Sistema em termos de acesso, 

equidade, eficácia clínica e sanitária e eficiência econômica. (BRASIL, 2011). 

         A RAS caracteriza-se pelas relações horizontais entre os pontos de atenção com 

o centro de comunicação na Atenção Primária à Saúde (APS), pela centralidade nas 

necessidades em saúde de uma população, pela responsabilização na atenção 

contínua e integral, pelo cuidado multiprofissional, pelo compartilhamento de objetivos 

e compromissos com os resultados sanitários e econômicos. Organizam-se em 

regiões de saúde, para fundamentar estratégias, obter a integralidade do sistema e 

melhorar a integração entre os serviços de saúde municipal, garantindo o acesso com 

qualidade à atenção à saúde materna e infantil. (BRASIL, 2011). 
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      Neste contexto, nasce a Rede Cegonha, amparada pela Portaria MS/GM nº 

1.459, de 24 de Junho de 2011, como estratégia inovadora do MS, que contempla um 

conjunto de ações em rede visando assegurar a mulher o direito ao planejamento 

reprodutivo e a atenção humanizada a gravidez, parto e puerpério e as crianças o 

direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudável, 

garantindo um atendimento de qualidade seguro e humanizado a todas as mulheres 

em trabalho de parto, como estratégia para reduzir a mortalidade materna e infantil. 

(BRASIL, 2011).  

              A Rede Cegonha sistematiza e institucionaliza um modelo de atenção ao 

parto e ao nascimento construído ao longo de anos. Introduz um modelo de 

assistência que garante às mulheres e às crianças uma cuidado humanizado e de 

qualidade, que lhes permite vivenciar a experiência da gravidez, do parto e do 

nascimento com segurança e dignidade. Baseado na afirmação que o parto é uma 

função fisiológica e natural que constitui uma experiência única para a mulher e seu 

parceiro envolvido, propõem um modelo humanista que destaca a autonomia e o 

protagonismo dos sujeitos, a corresponsabilidade entre eles, o estabelecimento de 

vínculos solidários e a participação coletiva no processo de gestão. 
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2 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

As mudanças propostas pela Rede cegonha, as barreiras encontradas na 

infraestrutura das maternidades brasileiras e na formação do profissional que assiste 

o parto, associadas ao alto índice de cesarianas no país, tem sido retratado no 

cotidiano da Maternidade Municipal São Francisco de Assis em Santana do Araguaia-

Pará. 

Essa maternidade apresenta 13 leitos obstétricos e uma equipe 

multiprofissional de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que desenvolve 

ações de assistência ao parto e nascimento alicerçadas em práticas consideradas 

ineficazes, já que não é sustentada em evidências científicas como: infusão venosa 

de rotina, restrição hídrica e alimentar, uso de ocitocina sintética como adiantamento 

da segunda fase do trabalho de parto, restrição de movimentos, posição supina na 

expulsão do feto (dorsal), manobras relacionadas a proteção do períneo e ao manejo 

do polo cefálico, uso liberal e rotineiro de episiotomia, não utilização do partograma e 

o uso rotineiro de ergometrina injetável durante o terceiro período do trabalho de parto. 

(OMS, 1996). 

       A violência institucional embutida na prática das maternidades é conduta 

rotineira de profissionais de saúde e consentida por mulheres em trabalho de parto, 

que se submetem a esta prática principalmente por desconhecerem o processo 

fisiológico do parto, por não serem informadas pelos profissionais de saúde sobre as 

melhorias das práticas de assistência ao parto humanizado, por temerem pela vida de 

seus bebês, pelo atendimento muitas vezes deficiente e pela condição de 

desigualdade na relação profissional-parturiente. 

 A violência verbal (ameaças, xingamentos e humilhações), o abandono, a falta 

de privacidade, episitomias rotineiras e manobras de Kristeller, dentre outras práticas 

que agridem a parturiente, mostram que a violência contra mulher extrapola o 

ambiente doméstico. (LESSA, 2012). 

           Em meio aos programas do governo, vivemos uma realidade onde o parto está 

se transformando em ato cirúrgico, onde a mulher passiva cedeu seu protagonismo à 

equipe assistencial, que se tornou intervencionista e tecnicista. 

      As taxas de cesarianas no Brasil ultrapassam atualmente em muito as taxas 

preconizadas pela OMS, que recomenda taxa mínima de 15% de cesarianas para 

qualquer país, esse aumento exagerado das indicações ao parto cirúrgico tem sido 
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foco de atenção, por causa do aumento da morbimortalidade materna e perinatal e 

aumento dos gastos com internações. (OMS,1996). 

   O percentual de cesarianas mantem-se em patamares altos e com tendência 

de crescimento em todas as regiões do país, o índice nacional de menos de 41% em 

1996 subiu para quase 54% em 2011. (ODM, IPEA, 2014). Em Santana do Araguaia 

no ano 2014, dos 511 partos ocorridos no município, 236 foram partos cirúrgicos. 

(SINASC, 2014). 

     Apesar de estudos importantes demonstrarem que o aumento da taxa de 

cesáreos não está relacionado à diminuição da taxa de perimortalidade, e das 

evidências médicas apontarem que as taxas de mortalidade materna são 7 vezes 

maiores quando comparadas ao número do parto normal, esse número continua a 

aumentar e esta via a ser eleita entre a maioria das gestantes, confirmando a baixa 

eficiência das ações educativas no pré-natal em preparação para o parto. (ANS, 

2008). 

A rejeição das gestantes ao modelo atual de parto vaginal praticado no 

município, juntamente com a estrutura física e material deficientes, associados à 

desinformação evidente sobre os riscos e benefícios de acordo com a via de parto 

escolhida, sinalizam um déficit na qualidade da assistência prestada no pré-natal e 

parto. Neste contexto, encontramos equipe e serviços de saúde desprovidos de 

qualificação permanente, estrutura física e falta de humanização no atendimento, 

promovendo um parto e nascimento de pouca satisfação, não condizente com as 

Políticas de Humanização do SUS.  
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3 APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

 

     Santana do Araguaia, fundada em 1988 localizada na região sul do estado do 

Pará, possui uma extensão territorial de aproximadamente 11.591,494 km², 

atualmente com população de 65.062 habitantes. (IBGE, 2010). Possui uma ampla 

zona rural com acesso dificultado pela falta de infraestrutura. E apresenta média de 

nascimento no ano de 2014 de 511 partos/ano. (SINASC, 2014). 

      Fundada em 2009, a Maternidade Municipal São Francisco de Assis, nasceu 

da necessidade de melhorar a estrutura física para melhor assistir o parto. Até o ano 

de 2009 em Santana do Araguaia havia apenas um Hospital Geral, conveniado com 

o SUS com 45 leitos, dentre os quais apenas 8 leitos eram disponibilizados para 

atender a obstetrícia. Com a construção da Maternidade Municipal ganhamos um 

ambiente mais tranquilo, específico e individualizado para atendimento as 

parturientes. Hoje a estrutura física conta com recepção, sala de espera, consultório 

obstétrico com sala de exame,13 leitos obstétricos, sendo 1 leito de isolamento e 2 

leitos no pré-parto, 1 sala para parto vaginal e 1 sala para parto cesariana. O corpo 

clínico fixo é composto por um médico obstetra, pediatra, enfermeiro e dez técnicos 

de enfermagem, porém sempre há rotatividade de profissionais plantonistas durante 

as noites e fins de semanas. 

      A maternidade funciona como suporte para a atenção primária na avaliação e 

acompanhamento dos riscos gestacionais, atendimento de urgência e emergência na 

clínica obstétrica para intercorrências na gravidez e assistência ao parto. 

      Sabedores de todas as barreiras físicas encontradas para adoção das Boas 

Práticas ao Parto e Nascimento e da estrutura atual recomendada pela Rede 

Cegonha, por meio da implantação dos quartos pré-parto/parto/pós-parto (PPP), 

desenvolveremos o projeto de intervenção nesse estabelecimento na tentativa de 

mudar a realidade na assistência ao parto vivenciada. 

      Na Atenção Primária contamos com uma rede de 8 Estratégias Saúde da 

Família (ESF), compostas por médico, enfermeiro, três técnicos de enfermagem e 

doze agentes comunitários de saúde, que desenvolvem ações no atendimento ao pré-

natal e puerpério. O atendimento ao pré-natal provém de demanda espontânea, sem 

agendamento, não existe impresso para avaliação de risco gestacional e nenhum 

grupo de gestantes com atividades educativas programadas. 
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4 JUSTIFICATIVA 

 

A gravidez é um momento único na vida de uma mulher. Como um rito de 

passagem para a maternidade, carregado de mitos e simbolismos. O papel dos 

profissionais no cuidado à saúde durante a gestação tem especial importância, uma 

vez que suas opiniões vão influenciar a percepção das mulheres durante todo o 

processo, especialmente na decisão da via de parto. (DOMINGUES, 2014). 

A valorização da mulher no processo de parir promove seu protagonismo, induz 

a uma corresponsabilidade entre parturiente e equipe, estabelecendo vínculos 

solidários e participativos no processo. 

Orientações sobre o melhor momento para a internação no trabalho de parto, 

evitando a hospitalização precoce, e sobre práticas benéficas a serem adotadas 

durante o trabalho de parto, são ações que devem ser desenvolvidas durante a 

assistência pré-natal e que podem fortalecer as mulheres na decisão pelo parto 

vaginal, aumentando sua confiança e capacidade de parir e de lidar com o processo 

da parturição. 

A prática obstétrica brasileira atual apresenta-se de maneira desrespeitosa à 

autonomia da mulher no processo de parturição. A pressa, o controle de tempo e a 

imposição da dinâmica uterina durante o trabalho de parto e parto explicam o número 

excessivo de intervenções desnecessárias, incluindo as cesarianas, fazendo com que 

a assistência ao parto no Brasil seja focada na decisão do médico e não na dinâmica 

do corpo da mulher.  

Esta problemática representa um grande desafio para a saúde pública, porque 

a realização indiscriminada de cesarianas envolve riscos desnecessários tanto à mãe 

quanto para a criança, além de elevar os custos com internação no sistema de saúde.  

De acordo com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2014), dados coletados entre 1992-2010, 

demonstraram que mulheres submetidas ao parto cesáreo correm 3,5 vezes mais 

risco de morrer do que as mulheres que tiveram parto normal. E dados coletados entre 

2000-2010, afirmam que no parto cesariano a mulher têm 5 vezes mais chances de 

contrair uma infecção puerperal, além do aumento da probabilidade de ocorrência de 

partos prematuros. 

Esses riscos poderiam ser evitados por meio de informações à gestante 

durante o pré-natal sobre a existência de boas práticas e cuidados obstétricos 
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adequados, sobre os benefícios do parto vaginal e sua condução, evitando 

intervenções que não se baseiam em evidências científicas e produzem um parto 

desumano. Dessa forma, empoderar a mulher nesse processo e incorporar boas 

práticas ao parto são instrumentos de cultivo à implementação da política de 

humanização ao parto. (LEAL, 2014). 

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) insere-se 

nesse contexto como ação transformadora das condições e habilidades no trabalho, 

assumindo nesse cenário um importante papel transformador, pois reconhece o poder 

educativo existente nas situação de trabalho. A situação prevê transformar as 

situações vividas em aprendizado, sob análise reflexiva e crítica dos problemas 

advindos da prática e da valorização do próprio trabalho, não se limitando a 

determinadas categorias profissionais, mas a toda equipe. (BRASIL, 2003). 

A proposta de formação e capacitação inicia-se com ações de reformulações 

de comportamento, mas rapidamente evoluem para o desenvolvimento de novas 

habilidades seguindo as teorias da aprendizagem que presume a existência de um 

contexto para a prática de novas habilidades e não um novo significado para as 

aprendizagens adquiridas, essas modificações implicam em trabalhar não apenas no 

desenvolvimento dessas novas habilidades específicas, mas, sobretudo, trabalhar os 

contextos que mantém e alimentam as práticas anteriores. (BRASIL, 2009). 

A aprendizagem dentro do trabalho, onde o ensinar-aprender estejam 

associados à práxis cotidiana, torna essa aprendizagem significativa e transformadora 

da realidade. Os processos educativos aplicados no trabalho, tendo como subsídios 

as problemáticas vividas no cotidiano, são capazes de transformar a prática 

profissional e a própria organização do trabalho. (BRASIL, 2009). 

             Permitir-se ultrapassar a visão biomédica, fazer intercâmbio de saberes 

proporcionando a valorização do senso comum, práticas e crenças cotidianas, 

promovem a socialização do conhecimento sobre a promoção da saúde. Ser empático 

e acolhedor, favorece o diálogo e o redirecionamento do foco para a mulher, 

entendendo que sem ela não haveria gravidez, produz uma forma positiva de atuar, 

objetivando a promoção e prevenção de intercorrências, valorizando sua autonomia 

para melhor adesão e corresponsabilidade com as condições de saúde do bebê e da 

família.  
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5 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Com intuito de buscar informações sobre as Boas Práticas de Assistência ao 

Parto e Nascimento e como a aplicação das Ações Educativas pelo enfermeiro 

obstetra pode facilitar esse processo, foi realizado um levantamento de produções 

científicas. Buscaram-se fontes documentais em bases de dados virtuais, Manuais do 

Ministério da Saúde e Ministério do Planejamento, Manual da Organização Mundial 

de Saúde, consulta a bibliografias impressas, além de documentos institucionais de 

denúncias à Comissão de Direitos Humanos. 

        Para pesquisa em base de dados aplicou-se os seguintes critérios de inclusão: 

produções disponíveis online; formato de artigos científicos completos; publicados em 

português; no período de 2008 até 2014. Produções que não atenderam esses 

requisitos foram desconsideradas. 

A busca ocorreu por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), no período de 

Fevereiro a Maio de 2015, nas seguintes bases de dados: Literatura Latino -americana 

em Ciências da Saúde (LILACS); Scientific Eletronic Library Online (SciELO); e Base 

de Dados de Enfermagem (BDENF).  Utilizaram-se descritores, segundo os 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), a saber: Parto, Violência, Parto 

Humanizado e Enfermagem obstétrica. 

        A estratégia de busca utilizada nas bases de dados foi o cruzamento de 

descritores por meio do booleano “and”, com a finalidade de agregar estudos com 

abordagens mais próximas do conceito de humanização e boas práticas na 

assistência, a saber: parto humanizado and enfermagem obstétrica; violência and 

parto; parto and enfermagem obstétrica. 

        A pesquisa forneceu um acervo de documentos tais como artigos, teses e 

dissertações publicadas de 2008 a 2014, cadernos, portarias e políticas do Ministério 

da Saúde, publicados de 2003 a 2014, além de bibliografias impressas 2002 a 2011, 

manuais da Organização Mundial de Saúde de 1996 e documentos institucionais de 

2013, que orientaram a realização e embasamento literário. 

          Dos 87 artigos identificados sobre a temática, 34 foram selecionados e 

analisados à luz da discussão temática cujos conteúdos foram introduzidos ao texto. 

Elegemos como marco norteador, o documento da Organização Mundial de Saúde de 

1996, sobre as Boas Práticas de assistência ao Parto e Nascimento. 
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Baseado nestas fontes de pesquisa construiu-se este capítulo na busca de 

mostrar os embasamentos de evidências científicas acerca das Boas Práticas ao 

Parto e Nascimento, suas repercussões na melhoria da assistência e sua 

aplicabilidade por meio das práticas educativas realizadas pela enfermeira obstetra 

durante a gestação, parto e pós-parto, haja vista que, as melhorias nas condições 

de assistência à saúde reduzem a mortalidade e as comorbidades evitáveis 

associadas a este período. 

 

5.1 BOAS PRÁTICAS DE ASSISTÊNCIA AO PARTO E NASCIMENTO 

     

       Em 1985, uma reunião da região europeia da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), e da Organização Pan-Americana de Saúde – Escritório Regional para as 

Américas, em Fortaleza - Brasil, fez uma série de recomendações baseadas numa 

variedade similar de práticas. (OMS 1985). Apesar disso, e apesar da ênfase 

rapidamente crescente na medicina baseada em evidências, muitas dessas práticas 

continuam a ser comuns, sem considerar devidamente seu valor para as mulheres ou 

seus filhos. Esta foi a primeira vez em que uma reunião envolvendo peritos em 

obstetrícia de todas as regiões da OMS teve a oportunidade de esclarecer, à luz dos 

conhecimentos atuais, qual é, em sua opinião, o papel de tais práticas na assistência 

ao parto normal. Após discutir as evidências, o grupo de trabalho classificou suas 

recomendações sobre as práticas relacionadas ao parto normal em quatro categorias 

de acordo com sua eficácia, utilidade e ausência de periculosidade: 

 

A- Práticas que são demonstradamente úteis e que devem ser estimuladas; 
B- Práticas claramente prejudiciais ou ineficazes e que devem ser eliminadas; 
C- Práticas em relação às quais não existem evidências suficientes para 
apoiar uma recomendação clara e que devem ser utilizadas com cautela até 
que mais pesquisas esclareçam a questão; 
D- Práticas frequentemente utilizadas de modo inadequado. (OMS, 1996 p. 
69-73). 

 
                                                                                                                     

Evidências científicas de que várias práticas na assistência a gestação e ao 

parto são promotoras de melhores resultados obstétricos e são efetivas para a 

redução dos desfechos perinatais negativos, que podem ocorrer ao longo do trabalho 

de parto e no momento do parto, podem ser reduzidas por cuidados obstétricos 

apropriados, realizados com uso de tecnologias, por outro lado, o uso inadequado de 
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tecnologias, ou a realização de intervenções desnecessárias podem trazer prejuízos 

para mãe e seu concepto. (LEAL, 2014).       

      Dentre tais recomendações da OMS e, baseando-se na realidade, nas 

possibilidades e dificuldades vivenciadas na prática obstétrica em Santana do 

Araguaia, verificamos como viável a aplicabilidade das seguintes práticas na 

execução deste projeto de intervenção, a saber: 

1. Oferta de líquidos, evitando a restrição hídrica e alimentar; 

2. Métodos não invasivos e não farmacológicos de alívio da dor; 

3. Liberdade de posição e movimentação durante o trabalho de parto. 

Essas três práticas são recomendadas e classificadas pela OMS como práticas 

úteis e que devem ser estimuladas nos serviços de obstetrícia.   

A OMS (1996) aponta os Enfermeiros como os que prestam mais 

adequadamente e com melhor custo-benefício, a assistência à gestação e ao parto 

normal, com competência para avaliar riscos e reconhecer complicações. 

A prática assistencial da maioria dos Enfermeiros Obstetras é voltada à 

valorização da mulher, fortalecendo-a no processo de parir, tratando-a com carinho, 

respeitando o seu tempo, propiciando cuidados para o alívio da dor e condução do 

trabalho de parto, estimulando os exercícios, massagens, banhos, deambulação e, 

mesmo, a adoção de posições, como a de cócoras, durante o trabalho de parto. 

(DOMINGUES, 2014). 

 

5.1.1 Oferta de Líquidos e Alimentos 

 

O trabalho de parto requer enormes quantidades de energia. Como não se 

pode prever a sua duração, é preciso repor as fontes calóricas, a fim de garantir o 

bem-estar fetal e materno. A restrição severa de ingesta oral pode levar à desidratação 

e à cetose. (OMS, 1996). 

       O jejum normalmente recomendado durante o trabalho de parto baseia-se na 

preocupação com o risco de aspiração de conteúdo gástrico na eventualidade de uma 

anestesia geral. Atualmente, é rara a necessidade de anestesia geral durante o parto, 

sobretudo em gestante de risco habitual. E levando-se em consideração, que nenhum 

período de jejum é capaz de manter o estômago vazio (ENKIN, 2005); essa prática é 

inadequadamente usada durante o trabalho de parto. 
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      O jejum prolongado durante o trabalho de parto faz com que aumente o 

catabolismo lipídico, o que poderá levar ao aumento progressivo das cetonas 

urinárias. Considerando-se que a cetoacidose apresenta taxas elevadas de 

mortalidade fetal, a restrição alimentar poderá colocar em risco a vida da mãe e do 

bebê. (GOLBERT, 2008). 

      Impossibilitar a mulher de ingerir líquidos ou de alimentar-se é uma prática 

tecnocrática que fere preceitos da Humanização do Parto e do Nascimento, um vez 

que não existem evidências científicas que demonstrem alterações no processo de 

parturição devido a prática do jejum. (PROGIANTE, 2009). 

A mulher deve ter a livre escolha na ingesta oral, manifestando seu desejo, 

essa iniciativa favorece a participação ativa da mulher no processo de parturição, que 

pode escolher o que é melhor para si e atender os instintos do seu corpo, que está 

em franco desgaste energético. A parturiente fadigada, nauseada e em jejum 

dificilmente conseguirá ter uma postura ativa durante o trabalho de parto, o que poderá 

culminar numa maior necessidade de intervenções invasivas. 

A oferta de líquidos e alimentos durante o trabalho de parto reduz o cansaço e 

estimula a disposição durante esse processo, pois é uma atividade de grande 

desgaste energético. A ingesta de dieta leve deve ser encorajada, pois além da 

manutenção calórica do organismo, previne o aparecimento de cetonas. 

 

5.1.2 Métodos não invasivos e não farmacológicos de alívio da dor 

 

      O significado da dor do parto é peculiar a cada mulher e advém de experiências 

de vida que torna a dor um fenômeno constituído de interpretações sensoriais e 

afetivas individuais e complexas. 

As gestantes submetidas a um modelo de atenção que torna o parto vaginal 

uma experiência dolorosa, veem na dor do parto o seu grande medo e a principal 

razão para a preferência por uma cesariana. (DOMINGUES, 2014). 

      Durante o trabalho de parto, sob uma perspectiva fisiológica, a dor pode não 

estar ausente, mas torna-se passível de controle a partir do empoderamento da 

mulher que o vivencia e com o apoio profissional que a assiste. (PROGIANTI, 2012). 

      O empoderamento feminino é o processo pelo qual as mulheres ganham poder 

interior para expressar e defender seus direitos, ampliar sua autoconfiança, identidade 
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própria e autoestima e, sobretudo, exercer controle sobre suas relações pessoais e 

sociais, logo um processo de autonomização. (PROGIANTE, 2013). 

       A dor representa um importante sinal do início do trabalho de parto, porém, 

tanto a dor como a ansiedade, e o aumento da secreção de cortisol, podem afetar a 

contratilidade e o fluxo sanguíneo uterino. Então, logo que diagnosticado o trabalho 

de parto, a dor pode e deve ser aliviada, pois pode trazer prejuízos à mãe e ao bebê. 

Para alívio da dor e evolução do trabalho de parto, devem ser proporcionados: 

massagem na região sacra e dorsal, ambiente confortável, banhos térmicos, 

exercícios na bola e hidratação. (CAUS, 2012). 

      Confortar transcende as dimensões físicas do cuidado. Tomando por base que 

o conforto é uma experiência que apresenta componentes físicos, psicológicos, 

sociais, espirituais e ambientais. No entanto, a aplicação de ações voltada a esses 

tipos de pilares asseguram, acalmam e reduzem o mal-estar das mulheres, permitindo 

a estas a participação ativa no evento do nascimento, o qual lhe pertence. (SILVEIRA, 

2010). 

      O parto como evento natural se baseia no respeito a fisiologia humana, no não 

uso de práticas intervencionistas desnecessárias e no protagonismo da mulher na 

assistência. O compartilhar, negociar e informar é fundamental nessa perspectiva, 

pois divide a responsabilidade no processo decisório de ações aplicadas durante o 

trabalho de parto. A decisão compartilhada é o princípio que norteia a compreensão 

da não invasão. (PROGIANTE, 2009). 

     As tecnologias não invasivas são um conjunto de conhecimentos específicos 

de enfermeiros que incentivam o parto normal, por que acreditam na perfeição do 

corpo feminino, que estimulam o protagonismo da mulher e proporcionam a 

privacidade e a segurança do binômio mãe-bebê. 

     As tecnologias não invasivas de cuidados de enfermagem favorecem a 

desmedicalização do parto, reduzindo o número de intervenções e procedimentos, 

adotados durante o trabalho de parto e parto, com o compartilhar das decisões e 

informações com a parturiente. (NASCIMENTO, 2010). 

     Conhecer as experiências vivenciadas pela parturiente, seus significados 

construídos ao logo da vida, possibilita ao profissional nortear as ações de 

enfermagem que combinam o posicionamento ativo da parturiente com as práticas 

educativas.  
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As práticas educativas no pré-natal devem ser multiprofissionais e integrar toda 

equipe de saúde, como objetivo de levar a população a reflexão sobre sua saúde, e a 

adotar práticas para melhoria ou manutenção e a promoção de mudanças de hábitos 

para solucionar problemas. (BRASIL, 2013). 

A consulta de pré-natal destaca-se como ambiente favorável para a 

identificação de medos e preocupação, proporciona um espaço aberto para exposição 

das necessidades próprias da gestante. A informação, diálogo e troca de experiências 

são importantes na construção do conhecimento e autonomia da gestante sobre seu 

futuro trabalho de parto e parto, gerando segurança e tranquilidade para a vivência 

desse processo. 

         

5.1.2.1 Técnicas de Respiração e Relaxamento 

 

      Os exercícios respiratórios devem ser orientados e trabalhados durante o pré-

natal, mostrando para a gestante o quanto é importante para seu relaxamento e o 

controle do seu corpo durante as contrações. Esses exercícios proporcionam 

sensação de aumento do limiar da dor, encorajamento e vigor para vivenciar o 

processo de parturição. (PROGIANTI, 2013). 

      Durante a 1ª fase do trabalho de parto, prioriza-se a respiração torácica lenta, 

com inspirações e expirações profundas e longas no momento das contrações 

uterinas, deve-se orientar a mulher a manter um padrão respiratório o mais próximo 

do normal. O período inspiratório não deve ser menor que o período expiratório, visto 

que a hiperventilação aumenta a retenção de dióxido de carbono na circulação 

materna, podem causar tontura e desmaios, além de diminuir a oferta de oxigênio para 

o feto. (PROGIANTI, 2009). 

       A técnica de respiração favorece a oxigenação dos tecidos, contribuindo para 

reduzir o medo, a ansiedade, a tensão e a dor, à medida que a parturiente direciona 

a sua atenção aos movimentos respiratórios. Esta técnica quando combinada a 

massagem promovem um maior relaxamento muscular e diminui a ansiedade.  

     A melhoria do padrão respiratório, o controle de sua profundidade e frequência 

durante os intervalos das contrações uterinas, facilita parturiente a lidar com as 

contrações e diminuir o desconforto lombar, proporcionando o relaxamento. 

(PROGIANTE, 2009).  
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5.1.2.2 Banho Terapêutico 

 

O banho terapêutico de chuveiro com água morna tem como objetivo 

proporcionar conforto a parturiente e relaxamento muscular, com efeito positivo sobre 

a sua dor. A água morna possui efeito calmante, o que reduz a secreção de adrenalina 

e alivia as sensações dolorosas e as nevralgias. 

       A água morna pode ser utilizada com o intuito de aumentar a tolerância à dor e 

de favorecer a dilatação cervical e a proteção da integridade do períneo. O banho de 

aspersão ajuda no conforto físico e relaxamento da mulher durante o trabalho de parto, 

favorece uma progressão mais rápida do trabalho de parto e diminuição da 

necessidade da utilização de medicamentos anestésicos. (KNOBEL, 2014). 

     No banho terapêutico, a eficácia depende do tempo de exposição em ambiente 

quente e úmido, com literaturas que relatam tempo de permanência mínima de 20 

minutos. A temperatura da água deve variar entre 37 e 38ºc. (GALLO, 2011). 

      Estudos comprovam que o banho terapêutico é uma estratégia benéfica para 

promover conforto e relaxamento, pois reduzem tensão e ansiedade. (MAZONI, 2014). 

      O banho seria capaz de modificar o padrão das contrações uterinas, tornando-

as mais toleráveis e proporcionando a dilatação cervical necessária ao nascimento. 

(OCHIAI, 2000). 

 

5.1.2.3 Massagem 

 

       A massagem é um método de estimulação sensorial que compreende o toque 

sistêmico e a manipulação dos tecidos, com o objetivo de diminuir a tensão, o medo, 

a ansiedade e a percepção sensorial da dor, estimulando o contato físico e quebrando 

as barreiras entre profissionais e parturientes. (GALLO, 2011). 

        A massagem lombossacral é a mais indicada, a técnica consiste em provocar 

relaxamento muscular, aliviar as dores, melhorar o fluxo sanguíneo e 

consequentemente oxigenação tecidual, diminuindo o estresse emocional. Com a 

mão espalmada sobre o fundo de útero, o profissional identifica a contração uterina e 

com a mão dominante e espalmada na região lombossacra e faz movimentos 

circulares até cessar a contração. 
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    As técnicas de massagem podem variar de deslizamento superficial a 

profundo, de amassamento, pinçamento, fricção ou pressão em pequenos círculos, 

desde que a massagem seja realizada de forma direcional firme e rítmica.  

A massagem pode ser realizada nas áreas onde a parturiente relata 

desconforto: cabeça, ombros, abdômen, dorso, sacro, membros e pés. Durante as 

contrações uterinas é comum realizar massagem na região lombar e nos intervalos 

entre as contrações massagear panturrilhas e os trapézios por serem regiões que 

apresentam grande tensão muscular no trabalho de parto. (CARRARO, 2006). 

      O toque torna-se relevante por promover conforto e vínculo com o profissional 

que assiste ao parto, criando um ambiente propicio ao parto potencializado pelo 

empoderamento da mulher.  

Percebe-se maior efetividade quando atividades como massagens e exercícios 

são orientados e realizados durante o pré-natal e o acompanhante recebe orientação 

e participa do processo. (STANCATO, 2011). 

      O contato físico no trabalho de parto pode potencializar o efeito de relaxamento, 

diminuir o estresse emocional e melhorar o fluxo sanguíneo e a oxigenação dos 

tecidos. (PORTO, 2010). 

       No desconforto ou dor durante o trabalho de parto as intervenções não 

medicamentosas ajudam a reduzir a percepção dolorosa e alterar a resposta na 

maioria das parturientes. A massagem além de promover o relaxamento da 

musculatura, melhora o fluxo sanguíneo na região massageada e na produção de 

endorfinas que acabam gerando um alívio da sensação dolorosa de forma 

generalizada. (PROGIANTI, 2009). 

  

5.1.3 Liberdade de posição e movimentação durante o trabalho de parto. 

         

       A postura horizontal mais comumente utilizada para o parto teve origem na 

Europa, no século XVIII. Disseminou-se com o surgimento de intervenções 

obstétricas, como a monitorização fetal, indução do trabalho de parto, anestesias entre 

outras medidas intervencionistas no parto, pois atendia a conveniência ergonômica 

dos profissionais de saúde. 

       O uso rotineiro da posição dorsal de litotomia durante o trabalho de parto não 

é mais recomendada, sendo classificada pela OMS, como prática claramente 
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prejudicial ou ineficaz que deve ser eliminada, por isso tem sido questionada quanto 

aos seus benefícios maternos e perinatais. (OMS, 1996). 

      A fundamentação fisiológica do efeito da posição materna no trabalho de parto 

vem sendo discutida e segundo Silva (2011), a posição supina traz malefícios 

materno-fetais em razão de ocasionar pressão na veia cava e na aorta, causar 

hipotensão materna e possível sofrimento fetal. Neste caso, as contrações tornam-se 

ineficientes, pois, na posição supina, o feto posiciona-se em paralelo com a espinha 

dorsal materna. Quando a parturiente assume a posição vertical, permite que a força 

da gravidade faça o útero pender para frente, ficando sob o suporte da parede 

abdominal, facilitando o alinhamento do eixo axial fetal com o materno, com isso, o 

ângulo da passagem pélvica amplia. 

      No trabalho de parto, a imobilidade materna pode contribuir para o aumento do 

número de distorcias e risco de partos operatórios, por prejudicar a progressão ou 

descida fetal. A movimentação materna durante o trabalho de parto pode ocasionar 

diminuição da dor, facilitar a circulação materno-fetal, aumentar a intensidade das 

contrações uterinas, diminuir a duração do trabalho de parto, auxiliar na descida e 

encaixe da apresentação fetal e diminuir as taxas de trauma perineal e episiotomia. 

(SILVA, 2011). 

      A posição a ser adotada ao longo do trabalho de parto deve parti do desejo da 

mulher e de sua autopercepção, da avaliação obstétrica do profissional que 

acompanha a mulher, da fase em que se encontra do trabalho de parto e da posição 

fetal, portanto, consiste em uma decisão compartilhada. 

      A adoção de uma posição verticalizada e a estimulação de movimentos ativos 

no trabalho de parto traz benefícios para evolução do parto. A adoção da posição 

vertical proporciona uma vivência menos dolorosa, com menos desconforto e maior 

intensidade e eficiência das contrações e da dilatação de cérvice. (MAMEDE, 2007). 

         Segundo Bruggemann (2009), as evidências científicas apontam que as posições 

verticalizadas quando comparadas a horizontal, apresentam inúmeras vantagens, a 

saber:  

 

- Reduz a duração do período expulsivo; 
- Diminui o número de intervenções desnecessárias; 
- Melhorar a oxigenação fetal com melhor ph médio de artéria umbilical; 
- Promove a retificação do canal de parto; 
- Favorece o alinhamento do feto com a bacia materna; 
- Facilita a descida do feto, aproveitando a força da gravidade; 
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- Diminui o desconforto na região lombossacra; 
- Facilita a dequitação espontânea; 
- Promove a ampliação do estreito inferior pélvico materno; 
- Proporciona relaxamento entre as contrações; 
- Acarreta menor utilização de analgésicos em razão da maior participação 
ativa do feto; 
- Menor risco de rotura perineal em virtude da promoção da expansão dos 
tecidos perineais para adaptação do polo cefálico livremente.     
(BRUGGEMANN, 2009 p. 190-195). 

 

           A liberdade de expressão corporal deve ser ofertada para que as parturientes 

escolham a posição que deseja parir. Além do que rompe com a passividade histórica 

imposta a parturiente durante o processo de medicalização e hospitalização do parto, 

devolvendo a mulher o seu protagonismo. 

Quando a mulher deixa-se guiar pelo seu instinto mamífero, ela usa o córtex 

primitivo e procura movimentar-se seguindo o ritmo das contrações, movendo a pelve 

para frente e para trás, de um lado para o outro em movimentos circulares. Esses 

movimentos servem para facilitar o encaixe, a descida e a rotação do feto no canal do 

parto, e ajudam a minimizar a dor, pois liberam naturalmente um coquetel de 

hormônios, dentre os quais a ocitocina. (PROGIANTI, 2011).  

Estudos evidenciam que a sensação de dor as posições verticais e 

deambulação, demonstrou ser mais intensa no sentido gravitacional, considerando 

que as posições verticalizadas produzem melhor efeito na progressão do trabalho de 

parto, evidenciado pelo aumento da circulação uterina e função contrátil das fibras 

musculares, que por esses mecanismos desencadeia trabalhos de partos mais curtos, 

diminuindo o tempo de exposição da parturiente ao fenômeno doloroso. (MAZONI, 

2014). 

 

5.1.3.1 Bola Suíça 

 

        Os primeiros registros do uso da bola em obstetrícia surgiram na década de 

1980, em uma maternidade da Alemanha onde era utilizada pelas obstetrizes na 

assistência prestada às parturientes para auxiliar na progressão do trabalho de parto. 

Estas obstetrizes acreditavam que auxiliava na descida e na rotação da apresentação 

fetal. É um recurso que estimula a posição vertical, permite liberdade na adoção de 

diferentes posições, possibilita o exercício do balanço pélvico por sua característica 

de objeto lúdico que traz benefícios psicológicos, além de ter baixo custo financeiro. 

(SILVA, 2011).  
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      Entre os principais benefícios trazidos por exercícios com a bola na gravidez e 

no trabalho de parto, estão a correção da postura, o relaxamento e alongamento e o 

fortalecimento da musculatura. (SILVA, 2011).  

            O relaxamento da musculatura perineal através de massagem no assoalho 

pélvico promovido pelo bamboleio sobre a bola, estar relacionada a menos ocorrência 

de episiotomia no parto, favorecendo a integridade perineal. (MEDINA, 2009).   

         Segundo Progianti (2011), na bola suíça a mulher poderá realizar movimentos 

circulares como se estivesse no bambolê. O movimento circular com a parturiente 

sentada na bola e apoiada pelo acompanhante, tem como vantagens: 

 

- Aliviar a dor lombar; 
- Ampliar ao estreito superior; 
- Necessita de menos esforços expulsivos; 
- Facilita o encaixe, descida e rotação do feto; 
- Auxilia o tronco a empurrar o fundo de útero (vantagem mecânica); 
- Favorece o apagamento e a dilatação do colo uterino; 
- Favorece um aporte de oxigênio maior para o feto. (PROGIANTI, 2011 p.82). 

       

               A bola suíça é uma das estratégias para a promoção da livre movimentação 

da mulher durante o parto. Para seu uso com segurança é preciso a presença de um 

acompanhante para amparo e segurança da parturiente ou de um apoio firme à sua 

frente, como o leito ou a cama, por exemplo, são fundamentais. 

       A postura vertical e a movimentação podem diminuir a dor materna, facilitar a 

circulação materno-fetal e a descida do feto na pelve materna, melhorar as contrações 

uterinas e diminuir o trauma perineal, motivo pelo qual a influência das mudanças de 

posição materna no parto vem sendo um tópico de interesse há muitas décadas nas 

pesquisas. (MEDINA, 2009). 

     

5.2 PROCESSO EDUCATIVO: trabalho de parto e violência institucional 

 

      O parto enquanto evento social agrega as experiências humanas mais 

significativas para os envolvidos neste processo. Diferente de outros eventos que 

requerem assistência hospitalar, o parto é um processo fisiológico normal que precisa 

de cuidados e acolhimento. Apesar dessa constatação, a literatura vigente, aponta 

para permeabilidade da violência institucional no seu transcorrer, cometida justamente 

por aqueles que deveriam ser seus principais cuidadores. (AGUIAR, 2011). 



29 
 

      Ainda segundo Aguiar (2011), o parto hospitalar hoje praticado nas 

maternidades oferece pouca ou nenhuma possibilidade de exercício do poder da 

mulher sobre seu próprio corpo e suas experiências de parto. As intervenções feitas 

não são negociadas, nem explicadas; associada a falta de questionamentos das 

pacientes que se calam, receosas que suas indagações possam ser percebidas pelos 

profissionais de saúde como desrespeito a sua autoridade e sofrer, como 

consequência algum maltrato, destruindo as possíveis relações baseadas em 

confiança com os profissionais que as assisti, nesse contexto o corpo feminino é visto 

e imposto como um objeto de controle e domínio da medicina e como meio para se 

chegar a um fim: o nascimento. 

      A OMS (2002) define violência como a imposição de um grau significativo de 

dor e sofrimento evitáveis. Nas maternidades está se caracteriza como violência 

consentida, porque não é conscientizada com tal, ou melhor, como uma dominação 

simbólica.  

Segundo Wolff (2008), apesar dos esforços em torno da Humanização do 

Parto, persiste uma assistência onde prevalece o poder e, com isso, no caso da 

mulher parturiente, a ocorrência da dominação que extrapola e recai na 

desumanização, no não cuidado, no abuso de poder, constituindo-se em atos de 

violência.  

      Estar aberto ao diálogo, às mudanças, a compartilhar conhecimentos, 

incorporar novas práticas, reflete na qualidade da assistência no processo de parir, 

pois transmite a parturiente/família, sentimentos como tranquilidade e segurança 

quanto aos procedimentos a serem adotados. Ou seja, a interdisciplinaridade 

integrada humaniza a equipe e, consequentemente, a assistência. 

            Segundo Dias (2003), os caminhos para a prevenção da violência, no que diz 

respeito ao cuidado, são: reconhecer a educação como imprescindível e o amor como 

essencial; tomar a educação como o caminho da emancipação, buscar a 

transformação da realidade; denunciar com compromisso; humanizar a assistência; 

relembrar, reaprender, reeducar a condição humana; respeitar o próximo; utilizar o 

toque terapêutico; melhorar a comunicação cliente/equipe de enfermagem; motivar a 

valorização e a autoestima entre os integrantes da equipe de enfermagem; atribuir 

valor ao próximo; relacionar o amor ao compromisso com o próximo; resgatar a 

dignidade; assumir a ética como norteadora das ações do cuidado e/ou do processo 

de cuidar e (re) pensar a vida. 
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5.3 PROCESSO EDUCATIVO EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA 

 

Na concepção de Freire (2005), a educação representa uma busca constante 

e caracteriza-se como um processo permanente, no qual o homem é sujeito de sua 

própria educação, com capacidade de dinamizar o processo de mudança social. A 

educação em saúde tem um papel importante na humanização dos seres humanos e 

na transformação social, considera-se a ação educativa como uma estratégia para a 

humanização do parto. Entende-se que as ações educativas voltadas à gestante 

possibilitam o respeito aos aspectos emocionais, a auto e coparticipação no processo 

parturitivo e a naturalização do parto. 

    As parturientes que participam de ações educativas são capazes de reconhecer 

condutas que humanizam ou desumanizam a assistência, modificar percepções para 

fortalecer o cuidado de si e de sugerir mudanças, tendo em vista a humanização. 

Entretanto, o reconhecimento do modelo ideal de assistência não necessariamente 

promove mudanças; é preciso que toda a sociedade bem como todas as categorias 

profissionais responsáveis pelo cuidado estejam sensibilizados e dispostos a 

participar da construção desse novo paradigma de assistência, o da humanização, 

para que, de forma harmônica e dialética, a humanização do parto torne-se realidade. 

(BESSA, 2010). 

      A necessidade de práticas educativas que visem uma reflexão sobre o papel 

da mulher como protagonista de seu próprio parto e conscientização de seus direitos 

como cidadã para que tenha autonomia. Para que isto ocorra, as ações educativas no 

pré-natal devem contemplar os valores humanísticos, propiciando o desenvolvimento 

de potencialidades humanas, da autonomia do cuidado e a transformação pessoal e 

social de todos os envolvidos na assistência. (SILVA, 2010). 

 A educação em saúde atua como um potencializador do cuidado da enfermeira 

obstétrica, pois é capaz de gerar mudanças, o aprender mútuo e a construção de 

relações humanas. A estratégia do cuidar/educar da enfermeira deve ser a valorização 

do saber resultante do senso comum e ser utilizada como mola mestra para o 

investimento do conhecimento científico. (PROGIANTI, 2008). 

Na perspectiva da Humanização, considera-se importante que alguns 

conceitos necessitam ser reestruturados social e culturalmente a respeito do parto, a 

saber: parto representa risco, envolve sofrimento e medo, significa doença, simboliza 
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dor, é um procedimento médico que ocorre distante da família e que necessita de alta 

tecnologia; bem como a necessidade de implementar-se ações que possibilitem o 

conhecimento sobre o processo parturitivo, as rotinas hospitalares e os direitos da 

cliente como cidadã. Por outro lado, comunga-se com as concepções que defendem 

a ideia de que o preparo adequado da gestante e da família com relação ao parto 

proporciona resultados positivos para a mãe e para o feto. (BESSA, 2010).  

    De acordo com Oliveira, Zampierre e Brugemann (2001), o processo educativo 

pode ser terapêutico, quando favorece o enfrentamento de situações de estresse e 

crise, permitindo viver de forma mais saudável as etapas da vida. 

 Nesse contexto a educação para o parto torna-se uma possibilidade de troca 

de experiências e saberes e fortalecimento das relações interpessoais entre gestante 

/ família /profissionais de saúde, acredita-se que as ações educativas favorecem o 

compromisso com a qualidade de vida, a conquista da cidadania e a humanização do 

atendimento. 

             Análises quanto à inserção da enfermeira obstétrica no modelo de atenção ao 

parto mostra resultados positivos. Relata Gomes (2012), que nessa perspectiva a 

enfermeira obstétrica é identificada como agente estratégico na implantação de 

práticas do modelo humanizado em ambiente hospitalar; usando como estratégias de 

inclusão nesse cenário: a sistematização de um projeto, a capacitação e titulação dos 

profissionais, discutir e divulgar os resultados da assistência implementada, ampliar o 

contato com gestante no pré-natal e compartilhar o conhecimento construído com a 

gestante e sua família. 

  

5.3.1 Educação Permanente em Saúde  

 

      Na resolução Conselho nacional de Saúde (CNS) nº 353/2003 e da Portaria 

MS/GM nº 198/2004, a Educação Permanente em Saúde (EPS) tornou-se um política 

específica do SUS, usada como estratégia para a formação e o desenvolvimento de 

trabalhadores para a saúde. 

       Porém a EPS precisa ser entendida, ao mesmo tempo, como uma prática de 

ensino-aprendizagem e como uma política de educação na saúde. Como prática de 

ensino-aprendizagem significa a produção de conhecimentos no cotidiano das 

instituições de saúde, a partir da realidade vivida pelos profissionais, tendo como 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edupersau.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edupersau.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edu.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/sau.html
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princípio os problemas enfrentados no dia-a-dia do trabalho e as experiências vividas 

como base de interrogação e mudança.  

Os profissionais são visto como atores que refletem criticamente sob suas 

ações assistencialista, construindo novos conhecimentos e alternativas que levam a 

mudança das práticas iniciais. 

      O ponto central da EPS é sua permeabilidade à realidade mutável e mutante 

das ações e dos serviços de saúde; é sua ligação política com a formação de perfis 

profissionais e de serviços. (CECCIM, 2009). 

     Associar a educação com a vida cotidiana é fruto do reconhecimento do poder 

educativo existente no trabalho. Valorizar o processo de trabalho envolvendo toda 

equipe multiprofissional na reflexão da práxis promove situações diárias de 

aprendizado significativo. (BRASIL, 2009). 

     A EPS apoia-se no conceito de ensino problematizador (inserido de maneira 

crítica na realidade e sem superioridade do educador em relação ao educando) e de 

‘aprendizagem significativa’ (interessada nas experiências anteriores e nas vivências 

pessoais dos alunos, desafiante do desejar aprender mais), ou seja, ensino-

aprendizagem embasado na produção de conhecimentos que respondam a perguntas 

que pertencem ao universo de experiências e vivências de quem aprende e que gerem 

novas perguntas sobre o ser e o atuar no mundo. (CECCIM, 2005). 

     Nessa proposta, a educação permanente aponta para a necessidade da 

formação de um profissional crítico-reflexivo, capaz de transformar a realidade social 

do seu cotidiano, minimizando injustiças e desigualdades. A formação deste 

profissional deve conduzi-lo para o compromisso com a parturiente o que 

proporcionará uma qualidade assistencial íntegra, humanizada e de qualidade, com 

equidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edupersau.html
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6 PÚBLICO ALVO 

 

Neste projeto o alvo das ações será o profissional de enfermagem envolvido na 

assistência ao período gravídico-puerperal, visando transformá-lo a partir da reflexão 

crítica de sua experiência cotidiana, propondo-lhes habilidades capazes de mudar sua 

realidade assistencial, através da promoção das ações educativas voltadas para 

gestante, parturiente e puérpera, envolvendo-os no processo de parturição como 

corresponsáveis pela saúde do binômio mãe-bebê, pois um profissional crítico-

reflexivo, é capaz de transformar suas condições e habilidades no trabalho. 
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7 OBJETIVO DO PROJETO 

     

Diante do exposto e da reflexão crítica da práxis evidenciada, emergiu a 

necessidade de intervir sobre a atual prática de Assistência ao Parto e Nascimento 

em Santana do Araguaia, utilizando-se as Boas Práticas de Assistência ao Parto e 

Nascimento preconizadas pela OMS (1996). Para tanto o objetivo deste é desenvolver 

processos educativos como forma de reestruturação das ações da Atenção Primária 

no pré-natal e da Assistência ao Parto e Nascimento. 

    A adoção dessas ações baseada em evidências científicas elege o parto 

vaginal como benefício para melhor qualidade de saúde do binômio mãe-bebê, por 

meio da qualificação da Assistência ao Parto e Nascimento. 

E em cumprimento ao Plano Municipal de Saúde da gestão 2014-2017 (Anexo 

1), que estabelece entre outras ações, as seguintes prioridades: 

 - Qualificação e formação continuada em recursos humanos através da 

qualificação de gestão de recursos humanos via Educação Permanente; 

- Saúde da mulher, com ações que visem reduzir o coeficiente de mortalidade 

materna. 

Neste projeto contempla-se a integração das ações entre os diversos setores 

da saúde municipal (Planejamento-Atenção Primária-Atenção Hospitalar) visando 

uma assistência contínua, integral e comprometida em melhorar as condições de 

saúde da mulher. 
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8 METAS 

 

- Inibir a violência obstétrica praticada rotineiramente na assistência ao parto e 

nascimento pela equipe de enfermagem; 

- Sensibilizar o Conselho Municipal de Saúde como órgão que exercerá o controle 

social dessa prática; 

- Incorporar as Boas Práticas de Atenção ao Parto e Nascimento na rotina da 

assistência de enfermagem da maternidade, tais como ingesta hídrica, liberdade de 

movimentação e utilização de métodos não farmacológicos para alívio da dor; 

- Reduzir a quantidade de partos cirúrgicos no município por meio  da melhoria na 

assistência ao parto natural; 

- Construir protocolo de Boas Práticas de Atenção ao Parto e Nascimento com a 

equipe de enfermagem; 

- Reduzir as intervenções rotineiras e desnecessárias na assistência ao parto e 

nascimento como uso de ocitocina, episiotomias e manobra de Kristeller; 

- Incentivar a formação de grupos de gestantes em 8 Equipes de Estratégia Saúde da 

Família para realização dos processos educativos em preparação para o ciclo 

gravídico-puerperal; 

- Despertar nos coordenadores das Equipes Estratégia de Saúde da Família, o poder 

transformador dos processos educativos em saúde; 

- Reformar sala de pré-parto e isolamento com vista a transformá-los em quartos PPP; 

- Adquirir uma cama PPP. 
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9 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um projeto de intervenção, que consiste em uma ação organizada 

que deve responder a uma ou mais necessidades implícitas na causa sobre a qual 

incidirá a intervenção ou mediação, ou seja, trata-se de proposta objetiva e focalizada, 

para transformar uma determinada realidade. Os projetos de intervenção nascem do 

desejo de mudança da realidade vivida, ou melhor, são as pontes entre o desejo e a 

realidade. Partem de um diagnóstico sobre determinada problemática e busca 

contribuir, em alguma medida, para mudança dessa realidade. (PAZ, 2013). 

    Logo, o projeto de intervenção não é uma ação elaborada solitariamente de um 

projeto para, posteriormente, outros executarem. Trata-se, ao contrário, de um projeto 

que desde sua proposição, passando pela elaboração e desenvolvimento, ocorre no 

e com o coletivo, considerando os vários atores envolvidos no cotidiano, no mesmo 

contexto e realidade, e, portanto, sobre os mesmos problemas. 

 

9.1 PLANO DE AÇÃO 
 

1ª AÇÃO 

 

    Esta ação teve como objetivo apresentar o Projeto de Intervenção ao Conselho 

Municipal de Saúde (CMS) de Santana do Araguaia, como órgão que exerce o 

controle social, tornando-se necessário a sua compreensão a respeito do processo de 

Humanização do Parto, buscando seu apoio fiscalizador na redução da violência 

obstétrica. 

       Neste momento foi apresentada a estratégia do Ministério da Saúde - Rede 

cegonha com o objetivo de reduzir os números de óbitos evitáveis de mulheres e de 

crianças no país e a necessidade da Educação Permanente como ação 

transformadora das condições de trabalho.  

Como resultado espera-se sensibilizar os conselheiros municipais de saúde 

através da demonstração de dados e relatos da problemática vivida na Maternidade 

Municipal São Francisco de Assis, e mostrar que os altos índices de cesariana e a 

violência institucional são passíveis de resolução. Expor os problemas e buscar apoio 

para realizar as mudanças nas rotinas propostas pela implantação das Boas Práticas 

ao Parto e Nascimento é um desafio e o controle social insere-se com elo fortalecedor. 
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2ª AÇÃO 

 

      Esta ação foi direcionada a todos os profissionais de saúde que trabalham 

direta ou indiretamente na assistência a gestante, parto e puerpério, profissionais das 

unidades de saúde, profissionais da maternidade, conselho municipal de saúde, 

agentes comunitários de saúde, coordenação do Departamento de Atenção Básica, 

Secretaria de Saúde e comunidade em geral, presentes na Pré-Conferência Municipal 

de Saúde. 

      Nesta ação apresentou-se a proposta da Rede Cegonha e das Práticas 

Obstétricas baseadas em evidências científicas, apresentando dados estatísticos da 

situação do parto cesáreo e parto normal em Santana do Araguaia, destacando que 

dar à luz não é uma doença ou um processo patológico, mas uma função fisiológica e 

natural que constitui uma experiência única para a mulher e o parceiro envolvido. 

 Foram apresentadas as taxas de mortalidade de causas evitáveis de morte 

perinatal e prematuridade, utilizando-se para tal a Base de Dados do Sistema de 

Informação de Mortalidade (SIM).  

Apresentou-se ainda, os benefícios do Trabalho de Parto para mãe e feto, por 

meio da exibição do trailer do filme “O Renascimento do Parto”. 

     Com a exposição espera-se que os profissionais reflitam sobre a assistência 

ao parto oferecido na instituição, resgatando a possibilidade de repensar e refletir 

criticamente sobre a práxis enquanto profissionais envolvidos numa ação única e 

marcante na vida da mulher e que pode trazer consequências à família. 

            Esta ação objetivou difundir informações a respeito dos direitos da mulher 

durante a gestação destacando o pré-natal como grande facilitador desse processo. 

Colocar a gestante como protagonista nessa fase, incentivando-a na adoção de uma 

postura ativa, permite a corresponsabilização dela no processo parturitivo, ou seja, 

empoderar a mulher para que a mesma possa planejar seu parto. 

Como pergunta norteadora para essa reflexão usou-se: Como estão nascendo 

às crianças em Santana do Araguaia? 

 

 

3ª AÇÃO 
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Esta ação destinou-se a todos os profissionais de enfermagem que assistem o 

parto na Maternidade Municipal São Francisco de Assis a fim de incorporar as Boas 

Práticas de Atenção ao Parto e Nascimento, baseadas em evidências científicas na 

prática dessa instituição.  

      A discussão foi conduzida de forma a instigar a reflexão crítica a respeito da 

prática cotidiana, identificando as intervenções impregnadas pela violência obstétrica 

e confrontá-las com as evidências científicas apresentadas, para nortear às mudanças 

passíveis de aplicação a realidade. 

 Como produto desta, deu-se início a construção de um protocolo para 

implantação das Boas Práticas na Assistência ao Parto e Nascimento pela equipe de 

enfermagem durante a assistência ao processo de parturição. 

 

4ª AÇÃO 

 

      Esta etapa trata-se das ações que se destinaram a reestruturar as atividades 

educativas no Pré-natal, e tiveram como alvo todos os profissionais enfermeiros que 

realizam consultas de pré-natal nas Estratégias Saúde da Família. Como 

objetivos desta: 

 Reorganizar as consultas de pré-natal, por meio de roteiros e cronogramas de 

consultas, exames, ações educativas estrategicamente pré-estabelecidas;  

 Ressaltar a importância da Classificação de Risco Gestacional no pré-natal na 

prevenção e tratamento precocemente das intercorrências na gestação, 

refletindo em melhor condição de saúde para a gestante; 

 Discutir estratégias que visem à captação precoce das gestantes na iniciação 

do pré-natal;  

 Elaborar planos educativos visando à socialização de informações no pré-natal 

e parto (início, benefícios, evolução, hormônios atuantes, pós-parto). 

   Dessa forma, pretendeu-se destacar a corresponsabilidade do pré-natal como 

agente transformador de mudanças na forma de parir.  A formação do Grupo de 

Gestantes nas Estratégias Saúde da Família foi o marco desta ação, pois evidenciou 

que o caminho para mudarmos a forma de parir passa pela educação em saúde. 

  

5ª AÇÃO 
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Esta ação visou buscar parcerias na esfera político-administrativa municipal, 

estadual e federal como tentativa de melhorar a ambiência na Maternidade Municipal 

São Francisco de Assis. Nesta ação a sala de pré-parto e isolamento será 

transformada em dois quartos PPP, para tanto faz se necessário reformar esses 

ambientes e adquirir leitos PPP. 

Esta ação almeja valorizar a ambiência, organizar espaços saudáveis e 

acolhedores de trabalho, de modo a favorecer a privacidade e individualidade dos 

sujeitos que usam o espaço: usuários do serviço e trabalhadores, valorizando a 

utilização de componentes do ambiente que interagem com as pessoas. Essa 

ferramenta facilitadora do processo de trabalho deve propiciar a otimização de 

recursos e o atendimento com resolutividade. 

A ambiência pode contribuir às mudanças, por meio da coprodução dos 

espaços aspirados pelos profissionais de saúde e pelos usuários, com funcionalidade, 

possibilidades de flexibilidade, garantia de biossegurança relativa à infecção 

hospitalar, prevenção de acidentes biológicos e com arranjos que favoreçam o 

processo de trabalho. (BRASIL, 2006). 

Sabedores das dificuldades de financiamento da Rede Cegonha em relação às 

reformas e adequação das ambiências nas maternidades para construção de quartos 

PPP buscou-se parcerias inéditas entre a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria 

Municipal de Obras para realizar reforma nesses dois ambientes. Buscou-se ainda, 

sensibilizar parlamentares estaduais e federais a respeito da atenção humanizada na 

gravidez, parto e puerpério; na tentativa de promover parto e nascimento saudável ao 

binômio, foi enviado ofício para gabinete parlamentar federal solicitando ementas para 

aquisição de leitos PPP para a Maternidade Municipal são Francisco de Assis. 

 

6ª AÇÃO 

 

      Encontro “Roda de dúvidas, questionamentos, sugestões, desafios e 

mudanças.”. Esta ação foi conduzida por meio de uma roda de conversa estimuladora 

de dúvidas, questionamentos, sugestões, desafios e possíveis mudanças. Este 

momento contou com o auxílio da “caixa surpresa”, constituída de materiais diversos 

(cartolina, lápis de cor, canetinhas, revistas, massa de modelar, tesoura, cola, 

barbante, fitas e etc.), com intuito de estimular diferentes formas de expressão dos 

participantes e a reflexão do grupo a partir das falas e criações.  
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Esta ação também foi um meio de discussão sobre novas ações de educação 

permanente para a instituição, bem como sobre a continuidade do processo de 

implantação e implementação das Boas Práticas de Atenção ao Parto e Nascimento. 

Com essa atividade encerram-se as ações educativas propostas por este 

projeto de intervenção, seguindo com o processo educativo no cotidiano do trabalho 

visando à transformação da realidade. 
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10 CRONOGRAMA DO PLANO DE AÇÃO 

 

PERÍODO/
CARGA 

HORÁRIA 

RESPONSÁVEL ATIVIDADE/ 
CONTEÚDO 

ESTRATÉGIAS 
FACILITADORAS 

1ª AÇÃO 
 

18/06/14 
 

CH: 1H 
 
 

Enfermeiro da 
clínica obstétrica. 

- Apresentação do 
projeto de 
intervenção. 

- Apresentação em 
slides 
- Debate do tema 
exposto e 
confrontamento com 
denúncias recebidas 
pelo CMS. 
  

2ª AÇÃO 
 

03/07/15 
 

CH: 2 H 
 
 

Enfermeiro da 
clínica obstétrica. 
 

- Apresentação do 
projeto de 
intervenção; 
- A fisiologia do parto 
natural e seus 
benefícios para mãe 
e filho; 
- Ocitocina, a ação 
dos hormônios do 
amor; 
- Direito das 
mulheres durante o 
processo gestacional 
e de parturição; 
- Renascimento do 
Parto; 
 
 

- Exposição dialogada; 
- Discursão da 
problemática 
apresentada, por meio 
da partilha da palavra; 
- Trailer do filme 
“Renascimento do 
parto”. 
 
 

3ª AÇÃO 
 

21/08/15 
 

CH: 8H 
 
 

Enfermeiro da 
clínica 
obstétrica. 
 
Fisioterapeutas 
do Centro de 
Reabilitação 

- Rede Cegonha 
- Direito da mulher 
- Violência Obstétrica 
- Boas Práticas de 
assistência ao parto 
e nascimento e sua 
aplicação. 
- Processo de 
trabalho da equipe 
de enfermagem 
obstétrica. 

- Dinâmica de grupo 
- Exposição dialogada; 
- Roda de conversa; 
- Escuta sensível; 
-Estudo independente. 
-Elaboração do 
protocolo de boas 
práticas de atenção ao 
parto e nascimento. 
 

4ª AÇÃO 
 

10/09/2015 

Enfermeira da 
clínica 
obstétrica. 

- Reestruturação das 
ações educativas do 
pré-natal; 

- Dinâmica de 
integração da equipe; 
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 a 
11/09/2015 

 
CH: 16H 

 
 
 

 
Coordenadora 
da atenção 
Primaria à saúde 
 
Coordenação da 
vigilância a 
saúde 
 
Enfermeira pré-
natalista 
 
 

- Consulta de pré-
natal; 
- Classificação de 
Risco Gestacional; 
- Discussão sobre 
elaboração de planos 
educativos. 

- Escuta sensível das 
dificuldades da equipe 
na consulta pré-natal; 
- Exposição dialogada; 
- Roda de conversa. 
-oficina de construção 
de planos educativos 

    5ª AÇÃO 
 

17/03/2015 
e 

12/09/2015 
 

CH: 3H 
 
 

Enfermeira da 
clínica 
obstétrica. 
 
Gestor 
Municipal de 
saúde 

- Importância da 
ambiência para 
humanização e 
promoção de parto e 
nascimento 
saudáveis; 
- Importância das 
parceiras nas três 
esferas 
governamentais. 
 

- Reunião entre as 
secretarias parceiras; 
- Elaboração de ofícios 
para solicitação de 
equipamentos; 
- Articulação política 
entre gestores e 
parlamentares 
buscando sensibilizá-
los à humanização no 
parto. 

6ª AÇÃO 
 

30/10/2015 
 

CH: 3H 
 

Enfermeira da 
clínica 
obstétrica. 

- Exercício da 
reflexão sobre a 
ação; 
- Encerramento; 

- Roda de dúvidas, 
questionamentos, 
sugestões, desafios e 
mudanças; 
- Caixa surpresa. 
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11 ORÇAMENTO 
 

 
ATIVIDADES/MATERIAL 

     
    QUANTIDADE 

 
VALOR TOTAL 

1 Elaboração e Execução 
         do Projeto  

  

1.1 Impressão de material 100 R$ 20,00 

1.2 Cópias 110 R$ 10,00 

1.3 Pastas plásticas 40 R$ 80,00 

1.4 Canetas 40 R$ 80,00 

1.5 Papel (resma) 1 R$ 12,00 

1.6 Pincéis atômicos 6 R$ 36,00 

1.7 Papel Madeira 20 R$ 60,00 

1.8 Encadernação 5 
 

R$ 10,00 

1.9 Caixa surpresa 
 

1 R$ 50,00 

2.0 Cofee break 6 R$ 300,00 

2.1 Balões 1 R$ 10,00 

2 Qualificação e Apresentação 
           do Projeto 

  

2.1 Papel (resma) 2 R$ 24,00 

2.2 Impressão 200 R$ 40,00 

2.3 Encadernação 4 R$ 12,00 

TOTAL  R$ 704,00 

 
 
 
 
 
 



44 
 

12 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 

  CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (ATIVIDADE / TEMPO) 

ATIVIDADE   MESES 

Jan  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Out Nov 

Elaboração do Projeto X X X X X       

Qualificação do Projeto      X      

Divulgação do Projeto para os 
participantes 

     X      

Planejamento das ações X X X X X       

Execução do Projeto      X X X X   

Avaliações           X 

Elaboração do Trabalho Final          X X 

Apresentação do trabalho de 
conclusão de curso 

          X 
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13 RECURSOS HUMANOS 
 

Como parceiros, para diagnóstico do problema, que inspirou este projeto 

tivemos a colaboração da coordenação da Vigilância em Saúde (VISA) e coordenação 

da Atenção Primária em Saúde (APS), que por meio de dados comprovou-se impacto 

da assistência oferecida no ciclo gravídico-puerperal na saúde materna e neonatal.  

Como executores tivemos a colaboração dos enfermeiros das Estratégias 

Saúde da Família, que por meio das oficinas planejaram a formação dos Grupos de 

Gestantes e os processos educativos para início da atividades educativas no pré-

natal. 

 Na Maternidade Municipal elegemos com parceiros na observância do 

protocolo de Boas Práticas na Atenção ao Parto e Nascimento à equipe de 

enfermagem e fisioterapia, que acolhe, educa e reassumi uma nova visão sobre o 

processo parturitivo. 

 

 
         Foto 1- Equipe profissional envolvida no projeto 
 
 

A gestão da Secretaria Municipal de Saúde assume a parceria com outros 

setores do serviço público para prover adequação da ambiência ao novo modelo de 

parto proposto, enquanto se aguarda a confirmação dos materiais e equipamentos 

empenhados mediante ementa parlamentar. 
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14 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO 
  

O projeto de intervenção foi apresentado durante reunião ordinária mensal do 

Conselho Municipal de Saúde, contou com a presença de todos os conselheiros 

municipais de saúde titulares. A apresentação foi expositiva dialogada com o uso 

Projetor multimídia, durante 30 minutos. Após a apresentação aos conselheiros e 

membros da secretaria municipal de saúde, foi possível debater durante 30 minutos 

sobre a problemática da violência obstétrica, altos de índices de partos cesáreos do 

nosso município e a morbidade e mortalidade materna e neonatal. Durante a 

apresentação do projeto enfatizou-se sobre as ações que contemplam a programação 

contida no Plano Municipal de Saúde, aprovada por este conselho (Anexo 1). Na 

finalização da apresentação, a presidente do Conselho Municipal de Saúde colocou o 

órgão a disposição do projeto, comprometendo-se a visitas frequentes na Maternidade 

Municipal São Francisco de Assis para acompanhamento da Implantação das Boas 

Práticas de Assistência ao Parto e Nascimento.  

           Em seguida, houve o convite para a exposição da problemática trazida pelo 

Projeto de Intervenção durante a 1ª Plenária Municipal de Saúde com o tema: Saúde 

Pública de qualidade, para cuidar bem das pessoas: Direito do Povo Brasileiro. 

A exposição foi expositiva dialogada com duração de 40 minutos, sendo 

encerrada com a apresentação de trechos do Documentário Renascimento do Parto 

(Foto 2). Após a apresentação houve debate e perguntas sobre o tema, baseadas nas 

reflexões críticas da prática profissional e relatos de situações de violência obstétrica 

vivenciados na Maternidade Municipal São Francisco de Assis, reafirmando a 

existência da problemática vivida e reforçando a necessidade da implantação das 

Boas práticas de Atenção ao Parto e nascimento. 

         

                   FOTO 2 - APRESENTAÇÃO PRÉ-CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE    
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A ação desenvolvida na maternidade foi organizada de forma que a equipe de 

enfermagem e equipe de fisioterapia pudessem interagir. Nesta ação os 

fisioterapeutas da rede de assistência foram colaboradores e parceiros (Foto 4). Com 

duração de 8 horas, foram desenvolvidas atividades como dinâmicas de grupo, relatos 

de experiência, aulas prática de métodos não farmacológicos de alívio da dor e uso 

da bola suíça no trabalho de parto (Foto 3); como estratégias tivemos rodas de 

conversas e exposições orais e exibição do filme “Renascimento do Parto”. Dentre os 

temas discutidos, destacamos: Rede Cegonha, Direito da mulher, Violência 

Obstétrica, Boas Práticas de assistência ao parto e nascimento e sua aplicação e 

Processo de trabalho da equipe de enfermagem obstétrica. Finalizou-se a ação com 

a construção e apresentação do protocolo de Boas Práticas de Assistência ao parto e 

Nascimento (Foto 4). 

 

 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FOTO 3- MÉTODOS NÃO FARMACOLOGICOS DE ALIVÍO DA DOR                                         FOTO 4-USO DE BOLA SUIÇA NO TRABALHO DE PARTO                               

          

Nos meses que se seguiram após a ação observou-se mudanças na 

assistência de enfermagem, na condução do trabalho de parto, aplicação das 

tecnologias não invasivas de cuidado, uso da bola suíça, massagens para alívio da 

dor e as técnicas de respiração foram sendo incorporadas na rotina da assistência, 

embora não proposto nesse projeto outras ações classificadas com benéficas também 

foram incorporadas na assistência como contato precoce pele a pele e clampeamento 

tardio do coto umbilical. 

         Em setembro de 2015 houve redução da taxa de cesáreo para 22%, sendo a 

taxa anual até Setembro de 2015 variando em 38% (Anexo 3), apesar da prática 

intervencionista ainda predominar na classe médica, o aumento quantitativo de partos 

vaginais precisa ser avaliado qualitativamente, para tanto será proposto a rotina da 
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maternidade a Ficha de acompanhamento de Partos Normais (Apêndice 2), para 

auxiliar a avaliação, nos próximos meses, da qualidade das ações e intervenções 

aplicadas no processo parturitivo. 

             A ação desenvolvida junto as Equipes Saúde da Família se caracterizou como 

o marco desse projeto, com duração de 16 horas, contou com a colaboração da 

Enfermeira Coordenadora Municipal da VISA, Enfermeira Coordenadora Municipal da 

Atenção Básica e Enfermeira Diretora do Hospital Municipal são Francisco de Assis 

(Foto 5).  

Com a interação entre Hospital/Atenção Primária foi possível discutir e refletir 

sobre a rede de assistência à saúde municipal oferecida a mulher no Ciclo gravídico-

puerperal. Foram debatidos diversos temas: 

- Reestruturação das ações educativas do pré-natal; 

- Consulta de pré-natal; 

- Classificação de Risco Gestacional; 

- Discussão sobre a importância da formação de grupos de Gestante 

- Elaboração de planos educativos. 

 

Enfatizou-se a qualidade da assistência pré-natal como maior fator de adesão 

a gestante ao pré-natal, destacando as ações educativas como ações 

transformadoras para os profissionais e gestantes. Esta ação finalizou com o 

planejamento da formação de Grupos de Gestantes e dos planos educativas por cada 

Estratégia Saúde de Família, que se integrará as atividades do cotidiano do pré-natal 

tendo como colaboradores profissionais da área hospitalar e do Núcleo de Apoio a 

Saúde da Família (NASF) (Foto 6). 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

FOTO 5 - AÇÃO PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE            FOTO 6 - EXPOSIÇÃO DO PLANEJAMNETO DAS AÇÕES EDUCATIVAS                                                                       
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Na ESF, houve dificuldades relacionadas à sobrecarga de campanhas e 

programas trabalhados nessas equipes, onde reconhecemos que cada equipe terá 

que fazer um esforço extra para implantar o grupo de gestante e começar as ações 

educativas, a partir de Novembro de 2015. 

 Enviou-se um ofício a parlamentares (Apêndice 1), onde obtivemos a Proposta 

de Aquisição de Equipamento/Material Permanente no Fundo nacional de Saúde, nº 

da proposta: 12835.008000/1150-04, Recurso de Emenda parlamentar – 81001438, 

no valor de R$ 299.930.00 – Júlia Marinho, com parecer técnico-econômico e de 

mérito favorável em 28/09/2015 (Anexo 2). Aguardando a conclusão do processo pelo 

Ministério da Saúde.  

Em contrapartida do município, a aquisição dos materiais para reforma e pintura 

das enfermarias aguarda cotação de preços para compra, segundo departamento 

administrativo.  

As inquietações iniciais que despertaram o desejo de construir este projeto e a 

cobrança na busca de mais qualidade para o serviço obstétrico do município, resume-

se na fala de Paulo Freire: 

Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso 
para constatar, constatando intervenho, intervindo educo e me educo. 
Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar 
a novidade. (PAULO FREIRE, 1997). 

              Na finalização, percebeu-se que este projeto em busca de transformações 

nas práticas assistenciais e na relação profissional-parturiente é apenas o começo de 

um longo caminho. Ressignificar em cada profissional a assistência oferecida no 

trabalho de parto, é um ação diária que precisa ser alimentada no cotidiano através 

da Educação Permanente em Saúde.  

 O processo educativo assume o compromisso da autoavaliação profissional, a 

cada assistência podemos refletir sobre nossas ações, despertando a necessidade de 

conhecimentos e desenvolvimento de novas habilidades, como consequência 

assume-se a corresponsabilidade no processo parturitivo em busca de oferecer uma 

assistência respeitosa e humanizada.  
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APÊNDICE 1 

 

17 DE MARÇO DE 2015  

JÚLIA MARINHO 

Deputada Federal 

PSC/PA 

Senhora Júlia Marinho 

   O avanço das Políticas Públicas de Atenção à Saúde da Mulher no decorrer da 
história do nosso país se disseminou e chegaram as regiões mais longínquas. E hoje 
estamos num patamar onde se destacam a Política de Humanização ao Pré-natal e 
Nascimento (Portaria/GM nº 569, de 1/06/2000), reforçada pela Rede de Assistência 
à Saúde (Portaria GM nº4279, de 30/12/2010) e, a qual faz parte a Rede Cegonha 
(Portaria/GM nº 1459, de 24/06/2011) essa iniciativa ambiciosa e pioneira que visa 
alcançar muitos objetivos, entre os quais a redução do número de óbitos evitáveis de 
mulheres e de crianças no país. 
   Nesse contexto, no qual não se pode aceitar a falta de acesso e de qualidade aos 
serviços de Saúde; garantir que o Sistema Único de Saúde seja cada vez mais 
universal, integral, equânime e resolutivo é uma responsabilidade de todos os 
gestores e trabalhadores do SUS. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO FRANCISCO 
DE ASSIS 

Av: Vinícius de Freitas, S/N, Bairro: Bel Recanto 

Tele (94) 3431 1237 

Maternidadesfassis.santana@hotmail.com 
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        Somos sabedores que o financiamento para custeio desta rede está parado e, 

segundo o Ministério da saúde em análise há mais de 1 ano, custeio este que 

adequaria a ambiência e proveria equipamentos para as maternidades que aderiram 

a Rede Cegonha. 

   Foram alocados para reforma e ampliação da Maternidade Municipal São Francisco 
de Assis 200.000 mil reais e para equipamentos 150.000 mil reais, entre estes 3 
camas PPP destinadas à realização do parto em posições verticalizadas. Evidências 
apontam que o trabalho de parto é mais fisiológico quando se permite que a mãe adote 
livremente a posição vertical durante o período de dilatação. A vantagem se explica 
por: 
• no ângulo entre o eixo fetal e o estreito superior favorece o encaixamento; 
• as contrações são mais intensas e eficientes; 
• a mulher está mais cômoda e sofre menos dor; 
• a duração do trabalho diminui. 
    Sem intervenção de outras manobras, a posição vertical, comprovadamente, 
encurta a duração do trabalho de parto. 
   Diante do exposto solicitamos a vossa senhoria, 1 cama PPP, para que possamos 

colocar em prática o modelo de assistencial de Boas Práticas ao Parto e Nascimento 

proposto pela Rede Cegonha e prestarmos uma assistência mais humanizada voltada 

para o protagonismo da mulher e respeitando o direito da mulher de escolher a 

posição na qual quer parir. 

   Sabendo do vosso apreço a esta questão e como representante das mulheres 

paraenses no Congresso Nacional contamos com vossa colaboração para melhoria 

da qualidade do nascimento em nosso município, subscrevemos com cordiais 

saudações. 

 

Atenciosamente, 

kely Cristina Lins da Silva 

ENFERMEIRA OBSTETRA 

ESPECIALIZANDA DO CEEO/REDE CEGONHA 

 

 

 

 

 



58 
 

APÊNDICE 2 

 

 ESTADO DO PARÁ 

    GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Maternidade Municipal São Francisco de Assis 
 

1.IDENTIFICAÇÃO 
Nome: 
Idade: 
Procedência: 
Demanda:   (   )espontânea     (   )referenciada  
G ____ P____A____ IG(um)_________IG(usg)_________                                   
Realização pré natal    (   )não    (   )  sim-Local____________________ 

Em trabalho de parto   (   )não    (   ) sim – Tempo de trabalho de parto:______ 

2.ACOMPANHANTE 
(   )Sim          (   )  não   Justifique: 

3.PARTO EM POSIÇÃO DORSAL 
(  )Sim            (    )Não             assistido por:   (   ) Médico          (   ) Enfermeiro 

4.USO DE OCITOCINA 
(   )Não          (   )Sim   Justifique: 

5.USO DE EPISIOTOMIA 
(   )Não          (   )Sim   Justifique: 

6.USO DE JEJUM 
(   )Não          (   )Sim    Justifique: 

7.GESTANTE FEZ USO DE HIDRATAÇÃO VENOSA 
(   )Não          (   )Sim     Se sim justifique:_____________________________ 

8.FEZ USO DE CLISTER ENEMA 
(   ) Não          (   )Sim 

9. USO DE MÉTODOS NÃO FARMACOLÓGICO PARA ALIVIO DA DOR 
(   )Sim    (   )Não       Se sim quais?__________________________________ 

10.INDICAÇÃO DE CESARIO 
(   )Não          (   )Sim     Se sim Justifique:_____________________________ 

11.CONTATO PELE A PELE AO NASCIMENTO 
(   )Sim          (   ) Não    Se não justifique:_____________________________ 

12.ESTIMULADA AMAMENTAÇÃO NA 1° HORA DE VIDA 
(   )Sim         (   ) Não      Se não justifique:_____________________________ 

13.CONDIÇÃO DO RN AO NASCIMENTO 
Apgar 1´ _____________ Apgar 5´____________ Peso ______________ 

14.ACOMPANHANTE NO ALOJAMENTO CONJUNTO 
(   ) Sim        (   ) Não      Se não justifique:_____________________________ 
 

 

Santana do Araguaia, ----/----/-------. 
 
 

     -------------------------         --------------------------              ---------------------------- 
             Médico                         Enfermeiro                       Técnico Enfermagem   
   (assinatura e carimbo)              (assinatura e carimbo)                     (assinatura e carimbo) 
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ANEXO 1 
 

 

 
ESTADO DO PARÁ 

Governo Municipal de Santana do Araguaia 
Secretaria Municipal de Saúde 

 

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 
GESTÃO 2014/2017 

 

8- PLANEJAMENTOS, PRIORIDADES, METAS E AÇÕES 

 

8.1- Manutenção e Reestruturação do Programa de Saúde 

 

METAS AÇÕES RESULTADOS 
ESPERADOS 

 Estruturação do 
Centro de parto 
normal 

 

 Aquisição de equipamentos e 
manutenção para o 
atendimento do parto 

 

 Melhor 
assistência ao 
parto 
 

 Readequar e Equipar 
as edificações de 
saúde existentes no 
município e construir 
novas. 

 Mediante reformas e 
construções de novas 
unidades de saúde 

 Aquisição de equipamentos 
para as unidades 

 

 Unidades de 
saúde 
adequadas às 
necessidades do 
serviço. 

 Otimizar custos. 

 Consolidar os fluxos 
de referência e contra 
referência 

 Implantar fluxos 

 Implantar complexo regulador 

 Ampliar e 
descentralizar as 
especialidades 
ambulatoriais. 

 Otimizar os 
custos 

 
8.2 – Qualificação e formação continuada em RH 

 

METAS AÇÕES RESULTADOS 
ESPERADOS 

 Educação 
Permanente para 
profissionais de 
saúde. 

 Formação de facilitadores de 
Educação Permanente. 

 

 Melhorar a 
qualidade dos 
serviços 
prestados. 

 

 Qualificação da 
Gestão de Recursos 
Humanos. 

 Intensificar ações de Educação 
Permanente em Saúde para os 
trabalhadores da saúde, 

 Promover o 
acesso, o vínculo, 
a 
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 coordenadores e gerentes dos 
serviços de saúde enfocando os 
cuidados de saúde com base 
nos ciclos de vida. 

 Incentivar ações de 
aprimoramento profissional. 

 Criação de um núcleo de 
Educação Permanente em 
Saúde. 

 

responsabilizaçã
o, a 
resolutividade, a 
autonomia do 
processo de 
trabalho, a gestão 
participativa, a 
Clínica ampliada, 
a humanização, o 
trabalho em 
equipe. 

 
8.9 – Saúde da Mulher 

 

METAS AÇÕES RESULTADOS 
ESPERADOS 

 Redução do 
coeficiente de 
mortalidade 
materna 

 Através da ação dos 
ACS intensificar a 
busca ativa a 
gestantes no 1º 
trimestre de gravidez. 

 Trazer preceptorias na 
área de PN para 
profissionais do PSF. 

 Referenciar o PN e o 
Parto de Risco a 
Maternidade 
Municipal. 

 Implantação dos 
protocolos de conduta 
em GO 

 

 Atingir as metas 
pactuadas nos 
Indicadores de 
Atenção Básica. 
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ANEXO 2 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 
PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE 

Nº. DA PROPOSTA: 12835.008000/115004 
IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE CNPJ: 12.835.008/000157 
NOME DO FUNDO DE SAÚDE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Endereço Completo: NUNCIO MALZONE BALNEARIO 
EA: MUNICIPAL 
Tipo: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
CEP:68560000 
UF:PA 
Município: SANTANA DO ARAGUAIA 
TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA: Recurso de Emenda Parlamentar 81001438 R$ 299.930,00 JÚLIA 
MARINHO 
DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S) 
Nome: MATERNIDADE MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS 
Tipo Unidade: HOSPITAL ESPECIALIZADO 
CNPJ: 05.832.977/000199 
CNES: 6106005 
Endereço: AV VINICIUS DE FREITAS ANEXO AO HMSFA BEL RECANTO, CEP:68560000 
OBJETO DA PROPOSTA: AQUISIÇÃO DE 81253 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 
UNIDADE ASSISTIDA: MATERNIDADE MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS CNES: 6106005 
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA: AMPLIAÇÃO DO ACESSO POR DEMANDA REPRIMIDA 
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR: ADSCRITO 
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE 
AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 
DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNÍCIPIOS ADSCRITOS. 
A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, VISA MELHORAR A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA PRESTADA AO USUÁRIO 
EM ESPECIAL A ASSISTÊNCIA E MONITORAMENTO AO TRABALHO DE PARTO, HUMANIZANDO A ASSISTÊNCIA 
ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DO MOBILIÁRIO E OS CUIDADOS IMEDIATOS AO RECÉM NASCIDO, COM UMA VISÃO 
A REDUÇÃO A MORTALIDADE MATERNA/INFANTIL DO NOSSO MUNICÍPIO. O CNES BENEFICIADO É O 6106005 
(MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS), INFORMAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS PLEITEADOS 
NÃO EXISTE NA MATERNIDADE MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS VISA IMPLEMENTAR A REDE DE 
CUIDADOS A MULHER NO CICLO GRAVIDICOPUERPERA PROMOVENDO UMA ASSISTENCIA MAIS QUALIFICADA, 
ESTRUTURADA E ORGANIZADA NA ATENÇÃO A SAÚDE MATERNO-INFANTIL DO MUNICÍPIO, 
COM VISTA A REDUÇÃO DA MORBIDADE E MORTALIDADE MATERNA E NEONATAL. O MUNICÍPIO DE SANTANA 
DO ARAGUAIA, POSSUI UMA POPULAÇÃO DE 67.033 HABITANTES (IBGE 2015), ONDE 1.282 HABITANTES SÃO 
MULHERES EM IDADE FÉRTIL. HOJE TEMOS CADASTRADA 536 GESTANTES ASSISTIDAS NA REDE DE ATENÇÃO 
AO PRÉNATAL. EM 2014, 46% DOS PARTOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO FORAM PARTOS CIRURGICOS 
REFLETINDO DIRETAMENTE NO AUMENTO DA TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL (SINASC/2014). O SERVIÇO 
DE OBSTETRÍCIA DO MUNICÍPIO PASSA POR MUDANÇAS NAS SUAS CONDUTAS, TENDO COMO FOCO PRINCIPAL 
A INCORPORAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO (OMS, 1996), NESTA 
MUDANÇA, DESPERTOU-SE O DESEJO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS QUE FACILITARAM 
ADOÇÃO DE CONDUTAS PELO MELHOR MONITORAMENTO DO TRABALHO DE PARTO E FACILITARÁ A ADESÃO 
AO PARTO NORMAL ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DO RESPEITO A PRIVACIDADE E RESOLUTIVIDADE DO SERVIÇO. 
COM ESTA AQUISIÇÃO OS AMBIENTES SERÃO READEQUADOS, ONDE SALA DE PRÉPARTO E ISOLAMENTO SERÃO 
TRANSFORMADOS EM QUARTOS PPP. E A SALA DE PARTO SERÁ READEQUADA PARA ASSISTÊNCIA AO RN QUE 
NECESSITE DE CUIDADOS ESPECÍFICOS. ATÉ AGOSTO/2015, TIVEMOS UM NUMERO DE 13 ÓBITOS INFANTIS 
(SIM/2015), ESSE NUMERO POSSIVELMENTE ULTRAPASSARÁ O NÚMERO DE ÓBITOS DE 2014, QUE FORAM 16 
ÓBITOS INFANTIS. OS EQUIPAMENTOS PLEITEADOS PROMOVERÁ MELHOR ASSISTÊNCIA AO NEONATAL, 
TRANSPORTE SEGURO ATÉ SUA UNIDADE DE REFERÊNCIA E MANUTENÇÃO DE SUA ESTABILIDADE ATÉ 
CONFIRMAÇÃO DA VAGA. NA MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DISPOMOS DOS 
SEGUINTES PROFISSIONAIS TRABALHANDO NO REGIME DE 40 HORAS/SEMANAL: SERGIO SILVIO DA SILVA ¿ 
MÉDICO OBSTETRA / JOÃO CARLOS FERREIRA REIS ¿ MÉDICO OBSTÉTRA / LIVIA DE OLIVEIRA RESENDE ¿ 
MÉDICA PEDIATRA / KELY CRISTINA LINS DA SILVA ¿ ENFERMEIRA OBSTETRA. 
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA: 67033, 20000 
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU 
MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO: EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL 
PERMANENTE 
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 
EMISSÃO DE LAUDO? 
SIM 
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MINISTÉRIO DA SAÚDE 
PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE 

Nº. DA PROPOSTA: 12835.008000/115004 
IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE CNPJ:12.835.008/000157 
NOME DO FUNDO DE SAÚDE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Endereço Completo: NUNCIO MALZONE, BALNEARIO 
EA: MUNICIPAL 
Tipo: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
CEP: 68560000 
UF: PA 
Município: SANTANA DO ARAGUAIA 
PARECER TÉCNICO 
Tipo :PARECER EQUIPAMENTO 
Situação: FAVORAVEL  
Data 28/09/2015 
PARECER TÉCNICOECONÔMICO MS/SE/DEFNS/CGAFI/COAINF Conclusão: Não objeção A(O) FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE/PA, por intermédio da Proposta Fundo a Fundo nº 12835008000115004, apresenta pleito 
para a aquisição de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA EM SAÚDE, identificados e caracterizados conforme as especificações técnicas constantes na 

Seção "Equipamentos/Material Permanente, para a(s) seguinte(s) Unidade(s) Assistida(s): MATERNIDADE 
MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS". De acordo com a sistemática de análise instituída pelas Normas de 
Cooperação Financeira na modalidade Fundo a Fundo, aprovada pela Portaria MS nº 3134 de 17 de Dezembro de 
2013, a presente Proposta obteve preliminarmente, conforme Pareceres finais emitidos pela Secretaria de 
Atenção a Saúde/MS em 25/09/2015 (parecer favorável) e 25/09/2015 (parecer de acordo), junto ao Sistema 
de Propostas Fundo a Fundo (SISPROFNS), Parecer Técnico de Mérito Favorável para a solicitação de recursos 
financeiros visando a aquisição de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. Compreende-se no Parecer de Mérito a análise da coerência e 
compatibilidade do pleito com as questões relacionadas aos objetivos, prioridades do Ministério da Saúde, perfil 
e papel estratégico da instituição proponente para o desenvolvimento regional e na descentralização do 
atendimento, bem como a necessidade de infraestrutura física e de recursos humanos necessários para o 
funcionamento e operabilidade dos equipamentos pleiteados. Em concordância com as referidas Normas, este 
Parecer Técnico de Equipamentos visa avaliar, com base na descrição e detalhamento das especificações técnicas 
apresentadas, somente a compatibilidade técnico-econômica de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 
PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE pleiteados, abstraindo-se aspectos 
relacionados à habilitação do proponente e seus dirigentes, mérito da proposta, viabilidade e sustentabilidade do 
pleito, e questões de natureza jurídico/legais e contábil/financeiras. Nesse sentido, considerando as informações 
de preços colhidas no âmbito deste Ministério e com base exclusivamente na análise do último conjunto de 
especificações enviado pelo Proponente, conforme cópia da Proposta extraída do Sistema de Propostas Fundo a 
Fundo(SISPROFNS) do dia 28/09/2015, carimbada, rubricada e anexada a este parecer, não foram observadas 
distorções significativas que justificassem uma objeção à aprovação da Proposta em pauta. Nestes termos, sob 
o ponto de vista exclusivamente técnico-econômico, restrito às especificações técnicas e valores apresentados 
na Proposta analisada, nada temos a opor quanto à aprovação dos itens relativos a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 
E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE no valor total de R$ 
299.930,00 (Duzentos e noventa e nove mil, novecentos e trinta reais). 
CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES: As análises das estimativas de preço apresentadas na presente proposta 
utilizaram como referência o SIGEM Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do 
Ministério da Saúde, composta pela RENEM que é a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes 
financiáveis para o SUS, bem como, o PROCOT Programa de Cooperação Técnica (disponível em 
www.fns.saude.gov.br/SIGEM/PROCOT), que é um banco de dados do Ministério da Saúde, que contém 
informações de pregões presenciais e eletrônicos, cotações de fornecedores especializados, além de pesquisas 
em sistemas com estimativas de preços de tecnologias médicas, como o ECRI Institute. Ressaltamos que não 
foram avaliadas, nessa etapa, plantas técnicas, características técnicas do(s) local(is) de instalação, 
sustentabilidade, viabilidade técnica, autorizações eventualmente necessárias de órgãos competentes, e 
adequação à outras exigências que não se relacionassem diretamente com a avaliação da compatibilidade técnico-
econômica dos equipamentos médico-hospitalares descritos na Proposta em questão, tendo em vista que essas 
verificações são de responsabilidade de outras áreas finalísticas que já as fizeram ou as farão, caso necessárias, 
em etapa posterior a presente análise. Informamos que os itens com indicação de Registros de Preços, 
disponibilizados pelo Ministério da Saúde, não foram objeto desta coordenação, por já terem licitados e 
homologados, considerando os dispositivos do Decreto 7892 de 23/01/2013, do Decreto 8250 de 23/05/2014 e 
da Lei 8666/93. Este parecer não afasta a necessidade de cumprimento integral da Lei de Licitações e Contratos 
n.º 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, como a apresentação do registro da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária ANVISA, para os itens cujo registro é de caráter obrigatório. Conforme o Decreto nº 5.504/2005 as 
compras a serem realizadas, por entes públicos ou privados, com os recursos ou bens repassados voluntariamente 
pela União, devem ser contratadas mediante processo de licitação pública na modalidade pregão, sendo 

preferencial a utilização de sua forma eletrônica. Caso a proposta em pauta venha resultar no repasse de recursos 
financeiros para a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, lembramos que os itens a serem adquiridos deverão ser novos, 
sendo vedada a aquisição de equipamentos usados, recondicionados ou remanufaturados. Para efeito de licitação, 
as especificações dos itens deverão ser suprimidas de quaisquer referências a marcas ou modelos, bem como 
características dimensionais ou de desempenho, que direcionem para determinado fabricante/empresa ou 
restrinjam a ampla participação de licitantes no certame. Os valores ora analisados não deverão ser utilizados 
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como referência única e absoluta de preços no processo licitatório. A comissão de licitações do convenente, de 
acordo com o estabelecido na legislação vigente, deverá realizar preliminarmente a cotação e aferição de cada 
item, buscando na licitação a aquisição dos itens pelo melhor preço possível, respeitando-se a coerência de 
especificações e preços constantes na relação de itens aprovada. Brasília, 28 de setembro de 
2015._________________________________EDSON PEREIRA DE LIMA Analista Técnico CPF: 932.490.98191 
                   MS/SE/DEFNS/CGAFI/COAINF 
 

EDSON PEREIRA DE LIMA 
Secretaria Executiva 

Telefone: 06133152701 
 

 
PARECER TÉCNICO 
Tipo: PARECER TECNICO ECON 
Situação: FAVORAVEL  
Data: 28/09/2015 
Considerando o Parecer Técnico de Equipamentos "FAVORÁVEL", obtidos a partir da análise técnico-econômica 
realizada pela respectiva área desta Coordenação, através do(a) técnico(a) EDSON PEREIRA DE LIMA, no dia 
28/09/2015, nada temos a opor quanto ao prosseguimento da presente proposta, com vistas à formalização do 
projeto, nos termos da Portaria GM 3.134, de 17 de dezembro de 2013. MARCIO LUIS BORSIO Coordenador 
COAINF/CGAFI/DEFNS/SE/MS. 
 

MARCIO LUIS BORSIO 
Secretaria Executiva 
Telefone: 613153004 

 
PARECER TÉCNICO 
Tipo: PARECER TECNICO  
Situação: FAVORAVEL 
Data: 25/09/2015 
PARECER DE MÉRITO A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher tem como um dos seus 
objetivos, a atenção integral à saúde da mulher por intermédio da humanização e qualificação do atendimento, 
dos sistemas de informação e outros aspectos relacionados. No conjunto de políticas voltadas para as mulheres, 
as linhas de cuidados de mulheres em idade fértil e a redução da mortalidade materna e neonatal e o 

enfrentamento da violência contra as mulheres são prioridades do Ministério da Saúde. A Rede Cegonha se baseia 
nos princípios da defesa dos direitos humanos, do respeito à diversidade cultural, étnica e racial e às diferenças 
regionais e à equidade, do enfoque de gênero. A nova Estratégia será implementada mediante a qualificação do 
modelo de atenção a gravidez, parto, nascimento, aborto e puerpério, na perspectiva da promoção, humanização 
e práticas baseadas em evidências e na defesa dos direitos humanos. No componente do Parto e Nascimento 
estão previstas uma série de ações, dentre as quais o financiamento para Reforma e Ampliação para Adequação 
da Ambiência dos serviços de partos nas Maternidades, Ampliação ou Reforma de Centros de Parto Normal, 
Reformas e Ampliação de Casas de Apoio à Gestante, Puérpera e Bebê, Equipamentos e Material Permanente. 
Para o repasse destes recursos é necessária a formalização da adesão à Rede Cegonha dos municípios e Estado 
na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), assim como do desencadeamento das fases de operacionalização da 
Rede Cegonha. O projeto em pauta está adequado aos Objetivos Estratégicos da Secretaria de Atenção à 
Saúde/MS, ao PPA2012 2015, e a Portaria nº 1.459 de 24/06/2011, publicada no Diário Oficial União nº 121 de 
27/06/2011. O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA, por intermédio da Proposta de 
Emenda nº 12835008000115004/2015, apresenta pleito para a Aquisição de Equipamento e Material Permanente 
para a Maternidade Municipal São Francisco de Assis CNES nº 6106005, por meio da Ação 8535 ¿ Estruturação 
de Unidades de Atenção Especializada em Saúde. Nesses termos, sob o ponto de vista exclusivamente do mérito, 
restrito às informações contidas na referida proposta e nos documentos a ela anexados no sistema de 
cadastramento de propostas do Fundo Nacional de Saúde, e considerando as consultas realizadas nos sistemas 
gerenciais do Ministério da Saúde nessa data, esta Coordenação Geral de Saúde da Mulher DAPES/SAS/MS é 
favorável ao mérito da proposta apresentada, consubstanciada na Política e Programa acima referidos da 
proposta. 
 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES: A autenticidade das informações e documentos fornecidos pelo 
proponente são de sua inteira responsabilidade, conforme legislação pertinente. Ressaltase que a proposta deverá 
ser submetida ao Fundo Nacional de Saúde para análise de sua viabilidade frente à legislação e às normas 
específicas. Chama-se a atenção para o fato de que a não objeção produzida por esse parecer, refere-se ao objeto 
avaliado na referida proposta na data de 25/09/2015. __________________________________ MARIA ESTHER 
DE ALBUQUERQUE VILELA COORDENADORGERAL DA CGSM/DAPES/SAS/MS. 
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ANEXO 3 

 
 

ESTADO DO PARÁ 
Governo Municipal de Santana do Araguaia 

Secretaria Municipal de Saúde 
Vigilância à saúde 

  

 

FREQUÊNCIA POR TIPO DE PARTO SEGUNDO MUNICÍPIO RESIDÊNCIA-PA 

150670 SANTANA DO ARAGUAIA ANO 2015 

 

MÊS/2015 PARTO VAGINAL PARTO CESÁREO TAXA PARTO 

CESÁREO 

Janeiro 20 18 47% 

Fevereiro 18 19 51% 

Março 25 15 37% 

Abril 22 24 52% 

Maio 32 14 30% 

Junho 29 17 36% 

Julho 31 17 35% 

Agosto 28 12 30% 

Setembro 31 9 22% 

FONTE: SINASC, 2015. 

 

 

 

 

 


