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1. RESUMO 

A assistência obstétrica no Brasil reflete um cenário de assistência que está 

centrada no modelo biomédico, no uso excessivo de tecnologias duras e práticas 

intervencionistas que refletem em uma alta taxa de cesarianas e aumento dos casos 

de violência obstétrica. As taxas de mortalidade materna e neonatal evidencia a 

necessidade de novas práticas obstétricas e a inserção de profissionais não médico. 

Objetivo: Identificar os benefícios da assistência obstétrica prestada por obstetrizes 

e enfermeiras obstetras para a saúde materna e perinatal. Metodologia: Trata-se de 

uma Revisão Integrativa de Literatura. A busca será conduzida nas bases de dados 

PubMed, BVS, Lilacs e Scielo. Serão incluídos na revisão estudos primários, 

publicados em língua portuguesa, inglesa e espanhola nos últimos dez anos. Serão 

excluídos os estudos que não abordarem os benefícios da prática obstétrica não 

médica ou a prática de parteiras tradicionais. Resultados preliminares: Até o 

momento, 15 artigos foram incorporados a revisão, eles mostram que a assistência 

por obstetrizes e enfermeiras obstetras está associada com diversos benefícios para 

as mães e bebês, como maior satisfação com o parto, maior chance de ter um parto 

vaginal sem intervenções desnecessárias e maior acesso a métodos não 

farmacológicos para alívio da dor. 

2. INTRODUÇÃO 

No Brasil, a assistência obstétrica prestada durante a gestação, parto e pós-

parto tem sido marcada pelo excesso de intervenções. Em 2011 o Ministério da 

Saúde (MS) divulgou um relatório que mostra que o número de cesarianas chega a 

53,8% no Sistema Único de Saúde (SUS) e a 80% na rede privada, enquanto que a 

taxa de cesariana recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é de 

15% (BRASIL, 2010), alguns estudos evidenciam que o Brasil vive uma epidemia de 

cesáreas que estão refletindo na saúde materna e perinatal (GAMA et al. 2014). No 

país observa-se o crescimento de nascimentos prematuros de bebês e crianças com 

problemas respiratórios, esses fatos têm sido intimamente relacionados com a via de 

nascimento (SILVA et al. 2014). Além disso, dentre os objetivos do milênio 

estabelecidos em 1990 até 2015 do qual o Brasil é signatário, o país ficou entre os 

quatro com pior desempenho com redução de apenas 1,7% no período de 2000 a 

2013 (UNICEF, 2014). A cultura da medicalização e o uso excessivo de tecnologias 

duras no parto e nascimento têm contribuído para a elevação no número de cesárias 

e prejudicando a relação da gestante com o processo de gestar e parir, soma-se a 



isso o fato de nos últimos anos a violência obstétrica tem sido evidenciada em 

inúmeros estudos qualitativos envolvendo relatos maternos. A frequência das 

denúncias tem sido gradual em diferentes contextos hospitalares em todo o país. 

Diretrizes nacionais e internacionais de cuidado materno-infantil associaram a 

diminuição da mortalidade materna, do número de cesarianas e minimização dos 

casos de violência obstétrica ao investimento na formação de qualificação de 

profissionais não médicos. Evidências mostram que nos países em que a 

assistência obstétrica é prestada por obstetrizes e enfermeiras obstetras o número 

de desfechos negativos para a saúde materna e perinatal diminuem (HATEM et al. 

2008). 

3. OBJETIVO 

Identificar os benefícios da assistência obstétrica prestada por obstetrizes e 

enfermeiras obstetras para a saúde materna e perinatal.  

3.1 Objetivo específico  

 Identificar as lacunas e barreiras para a inserção dessas profissionais nos 

serviços de saúde. 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de uma Revisão Integrativa de Literatura conforme preconizado no 

estudo de Mendes, Silveira e Galvão (2008). Segundo as autoras o método contribui 

grandemente para a construção do conhecimento em enfermagem, pois ao reunir 

diversos estudos em um só, produz um saber fundamentado em estudos científicos 

atualizados que auxilia os profissionais na tomada de decisão e em sua prática 

clínica.   

A busca será conduzida nas bases de dados eletrônicos PubMed, BVS, Lilacs 

e Scielo. Serão incluídos na revisão estudos primários em língua portuguesa, 

espanhola e inglesa publicados nos últimos dez anos. Serão excluídos os estudos 

que não abordarem os benefícios da prática obstétrica não médica, a prática de 

parteiras tradicionais ou que tenham sido publicados há mais de dez anos.  

Os estudos incorporados à revisão serão organizados e sistematizados de 

acordo com o ano, país do estudo e resultado encontrado. Os resultados serão 

apresentados em uma tabela e discutidos a seguir.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Foi escolhido o método de Revisão Integrativa, pois ele permite a reunião de 

evidências científicas atualizadas que impactam diretamente na assistência prestada 



pelos profissionais e auxilia os gestores dos serviços de saúde na implementação 

dessas evidências. Diante do exposto, a escolha pelo método se justifica pela 

necessidade de evidenciar que a inserção efetiva dessas profissionais na linha de 

frente do cuidado materno e perinatal pode contribuir para a mudança do cenário 

obstétrico brasileiro. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Até o momento da submissão deste trabalho foram encontrados 15 artigos 

que se enquadraram nos critérios de inclusão estabelecidos. Estes estudos 

evidenciaram que a assistência por obstetrizes e enfermeiros obstetras está 

associada com diversos benefícios para as mães e bebês. Dentre os benefícios 

destaca-se: a mulher como protagonista do parto, ela se sente no controle e mais 

confiante, tendo mais chance de ter um parto vaginal e amamentar seu bebê na 

primeira hora de vida, a mulher tem mais acesso a métodos não farmacológicos 

para o alívio da dor, sofre menos com a realização de intervenções rotineiras 

desnecessárias como a episiotomia, manobra de Kristeller e privação da 

alimentação. A mulher sente-se mais satisfeita com o processo da gestação, parto e 

pós-parto, o que contribui para a criação e fortalecimento do vínculo entre mãe e 

bebê. 
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