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RESUMO 

 

A Educação Permanente em Saúde é uma ferramenta importante para a 

equipe de saúde na assistência obstétrica e nesse sentido, oferece 

elementos para nortear o processo de formação de profissionais que atuam 

na atenção à mulher na Rede Cegonha. Este estudo objetivou analisar a 

Educação Permanente em Saúde na assistência obstétrica para 

implementação da Rede Cegonha. Trata-se de uma pesquisa exploratória-

descritiva com abordagem qualitativa realizada com os enfermeiros de duas 

maternidades públicas de Goiânia-Goiás. A coleta dos dados ocorreu por 

meio de entrevistas semiestruturadas individuais e a análise se deu por 

análise de conteúdo com auxílio do Atlas ti versão 7. Com a análise dos 

discursos emergiram quatro categorias: 1) Educação Permanente em 

Saúde, em que os depoentes relataram o entendimento acerca do termo em 

questão e mencionaram as estratégias utilizadas no serviço. 2) Educação 

Permanente em Saúde - fatores que interferem, na qual foram incorporados 

os fatores que dificultam a execução das atividades de Educação 

Permanente em Saúde na assistência à mulher no período gravídico-

puerperal. 3) Desafios na implementação da Rede Cegonha, nesta categoria 

os participantes discorreram acerca das dificuldades em praticar o que a 

Rede Cegonha preconiza. 4) Contribuições da Educação Permanente em 

Saúde para implementação da Rede Cegonha, na qual estão reunidos os 

dados que dizem respeito à colaboração da Educação Permanente em 

Saúde. Os resultados apontaram para a importância da Educação 

Permanente em Saúde como estratégia para sanar os desafios na 

implementação da Rede Cegonha, entretanto são necessários investimentos 

na formação dos profissionais com conscientização da gestão, estímulo aos 

funcionários e provimento de profissionais em quantidade satisfatória. 

 

Palavras-chave: educação permanente; rede cegonha; enfermagem 

materno-infantil. 
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ABSTRACT 

 
Permanent Health Education is an important tool for the health team in 

obstetric assistance and in this sense, offers elements to guide the process 

of training of professionals who work on attention(care) to the woman on 

Maternity Support Network. This study aimed to analyze the Permanent 

Health Education care in obstetric assistance for implementation of the 

Maternity Support Network. This is an exploratory-descriptive research with 

qualitative approach conducted with nurses from two public maternity in 

Goiânia-Goiás.  The data collection occurred through semi-structured 

individual interviews and analysis took place by content analysis with the aid 

of the Atlas ti version 7. With the analysis of discourses emerged four 

categories: 1) Permanent Health Education, in which the subjects reported 

the understanding of the term in question and mentioned the strategies used 

in the service. 2) Permanent Health Education - factors that interfere, in 

which were the factors that hinder the implementation of permanent health 

education  of activities in assisting the woman in the gravid-puerperal period. 

3) challenges in implementing the maternity support network, in this category 

the participants spoke about the difficulties in practice what the maternity 

support network advocates. 4) contributions of permanent health education 

for implementation of maternity support network,  which gathered the data 

concerning the importance of permanent health education. The results 

pointed to the importance of permanent health education as a strategy to 

address the challenges in the implementation of the maternity support 

Network, however are necessary investments in the training of professionals 

with management awareness, encouragement and provision of professional 

employees in satisfactory amount. 

 
Keywords: Permanent education; maternity support network; maternal-child 

nursing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com vistas à assistência integral à mulher, a partir da década de 

1980, o Ministério da Saúde - MS - brasileiro criou o Programa de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher - PAISM, uma nova abordagem na qual a mulher 

de agente passiva torna-se a protagonista no processo assistencial. O 

PAISM, foi considerado um marco na consolidação de reivindicações dos 

movimentos feministas e sociais que clamavam por questões que dizem 

respeito à universalidade e integralidade da saúde da população brasileira, 

particularmente a mulher (MS, 1984; MARTINS, 2002; ALMEIDA, 2005). 

A partir de 2000, criou-se, no país, o Programa de Humanização ao 

Parto e Nascimento - PHPN - com uma nova abordagem assistencial à 

grande demanda da população feminina no período gravídico-puerperal para 

reduzir os altos índices de cesariana. Para tanto, foi necessário investir em 

formação e capacitação de profissionais na área obstétrica e neonatal, 

particularmente, para os enfermeiros. Desenvolveram-se vários cursos de 

Especialização em Enfermagem Obstétrica para o enfermeiro atuar na 

assistência ao parto normal sem distócias (MS, 2002). 

Nesse sentido, o MS disponibilizou recursos financeiros para cursos 

de aperfeiçoamento dos profissionais de saúde que receberam formação 

sobre gerenciamento de emergências obstétricas em todas regiões do país, 

como é o caso do Advanced Life Support in Obstetrics - ALSO (MS, 2002). 

Com o propósito de fortalecer o PAISM, em 2004, o Ministério da 

Saúde o redefiniu como Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher - PNAISM, reafirmando as ações voltadas à saúde da mulher, com 

vistas à redução, de modo substancial, dos agravos de etiologias 

preveníveis e/ou evitáveis. Além disso, ampliou tópicos na atenção 

obstétrica, planejamento familiar, atenção ao abortamento e violência 

doméstica (MS, 2004a; SANTOS; MELO; CRUZ, 2015). 

A criação dessas políticas de atenção à saúde da mulher surgem 

com o intuito de controlar as crescentes taxas de cesáreas com aumento na 

morbimortalidade materna e neonatal. No Brasil, entre 2000 a 2010, houve 

um processo ascensional no número de cesarianas, atingindo a taxa de 
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52%, valor muito acima do recomendado pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), que é de 10 a 15% (MS, 2012a). 

Assim, a redução da morbimortalidade materna e infantil permanece 

um desafio. Nesse sentido, para atender à grande demanda de usuárias no 

período gravídico-puerperal, a Rede Cegonha, configura-se como 

fundamental para a implementação das ações na atenção básica de saúde.  

Em 2011, ocorreu o redesenho na política de saúde da mulher, pela 

Portaria nº 1.459 de 24 de junho de 2011, na qual o Governo Federal 

instituiu no âmbito do SUS, a Rede Cegonha – RC – que estabeleceu 

diretrizes a serem implementadas na assistência à mulher grávida. Dentre 

seus objetivos reafirmou o modelo humanizado de atenção ao parto normal 

e à criança até os dois anos de idade (BRASIL, 2011). 

A RC se organiza a partir de quatro Componentes: Pré‐Natal; Parto 

e Nascimento; Puerpério e Atenção Integral à Saúde da Criança; e o 

Sistema Logístico; sendo os dois primeiros determinantes na discussão dos 

índices de mortalidade materna (BRASIL, 2011). 

Quanto ao componente Parto e Nascimento, são descritas algumas 

ações como: o incentivo às boas práticas de atenção ao parto e nascimento 

e ao abortamento, além de programas de capacitação nos serviços para as 

equipes das maternidades envolvidas (BRASIL, 2011). 

Portanto, a efetivação dessa prática assistencial depende, dentre 

outros, de uma política resolutiva de Educação Permanente em Saúde - EPS 

- direcionada aos recursos humanos, subsídio necessário e indispensável à 

qualidade da gestão na área. 

Em relação à formação e à prática profissional, as transformações 

no mundo do trabalho direcionam para a valorização do potencial humano, 

cujas aptidões apontam para um modelo inovador de compreensão e de 

identificação dos dilemas da assistência obstétrica no cotidiano das 

instituições de saúde. Isso implica em novas demandas de capacitação de 

pessoal e formação profissional, e ainda sinaliza para a necessidade de 

superar a fragmentação do conhecimento e verticalização do processo 

formativo (SALUM, 2007). 

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde - PNEPS - 

objetiva o desenvolvimento de profissionais no Sistema Único de Saúde - 
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SUS - com vistas à promoção e mudanças nos processos formativos, 

identificação das necessidades de formação dos profissionais e elaboração 

de estratégias que aprimorem a atenção empreendendo um trabalho 

articulado entre o sistema de saúde em suas várias esferas de gestão e as 

instituições formadoras (BRASIL, 2004; BRASIL, 2007; CECCIM, 2005; 

RAMOS, 2014). 

Essa política visa ações de formação para competências do 

profissional em atender à flexibilidade das demandas do ensino e serviços 

de saúde (BRASIL, 2004). Nesse cenário, a formação específica na área da 

figura do enfermeiro que atua na rede básica de atenção à saúde e em 

maternidades, representa o diferencial de qualidade na assistência 

obstétrica.  

Em Goiânia, desde o ano de 2000, as instituições públicas de saúde 

visam a assistência humanizada ao pré-natal, parto e puerpério. Para 

atender essa abordagem as maternidades tiveram que investir em ações de 

formação com suas equipes. Na implementação da Rede Cegonha 

evidenciou-se limitações para a execução de atividades profissionais, 

particularmente, o parto normal. Para suprir essa problemática foi necessário 

investimento substancial em formação da equipe de saúde (MARTINS, 

2002). 

Neste cenário, a realização do presente estudo se justifica por 

considerar a Educação Permanente em Saúde uma ferramenta importante 

para a equipe de saúde na assistência obstétrica e por oferecer elementos 

que norteiam o processo de formação de profissionais que atuam na 

atenção à mulher na Rede Cegonha. 

O interesse por esta temática, também decorre da vivência como 

enfermeira docente e auditora de serviços de saúde, funções nas quais 

identificam-se de forma empírica a qualidade da assistência prestada em 

instituições hospitalares de Goiânia e a escassez de atividades de EPS. 

Nesse sentido, surge como questão norteadora: Quais as 

contribuições da Educação Permanente em Saúde na assistência obstétrica 

para a implementação da Rede Cegonha na perspectiva dos enfermeiros? 

 



Objetivos 16 
 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Analisar a Educação Permanente em Saúde na assistência obstétrica 

para implementação da Rede Cegonha.  

 

2.2 Específicos  

 

 Identificar o conhecimento dos enfermeiros acerca da educação 

permanente em saúde;  

 Destacar as estratégias de educação permanente em saúde 

desenvolvidas em maternidades públicas;  

 Identificar os fatores que interferem na implementação da educação 

permanente em saúde na assistência obstétrica;  

 Identificar os desafios na implementação da Rede Cegonha; 

 Discutir a educação permanente em saúde como instrumento para 

implementação da Rede Cegonha. 
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3 REFERENCIAL TEORICO 

 

3.1 Educação Permanente em Saúde  

 

A Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS - define a 

Educação Permanente em Saúde - EPS - como a aprendizagem no trabalho, 

em que o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações 

e ao trabalho. A educação permanente se baseia na aprendizagem 

significativa e a possibilidade de transformar as práticas profissionais em 

saúde (OPAS, 1989; LEMOS, 2010; NASCIMENTO, 2013). 

No Brasil, na década de 1960, a educação permanente desponta a 

partir das teorias desenvolvimentistas, disseminadas mundialmente por 

organismos mundiais. Contudo, foi na década de 1980 que ocorreu a 

reestruturação do modelo de produção e apontaram para novas exigências 

capitalistas de qualificação de pessoal. Com isso, a EPS passa a ser uma 

prioridade governamental sendo propagada pela OPAS em um período de 

intensas mudanças com o surgimento de novos interesses econômicos e na 

saúde (LEMOS, 2010). 

A EPS está presente em uma gama de mudanças políticas, 

culturais, econômicas ocorridas no contexto do trabalho, condição que exigiu 

adequações e modernização das estratégias pedagógicas a serem aplicadas 

nas instituições de saúde. A necessidade da abordagem de educação 

permanente em saúde é importante para a promoção de um ensino 

articulado à prática do trabalho possibilitado por novas metodologias, 

sobretudo, da problematização direcionada às equipes de trabalho (OPAS, 

1989). 

Nesse cenário de mudanças, capacitar os profissionais, 

especialmente na área da saúde, tornou-se imprescindível para a prática 

profissional diante da rápida evolução das produções científicas e 

tecnológicas, e as transformações dos modelos assistenciais, de modo a 

garantir assistência de qualidade e eliminar as lacunas no conhecimento 

durante a formação profissional (OLIVEIRA; CANDIÁ; LEOPOLDO, 2012). 

É importante destacar que a Política Nacional de Educação 
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Permanente em Saúde - PNEPS - tem por finalidade a formação, todavia, 

passou a ser compreendida como um conjunto de conhecimentos que 

avançou além da educação para o serviço, engloba, também, a formação 

técnica de graduação e pós-graduação, a organização do trabalho, interação 

com redes de serviços e gestão, além do controle social. Portanto, a 

educação permanente estaria centrada na resolução de problemas, e busca 

envolver a equipe multiprofissional. Na área da saúde há necessidade de se 

avançar para uma proposta crítica e reflexiva (JULIANI; KURCGAN, 2010). 

Ao abordar a EPS é importante distingui-la da Educação Continuada 

- EC, haja vista que, rotineiramente os profissionais da área apresentam 

dificuldade em identificar os diferentes conceitos. A Educação Continuada se 

refere ao um conjunto de atividades educativas para atualização de 

profissionais, preconiza os fundamentos técnico-científicos em diversas 

áreas de saúde, em que se oportuniza o desenvolvimento profissional assim 

como sua participação eficaz no dia-a-dia da instituição (PEDUZZI et al., 

2009; CUNHA; MAURO, 2010).  

A EC é criticada por ausência de efetividade na articulação do 

processo educativo com o desenvolvimento dos serviços de saúde. Além 

disso, o processo formativo não é contextualizado com as instituições, por 

vezes, exclui o enfoque multidisciplinar e a integração do docente na 

assistência, entre outros. É compreendida como simples atualização de 

conhecimentos, sem contribuir para mudanças significativas no serviço 

(OPAS, 1988; LEMOS, 2010). 

Educação continuada se relaciona à atualização técnica e ocorre em 

momentos pontuais e destinado a uma categoria profissional. A princípio, EC 

e EPS eram utilizadas em saúde como sinônimos devido à semelhança de 

significados. Entretanto, a EPS assumiu novas reflexões e, desse modo, 

apresenta objetivos significativamente mais amplos em relação à educação 

continuada (JULIANI; KURCGAN, 2010). 

A EPS se caracteriza pela problematização dos processos de 

trabalho em saúde, com a participação de profissionais para corresponder às 

necessidades de saúde da população (PEDUZZI, 2009). Apresenta eficácia 

por ser uma estratégia político-pedagógico-gerencial que promove 
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processos de educação dos profissionais de saúde centrados no cotidiano 

do trabalho, além de trazer uma abordagem crítica e promover maior 

conexão entre a teoria e a prática (OPAS, 1988). 

Pelo fato de EPS e EC terem sido, muitas vezes, tratadas como 

sinônimos é relevante uma demonstração para elucidar esses conceitos. As 

principais diferenças entre os termos estão apresentadas no Quadro 1. 

Quadro 1. Diferenças da educação continuada e da Educação Permanente 

em Saúde, segundo a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde (2004) 

 EDUCAÇÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO PERMANENTE 

Pressupostos 
Pedagógicos 

O “conhecimento” 
preside/ define a prática 

As práticas são definidas por múltiplos 
fatores (conhecimento, Valores, relações 
de poder, organização do trabalho etc.). 
Aprendizagem dos adultos requer que se 

trabalhe com elementos que façam 
sentido” para os sujeitos envolvidos 

(aprendizagem significativa). 

Objetivo 
principal 

Atualização de 
conhecimentos específicos. 

Transformação das práticas. 

Público 

Profissionais específicos, de 
acordo com os 
conhecimentos 

a trabalhar. 

Equipes (de atenção, de (gestão) em 
qualquer esfera do sistema. 

Modus 
operandi 

Descendente. A partir de uma 
leitura temas e conteúdos a 
serem trabalhados com os 

profissionais, geralmente sob 
formato de cursos. 

Ascendente. A partir da análise coletiva 
dos processos de trabalho, identifica-se 

os nós críticos (de natureza diversa) 
enfrentados na atenção ou na gestão; 
possibilita a construção de estratégias 

contextualizadas que promovem o 
diálogo entre as políticas gerais e a 

singularidade dos lugares e pessoas. 

Atividades 
Educativas 

Cursos padronizados- carga 
horária, conteúdo e dinâmicas 

definidos centralmente. As 
atividades educativas são 
construídas de maneira 

desarticulada em relação à 
gestão, à organização do 

sistema e ao controle social. 
A atividade educativa é 

pontual, fragmentada e se 
esgota em si mesma. 

Muitos problemas são 
resolvidos/equacionados em situação. 

Quando necessário, as atividades 
educativas são construídas de maneira 

ascendente, levando em conta as 
necessidades específicas de 

profissionais e equipes. As atividades 
educativas são construídas de maneira 

articulada com as medidas para 
reorganização do sistema (atenção - 
gestão - educação – controle social 

articulado), que implicam 
acompanhamento e apoio técnico. 

Exemplos: constituição de equipes de 
especialistas para apoio técnico às 

equipes da atenção básica em temáticas 
específicas prioritárias; instituição de 

processos de assessoramento técnico 
para formulação de políticas específicas. 

Fonte: (MS, 2004b).  
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Assim, percebe-se a EC tendo como objetivo principal a atualização 

de conhecimentos específicos, com atuação descendente em formato de 

cursos padronizados com carga horária e conteúdos previamente 

estabelecidos e fragmentados. Ao passo que, na EPS o objetivo principal é a 

transformação das práticas com desempenho ascendente por meio da 

análise coletiva dos processos de trabalho, levando em consideração as 

necessidades específicas da equipe (MS, 2004b). 

Por existir diferença de operacionalidade entre EPS e EC, optou-se 

por discutir e utilizar o termo EPS por atender aos objetivos deste estudo e 

por abarcar a problematização de ações no cotidiano dos profissionais e sua 

aplicação pode promover mudanças na práxis da atenção às usuárias do 

SUS. Portanto, será abordado o conceito de EPS definido pela OPAS, em 

1989, e também pela PNEPS (BRASIL, 2007).  

A EPS é fundamental devido à necessidade de descentralização das 

atividades educativas, pela busca de novas formas de trabalho e também 

por desenvolver recursos humanos para a melhoria dos serviços 

assistenciais (OPAS, 1988; LEMOS, 2010).  

 Também, é vista como uma ferramenta administrativa que 

busca a qualidade do serviço oferecido, atuando como agente gerenciador 

dos problemas presentes no ambiente de trabalho, além de buscar soluções 

coletivas ao mesmo tempo em que atua como elemento pedagógico de 

formação de trabalhadores (OPAS, 1988; LEMOS, 2010).  

O conceito de EPS ampliou-se como Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde (PNEPS), instituída em 13 de fevereiro de 2004, por 

meio da Portaria nº198/GM, como aprendizagem significativa e estratégia do 

SUS que tem como foco a promoção e mudanças nos processos formativos 

de profissionais, bem como a qualificação das práticas pedagógicas e 

gerenciais em saúde comprometidas com a formação e desenvolvimento 

dos trabalhadores da área, com vistas à integração entre os vários 

segmentos da saúde e, promoção de avanços tecnológicos na atenção às 

usuárias do SUS (BRASIL, 2004).  

Tal política surge do reconhecimento do Ministério da Saúde de sua 

responsabilidade, prevista na Constituição Federal de 1988, de gerir os 

recursos humanos para a área da saúde, bem como de promover avanços 
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tecnológicos e científicos no processo de consolidação do SUS (BRASIL, 

1988). 

A PNEPS atua no desenvolvimento do processo assistencial e no 

âmbito da gestão dos serviços em saúde de modo a prover formação aos 

secretários municipais e equipes gestoras das unidades de saúde por meio 

de metodologias ativas de ensino-aprendizagem com objetivo de promover a 

articulação intersetorial e o controle social. Além disso, também contribui 

para mudanças em cursos de graduação profissional, a partir do estímulo ao 

uso de metodologias ativas, com vistas a formação técnica, humana e 

crítica; isso vigora na formação do corpo docente das universidades e em 

serviços de saúde (MS, 2007; LEMOS, 2010). 

O processo de implantação da PNEPS encontrou diversos 

obstáculos durante sua primeira fase, como a falta de incorporação do novo 

paradigma, isto é, os projetos de EPS ainda eram baseados nos antigos 

modelos de capacitação. Para superar esse viés, foi criado o Curso de 

Facilitadores da EPS, com vistas à descentralização pedagógica para a saúde, 

inicialmente, formou-se, aproximadamente nove mil facilitadores (MS, 2005). 

Outros obstáculos na incorporação da PNEPS foram 

descontinuidade ou ausência de critérios pactuados, negligência da 

participação estadual e interrupção do financiamento por parte da União. 

Além disso, a maioria dos projetos de EPS era de curta duração e 

esporádicos, como seminários, oficinas, fóruns, etc., o que não atende a 

especificidade de educação permanente da PNEPS (VIEIRA et al., 2006). 

A partir dos problemas para implementação da PNEPS, elaborou-se 

a Portaria nº 1.996/2007, que contempla novas diretrizes o “Pacto pela 

Saúde”. Nesse contexto, criou-se os Colegiados de Gestão Regional - CGR, 

composto por gestores municipais e representação da gestão estadual, 

responsável pela execução da política em cada uma das regiões adstritas, 

de modo a promover a vinculação entre os processos e os gestores do SUS 

(BRASIL, 2007).  

A nova Portaria traz como atribuição dos CGR a elaboração do 

Plano de Ação Regional de Educação Permanente em Saúde - PAREPS - 

para uma determinada região, devendo considerar as necessidades e 
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especificidades, neste contexto da região (BRASIL, 2007). 

As Comissões de Integração Ensino-Serviço - CIES - são instâncias 

intersetoriais e interinstitucionais permanentes que participam da 

formulação, condução e desenvolvimento da PNEPS e trazem as atribuições 

do apoio e cooperação com os CGR na construção do PAREPS; a 

vinculação das instituições no sentido de propor estratégias de intervenção 

no contexto da EPS; incentivo à adesão das instituições de ensino e 

desenvolvimento de EPS; monitorar e avaliar as estratégias de EPS e 

cooperar com os gestores no sentido de propor intervenções no campo da 

EPS (BRASIL, 2007).  

A EPS constitui-se em uma alternativa de mudanças no espaço de 

trabalho, por cogitar formas diferenciadas de educar e aprender - 

transcender o tecnicismo e as capacitações pontuais, instigando a 

participação ativa e o desenvolvimento da capacidade crítica e criadora dos 

profissionais. Porquanto, espera-se que essa possa provocar mudanças na 

prática profissional por meio de respostas construídas a partir da reflexão de 

trabalhadores, estudantes e demais atores sociais (SILVA et al., 2013). 

Nesse sentido, dentre os trabalhadores da área da saúde, os 

profissionais de enfermagem exercem grande representatividade nos 

ambientes de saúde, atuam em período integral na assistência direta ao 

usuário, além das atividades gerenciais e educativas.  

A Enfermagem constitui uma profissão da saúde na qual se inserem 

diversos fatores que podem influenciar em seu andamento, tais como, 

intensa carga emocional e física, horários de trabalho com jornadas 

extensas, escassez de funcionários e falta de autonomia (PEIXOTO, 2013). 

Assim, as ações de EPS possibilitam a reflexão crítica dos enfermeiros para 

sua atuação profissional.  

A Educação Permanente em Saúde requer o aprimoramento de 

métodos educativos para atingir a eficácia da equipe multiprofissional e 

promover o desenvolvimento no processo de trabalho. Para ocorrer a 

adesão é importante elaborar estratégias de educação que incentivem a 

participação dos profissionais da área da saúde e assim possibilitar o 

aperfeiçoamento profissional (PEIXOTO, 2013). 

Na atenção à saúde da mulher a EPS é essencial à profissão de 
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enfermagem, principalmente devido à necessidade crescente de se 

humanizar o atendimento à população feminina.  

 

3.2 Assistência Obstétrica e Rede Cegonha 

 

O conceito de saúde é muito amplo e envolve não somente a 

ausência de agravos físicos, mas também diversos aspectos da vida, como 

alimentação, lazer, moradia, renda, educação, transporte, dentre outros 

(OMS, 1946; MS, 2004a, 2011). 

Em relação à saúde da mulher, isto se torna ainda mais complexo 

por englobar a maternidade, a discriminação nas relações de trabalho e a 

sobrecarga de responsabilidades devido à multiplicidade de papéis que a 

mulher representa. Apesar de estudos demográficos e epidemiológicos 

mostrarem que a mulher tem maior longevidade, apresentam maior 

vulnerabilidade frente a algumas doenças, o que se relaciona  mais à sua 

situação de discriminação social do que com fatores biológicos (MS, 2004a; 

2011). 

Com a implementação do PAISM como política do SUS, ao longo 

dos últimos 30 anos se observa a melhoria no acesso da mulher aos 

serviços de saúde. Por outro lado, ainda persistem os altas taxas de 

morbimortalidade materna, cujas principais causas são hipertensão, 

infecções puerperais, hemorragias e aborto, causas consideradas evitáveis 

(MS, 2004a;  2011).  

A redução das taxas de morbimortalidade materna e neonatal está 

intimamente relacionada com a formação de profissionais que atuam na área 

obstétrica, no sentido de qualificar profissionais para uma atenção de 

qualidade à mulher na gestação, trabalho de parto, parto e pós-parto e 

promoção da saúde reprodutiva (OPAS, 2013). 

No sentido de ampliar o acesso aos centros de saúde, ocorria a 

busca pela humanização da assistência à saúde, bem como no processo de 

parturição. Em 2000, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 

569/2000, instituiu o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento 

(PHPN), com o objetivo de reduzir a morbimortalidade materna, peri-

neonatal e ampliação das ações já adotadas pelo SUS na área de atenção a 
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gestante por meio de investimentos nas redes estaduais de assistência a 

gestações de alto risco (BRASIL, 2000; MS, 2002; RATTNER, 2009). 

Assim, ocorreu a mudança do paradigma tecnocrático que promoveu 

a institucionalização do parto, a utilização de técnicas modernas de modo 

acrítico, intervenções desnecessárias, com vistas a conveniência dos 

profissionais de saúde, para uma assistência voltada ao modelo 'humanista', 

humanização do parto e nascimento que busca o bem-estar da parturiente e 

bebê, com procedimentos menos invasivos, valorização dos processos 

fisiológicos e psicológicos e o contexto sociocultural, uso de tecnologia leve 

e acompanhamento contínuo no processo de parturição (BRASIL, 2011; MS, 

2002; 2012b; 2014).  

Nesse modelo, valoriza-se as maternidades, centros de parto 

normal, também o domicílio para gestantes de risco habitual, e maternidades 

para gestantes e parturientes de alto risco que apresentem intercorrências 

gestacionais; também deve-se incentivar a presença do acompanhante e a 

autonomia da parturiente no processo de parturição. Nesses casos, é 

recomendável a atuação da obstetriz ou enfermeira obstétrica (MS, 2011; 

2012d).  

No Brasil, segundo a regulamentação da Lei do Exercício 

Profissional nº 7.498/86, o enfermeiro, após sua formação de graduação 

está habilitado a atuar na assistência às gestantes, ao parto sem distócia e 

puérperas. A política de humanização ao parto e nascimento preconiza que, 

cabe ao enfermeiro a assistência ao pré-natal, parto e puerpério de risco 

habitual (COFEN, 1986). 

Nas últimas três décadas ocorreram significativas mudanças na 

atenção à saúde da mulher, especialmente, no processo de parturição. 

Ainda assim, observa-se o desafio para a redução da taxa de 

morbimortalidade materna e infantil. Embora haja o acesso aos serviços de 

saúde, não se verifica a qualidade da assistência em um nível satisfatório. 

Isto se deve a diversos fatores como educação em saúde incipiente, e por 

não considerar as especificidades de cada população, especialmente dos 

adolescentes (MS, 2011).  

Também, há obstáculos na rede de serviços de apoio para a 
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realização de testes diagnósticos durante a gravidez e as dificuldades com as 

quais a mulher se depara no momento do parto para encontrar vagas em 

estabelecimentos de saúde, além de expostas a práticas sem embasamento 

científico (MS, 2011). 

A partir das novas tendências mundiais, e a identificação de 

fragilidades e com o intuito de contemplar a integralidade da assistência à 

mulher e a humanização do parto, instituiu-se a Rede Cegonha (RC), 

segundo a Portaria nº 1.459, de junho de 2011, que visa a atenção à mulher 

desde o pré-natal, passando pelo parto, puerpério, até os dois anos de idade 

da criança (BRASIL, 2011).  

A RC foi instituída no contexto das Redes de Atenção à Saúde – RAS, 

que foi criada em 2010, por meio da Portaria/GM nº 4.279 de dezembro de 

2010, com o objetivo de promover a integração das ações e serviços de 

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

humanizada, a partir da equidade, eficácia clínica e sanitária e eficiência 

econômica (BRASIL, 2010).  

Na RAS, a articulação entre os diferentes serviços se baseia na 

formação de relações horizontais entre os pontos de atenção, no foco das 

necessidades de saúde da população e no cuidado multiprofissional, entre 

outros. Para o funcionamento é preciso a definição dos limites geográficos, 

levantamento de diagnósticos daquela população adstrita e elaboração de 

ações prioritárias a serem desenvolvidas e dos serviços a serem oferecidos 

para determinada população (BRASIL, 2010).  

Desse modo, a RC se insere na RAS, na qual as ações são 

implementadas em determinado território, com a articulação entre os três 

níveis de assistência, sendo a atenção básica a porta de entrada para esses 

serviços, recebendo apoio logístico, financiamento tripartite, tendo 

participação social, sistema de informação integrado, ação intersetorial, entre 

outros (BRASIL, 2011; CAVALCANTI et al., 2013).  

Assim, faz-se necessário que todos os cuidados e ações sejam 

garantidos à mulher no período gravídico-puerperal e ao recém-nascido em 

serviços interligados em redes com o objetivo de minimizar o desperdício de 
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recursos e a ineficiência, ao passo que busca a garantia da integralidade do 

cuidado (BRASIL, 2011; CAVALCANTI et al., 2013). 

Ao atender o preconizado pela Portaria nº 1.459, de junho de 2011, 

os serviços de saúde devem garantir práticas seguras na atenção ao parto e 

ao nascimento, por meio de: disponibilidade de leitos obstétricos e neonatais 

de acordo com a demanda de cada região; atendimento aos termos do 

documento “Boas Práticas de Atenção ao Parto e ao Nascimento”, elaborado 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1996; garantia ao direito ao 

acompanhante desde o acolhimento, trabalho de parto, parto e pós-parto 

imediato; e a realização da classificação de risco no momento do 

acolhimento na unidade de saúde (BRASIL, 2011). 

A RC é o resultado de discussões iniciadas, desde os anos 1990, 

por médicos, enfermeiros, parteiras e doulas, antropólogos e sociólogos 

entre outros, acerca da formulação de um modelo de atenção ao parto e 

nascimento que garanta às mães e crianças assistência de qualidade e 

humanizada. De modo a proporcionar a experiência da parturição como um 

momento único e belo, vivido com segurança e dignidade. Para isso a RC 

deve garantir a ampliação do acesso e a qualidade do pré-natal, da 

vinculação da mulher com a unidade de referência para o momento do parto 

e ao transporte seguro; além dos já citados (BRASIL, 2011). 

A RC é composta de quatro componentes principais, que estão 

representados na Figura 1.  
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Figura 1. Composição da Rede Cegonha, conforme critérios estabelecidos 
pelo Ministério da Saúde. Brasil, 2011.    

 

Fonte: BRASIL, 2011 (adaptado pela autora) 

 

Para a implementação da RC é necessário passar por cinco fases 

operacionais: adesão e diagnóstico, o desenho regional, a contratualização 

dos pontos de atenção, a qualificação dos componentes e a certificação 

(BRASIL, 2011). 

Tanto os componentes quanto as fases operacionais da política da 

RC contemplam o ambiente da maternidade, espaço que segundo a Portaria 

1.153, de 22 de maio de 2014 usufrui de habilitação em Iniciativa Hospital 

Amigo da Criança (IHAC), desde que atenda as recomendações previstas na 

legislação (BRASIL, 2014). 

Esta habilitação prevê estratégias de promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno e à saúde integral da criança e da mulher, no âmbito do 

SUS (BRASIL, 2014). 

Nesta linha de pensamento, o Conselho Federal de Enfermagem 
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(COFEN) por meio da Resolução nº 477/2015 dispõe sobre a atuação de 

enfermeiros na assistência às gestantes, parturientes e puérperas, o que 

legitima a importância deste profissional inserido na maternidade (COFEN, 

2015). 

3.3 O Enfermeiro no Contexto da Rede Cegonha  

 

Dentre os objetivos da Rede Cegonha, uma das premissas 

contempla a humanização da assistência obstétrica, para isso  inclui vários 

aspectos como cultura, a estrutura física hospitalar e as condutas 

humanizadas ao parto e nascimento. Nesse sentido, os profissionais, 

durante a atuação devem respeitar os aspectos inerentes à fisiologia do 

organismo materno, evitar intervenções desnecessárias, respeitar os 

aspectos sociais e culturais do parto, oferecer apoio emocional à mulher e 

sua família, propiciando a formação dos laços afetivos familiares e o vínculo 

mãe-bebê (DIAS; DOMINGUES, 2005). 

Por consequência, a formação do enfermeiro obstetra é propícia 

para o cuidar, o que possibilita uma abordagem singular na condução do 

trabalho de parto (DIAS; DOMINGUES, 2005). 

 O cuidado medicalizado e tecnicista é antagônico à política de 

saúde pública que preconiza a humanização da assistência ao parto normal, 

em todos os contextos sociais. Os fatores culturais e tecnológicos favorecem 

as altas prevalências de cesarianas versus parto natural (SOUZA, 2011). 

Com vistas à proposta da RC, a atuação do enfermeiro obstetra 

sofreu transformações, que inicialmente focava-se na assistência ao pré-

natal e atualmente, tem como atuação principal a assistência ao parto 

normal humanizado (OLIVEIRA et al., 2016) 

No entanto, na atuação do enfermeiro no pré-natal, as puérperas 

reconhecem a importância desse cuidado tanto para saúde das mães e 

recém-nascidos, quanto aos cuidados gerais e informações em relação às 

complicações que poderiam ocorrer. A assistência que ultrapassa a técnica 

é fundamental para o bem-estar e também para o reconhecimento da função 

e da importância da enfermagem (PESSOA et al., 2009). 

Contemplando as exigências da RC, estão os Centros de Parto 
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Normal - CPN, unidades de atenção ao parto e nascimento da maternidade 

que realizam atendimento humanizado exclusivamente ao parto normal sem 

distócia. Essas unidades são geridas por enfermeiros obstetras que atuam 

garantindo atenção humanizada ao parto e nascimento (BRASIL, 2011; MS, 

2011). 

A RC possibilitou a parceria dos órgãos de classe e associações que 

representam a enfermagem junto ao Ministério da Saúde, sendo essas a 

Associação Brasileira de Enfermagem, Associação Brasileira de Obstetrizes 

e Enfermeiros Obstetras, além da Associação Brasileira de Pós-graduação 

em Saúde Coletiva, a Rede pela Humanização do Parto e Nascimento, 

respaldando a atuação do enfermeiro obstetra (MS, 2011). 

Para fortalecer a atuação do enfermeiro obstetra, várias estratégias 

de formação e aprimoramento foram propostas pelo MS. Dentre elas, 

destacam-se a criação de programas de residência em enfermagem 

obstétrica, programas de aprimoramento de enfermeiras obstétricas; e 

cursos de especialização em enfermagem obstétrica. Além de cursos de 

Educação à Distância em vigilância ao óbito materno, fetal e infantil; 

treinamento em suporte avançado de vida em obstetrícia - ALSO; curso de 

Método Canguru e a capacitação de avaliadores para Iniciativa Hospital 

Amigo da Criança (MS, 2013). 

É importante ressaltar que para a atuação do enfermeiro na 

assistência direta ao parto normal é necessário, no mínimo, de formação 

específica na área, com a realização do curso de especialização em 

enfermagem na área obstétrica, ou a residência em enfermagem obstétrica, 

sendo esta última instituída por meio da política da RC em conjunto com o 

Ministério de Educação e Cultura  - MEC (OPAS, 2013). 

Assim, na implementação da RC o enfermeiro na assistência pré-

natal estabelece uma relação com a gestante que favorece a humanização 

do cuidado e o vínculo não apenas do profissional, mas também com a 

unidade. Isto se torna relevante considerando as ações educativas, a 

desmitificação do pré-natal e do parto, favorece a adesão aos cuidados 

propostos, com ênfase em metodologias participativas que envolvam uma 

boa comunicação entre profissional e as usuárias (DUARTE; ANDRADE, 

2006; MATTOS; VANDENBERGHE; MARTINS, 2016). 
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A decisão política de implantação do enfermeiro obstetra na 

assistência ao parto de risco habitual necessita de estratégias de apoio e de 

conscientização da equipe multiprofissional para a sua efetivação em virtude 

da disputa inevitável pelo mercado da assistência obstétrica que esta 

medida acarreta (DIAS; DOMINGUES, 2005). 

Diante da importância do enfermeiro no contexto da RC, entende-se 

como necessário o estudo acerca das contribuições da EPS neste cenário 

de assistência ao pré-natal, parto e puerpério, com vistas à assistência 

humanizada e de qualidade. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Estudo exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa. O método 

qualitativo se aplica ao estudo da história, das relações, das representações, 

das crenças, das percepções e das opiniões, fruto das interpretações que os 

humanos fazem a respeito de como vivem, sentem, pensam e edificam seus 

artefatos (MINAYO, 2010).  

O método qualitativo objetiva o universo das significações, motivos, 

aspirações, atitudes, crenças e valores, importantes para a descrição e 

compreensão dos fenômenos de uma determinada situação (MINAYO, 

2010). 

 

4.2 Cenário do estudo 

 

A pesquisa foi realizada em Goiânia, Goiás, em duas maternidades 

públicas da Rede Municipal de Saúde: Hospital e Maternidade Dona Iris e 

Maternidade Nascer Cidadão. Estas Instituições foram selecionadas por 

serem referência no atendimento às mulheres no pré-natal e parto em 

mulheres de risco habitual e por ambas atuarem na perspectiva da Iniciativa 

Hospital Amigo da Criança - IHAC, e Assistência Humanizada ao Parto e 

Nascimento que tem como premissa a implementação da Rede Cegonha. 

 

4.3 Participantes 

 

Os participantes do estudo foram os enfermeiros - coordenadores de 

unidades e assistenciais que atuavam nas maternidades constituintes do 

cenário de estudo. 

A amostra constituiu-se de 25 enfermeiros de duas instituições - 13 

na primeira e 12 na segunda, houve recusa de dois enfermeiros, um de cada 

instituição.  

Como critério de inclusão, foi definido aqueles enfermeiros que 
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atuavam na assistência à mulher no período gravídico-puerperal nas duas 

maternidades públicas de Goiânia, Goiás selecionadas para a pesquisa. E, 

como critérios de exclusão, enfermeiros que estavam de férias ou licença ou 

por qualquer motivo não estavam presentes na instituição no período 

destinado à coleta de dados. 

 

4.4 Coleta de dados 

 

Para obtenção do consentimento das maternidades procedeu-se 

inicialmente o contato com a direção de cada instituição para a entrega do 

projeto e sua apreciação. A permissão para a pesquisa de campo se deu por 

meio da anuência da Secretaria Municipal de Saúde/Escola de Saúde 

Pública (ANEXO A; B). 

Transcorrido esse processo, houve a negociação com as instituições 

para a definição do espaço físico e agendamento das entrevistas, afim de 

não interferir na dinâmica do serviço. 

Inicialmente, a coordenação de enfermagem das maternidades 

forneceu escala de serviço dos enfermeiros para que o convite para 

participar da pesquisa pudesse ser feito. O contato com os enfermeiros foi 

realizado por meio de abordagem presencial, na qual a pesquisadora 

responsável fez a explanação dos objetivos da pesquisa e obtinha a 

concordância de participação, nesse momento foi coletada a assinatura do 

consentimento. 

As entrevistas foram realizadas no período de setembro a novembro 

de 2015, por meio de roteiro semi-estruturado, que abordou desde 

informações que levantassem o conhecimento dos enfermeiros sobre a EPS 

até as dificuldades enfrentadas para implementação da RC (APÊNDICE A). 

As entrevistas individuais foram realizadas pela pesquisadora 

responsável, com tempo médio de duração de 30 minutos, ocorreu durante o 

horário de trabalho do participante e em local privativo na instituição. Todas 

as entrevistas foram gravadas e imediatamente transcritas na íntegra para 

sua análise.  

O critério para a finalização da coleta de dados ocorreu no momento 

em que os dados começaram a se repetir, ocorrendo sua saturação na 
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análise prévia.  

Para manter o sigilo referente à identificação dos participantes do 

estudo e evitar constrangimentos, os dados referentes a cada um foram 

identificados por letras maiúsculas e números, que indicam a ordem das 

entrevistas. 

 

4.5 Análises de dados 

 

A análise ocorreu por meio da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011) 

com auxílio do software ATLAS.ti versão 7.  

Bardin (2011) propõe a pré-análise, a exploração do material e o 

tratamento e interpretação dos resultados.   

A fase de pré-análise consiste em organizar os dados a serem 

analisados e estabelecer contato com eles por meio de leitura flutuante. A 

exploração do material é a fase de efetuar as operações e codificação dos 

dados. E, na fase de tratamento dos resultados obtidos e interpretação, os 

resultados brutos são tratados de maneira a serem significativamente 

validados (BARDIN, 2011).  

A análise de conteúdo consiste em desvendar os núcleos de sentido 

que estruturam uma comunicação, por meio da leitura, exploração, 

compreensão e interpretação de dados textuais. Essa abordagem propõe 

conhecer a realidade que está por trás das palavras, das mensagens, 

discursos, entrevistas ou resultados de observação, identificando suas 

características e fazendo inferências sendo adequada às pesquisas 

qualitativas em saúde (BARDIN, 2011).  

O software ATLAS.ti foi escolhido por se tratar de uma ferramenta 

importante para a análise e interpretação de dados qualitativos. Por meio 

desse programa foi possível criar categorias ou famílias, nome atribuído no 

software utilizado. 

Este software é flexível e seu uso pode ser adaptado para diferentes 

pesquisas, conforme os dados, objetivos e estratégia da pesquisa. É uma 

ferramenta usada para analisar textos, vídeos, áudios e imagens numa só 

interface. Contudo, é melhor aproveitado em pesquisas qualitativas 
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(WALTER; BACH, 2009). 

O emprego do software também é vantajoso por agilizar e facilitar o 

processo de análise de um grande banco de dados que pode ser otimizado 

(WALTER; BACH, 2009).  

O ATLAS.ti possui algumas ferramentas que possuem conceitos 

importantes ao usuário: 

 Unidade hermenêutica são arquivos que contém todos os dados da 

pesquisa, com informações referentes a localização do dado 

proveniente do arquivo de origem. 

 Quotations são pequenos trechos ou frases do arquivo original que 

faz sentido extrair para a análise e interpretação dos dados. 

 Códigos (codes) é um termo equivalente à variável utilizada na 

analise qualitativa para identificar um agrupamento de citações que 

têm elementos comuns e significado próprio para alcance dos 

objetivos de uma determinada pesquisa. 

 Memos são memórias do processo que servem para auxiliar à análise 

de dados e à passagem para o nível conceitual de analise, bem como 

a descrição dos resultados. 

 Famílias (family) que são vários códigos afins, e por serem afins 

formam uma família tendo em vista a análise conceitual. 

A partir desse software é possível realizar uma análise de dados de 

forma mais rápida e fidedigna permitindo acesso aos dados já analisados em 

qualquer momento da pesquisa (WALTER; BACH, 2009).  

O procedimento de análise temática de conteúdo com a utilização do 

software ATLAS.ti está ilustrado na Figura 2. 
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Figura 2. Procedimentos para análise qualitativa segundo Bardin (2010) com 
a utilização do software ATLAS.ti 6.2.  
Fonte: Silva (2012).  

 

4.6 Aspectos éticos 

 

De acordo com a Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde, o estudo atende as diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisa envolvendo seres humanos (BRASIL, 2012). 

Este estudo integra uma pesquisa matriz intitulada “As Práticas de 

Saúde na Rede Cegonha: estratégias, contribuições e desafios para a 

promoção na atenção à saúde da mulher” aprovada no Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP/HC/UFG) sob Parecer nº 852.830 (ANEXO C) e todos os 

participantes, após os esclarecimentos necessários e aceite de participação 

foram convidados a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE B). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na análise dos discursos segundo a percepção dos enfermeiros 

emergiram quatro categorias: 1) Educação Permanente em Saúde; 2) A 

Educação Permanente em Saúde - fatores que interferem; 3) Desafios na 

implementação da Rede Cegonha; 4) Contribuições da Educação 

Permanente em Saúde para implementação da Rede Cegonha. 

Os dados foram organizados de acordo com as temáticas das 

entrevistas e serão apresentados em forma de textos, figuras e redes 

semânticas para facilitar a compreensão e discussão. 

 

5.1 Educação Permanente em Saúde  

Nesta categoria estão apresentados os dados referentes ao 

conhecimento dos participantes em relação ao conceito e às estratégias de 

Educação Permanente em Saúde - EPS - adotadas em maternidades.  

Segundo os discursos de alguns depoentes acerca da EPS os 

enfermeiros apresentaram um conhecimento limitado quanto ao conceito. 

Referiram-se aos termos: educação continuada, treinamentos, cursos, 

capacitações, aperfeiçoamentos e problematização todos como termos 

sinônimos.  

Alguns participantes citaram a Educação Continuada – EC – como 

estratégia que se apresenta na modalidade de cursos, congressos ou 

eventos, que o profissional se inscreve durante sua vida profissional e tem 

como finalidade a atualização e obtenção de novos saberes: 

 

Eu entendo que seja trabalhar a equipe com tema inerente, 

atualizando, capacitando E2. 

Para mim, educação permanente é como se fosse educação 

continuada, é um tipo de educação que a gente faz com os 

profissionais na parte de atualização E10. 

Tem que ter palestras, educação continuada, qualificar o 

profissional, dando suporte, indo em congresso, renovando 

seus conhecimentos, aprimorando E11. 

Acompanhar os avanços, cada descoberta, cada técnica, 
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atualização sempre E13. 

É aquela educação que você faz com a equipe, contribuindo 

com a capacitação daquele profissional E18. 

 

Em relação à EPS, os participantes nem sempre verbalizaram o 

conceito correto, entretanto identifica-se em algumas falas que os 

profissionais entendem a proposta da EPS.  

 

Quando a gente pensa em algo permanente, é algo que 

você tem possibilidade de estar capacitando a todo tempo e 

atendendo até mesmo a demanda do serviço. Porque a 

educação permanente é para o serviço específico, ela é 

voltada ao serviço E4. 

Eu entendo que educação permanente, seriam todas as 

minhas ações relacionadas a orientação, informação, 

supervisão E12. 

Entendo como uma forma de manter-se atualizado, 

contextualizado, ensinando e proporcionando a difusão de 

coisas, de ensinamentos que o profissional já tem na área 

de trabalho dele, então é uma forma de você reafirmar o que 

esse profissional sabe, mas ao mesmo tempo fazer com que 

o profissional nunca se conforme ou se acomode com aquilo 

que ele já sabe E19. 

Para mim, é sempre estar levando conhecimento ao 

funcionário, para gente melhorar e se adequando as novas 

técnicas, novas realidades E20. 

 

As falas revelaram pouca compreensão conceitual, na verdade o 

entendimento foi considerado semelhante à educação continuada, e 

exemplificaram como atualização por meio de palestras, congresso para 

aprimorarem o conhecimento como suporte profissional.  

Esses dados tornam-se relevantes uma vez que, revelam fragilidade 

de uma parcela de profissionais que não dominam o entendimento acerca da 

PNEPS, o que implica em necessidade de sanar essa lacuna. 

Para Nunes (2008), a EPS é a aprendizagem no trabalho baseada 

na problematização do processo e da qualidade do trabalho, em cada 

serviço de saúde, sendo constatadas as exigências de qualificação de modo 
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a assegurar o cumprimento e relevância das temáticas estabelecidas. 

A gente parte de uma problematização de um problema no 

serviço e a partir desse problema a gente vai aprimorando 

os conhecimentos com atividade profissional, no local de 

trabalho E21. 

 

Neste depoimento ficou evidente que alguns enfermeiros 

compreendem o uso da problematização como estratégia para as ações 

desenvolvidas, demonstrando entendimento correto sobre a EPS. 

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde - PNEPS, 

instituída em 2007 preconiza o processo educativo que envolva a reflexão, 

problematização e construção coletiva de soluções para a práxis (BRASIL, 

2007). 

Esta política propõe que, os processos de educação dos 

trabalhadores da saúde se façam com aprendizagem no trabalho, em que o 

aprender e o ensinar são incorporados ao cotidiano das organizações e ao 

processo de trabalho (BRASIL, 2007). 

As falas demonstraram que, ao conceituarem EPS na assistência, os 

participantes já a declaram como fator que contribui para o exercício da 

função e melhoria da assistência prestada às usuárias do serviço. 

 É o acompanhamento que a gente faz, constantemente, 

reciclando os conhecimentos, aperfeiçoando a prática, tendo 

orientações e oportunidades para colaborar com o serviço e 

melhorando a assistência E7. 

No ambiente de trabalho, você renovar os conhecimentos e 

as capacitações e os treinamentos com os funcionários 

daquele setor, daquela instituição, daquela unidade, 

podendo ser in loco, dentro do próprio ambiente de trabalho 

ou fora e isso de forma constante, você estar sempre 

fazendo isso enquanto o serviço está em andamento e você 

aproveita para fazer esse tipo de educação E14. 

É uma educação realizada no ambiente de trabalho de 

forma contínua, visando a melhoria da assistência E16. 

Seria uma educação contínua para rever mesmo o conteúdo 

e a parte assistencial para promover uma assistência de 

qualidade as usuárias E18. 
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Alguns discursos revelaram compreensão quanto à definição de 

EPS pela Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS - e a Organização 

Mundial da Saúde - OMS - que compreende a educação no trabalho, pelo 

trabalho e para o trabalho, nos diferentes serviços cuja finalidade é melhorar 

a saúde da população. 

A educação permanente em saúde estimula a reflexão no mundo do 

trabalho e pode contribuir para melhorar a qualidade da assistência, 

incorporando nas ações de saúde os princípios e valores do SUS: da 

integralidade da atenção, da humanização do cuidado e do reconhecimento 

da autonomia e dos direitos dos usuários dos serviços de saúde (SARRETA, 

2009) 

O processo de trabalho em saúde, segundo a EPS, visa alcançar a 

qualidade dos serviços e a própria situação de saúde da população e 

portanto, diretamente relacionada à qualidade do atendimento da atenção 

(ROVERE, 1994 apud SARRETA, 2009). 

Os participantes relataram como principal estratégia de EPS 

utilizadas no serviço, as capacitações, seguida de treinamentos, reuniões e 

cursos. Essas estratégias estão representados na rede semântica. 

 

 

Figura 3. Rede semântica com estratégias e possíveis resultados da EPS. 
Goiânia, 2016. 

 
 

A EPS descrita na Rede Semântica construída com o auxílio do 
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software Atlas ti demonstra que a EPS é realizada por meio da 

problematização das práticas com base na Polícia Nacional de Educação 

Permanente (BRASIL, 2007) e alcança resultados como a obtenção de 

conhecimento, aprimoramento e formação profissional, o que contribui para 

a assistência prestada. 

Os enfermeiros fizeram referência também às estratégias de EPS 

adotadas nas maternidades. Mencionaram as ações utilizadas com maior 

frequência e ainda houve relatos de ausência ou escassez dessas ações. 

Nos relatos a seguir os depoentes enfatizaram como estratégia as 

trocas de experiências, rodas de conversa, atuação de agentes 

multiplicadores e a colaboração de estudantes de graduação em 

enfermagem e dos residentes em enfermagem obstétrica na implementação 

dessas estratégias: 

 

A educação permanente, que eu tenho visto hoje, pelo 

menos na área da enfermagem, seria mais a diária, a troca 

de experiência, ou de informação diária, hoje em dia é mais 

limitado E1. 

 

 Nós realizamos palestras em grupos, nós passamos nos 

postos também orientando todos os dias, mensalmente, se 

tiver necessidade de conversar somente com uma pessoa, a 

gente conversa, ou um grupo E3. 

 

Eventos que são feitos pela secretaria, e alguns membros 

vão e depois atuam como multiplicadores dentro da unidade 

E6. 

 

Depois que a turma de residência entrou, a gente consegue 

ver muita coisa, assim.... eles trabalham muito com banners, 

folders, e essa prática que eles colocam, que eles adotaram 

aqui, pode até ser uma poluição, mas não deixa de você 

está relembrando constantemente E7. 

 

Tem as acadêmicas de enfermagem que gostam muito de 

fazer as reuniões e às vezes fazem pequenas discussões 

acerca de assuntos que elas vêem como uma demanda e 

precisa ser discutida com os profissionais que estão na 

assistência direta. Vê uma debilidade, vê algo que precisa 

ser melhorado aí a parte da academia, da graduação faz 

isso para nós E19. 
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Nessa fase de construção dos Procedimentos Operacionais 

Padrão - POP, nós estamos treinando a equipe, passando 

nos setores, fazemos a leitura com eles dos POPs, 

esclarecemos dúvidas, no próprio local de trabalho. Temos 

feito muito a replicação do conhecimento, às vezes não dá 

pra todas as enfermeiras obstetras irem aos eventos, em 

todos esses eventos algumas enfermeiras foram e as que 

iam traziam as atualizações pra toda a equipe, então a 

gente marca uma reunião, todas sentam e discutem juntas, 

o que tem de atualização e a gente passa pra toda a equipe 

E25. 

 

A PNEPS enfatiza que a EPS como aprendizagem significativa, 

realizada a partir dos problemas enfrentados na própria realidade e leva em 

consideração as experiências e conhecimentos prévios das pessoas, com 

possibilidade de transformar as práticas profissionais (MS, 2009).  

Portanto, a elaboração e divulgação de Procedimentos Operacionais 

Padrão - POP, é considerado estratégia de EPS, uma vez que identifica o 

problema vivenciado e propõe normas, rotinas e protocolos a serem 

seguidos, com a finalidade de tornar as condutas coerentes e unificar a 

assistência prestada. 

Nesses relatos as principais estratégias mencionadas foram as 

capacitações, reuniões, congressos e cursos.  

 

Capacitação, que é sempre realizada. As reuniões que a 

gente faz para implementar essa educação, esse trabalho. 

Claro que deveria ter mais... tivemos as reuniões onde 

foram apresentados os POPs, que foi muito importante para 

uniformizar a assistência, eu achei que foi muito bom E8. 

 

Além dos cursos de capacitação, as reuniões que a gente 

tem em grupo, os congressos que as enfermeiras têm 

participado... a gente tenta fazer reuniões e passar aquilo 

que foi passado. Nessas reuniões nós discutimos as nossas 

dificuldades do dia a dia e as coisas novas que estão 

surgindo e que estão sendo inseridas no processo de 

humanização da assistência ao parto humanizado E9. 

 

Cursos de capacitação para nós gestores. As nossas 

capacitações, por exemplo da Iniciativa Hospital Amigo da 

Criança, que é exigência nesse hospital, a solução que 
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encontramos foi fazer as atividades dentro do horário de 

serviço E14. 

 

Reuniões e atualizações sobre administração de medicação, 

vários pontos que nós percebemos na prática, e fazemos 

reuniões com a própria equipe E15. 

 

Na verdade, quando a gente entra, tem a capacitação da 

IHAC e essas educações que fazem de forma contínua, tem 

as palestras e reuniões E17. 

 

A gente conquistou recentemente o título de Hospital Amigo 

da Criança então, foram feitos várias cursos de 

capacitações e preparar toda a equipe para receber esse 

título E25. 

 

A capacitação é mencionada por grande parte dos participantes 

como uma estratégia importante para a EPS, este dado também é 

evidenciado em outros trabalhos, que tiveram por objetivo identificar os 

fatores que dificultam e facilitam o processo de educação permanente na 

Estratégia Saúde da Família e verificar as contribuições da educação 

permanente em serviço para os profissionais que atuam este local. 

Observou-se que a educação permanente é um processo de formação 

imprescindível ao crescimento pessoal e intelectual vislumbrando a 

construção de um saber diversificado e resolutivo, que tem reflexo na 

redução das inquietações junto à prática cotidiana (PAULINO; SOUZA; 

BORGES, 2010; OLIVEIRA et al., 2011). 

Essa estratégia precisa estar estruturada a partir da problematização 

do seu processo de trabalho e que tenha como objetivos a transformação 

das práticas profissionais e da própria organização do trabalho (MS, 2004b; 

LEMOS, 2010). 

Os momentos de formação exercem relevante papel, pois, além do 

conhecimento técnico-científico, buscando as lacunas de conhecimentos e 

atitudes que são parte da estrutura explicativa dos problemas identificados 

no cotidiano dos serviços, isso leva os profissionais a refletirem como estão 

trabalhando e como podem melhorar o trabalho (BRASIL, 2007; PAULINO; 

SOUZA; BORGES, 2010). 

As reuniões também foram estratégias muito mencionadas. Esta 
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prática propicia o planejamento e avaliação de ações, além de reflexão 

crítica que são subsídios para a educação, autonomia e criatividade. Esta 

estratégia propicia espaço para a escuta e troca de informações 

significativas, estimulando o aprender no serviço (CRIVELARO et al., 2007 

apud ELIAS, 2009).  

As reuniões estimulam os processos de planejamento ascendente e 

responsabilização dos membros das equipes de saúde pela execução das 

atividades propostas. E ainda, utilizando-se da problematização das práticas 

permite-se uma melhor integração entre os profissionais das equipes de 

saúde nessas reuniões que assumem um caráter menos informativo e mais 

participativo (LINO et al., 2009). 

Por favorecer uma sensação de inquietude, a problematização da 

realidade gera o desejo de mudança. Essa inquietude só é percebida por 

meio da vivência e da reflexão sobre as práticas cotidianas (MERHY, 

FEUERWERKER; CECCIM, 2006). 

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, proposta 

pelo Ministério da Saúde reforça a importância da problematização ao 

sustentar a reflexão sobre a qualidade da atenção individual e ordena os 

processos de educação dos trabalhadores da saúde, lapidando as práticas 

educativas e de assistência (BRASIL, 2007). 

Alguns entrevistados relataram que não há nenhuma atividade de 

EPS no serviço e ainda citaram como sendo insuficientes e escassas as 

estratégias existentes. 

A gente não tem, no momento não tem nenhuma. Não 

passamos por nada assim E2. 

 

Bom, no meu dia-dia sempre senti falta de estar me 

atualizando, até porque acompanhar o trabalho de parto me 

exige muito conhecimento. Infelizmente a instituição não 

oferece nenhum tipo de curso específico. Recentemente eu 

participei do curso do ALSO (Advanced Life Support in 

Obstetrics) e de Reanimação Neonatal, mas tudo isso foi por 

minha conta. Eu mesmo procurei e fiz curso, porque achei 

que era importante para minha prática E4. 

 

Agora, cursos aqui, nós realmente não temos muito E7.  

 

São poucos os momentos que reunimos os profissionais 
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para ter essa educação permanente. Acho que seria uma 

forma de melhorarmos a nossa assistência, nós temos uma 

reunião, todos os profissionais tentamos ir nos atualizando, 

mas uma educação permanente mesmo... E16. 

 

São poucas. O que tem de novidade é repassado em forma 

de palestra ou mesmo em forma de treinamento, mas eu 

acho pouco. Eu gostaria que fosse mais, é bem pouco 

mesmo E20 

 

Nada. Não tem. Ninguém traz informação nova. Se você 

quiser, você que tem que pesquisar, procurar. Você não é 

liberada para fazer congresso, cursos E22. 

 

 

Embora exista a preconização de formação de recursos humanos na 

área da saúde, os relatos mostraram que as atividades são esporádicas e 

escassas, o que gera apreensão nos profissionais que entendem a 

necessidade de conhecimentos para melhoria da assistência às usuárias. 

No estudo de Elias (2009) alguns participantes relataram as ações 

de EPS como sendo raras, insuficientes e de caráter fragmentado, condição 

que corrobora com os achados do presente estudo. Desse modo, com 

atividades de EPS raras ou esporádicas é inconcebível almejar processo de 

mudança do cenário de trabalho. 

Duas depoentes referiram a pós-graduação em obstetrícia como 

estratégia de EPS. A especialização em questão foi promovida pela 

Universidade Federal de Goiás e o ingresso à mesma por meio de processo 

seletivo. Nas falas, as enfermeiras deixam nítida a contribuição desta 

estratégia para a qualidade da assistência dispensada às usuárias. 

 

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar faz muitas 

palestras, essa especialização minha também, foi uma 

educação permanente de alto grau, vamos apresentar um 

protocolo de atendimento de moradores de rua, gestantes 

moradoras de rua pra implantar aqui na maternidade, nós 

que fizemos, no TCC dessa especialização e queremos 

implantar aqui na maternidade, não só aqui, mas depois 

tentar implantar nas demais, porque no Brasil nenhuma 

maternidade tem protocolo para atendimento de moradoras 

de rua E11. 

 

Hoje, estou aqui me especializando no centro de parto 
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normal, me proporcionaram essa oportunidade de fazer um 

curso de especialização em enfermagem obstétrica, por se 

tratar de uma maternidade, onde eu, como enfermeira 

assistencial presto assistência no centro cirúrgico, para 

melhorar a qualidade da assistência, minimizar e eliminar a 

violência obstétrica. Eu considero como uma forma de 

educação permanente E12. 

 

Atualmente, são realizados em Goiânia vários cursos de 

especializações em obstetrícia em instituições de ensino superior públicas e 

privadas. 

No Brasil, com o número escasso de enfermeiros atuantes na 

assistência obstétrica, o Ministério da Saúde - MS - em parceria com as 

Escolas de Enfermagem deu início a uma dinâmica para qualificar 

enfermeiros para o parto normal, mediante cursos de especialização em 

enfermagem obstétrica em todas as regiões do Brasil (OPAS, 2013).  

Estes cursos visam a promoção de competências aos enfermeiros 

para conduzir tanto a gestação, o trabalho de parto, o parto e o nascimento 

normais quanto situações de risco ou de complicações das mulheres e/ou 

dos recém-nascidos (WHO, 2004). 

Essa preocupação da Organização Mundial da Saúde para fortalecer 

os serviços de obstetrícia não é recente, surgiu especificamente a partir do 

momento em que se reconheceu que a redução eficaz e justificável da 

mortalidade materna e neonatal exigia a atuação de profissional de saúde 

capacitado em obstetrícia (OMS, 1999). 

Em 2011, a partir da criação da RC, como estratégia para aumentar 

o quantitativo desses profissionais no país, surge um estímulo para a 

formação e atuação dos enfermeiros obstetras, essa política propõe 

reestruturar a assistência materno-infantil e executar o modelo de atenção 

humanizado à gestação, ao parto e ao nascimento (BRASIL, 2011; MS, 

2012d; LIMA et al., 2015) 

Em 2013 iniciou-se o Programa Nacional de Residência em 

Enfermagem Obstétrica - PRONAENF, como política da RC em conjunto 

com o Ministério de Educação - MEC. Essa formação possui duração de 

dois anos com financiamento do Ministério da Saúde e MEC (OPAS, 2013). 

O PRONAENF apresenta-se como perspectiva de ordenação da 
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formação de recursos humanos para a saúde e mostra-se como estratégia 

essencial para atuação nos serviços de saúde obstétrica e neonatal no Brasil 

(MS, 2012c; OPAS, 2013). 

Esse programa de formação visa capacitar enfermeiras para o 

cuidado à saúde da mulher, nos processos de saúde reprodutiva; no pré-

natal, parto, nascimento e puerpério, com o envolvimento da família na 

assistência. Este cuidado deve ser orientado por práticas baseadas em 

evidências científicas, diretrizes do SUS e nas recomendações da RC, 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher e Pacto pela 

Redução da Mortalidade Materna e Neonatal (MS, 2012c). 

Em uma pesquisa realizada para analisar as implicações da prática 

profissional de enfermeiros egressos da especialização em enfermagem 

obstétrica, verificou-se que a pós-graduação trouxe como conseqüência, de 

forma espontânea, a qualidade da assistência, resultante da utilização desse 

conhecimento, da discussão das práticas e seus efeitos e da percepção 

ampliada das atividades (VIEIRA, 2009). 

Outro estudo identificou que os conhecimentos adquiridos por meio 

da especialização em enfermagem obstétrica direcionaram a prática das 

enfermeiras com intuito de encorajar o protagonismo da mulher e respeitar a 

privacidade da mesma (CAMACHO e PROGIANTI, 2013) 

Mesmo que não exista o serviço de EPS estabelecido formalmente, 

as iniciativas postas em prática, ainda que em formato de capacitações, 

cursos e treinamentos, acontecem com uma concepção metodológica 

diferenciada.  

É relevante que as estratégias de EPS ocorram na perspectiva 

planejada, participativa, dialogada, em que todos os trabalhadores 

participem ativamente do processo ensino-aprendizagem, e seja valorizado 

o conhecimento prévio de todos (LINO et al., 2009). 

 

5.2 Educação Permanente em Saúde - Fatores que Interferem  

 

Nesta categoria foram apresentados fatores que na visão dos 

enfermeiros, dificultam a execução de atividades de EPS na assistência à 

mulher no período gravídico-puerperal. 
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No que se refere aos entraves para a prática de EPS, houve 

divergência entre as duas maternidades. Os depoimentos revelaram que as 

dificuldades foram mais expressivas na instituição 1, em vários quesitos. 

Citaram como o principal obstáculo o quadro de recursos humanos e 

fizeram colocações quanto ao número reduzido de profissionais, o que 

contribui para o afastamento das atividades de EPS 

 

Hoje em dia, acho talvez pelo quadro de pessoal, é mais 

difícil conseguir reunir, tirar quem está de serviço, acho que 

isso tem dificultado E1. 

 

Um quadro de funcionários maior pra que a gente pudesse 

ser dispensado para que nós pudéssemos ter tempo para 

poder ter essa formação. Eu acredito que se tivesse mais 

funcionários, talvez eles liberariam e talvez essas colegas 

até que desistiram continuariam a fazer esse curso. Não só 

esse, acredito que eles não têm como liberar o pessoal pra 

poder estar fazendo essas reciclagens que a gente sabe 

que existe E7. 

 

A falta de profissionais externos com domínio de conhecimentos 

para realizar essas atividades também foi relatada como entrave para 

execução dessas ações. 

 

No começo a gente tinha, mesmo e foi até bem forte, depois 

foi se perdendo, porque apareceram  os problemas, 

inclusive falta de profissionais para realizar esse 

procedimento, então com isso foi se perdendo e hoje não se 

faz mais E5. 

 

Profissionais, trazer profissionais de fora pra fazer essas 

capacitações. Urgência e emergência de obstetrícia. Os 

técnicos não tem esse preparo, então poderia estar trazendo 

algumas pessoas pra tá ajudando E23. 

 

Quando questionado acerca do fator determinante para a escassez 

de EPS na unidade, este depoente aponta para a necessidade de haver um 

coordenador responsável pela esfera de EPS na unidade, e deixou claro que 

suprindo esta carência as ações se intensificariam.  

 

Eu acho que tinha que ter alguém responsável, só pra 
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educação permanente para trazer isso, alguém mais 

responsável por isso. Falta um coordenador E22. 

 

A falta de estruturação de um serviço específico de EPS na unidade 

reforça a exigência de uma equipe responsável por esta prática nas 

instituições, a fim de organizar as atividades e fortalecer a assistência ao 

usuário do serviço (LINO et al., 2009).  

Diante dessa realidade, torna-se crucial que o enfermeiro assuma a 

responsabilidade pela EPS de sua equipe, com o propósito de melhorar a 

assistência dispensada no hospital e comunidade, promovendo a 

valorização dos recursos humanos em saúde (DAVIM; TORRES; SANTOS, 

1999). 

 

A equipe não permanece por muito tempo, a gente tem um 

rodízio de profissionais, muitos saem, uma vez que a gente 

trabalha por CLT, a maioria dos nossos profissionais são 

celetistas, é mínimo o quantitativo de concursados aqui, 

então temos um rodízio muito grande de funcionários. 

Teremos que estar sempre atualizando esses funcionários 

E25. 

 

Este participante enfatizou a alta rotatividade de profissionais na 

maternidade em questão. É importante frisar que, este caráter provisório de 

permanência do enfermeiro prejudica a adesão às ações de EPS. 

Essas ações de EPS podem ser comprometidas nesse âmbito de 

constante mudança no quadro de profissionais. Isso traz interrupção no 

processo de formação e consequentemente prejudica o processo de 

trabalho (ELIAS, 2009) 

Em um estudo realizado para identificar as dificuldades no 

desenvolvimento de atividades educativas em um hospital-escola, verificou- 

se que a falta de recursos humanos foi a barreira mais mencionada. Por ser 

um dos fatores imprescindíveis para a realização de educação permanente, 

este dado torna-se preocupante (DAVIM; TORRES; SANTOS, 1999). 

Em outra pesquisa, os participantes demonstraram avaliação regular 

ou ruim para a EPS praticada na estratégia saúde da família. Para justificar 

esta opinião, os depoentes apontaram, entre outros motivos, a rotatividade 

dos profissionais e a sobrecarga de trabalho pelo número reduzido de 
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recursos humanos e a falta de apoio da gestão local, dificuldade discutida a 

seguir (ELIAS, 2009). 

Já, na instituição 2, os enfermeiros mencionaram como maior 

entrave os contratempos com a gestão para a implementação desta prática, 

também apontada por alguns da primeira instituição. Referiram 

principalmente a falta de apoio para a realização das atividades de EPS 

como, favorecimento de espaços propícios e conscientização quanto à 

importância dessas ações. 

A palavra gestão foi eleita para traduzir as falas que citaram 

problemas tanto com a gerência imediata que é a coordenação de 

enfermagem, quanto a direção da maternidade. 

É um pouco complicado dizer, mas eu vou falar pra você 

uma coisa. Falta realmente uma iniciativa de gestão, de 

entender o que é prioridade. Então eu acho que a gente tem 

pessoas aqui pra poder qualificar, mas acho que tem que 

partir a nível de gestão E4. 

A maioria dos funcionários que começaram a fazer essa pós 

em obstetrícia, eles desistiram por falta de oportunidade. 

Porque teriam que pagar o horário que não estariam aqui. E 

aí, não tem como. Ficou inviável. A maternidade não vê isso 

como investimento para o serviço. E eu acredito que a gente 

pode aprimorar o trabalho aqui fazendo esse curso. Então, 

realmente acho que falta incentivo para poder ter uma 

educação permanente de qualidade E7. 

A questão da gestão também, eu acho que a gestão ela tem 

que colaborar com isso para poder ajudar o profissional 

mesmo. Para poder reunir os profissionais, a gente fazer 

essa educação permanente acontecer de forma contínua... 

porque você inicia uma coisa e depois é quebrado. Então, 

não é permanente. E você não consegue nem visualizar 

uma evolução do que está sendo realizado. Então tem que 

ter o empenho da gestão também pra colaborar com esse 

momento E16. 

Se você quiser, você que tem que pesquisar, procurar. Você 

não é liberada para fazer congresso, você não é liberada pra 

fazer cursos E22. 

  

Os depoimentos revelaram que cabem aos gestores se inserirem no 

processo e principalmente, criarem condições favoráveis à 
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operacionalização das ações educativas. 

Uma coordenadora de enfermagem relata a carência de ações de 

EPS e assume a responsabilidade ao referir que a prioridade do serviço foi a 

elaboração de protocolos. 

 

A gente precisa melhorar ainda essa questão da 

capacitação, esse ano mesmo, eu achei que foi um ano 

fraco, porque ficou muito na elaboração de protocolo, de 

POP e deixou um pouco a desejar E25. 

 

Para que a EPS seja implementada de forma absoluta faz-se 

necessário que os gestores e demais profissionais tenham ciência da política 

que fundamenta essa estratégia, ultrapassando o desconhecimento relativo 

à proposta (HETTI et al., 2013).  

Constatou-se que a grande parte das dificuldades/barreiras para 

EPS mencionadas por enfermeiros são de ordens administrativa, financeira 

ou organizacional das maternidades, dificultando assim, sua execução de 

forma plena. 

Outro fator dificultador mencionado pelos participantes foi a falta de 

adesão dos profissionais às estratégias de EPS. Esse quesito foi justificado 

pela insatisfação e desmotivação dos enfermeiros para envolver-se nas 

atividades propostas. 

Claro que deveria ter mais, mas o que está acontecendo 

agora nesse momento é uma desmotivação de todos os 

profissionais da área de saúde E8. 

 

Em uma pesquisa que objetivou analisar as contribuições da 

educação permanente na transformação profissional, os depoentes 

relataram que por vezes muitos profissionais sentem indiferença e 

menosprezo em envolver-se com a formação. A oportunidade em participar 

é lançada, entretanto o comprometimento é aquém do previsto (SALUM, 

2007). 

A indisponibilidade de horários da equipe para integrar-se às 

atividades de EPS também foi relatada, porque muitos enfermeiros possuem 

mais de um vínculo empregatício, o que favorece esta limitação. 
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Vamos experimentando formas de atividades, em algumas 

percebemos que a adesão é baixa, por exemplo fazer fora 

do horário de trabalho a adesão é baixa E14. 

 

Salum (2007) salienta esta questão em sua pesquisa quando expõe 

que a importância dada pelos profissionais para as atividades de EPS dá-se 

por conta da existência de duplo vínculo empregatício, corroborando com os 

achados do presente estudo. 

Entretanto, acredita-se que o profissional precisa sentir-se 

protagonista do seu processo de formação, além de vislumbrar a 

aplicabilidade da EPS na transformação do seu cotidiano de trabalho e da 

sua prática (MERHY, 2005). 

Na Figura 4 estão demonstradas as principais barreiras 

mencionadas pelos participantes quanto aos fatores que interferem na 

prática de EPS das maternidades pesquisadas, vale destacar que os fatores 

estão demonstrados por número de ocorrência nas entrevistas, ou seja, os 

fatores que aparecem na Figura 4 com maior pontuação, foram mais citados. 

 

 

Figura 4. Fatores que interferem na Educação Permanente em Saúde, 
Goiânia-GO, 2015. 

 

Alguns aspectos referidos pelos participantes do presente estudo 

também foram evidenciados na pesquisa realizada com facilitadores da 

Secretaria Municipal de Saúde de Londrina, que teve como objetivo analisar 
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a Política de Educação Permanente desenvolvida no serviço.  A pesquisa 

categorizou as dificuldades apresentadas pelos facilitadores que 

mencionaram a desmotivação profissional, sobrecarga de trabalho, questões 

salariais, falta de recursos humanos, saída e ou transferência de 

funcionários como os fatores que dificultam a implementação da EPS (LIMA 

et al., 2010). 

A EPS, em grande parte dos hospitais, encontra-se remota e 

abandonada diante de tantos problemas e enfrentamentos considerados 

prioritários como falta de pessoal, desmotivação e sobrecarga de trabalho 

(LINO et al., 2009). 

A falta de apoio dos gestores, disponibilidade de tempo, bem como 

desinteresse dos gestores na política são considerados forças dificultadoras 

do processo de EPS (SARRETA, 2009). 

Percebe-se então que as dificuldades em implementar ações de 

EPS no serviço estão mais relacionadas a recursos humanos e gestão. 

Assim, esta categoria contribui com a realidade na medida em que fornece 

dados e sugere as possíveis soluções. É preciso então, investimento em 

recursos humanos para redução da sobrecarga de trabalho e satisfação 

desses profissionais. Ao mesmo tempo, faz-se necessário envolvimento da 

gestão com as propostas de EPS dos cenários de prática, a fim de propiciar 

melhoria na assistência às usuárias. 

 

5.3 Desafios na Implementação da Rede Cegonha 

 

Quando questionados acerca das dificuldades de praticar o que a 

RC preconiza, a maior parte dos participantes das duas instituições relatou a 

falta de humanização na assistência como principal fator. 

Ao discorrerem sobre a falta de humanização, citam que o pré-natal 

realizado nas unidades básicas de saúde não é direcionado para uma 

assistência humanizada. Quando a parturiente chega à maternidade, 

percebe-se que a mesma desconhece seus direitos quanto à presença do 

acompanhante na hora do parto, quanto à licença paternidade do 

companheiro e direito de atestado ao mesmo para acompanhá-la nas 

consultas. 
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Entende-se por “humanização da assistência” a valorização dos 

sujeitos (usuários, trabalhadores e gestores), com ênfase na sua autonomia 

e seu protagonismo, na corresponsabilidade entre estes sujeitos e no 

estabelecimento de vínculos solidários, além da participação coletiva na 

gestão (MS, 2002; 2004a).  

Eu considero que o ponto principal é o pré natal. O pré natal 

que é feito hoje, não é voltado para a assistência 

humanizada. Não é oferecido à gestante a possibilidade de 

dar um atestado ao companheiro para que ele a acompanhe 

nas consultas de pré natal. Ela não conhece os direitos dela, 

ela não sabe que  tem direito a acompanhante, ela não sabe 

que no pré natal o parceiro pode ir que ele tem direito à 

licença, quando ela chega à maternidade também 

desconhecem seus direitos, direito ao acompanhante que 

ela escolher, tanto no trabalho de parto, no parto, no 

puerpério, no alojamento conjunto E6. 

  

O Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento foi 

instituído pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 569/2000, 

pautado nas necessidades de atenção específica à gestante, ao recém-

nascido e à puérpera. Este Programa fundamenta-se nos preceitos de que a 

humanização da assistência obstétrica e neonatal é condição preliminar para 

o adequado acompanhamento do parto e puerpério (BRASIL, 2000; MS, 

2002).  

Mesmo sem a legislação específica para este fim, é importante 

ressaltar que, a esta época já estava assegurada, por meio da Portaria nº 

569/2000, condições para que as parturientes tivessem direito ao 

acompanhante durante a internação, desde que a estrutura física assim 

permita (BRASIL, 2000).  

Contudo, cinco anos após instituiu-se a Lei nº 11.108/2005 que 

garante às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o 

trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, sendo este de livre escolha da 

parturiente (BRASIL, 2005). 

A Portaria 1.459/2011, que institui a RC, também faz menção à 

garantia de acompanhante durante o acolhimento e o trabalho de parto, 

parto e pós-parto imediato, quando detalha acerca do componente Parto e 
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Nascimento (BRASIL, 2011). 

Nota-se que muitas vezes esse direito não é colocado em prática 

pelo pleno desconhecimento por parte da parturiente que não foi 

devidamente informada na ocasião do pré-natal. Este é o momento na 

gestação para solucionar dúvidas, esclarecer prejulgamentos e anular os 

anseios desta gestante, garantindo-lhe a explanação de todas as vantagens 

a ela assegurada. 

Os profissionais de saúde devem assumir uma postura de 

educadores que compartilham saberes, buscando devolver à mulher a auto-

confiança para viver a gestação, parto e puerpério, uma vez que esses 

momentos são únicos para cada mulher (XIMENES NETO et al., 2008). 

 

Nos puerpérios que eu atendi aqui, a maioria nunca 

participou de grupo de gestante, não participou em nenhuma 

unidade E16. 

 

Percebe-se então, a necessidade de ações educativas com as 

gestantes, sejam individualmente nas consultas de pré-natal ou em grupos 

de gestantes realizados nas maternidades. Esta prática promoveria o 

conhecimento acerca do pré-natal, trabalho de parto, parto e puerpério, bem 

como os direitos a ela garantidos nesses períodos. 

A postura da clientela em relação ao médico é de muita 

subserviência, as usuárias não sabem, não têm noção dos 

próprios direitos, do que elas poderiam reivindicar, do que 

elas poderiam negar em termos de assistência E12. 

 

A falta de conhecimento da própria parturiente também, às 

vezes elas ficam até pedindo: „não vai fazer o pique pra me 

ajudar, eu só consigo parir se fizer o pique‟, então elas 

também precisam entender as mudanças que tiveram em 

benefício delas próprias E13. 

 

Especialmente nesta última fala, percebe-se a cultura da intervenção 

muito consolidada entre as parturientes. O depoente ilustra o discurso de 

mulheres em trabalho de parto quando requerem a episiotomia como 

indispensável para o parto, demonstrando que essa mulher parece não 
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acreditar em outra alternativa para o nascimento.  

A humanização é indispensável para que a prática assistencial 

expresse resolução dos problemas identificados, satisfação das usuárias, 

empoderamento das mulheres quanto à identificação de suas demandas, 

reconhecimento e reivindicação de seus direitos e promoção do autocuidado 

(MS, 2002; 2011)  

No que tange à humanização, descrevem ainda sobre a 

necessidade de sensibilização dos profissionais para as práticas 

preconizadas pela Rede Cegonha: 

Uma dificuldade de implementar tudo que a Rede Cegonha 

preconiza dentro das unidades é a sensibilização dos 

profissionais, aderindo a essas recomendações da Rede 

Cegonha. É uma questão de sensibilização, de capacitação, 

em uma categoria profissional ou outra, ainda percebe-se 

essa resistência, principalmente em relação à humanização 

do parto, à presença da família E14. 

Cada médico pensa de um jeito, cada plantão é de um jeito. 

Então aqui está muito longe, muito, muito longe mesmo. 

Humanização aqui, só balela! E22. 

 

Consta como diretriz da Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher que a assistência deve ser conduzida pelo princípio da 

humanização, entendido como comportamento do profissional de saúde que 

reforce o direito à atenção à saúde, que aprimore os esclarecimentos às 

mulheres em relação ao seu corpo e suas condições de saúde e que amplie 

sua capacidade de fazer escolhas adequadas ao seu contexto e momento 

de vida, dentre outros (MS, 2002; 2011). 

Além da falta de atualização quanto às novas ações preconizadas 

para esse público, um problema mais grave ainda é a falta ou deficiência da 

assistência obstétrica humanizada o que justifica a relevância da EPS para a 

área da enfermagem (BUSANELLO et al., 2011) 

A qualidade da assistência prestada às usuárias requer não somente 

a resolução de problemas e viabilidade de recursos tecnológicos, e sim uma 

assistência humanizada, condições consideradas indissociáveis (MS, 2002; 

2004)  
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O PAISM no propósito do atendimento integral à mulher, incluindo a 

assistência ao período gravídico-puerperal, desenvolve abordagens 

considerando a mulher como sujeito ativo do processo de assistência à 

saúde (MS, 1984).  

Ao descreverem aspectos relacionados aos recursos humanos os 

participantes mencionaram um quantitativo insuficiente de profissionais de 

enfermagem, gerando sobrecarga de trabalho e incapacidade para assistir à 

mulher em todo o período gravídico puerperal. 

Ainda que o número de profissionais possa ser solucionado, sabe-se 

que apenas elevar a quantidade não repara o imbróglio do atendimento 

integral e humanizado em saúde. É preciso dedicação na qualidade dos 

serviços prestados, que perpassa pela formação profissional e 

desenvolvimento dos trabalhadores (SARRETA, 2009) 

As falas demonstram que o quantitativo reduzido de profissionais de 

enfermagem dificulta a implementação das ações preconizadas pela Rede 

Cegonha, especialmente a figura do enfermeiro obstetra que atua no cenário 

de parto, mas nem sempre tem a oportunidade de estar presente neste 

cenário repercutindo na qualidade das ações de humanização da assistência 

ao parto e nascimento às usuárias do SUS, preconizado pelo Ministério da 

Saúde: 

Há pouco tempo atrás nós tínhamos um quadro de 

enfermeiros obstetras que cobria o pré parto 24 horas. Hoje 

já não se tem. Quem está trabalhando acaba 

sobrecarregado, então não conseguimos dar uma 

assistência de qualidade à usuária E1. 

 

A dificuldade é a questão de recursos humanos, o quadro é 

insuficiente, por exemplo: a Rede Cegonha traz a figura do 

enfermeiro obstetra no cenário da assistência ao parto, nem 

sempre eu consigo ficar só na assistência ao parto. Então, 

isso dificulta até mesmo a construção de um protocolo de 

funcionamento do serviço E4. 

 

Bom, eu acredito que a falta de funcionários aqui é o 

principal. Aqui, a atuação do enfermeiro é mínima em 

relação à enfermagem obstétrica E7. 

 

Estamos com o número muito reduzido de funcionários. Pelo 

excesso de trabalho, não temos condições de prestar uma 
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assistência de qualidade E8. 

Número de profissionais, isso dificulta muito. Porque eu sou 

uma enfermeira para dar assistência a 29 leitos mãe e 

recém-nascido, é impossível humanamente falando, por 

mais que eu queria colocar a Política Nacional de 

Humanização em prática E19. 

A questão de pouco servidor também E20. 

É a questão de número de funcionários E23. 

 

A falta de esclarecimentos quanto à atuação do enfermeiro obstetra 

no cenário do parto foi outro ponto levantado como dificuldade para 

implementação da Rede Cegonha.  

Um dos modelos de atenção à gestante no Brasil definidos de forma 

antecipada e repleta de conceitos pré-estabelecidos é a dependência da 

assistência do profissional médico na atenção ao parto. A superação desse 

pensamento exige formação específica de profissionais, especialmente em 

enfermagem obstétrica, garantindo os princípios da humanização, das boas 

práticas e da segurança no parto e nascimento (MS, 2012d).  

A atuação da enfermeira obstétrica ou obstetriz no cenário de parto 

caracteriza a assistência ao parto de risco habitual, isso proporciona à 

mulher retomar a autonomia no processo de parturição. Cabe aos médicos 

obstetras a competência para os partos que apresentam distócias 

obstétricas e casos graves, que exigem intervenção (MS, 2014). 

Desde 1998, na tentativa de melhorar e qualificar a atenção ao 

parto, o Ministério da Saúde reconheceu, através das Portarias nº 2.815, de 

29/05/1998 e a nº 163 de 22/09/1998 a atuação do enfermeiro obstetra no 

cenário de assistência ao parto, incluindo o Grupo de Procedimentos Parto 

Normal sem Distócia realizado por Enfermeiro Obstetra nos Sistemas de 

Informação do SUS, possibilitando ao mesmo  a emissão de laudo de 

internação e a inclusão deste profissional na tabela de pagamento do SUS 

(BRASIL, 1998a; 1998b).  

O Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, por meio da  

Resolução nº 223/99 define que ao enfermeiro obstetra cabe prestar 

assistência à parturiente e ao parto normal, identificar distócias, bem como 
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realizar episiotomia e episiorrafia com aplicação de anestesia local, quando 

necessária (COFEN, 1999).  

Em 2015 o COFEN revoga a Resolução anterior e regulamenta, 

mediante a Resolução nº 477 a atuação do enfermeiro obstetra ou obstetriz 

no acompanhamento da evolução e do trabalho de parto sem distócia, além 

do exercício deste profissional já previsto nas legislações anteriores 

(COFEN, 2015).  

O desconhecimento do papel do enfermeiro obstetra na assistência 

ao parto promove dificuldade na interação profissional. Os participantes 

mencionaram que, nem sempre os médicos aceitam a presença do 

enfermeiro gerando desgaste nesta relação. 

Ainda nos deparamos com profissionais que não aceitam a 

nossa atuação E9. 

A maior barreira que eu encontro aqui para implementação 

das propostas da Rede Cegonha está relacionada a 

interação médico e demais profissionais. O médico não 

entende como poderíamos dividir essa assistência, sem 

ninguém entrar na especificidade do outro, na capacitação 

técnica do outro, e como isso refletiria numa melhor 

assistência. Essa dificuldade que encontramos de interação 

com eles nos impede de assistir melhor à usuária E12. 

Como enfermeira a maior dificuldade que eu tenho é essa 

disputa, entre aspas, com os internos. Porque eles ainda 

fazem coisas que nós não concordamos mais E13. 

A aceitação dos profissionais, de todos... porque não 

entendem muito o que é a enfermagem obstétrica. Atuamos 

em parto sem distócia e aí vem o médico e interfere, coloca 

ocitocina, faz analgesia, interfere em tudo e aí já não vai ser 

mais um parto sem distócia, já vai ser um parto com alguma 

intervenção E22. 

 

As falas apresentadas corroboram com um estudo bibliográfico que 

objetivou pesquisar a atuação do enfermeiro obstetra no nível primário de 

atenção à saúde da mulher, no qual os autores afirmam ainda existir 

conflitos entre médicos e enfermeiras sobre suas autonomias, atribuições e 

responsabilidades (GARCIA; GARCIA; LIPPI, 2010) 

O desfecho dos contratempos vivenciados na assistência depende 
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de uma formação em saúde fundamentado na interdisciplinaridade, evitando 

a fragmentação do cuidado e a profissionalização, que realçam a 

individualização, e que “Leva à formação de sujeitos culturalmente 

empobrecidos” (DOMINGUEZ, 2006; SARRETA, 2009). 

Os profissionais reconhecem a educação permanente como 

estratégia eficaz para sanar essa resistência, uma vez que os médicos, até 

pouco tempo desconheciam as atribuições do enfermeiro obstetra. Ou seja, 

falta preparo aos profissionais médicos acerca das recomendações da Rede 

Cegonha, que traz claramente a figura do enfermeiro obstetra na assistência 

ao parto, conforme demonstrado na fala a seguir: 

 

Tinham que ter feito uma reunião com os médicos e exposto 

que as enfermeiras obstétricas chegariam, mas fomos meio 

que jogadas, eles ficaram assustados. Então foi tudo errado, 

desde o início. Porque eles não conhecem, não aceitam... 

Alguns não gostam. E se tivesse tido uma educação 

permanente antes, preparado E22. 

 

Fica evidente que os enfermeiros obstetras, quando assumiram suas 

funções na maternidade, sentiram-se discriminados pela classe médica, que 

não foi antecipadamente inteirada da atuação desse profissional. Diante 

disso, consideraram que ações prévias de EPS com os médicos teriam 

amenizado essa resistência. 

Também foi referido como obstáculo para implementação da RC a 

falta de articulação da Rede de Atenção à Saúde - RAS -  em sua plenitude, 

incluindo o provimento de vagas em quantidade satisfatória às usuárias. 

Essa insuficiência de leitos foi mencionada como aspecto que gera estresse 

profissional e dificulta a assistência. 

 

Às vezes o recém-nascido recebe alta sem vacina. Se ele 

sai sem o teste do coraçãozinho, não é feito aí fora. O teste 

do olhinho, é dificílimo, eu estou na assistência básica, 

muitos vão com o encaminhamento e a criança não é 

chamada pra realizar o teste do olhinho porque não têm 

especialistas. Então, a rede... o projeto é muito bonito, mas 

na prática não está funcionando E6. 

 

Teríamos que ter uma quantidade maior de leitos aqui no 
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centro de parto, então às vezes temos pacientes que ficam 

lá embaixo aguardando vaga, para serem encaminhadas a 

outros hospitais, porque aqui não tem e acabam entrando na 

fase ativa do trabalho de parto aí embaixo. Porque às vezes 

não dá tempo de outro hospital liberar vaga ou surgir vaga 

aqui. Muitas pacientes que fazem o pré natal aqui, não 

conseguem ter o parto aqui E10. 

 

As dificuldades do sistema de liberação de vaga, no meu 

caso de UTI, a gente ainda tem escassez de vaga de UTI 

neonatal, então eu precisaria atender essa mãe, esse 

binômio na mesma instituição e nem sempre conseguimos 

E14. 

 

A RC, nos termos do art. 4º da Portaria nº 1.459, estabelece que a 

mesma deve ser organizada de maneira a possibilitar o provimento contínuo 

de ações de atenção à saúde materna e infantil para a população de 

determinado território em consonância com a Portaria nº 4.279/GM/MS 

(BRASIL, 2010; 2011). 

A Portaria Nº 4.279 estabelece diretrizes para a organização da RAS 

no âmbito do SUS como estratégia para ultrapassar a fragmentação da 

atenção e da gestão em saúde e aprimorar o desempenho do SUS com 

vistas a assegurar ao usuário o conjunto de ações e serviços de que 

necessita com efetividade e eficiência (BRASIL, 2010). 

 A RAS é definida como arranjos organizativos de ações e serviços de 

saúde que buscam assegurar a integralidade do cuidado. Seu objetivo visa 

atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada, bem 

como incrementar o acesso em termos de equidade. Com isso, melhorar a 

qualidade da atenção, a qualidade de vida dos usuários do SUS, a aptidão 

na utilização dos recursos e a equidade em saúde (BRASIL, 2010; 

MENDES, 2011). 

A efetividade e o pleno funcionamento das ações da RC dependem 

da estruturação de um sistema que vise o aperfeiçoamento das condições 

de acesso, atendimento e acompanhamento da saúde da população. Tal 

condição, assegura uma assistência contínua e integral à saúde materna e 

infantil (BRASIL, 2011; MARQUES, 2015).  

Na Figura 5 estão demonstrados os aspectos apontados pelos 
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enfermeiros das maternidades pesquisadas como dificultadores à 

implementação da RC. Esses dados estão apresentados por frequência de 

ocorrência em que foram mencionados. 

 
 

Figura 5. Aspectos dificultadores à implementação da Rede Cegonha, 
Goiânia-GO, 2015. 

 

Nas duas instituições avaliadas,  os enfermeiros referiram que não 

há diferenciação salarial entre os enfermeiros generalistas e os 

especialistas, sendo que os enfermeiros obstetras assumem funções mais 

específicas, com atenção direta ao trabalho de parto, por exemplo.  

Eles também enfatizaram que, se houvesse o estímulo salarial, com 

plano de carreira valorizando o especialista, mais enfermeiros se dedicariam 

à pós-graduação em enfermagem obstétrica. Com isso, o nível de atenção 

às usuárias aumentaria com consequente melhora da assistência prestada. 

 

Nossa remuneração. Buscamos nos especializar para 

melhorar a nossa assistência, então queremos também um 

retorno e buscamos também um retorno financeiro, todo 

mundo que se empenha quer um reconhecimento. Aqui a 

gente recebe como o restante das enfermeiras generalistas, 

o mesmo salário e assumimos atribuições mais específicas, 

até porque fizemos uma pós graduação para atuar aqui no 

centro de parto E10. 

 

Hoje aqui no hospital eu vejo que uma diferenciação salarial 

das enfermeiras no CPN (Centro de Parto Normal) seria um 
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grande distintivo, porque hoje é igual, ela ganha igual a uma 

enfermeira que acabou de chegar generalista, não tem um 

incentivo para que ela permaneça. Então eu vejo que se 

tivesse hoje, um incentivo financeiro eu manteria mais as 

enfermeiras aqui, que hoje já são referência E24. 

 

Dos 25 enfermeiros entrevistados, 11 (44%) são enfermeiros 

obstetras e percebem o mesmo salário dos enfermeiros que possuem outra 

especialização que não a obstetrícia. O Estatuto do Servidor da Prefeitura de 

Goiânia, instituído por meio da Lei Complementar nº 011 de 11 de maio de 

1992, contempla o pagamento de adicional de incentivo à profissionalização 

em razão do aprimoramento da qualificação do servidor. Entretanto, este 

adicional não é diferenciado quando a qualificação realizada é inerente à 

área de atuação (GOIÂNIA, 1992). 

Uma das duas maternidades, possui administração terceirizada a 

uma Organização Social e, por isso, tem em seu quadro de enfermeiros, 

profissionais celetistas, que não são servidores públicos. Neste caso, não 

são geridos pelo regimento municipal mencionado e não possuem 

diferenciação salarial relativa à especialização em obstetrícia.  

Um estudo realizado com objetivo de determinar o efeito de fatores 

profissionais e pessoais, bem como orientações motivacionais na 

participação de enfermeiros coordenadores em atividades educativas, 

identificou que a adesão desses profissionais a essas ações era maior 

quando se relacionavam ao aumento do fator econômico, ou seja, ganho 

salarial associado à participação, por agregação de valor (PENÃ; 

CASTILLO, 2006). 

Observa-se que a ausência de uma política salarial de valorização 

do enfermeiro especialista em obstetrícia, ainda é uma das principais 

dificuldades para se alcançar esse reconhecimento profissional.  

A ambiência ou estrutura física foi outro fator levantado como 

restritivo para a implementação da RC. Mencionaram que a estrutura física 

da instituição não promove a humanização da assistência e dificulta o 

acesso da gestante à maternidade, uma vez que o número de vagas é 

limitado. 

 

A estrutura. Rede Cegonha propõe um monte de coisas que 
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a gente não tem E2. 

 

A estrutura física deixa a desejar nessa questão, eles até 

tem boa vontade de fazer uma coisa, mas o ambiente, a 

estrutura, não dão condições. Hoje mesmo tem paciente no 

centro cirúrgico porque não tem vaga aqui fora, ela está lá 

desde 7h da manhã. Não tem leito. Aí se não tem alta, não 

surge leito. Ela deu à luz lá e está lá com a criança, porque 

não tem leito de alojamento conjunto pra ela E20. 

 

 

Uma boa ambiência é um dispositivo da Política Nacional de 

Humanização, que compreende o “ambiente físico, social, profissional e de 

relações interpessoais que deve estar relacionado a um projeto de saúde 

voltado para a atenção acolhedora, resolutiva e humana”. Definida também 

como espaço físico para a acomodação tanto dos trabalhadores quanto dos 

materiais e equipamentos hospitalares, deve colaborar da mesma forma com 

o acolhimento de usuários (MS, 2004c; 2010).  

 De acordo com a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a 

estrutura física da instituição deve ser adequada e funcional, propiciando 

condições favoráveis de trabalho aos profissionais e agradáveis às 

gestantes (FEBRASGO, 2005). 

Percebe-se então que o espaço físico é visto como um mecanismo 

facilitador da assistência e dessa forma, garante um atendimento 

humanizado, acolhedor e resolutivo. 

 

5.4 Contribuições da Educação Permanente em Saúde para 

implementação da Rede Cegonha 

 

Nesta categoria estão reunidos os dados que dizem respeito à 

importância da EPS e à contribuição para a implementação da Rede 

Cegonha. 

Nesse sentido, os participantes foram indagados como a EPS 

contribui para a assistência obstétrica fundamentada na política da RC, os 

depoimentos revelaram a importância da EPS para a pesquisa e evolução 
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do conhecimento  no tocante à política da RC.  

Se a educação permanente está ativa dentro daquilo que a 

Rede Cegonha tem como proposta, conseguimos qualificar 

e nos adequar àquilo que a Rede Cegonha traz E4. 

Contribui, na implantação de um protocolo, você tem que 

criar uma forma, uma didática para que as pessoas tenham 

acesso a esse protocolo novo e passem a respeitar esse 

protocolo, mesma forma são as sugestões da Rede 

Cegonha E14. 

 

As falas deixam claro a necessidade de EPS com o intuito de 

colocar em prática o que a RC preconiza, seus princípios, objetivos, 

diretrizes e componentes. 

Mencionaram também a necessidade de formação específica como 

especializações e residências com a finalidade de aplicação das 

recomendações da Rede Cegonha. Quando questionados se a EPS 

contribui com a implementação da RC, os participantes percebem que essa 

formação repercute diretamente no aperfeiçoamento profissional e qualidade 

da assistência prestada. 

Muito, porque essa educação permanente que estamos 

fazendo contribui para que possamos aperfeiçoar não só de 

forma a fazer o parto, mas também na assistência às 

puérperas, para poder diagnosticar riscos, prestar uma 

assistência de qualidade E7. 

Considero, porque quando trazemos novas informações, 

atualizamos esses profissionais, melhoramos a qualidade da 

assistência. O máximo que conseguirmos atualizar, fazer 

essa educação permanente com a equipe, melhor é a 

qualidade da assistência prestada E10. 

Sim, claro. Essa qualificação vai contribuir para o trabalho 

melhorar, para qualificar o profissional naquilo que ele faz. 

Eu trabalho em uma maternidade onde todas as enfermeiras 

tinham que ter obstetrícia. Então a Rede Cegonha 

implementou isso nas maternidades de Goiás, em todo o 

Brasil dando abertura para que os profissionais tenham mais 

conhecimento. Então tem que ter educação permanente, 

sim! E11. 

Sem dúvida, claro que sim, quanto mais orientação, 
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informação e formação mais irá repercutir numa assistência 

de qualidade E12. 

Com certeza, muito! Porque ela vai trazer informações. Acho 

que colabora demais com a assistência E16. 

Contribui. Quanto mais você capacita o profissional para 

atuar continuamente ele fica mais seguro das orientações 

que passa ao paciente, na assistência que executa. Quanto 

mais você sabe o que está fazendo, mais a assistência é 

com qualidade E18. 

Muito, contribui demais! A educação permanente, pra mim é 

uma questão de melhoria do andamento do serviço. Se você 

está sempre se adequando, melhorando seu conhecimento, 

você está passando isso ao cliente. Então eu acho 

importantíssimo! E20. 

Com certeza, sem dúvida! Eu venho de uma pós-graduação 

agora de obstetrícia, onde foi citado muito a Rede Cegonha 

e ela já vem fazendo diferença na minha conduta aqui 

dentro. A minha conduta hoje é completamente diferente da 

minha conduta de um ano e meio atrás, quando eu entrei 

nessa pós. Em todos os sentidos: em humanização, em 

questão de algumas práticas de enfermagem, ajudar no 

aleitamento materno, nos cuidados com o RN, tudo isso foi 

adquirido pela pós, a gente vem mudando as nossas 

práticas E23. 

A nossa luta é para implantar aqui principalmente as boas 

práticas recomendadas pela Rede Cegonha e com certeza, 

se a gente não capacitar a equipe, não funciona E25. 

 

Os depoentes que estão cursando ou já concluíram sua 

especialização em obstetrícia, deixaram claro que a EPS repercute com 

aprimoramento das condutas, reforço da prática humanizada e melhoria dos 

cuidados com a puérpera e recém-nascido. 

Para um melhor ajustamento da assistência prestada com o modelo 

de atenção integral à saúde, como é recomendado pelo SUS, a EPS é  

entendida como estímulo para mudanças no processo de trabalho das 

equipes de saúde (LIMA et al., 2010) 

A formação de enfermeiros com residência obstétrica já foi abordada 

na primeira categoria intitulada: Estratégias da Educação Permanente em 

Saúde. Os dados coincidem com um estudo que teve como objetivo as 
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transformações das práticas obstétricas das enfermeiras no campo 

obstétrico hospitalar. Os participantes da pesquisa relataram que, 

especialmente a especializações em enfermagem obstétrica contribuem 

para o processo de agregação dos princípios de humanização como um 

saber que gerou transformação da práxis (CAMACHO; PROGIANTI, 2013). 

Assim, percebe-se que a pós-graduação em enfermagem obstétrica 

atribui significado ao trabalho do enfermeiro, agregando competência 

técnico-científica que lhe conferem segurança e autonomia na assistência ao 

parto normal humanizado. 

A EPS também é vista como ferramenta para o fortalecimento do 

enfermeiro obstetra assegurando sua autonomia no cenário de assistência 

ao parto.  

Demais, porque a Rede Cegonha é uma política nova de 

inserção da cultura do parto humanizado e do fortalecimento 

da enfermagem. Então eu considero de extrema importância 

a educação permanente pra isso. Principalmente para o 

enfermeiro obstetra reconhecer sua autonomia dentro do 

serviço. Porque somos de uma cultura em que o enfermeiro 

era muito limitado e também não é só o enfermeiro, acho 

que toda a equipe tem que ter esse processo de 

humanização E9. 

Sim, claro. Ajuda no conhecimento de grande a alta 

complexidade para o enfermeiro, dando mais autonomia 

E11. 

 

Em estudo realizado em unidades de saúde do município de 

Franca/São Paulo, que objetivou conhecer, analisar e explicar experiências 

que potencializam a EPS como estratégia para a formação dos 

trabalhadores da saúde, menciona que a EPS é percebida com importância 

para o andamento do trabalho no SUS, para troca de experiências e 

valorização profissional (SARRETA, 2009). 

Essa autonomia, conquistada por meio da EPS, proporciona 

mudanças de comportamento, aceitação e interação profissional com a 

equipe e conseqüentemente garantia ao parto humanizado. As falas a seguir 

revelam esta percepção. 
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A implementação da educação permanente vem fortalecer 

esse vínculo de equipe multiprofissional, que envolve o 

pediatra, o médico, o fisioterapeuta, todo mundo passa a 

atuar de uma forma igualitária. Sem hierarquia, cada um 

desempenhando a sua função E9. 

Muito! Porque você vai melhorar o serviço. Principalmente 

no pré-parto. Quando o enfermeiro obstetra está em cena, a 

humanização está presente. Quando o médico está em cena 

nem sempre a humanização está presente. E aí deveria 

estar presente a educação continuada, a educação 

permanente E21. 

Com certeza. Porque vai facilitar as pessoas entenderem o 

que é a Rede Cegonha, qual é o procedimento, as 

atividades e atribuições de cada um E22. 

Eu acho que teria que estender essa questão da Rede 

Cegonha, não só aos enfermeiros, teria que ser passado a 

toda equipe, é uma equipe multidisciplinar. E o que a gente 

se depara muito é com médico que não tem muito visão de 

Rede Cegonha, com o fisioterapeuta, com o fonoaudiólogo, 

então eles não têm essa visão, eu acho que teria que estar 

colocando o que é Rede Cegonha pra toda equipe E23. 

Com certeza. A atuação que nós temos aqui no hospital é 

algo muito novo, é uma mudança cultural, uma mudança de 

paradigmas. Então o médico aceitar que o enfermeiro vai 

assistir ao parto é uma mudança muito grande, foram muitas 

transformações, nós tivemos muitos embates no começo. 

Então a educação permanente é fundamental pra essa 

sensibilização de todos, para entender realmente o que é a 

Rede Cegonha E24. 

 

O envolvimento nas ações de EPS melhora o relacionamento entre 

os profissionais o que repercute na humanização do atendimento em saúde 

(SARRETA, 2009). 

A área da saúde tem assim, o compromisso de implementar um 

processo que reconheça e fomente os saberes dos trabalhadores, a fim de 

aperfeiçoar a assistência prestada, vinculando em suas ações os princípios 

e valores que orientam o SUS (SARRETA, 2009). 

Os desafios para a conquista da autonomia dos profissionais de 

saúde são fundamentados pela concepção de aprendizagem-trabalho. Desta 

maneira, o profissional manifesta sua reflexão crítica sobre sua realidade,  
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problematizando-a (PESSANHA; CUNHA, 2009). 

A Figura 6 representa as contribuições da EPS, quando expressam 

sua influência na transformação da práxis com vistas à implementação da 

RC. Nela estão apresentados os fatores associados (à esquerda e à direita 

do gráfico) e os fatores causais (no centro), ou seja, os reflexos da EPS na 

assistência à mulher no período gravídico-puerperal. 

 

 

Figura 6. Rede Semântica com representações das contribuições da EPS 
para a implementação da RC. 

 

Portanto, foi unânime o entendimento dos participantes de que o 

processo de EPS empodera o profissional com conhecimentos teórico-

práticos e possibilita transformações na abordagem assistencial do 

enfermeiro às parturientes. 



Conclusão 69 
 

6 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo demonstrou a importância da EPS na 

implementação da RC na perspectiva de enfermeiros atuantes em duas 

maternidades públicas de Goiânia. 

Em relação à concepção sobre EPS, identificou-se que os 

enfermeiros apresentaram um conhecimento limitado quanto ao conceito, 

entretanto embora não verbalizassem o conceito correto do termo, alguns 

participantes entendiam a proposta da PNEP e a identificaram-na por vezes, 

como aprimoramento ou problematização da realidade do serviço, o que 

coincide com o idealizado pela política. 

As estratégias de EPS adotadas nas maternidades, segundo os 

relatos dos participantes, são as capacitações, reuniões, congressos, 

cursos, rodas de conversa e especializações. Embora a maioria tenha 

referido acerca das vantagens da Educação Permanente em Saúde na 

humanização da assistência, houve relatos contundentes da falta de 

efetividade ou escassez de ações.  

Quanto aos fatores que interferem na EPS os motivos citados são 

principalmente, de cunho administrativo, responsabilizando muitas vezes a 

gestão por este fato. Entende-se aqui gestão como os diretores das 

maternidades e os coordenadores/supervisores de enfermagem das 

mesmas. Nesse sentido, referiram a escassez de recursos humanos para a 

realização dessa atividade e a insatisfação ou indisponibilidade dos 

profissionais para tal. Essa insatisfação está muitas vezes relacionada à 

baixa remuneração ou falta de um plano de carreira que o estimule para a 

formação, uma vez que os enfermeiros obstetras percebem o mesmo salário 

dos enfermeiros generalistas, sendo que os primeiros assumem funções 

muito mais específicas. 

Apresentaram-se como desafios para a implementação da RC a falta 

de humanização na assistência acarretando o desconhecimento da puérpera 

sobre seus direitos; escassez de recursos humanos, gerando sobrecarga de 

trabalho; o desconhecimento do papel do enfermeiro obstetra no cenário de 

parto, acarretando a não aceitação deste profissional por parte da equipe 
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médica e a dificuldade na interação multiprofissional; a falta do 

funcionamento da RAS na sua plenitude, gerando estresse profissional e 

dificuldade da assistência e, por último, a estrutura física/ambiência, que 

possam garantir à usuária a assistência de qualidade em todo o período 

gravídico-puerperal. 

Quanto à humanização, o Conselho Federal de Medicina determinou 

recentemente, por meio da Resolução CFM nº 2.144/2016, que é direito da 

gestante, nas situações eletivas, optar pela realização de cesariana, 

garantida por sua autonomia. No entanto, para garantir a segurança do feto, 

a cesariana a pedido da gestante, nas situações de risco habitual, somente 

poderá ser realizada a partir da 39ª semana de gestação, devendo haver o 

registro em prontuário. 

Quanto à importância da EPS para a implementação da RC, 

percebe-se que esta estratégia atua significativamente em grande parte dos 

aspectos mencionados como dificultadores da RC. A 

residência/especialização em enfermagem obstétrica, potencializa o 

conhecimento do enfermeiro garantindo sua autonomia e consequentemente 

a aceitação/interação multiprofissional. 

Conclui-se, portanto, que os dados apontados pelos enfermeiros das 

maternidades pesquisadas refletem a influência da EPS na prática 

preconizada pela RC. Além disso, sua ação nos aspectos relativos à 

interação multiprofissional, coerência nas ações, autonomia do enfermeiro e 

mudança de comportamento, colaborando para que o profissional entenda a 

mulher como protagonista do parto. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Reitera-se aqui a proposição de que a EPS contribui para 

implementação da RC com efeitos positivos para a prática profissional e 

qualidade da assistência às usuárias de maternidades. 

Apesar das limitações e adversidades para a prática de EPS 

encontradas nas maternidades pesquisadas, os profissionais foram 

unânimes em classificar esse tipo de formação como eficaz para o cuidado 

no período gravídico-puerperal. 

No entanto, percebe-se a necessidade de investimentos em 

estrutura física, valorização salarial do profissional que se qualifica e 

ampliação do quadro de profissionais de enfermagem com vistas à redução 

da sobrecarga de trabalho e conseqüente melhoria no cuidado. 

É importante salientar que os profissionais entrevistados nesta 

pesquisa sentem, muitas vezes falta de apoio dos gestores imediatos para 

se envolverem em atividades de EPS. Desta maneira, constata-se a 

necessidade de comprometimento dos coordenadores das maternidades, 

bem como dos diretores nas propostas de EPS, incentivando essas práticas 

e proporcionando ambientes favoráveis. 

Além disso, percebe-se que havendo EPS com a equipe 

multiprofissional, aprimora-se o entendimento acerca da função do 

enfermeiro no cenário de parto, o que melhora sua aceitação.  

 Nessa perspectiva, identificou-se que a EPS é uma ferramenta 

importante na qualificação do enfermeiro obstetra para uma assistência 

diferenciada na atenção ao parto normal, sendo um referencial na 

implementação da Rede Cegonha em Goiânia, Goiás. 

Os resultados desta pesquisa contribuirão muito para minha atuação 

como enfermeira auditora e docente. Como docente na graduação em 

enfermagem, identifico a EPS como ferramenta valiosa na qualificação de 

profissionais de saúde, com mudanças de comportamento e transformação 

da práxis, e os resultados deste estudo atestaram esse raciocínio. 

A função de auditora também possui finalidade educativa, na medida 

em que verifica o cuidado prestado, detecta lacunas e sugere caminhos para 
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saná-las. Nesse sentido, encontrei no mestrado profissional a chance de 

realizar esta pesquisa e legitimar a EPS como contribuição para uma prática 

obstétrica de qualidade.  

Identificou-se a importância dos cursos de especialização em 

enfermagem obstétrica, favorecendo a capacitação do enfermeiro para o 

desempenho na assistência à parturiente e ao parto normal humanizado. 

Os resultados aqui apresentados servirão de base para redirecionar 

o processo assistencial, uma vez que determinam a efetividade da educação 

permanente em saúde para profissionais que atuam nessas maternidades, 

cenários de prática e formação profissional.  

Assim, o Produto Técnico aqui sugerido, originou-se da necessidade 

de apresentação desses dados à Secretaria Municipal de Saúde. Este 

produto foi elaborado em formato de Relatório Técnico e tem o objetivo de 

demonstrar os dados levantados no estudo, que refletem a realidade dessas 

maternidades. Nesse sentido, espera-se sensibilizar os órgãos competentes 

para a viabilidade de investimentos em EPS, bem como em recursos 

humanos e ambiência.  
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RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA 

 

Enfermeira MsC. Fernanda Lima e Silva1  

Profa. Dra. Cleusa Alves Martins2 

Profa. Dra. Karine Anusca Martins3 

 

  

Exmo. Sr. Secretário Municipal de Saúde – Dr. Fernando Machado de Araújo 

 

Este Relatório destina-se à apresentação dos dados da Dissertação 

intitulada: "EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NA ASSISTÊNCIA 

OBSTÉTRICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA". 

O objetivo deste estudo foi analisar a Educação Permanente em Saúde na 

assistência obstétrica para implementação da Rede Cegonha, realizado em duas 

maternidades públicas de Goiânia: Maternidade Nascer Cidadão (MNC) e Hospital 

e Maternidade Dona Íris (HMDI), identificados nas figuras a seguir como Instituição 

1 e 2, respectivamente. Os participantes foram os enfermeiros coordenadores e 

assistenciais dessas unidades. Os dados foram coletados no período de setembro 

a novembro de 2015, por meio de roteiro semi-estruturado que abordou desde 

informações relativas ao conhecimento dos enfermeiros sobre a Educação 

                                                           
1 Mestre em Ensino na Saúde, Docente do Curso de Enfermagem da Universo, Enfermeira Auditora SMS Goiânia - lotação: 
Gerência de Auditoria e Vistoria. 
2 Orientadora da pesquisa. Enfermeira Obstetra, Professora Doutora Associada da Faculdade de Enfermagem da 
Universidade Federal de Goiás e Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional Ensino na Saúde - MEPES/UFG. 
Membro de Núcleo de Pesquisa Grupo de Estudos em Saúde da Mulher, Adolescente (GESMAC). 
3 Co-orientadora da pesquisa. Nutricionista, Professora Doutora Adjunto III da Faculdade de Nutrição da Universidade 

Federal de Goiás. Programa de Pós-Graduação Mestrado em Nutrição e Saúde e Professora Colaboradora do Programa de 

Pós-Graduação Mestrado Profissional Ensino na Saúde - MEPES/UFG 
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Permanente em Saúde (EPS) até as dificuldades enfrentadas para implementação 

da Rede Cegonha (RC). 

Os dados serão apresentados de acordo com as temáticas emergidas e 

apresentados em tópicos. 

 

ESCASSEZ OU AUSÊNCIA DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM 

SAÚDE (EPS) 

 

Alguns entrevistados mencionaram que não há nenhuma atividade de 

EPS no serviço e outros ainda citaram como sendo insuficientes e escassas as 

estratégias existentes. Embora exista a preconização de formação de recursos 

humanos na área da saúde, os relatos mostraram que as atividades são 

esporádicas e insuficientes, o que gera apreensão nos profissionais que 

entendem a necessidade de conhecimentos para melhoria da assistência às 

usuárias. 

Desse modo, com atividades de EPS raras ou esporádicas é inconcebível 

almejar processo de mudança do cenário de trabalho. 

 

FATORES QUE INTERFEREM NAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 

EM SAÚDE 

 

 Carência de recursos humanos: o principal obstáculo mencionado para 

realização de ações de EPS, enfatizando o número reduzido de profissionais, o 

que contribui para o afastamento das atividades de EPS. Ainda fizeram 

referência à necessidade de um coordenador responsável por essa esfera nas 

unidades. É preciso investimento em recursos humanos para redução da 

sobrecarga de trabalho e satisfação desses profissionais. 

 Alta rotatividade de profissionais de enfermagem: os participantes do 

Hospital e Maternidade Dona Íris foram mais expressivos neste item, pelo fato 
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de serem, em sua maioria, profissionais celetistas (contratados pela Fundação 

de Apoio ao Hospital das Clínicas - FUNDAHC), o que contribui para essa 

rotatividade de enfermeiros. Este caráter provisório de permanência do 

enfermeiro prejudica a adesão às ações de EPS. 

 Contratempos com a gestão: os profissionais mencionaram dificuldades de 

liberação, por parte da direção, para participar de atividades de EPS. Referiram 

a falta de apoio para esta prática como: favorecimento de espaços propícios e 

entendimento da importância dessas ações. Referiram que alguns profissionais 

abandonaram a pós-graduação em obstetrícia por não serem dispensados para 

as aulas. Assim, teriam que repor as horas, sendo que essa especialização tem 

repercussão na qualidade da assistência prestada por esses enfermeiros. Esse 

aspecto tem gerado insatisfação e desmotivação dos enfermeiros para 

envolver-se nas atividades propostas. Os depoimentos revelaram que é preciso 

envolvimento da gestão com as propostas de EPS dos cenários de prática e 

criarem condições favoráveis à operacionalização das ações educativas, a fim 

de propiciar melhoria na assistência às usuárias. 

 Remuneração: dos 25 participantes da pesquisa, 11 (44%) são enfermeiros 

obstetras. Na MNC todos os enfermeiros entrevistados eram servidores 

públicos e regidos pelo Estatuto do Servidor da Prefeitura de Goiânia. No HMDI 

o quadro de enfermeiros é formado por profissionais celetistas e, embora sejam 

especialistas na área obstétrica percebem o mesmo salário dos enfermeiros 

com outra especialização, que não prestam assistência ao parto.  
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Figura 1. Fatores que interferem na Educação Permanente em Saúde, Goiânia-

GO, 2015. 

 

DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA (RC) 

 

 Falta de humanização - direitos da mulher: identificou-se por meio dos 

relatos que a assistência nem sempre é direcionada para uma assistência 

humanizada, sendo que a parturiente desconhece seus direitos quanto à 

presença do acompanhante na hora do parto. 

 Falta de humanização - sensibilização dos profissionais: foi referido que 

alguns profissionais ainda apresentam resistência quanto a aspectos 

preconizados pela RC, em relação às práticas de humanização do parto 

dificultando a presença do acompanhante no nascimento. 

 Política Humanização ao Parto e Nascimento: Ministério da Saúde 

determina, por meio das Portarias nº 2.815, de 29/05/1998 e a nº 163 de 

22/09/1998 a atuação do enfermeiro obstetra na assistência ao parto, incluindo 

o Grupo de Procedimentos Parto Normal sem Distócia realizado por Enfermeiro 

Obstetra nos Sistemas de Informação do SUS, possibilitando ao mesmo a 
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emissão de laudo de internação e a inclusão deste profissional na tabela de 

pagamento do SUS.  

O Conselho Federal de Medicina determinou recentemente, por meio da 

Resolução CFM nº 2.144/2016, que é direito da gestante, nas situações 

eletivas, optar pela realização de cesariana, garantida por sua autonomia. No 

entanto, para garantir a segurança do feto, a cesariana a pedido da gestante, 

nas situações de risco habitual, somente poderá ser realizada a partir da 39ª 

semana de gestação, devendo haver o registro em prontuário. 

 Sobrecarga de trabalho: esta queixa foi expressiva entre os participantes da 

MNC, que mencionaram um quantitativo insuficiente de profissionais de 

enfermagem, gerando sobrecarga de trabalho e dificultando a assistência à 

parturiente no momento do parto. 

 Falta de enfermeiros obstetras: este foi um empecilho mencionado por 

depoentes da MNC, que referiram o número reduzido de enfermeiros obstetras 

na unidade. 

 O médico desconhece da função do enfermeiro obstetra: os participantes 

mencionaram que, nem sempre os médicos aceitam a presença do enfermeiro 

obstetra na assistência ao parto como Política Ministerial de assistência ao 

parto humanizado, gerando desgaste na relação profissional. Em especial os 

enfermeiros da MNC, sentiram-se discriminados pela classe médica quando 

assumiram suas funções como enfermeiros obstetras na maternidade. Os 

enfermeiros afirmaram que ações prévias de Educação Permanente em Saúde 

teriam amenizado essa resistência. 

 Regulação de leitos/Rede de Atenção à Saúde (RAS)/Rede Cegonha (RC): 

a falta de articulação da RAS em sua plenitude, incluindo provimento de leitos 

em quantidade satisfatória, foi outro obstáculo mencionado. Além disso, a 

efetivação de um dos componentes da RC: o Sistema Logístico, que garante 

transporte às gestantes e vinculação ao local do parto e a outros níveis de 
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atenção. 

 Ambiência/Estrutura Física: este foi outro fator levantado como restritivo para 

implementação da RC. Referem que o número de leitos nem sempre é 

suficiente e que a MNC está adotando o alojamento conjunto com dois leitos, 

dificultando ações de humanização da assistência. Percebe-se então que o 

espaço físico é visto como um mecanismo facilitador da assistência e dessa 

forma, garante um atendimento humanizado, acolhedor e resolutivo. 

 

Figura 2. Aspectos dificultadores à implementação da Rede Cegonha, Goiânia-GO, 

2015. 

 

CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NA 

IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA 

 

 Especializações e Residências: mencionaram que é fundamental os cursos 

de especializações e residências em enfermagem obstétrica com a finalidade 

de aperfeiçoamento profissional, para atender às recomendações da RC. 

Assim, identificou-se que a pós-graduação em enfermagem obstétrica atribui 

competência técnico-científica que confere segurança e autonomia ao 
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enfermeiro na assistência ao parto normal humanizado e ao recém-nascido. 

 Melhoria na interação multiprofissional: a EPS proporciona mudanças de 

comportamento, aceitação e interação profissional com a equipe e 

consequentemente garantia ao parto humanizado.  

A Figura 3 representa as contribuições da EPS, quando expressam sua 

influência na transformação da práxis com vistas à implementação da RC. Nela 

estão apresentados os fatores associados (à esquerda e à direita do gráfico) e 

os fatores causais (no centro), ou seja, os reflexos da EPS na assistência à 

mulher no período gravídico-puerperal. 

 

Figura 3. Rede Semântica com representações das contribuições da EPS para a 

implementação da RC. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O estudo demonstrou a importância da Educação Permanente em Saúde 

(EPS) na implementação da Rede Cegonha (RC) na perspectiva de enfermeiros 

atuantes em duas maternidades públicas de Goiânia. 

Identificou-se que as atividades de EPS possuem caráter esporádico e 

fragmentado, o que não corresponde ao preconizado pela Política Nacional de 
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Educação Permanente em Saúde. Isso revela a necessidade de efetivar as ações 

de EPS, portanto, são necessários investimentos em recursos humanos, para 

desenvolvimento da assistência de qualidade nas instituições pesquisadas.  

Os gestores têm papel fundamental na efetivação dessa prática entre os 

profissionais, para tanto é preciso atuar com garantia de espaços favoráveis e 

incentivo ao envolvimento multiprofissional nas atividades de EPS da unidade, a fim 

de garantir cursos de especializações/residências na área obstétrica, que repercute 

na otimização das propostas da RC. 

No entanto, a implementação da RC, exige aspectos que fogem à esfera 

de EPS, como o funcionamento da Rede de Atenção em Saúde de forma plena, 

com garantia do sistema logístico; a estrutura física/ambiência das unidades; bem 

como a necessidade do aumento de recursos humanos, especialmente na MNC, 

queixas verbalizadas pelos participantes. 

Portanto, os discursos dos participantes foram unânimes em revelar que a 

EPS é um ponto preponderante para o empoderamento técnico-científico dos 

profissionais por possibilitar transformações na abordagem assistencial às 

parturientes, com garantia de implementação da Rede Cegonha. 
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Anexo A – Consentimento das Maternidades  

Anexo B –  Anuência da Escola de Saúde Pública/Secretaria Municipal de 
Saúde de Goiânia 
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Anexo A - Consentimento das Maternidades  
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Anexo B –  Anuência da Escola de Saúde Pública/Secretaria Municipal de 
Saúde de Goiânia 
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Anexo C – Parecer do Comitê de Ética 
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Apêndice A - Instrumento de coleta de dados  

 

Apêndice B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Apêndice A - Instrumento de coleta de dados  

 

 

ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA 

 

1)  Para você, o que é educação permanente em saúde? 

2) Quais as estratégias de educação permanente em saúde adotadas no 

serviço? 

3) Você considera as ações de educação permanente em saúde como 

importantes para implementação da Rede Cegonha? Por quê?  

4) Quais são as principais dificuldades enfrentadas para implementação da 

Rede Cegonha? 
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Apêndice B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL EM 

ENSINO NA SAÚDE 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) 

Título do estudo: Contribuições da educação permanente na 

implementação da Rede Cegonha na perspectiva do enfermeiro 

Pesquisadora: Fernanda Lima e Silva 

Eu, Fernanda Lima e Silva, mestranda da Universidade Federal de 

Goiás, sob a orientação da professora Cleusa Alves Martins, estou 

desenvolvendo uma pesquisa sob o título “Contribuições da educação 

permanente na implementação da Rede Cegonha na perspectiva do 

enfermeiro”. Este estudo tem o objetivo de analisar a Educação Permanente 

na assistência obstétrica para implementação da Rede Cegonha na 

perspectiva do enfermeiro. 

      Você está sendo convidada (o) a participar desta pesquisa, 

voluntariamente, respondendo questões em entrevista que será gravada e 

transcrita, sendo que as informações serão utilizadas exclusivamente para 

fins científicos. 

     A participação nesta pesquisa oferece risco mínimo de dano. Caso 

sinta desconforto com relação a alguma pergunta, não há necessidade de 

respondê-la, e não haverá prejuízo em sua participação na pesquisa. 

 Informamos ainda, que a confidencialidade, o sigilo e a privacidade 

serão garantidos, assim como o seu direito de receber todos os 

esclarecimentos que se fizerem necessário. A qualquer momento você pode 

retirar seu consentimento e deixar de participar do estudo.  

Você não terá qualquer custo adicional para a sua participação neste 

estudo, como também não receberá pagamento ou qualquer gratificação 
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financeira. Caso se sinta lesado, poderá pleitear junto aos órgãos 

competentes indenização, que será concedida por determinação legal caso 

seja comprovado a ocorrência de eventuais danos decorrentes da 

participação nesta pesquisa. 

Se você tiver alguma dúvida sobre os aspectos éticos desta pesquisa 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, nos telefones: 3269-8338 / 

3269-8426 ou no endereço: 1ª Avenida, Setor Leste Universitário, Unidade 

de Pesquisa Clínica, 2º andar, Goiânia – GO. 

     Agradecemos,antecipadamente, sua participação e colocamo-nos à 

disposição por meio dos seguintes contatos: 1) Fernanda Lima e Silva, fone 

(62) 8213-6596 email fernandalima.enf@hotmail.com 2) Cleusa Alves 

Martins, fone (62) 9979-2221, email cleusa.alves@gmail.com 

     Tenho ciência do exposto acima, dou fé, assino e recebo cópia deste 

documento. 

Eu, _____________________________________________, abaixo assinado, 

concordo em participar como participante voluntário do estudo 

“Contribuições da educação permanente na implementação da Rede 

Cegonha na perspectiva do enfermeiro”. Fui devidamente informado e 

esclarecido pela pesquisadora Fernanda Lima e Silva sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento sem que isso leve a qualquer 

penalidade. 

Assinatura______________________________________________________ 

RG_________________________Formação/ Função____________________ 

Goiânia,       de                                  de 2015. 

 

Pesquisadora Mestranda Fernanda Lima e Silva  
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