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Arligo deRevisao

ANÁLISE DA PRODUl;:AO CIENTÍFICA SOBRE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA NA BASE
DE DADOS SCIELO

ANALYSIS OF SCIENTIFIC PRODUCTION ON OBSTETRILAL NURSING IN SUELO DATABASE

ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFILA EN ENFERMERÍA OBSTÉTRICA EN LA BASE DE
DATOS SUELO

Prtscila de Souza Aquíno ', Raul Feítoza Rogerto-, Sabrina Ferreira da Sflvaé,Ana Karína Bezerra Ptnhetro'',
Ana Kelve de Castro Damascenos

Reccnhecendc a ímportáncla da pesquisa para o avance da enfermagem obstétrica realízou-se este estudo objetivando caracterizar
a producáo científica sobre enfermagem obstétrica disponível na base de dados SciELO quantc aos aspectos estruturaís e de
conteúdc. Estudo descrttívc, bibliográfico, realizado entre setembrc e outubro de 2008 na base de dados SciELO por meío do
descrttor enfermagem obstétrica. Os artigos analisados tctalízaram 32. Os resultados demonstraram urna producác científica
realizada principalmente por enfermeiros, ccm titulacáo máxima de doutor; predominantemente produzfda na regíño sudeste do
país. O periódico que maís publicou essa temática fo¡ a Revista Latino-Americana de Enfermagem, sendc esses artigos origínais.
com abordagem qualitatíva e coleta de dados em servíccs de asststéncta pré-natal, em sua maíorta feíta com enfermeircs. Concluí-se
que as publícacóes encontradas sao relevantes para a prática clínica, além de apresentarem características de qualídade denotando
maíor partícípacác da enfermagem na comunidade científica, contríbuindo para o crescímentc profissíonal.
Descrltores: Enfermagem Obstétrica; Indicadores de Producác Científica; Pesquisa; Base de Dados.

It was by recognizfng the importance of research for the advancement of cbstetrical nurstng, that thís research was done. It abo
aímed to characteríze the scíentífíc output of cbstetrtcal nursing avaílable in the database SciELO, regarding the structural and
content aspects. It was a descríptíve and bibliographic study; ccnducted between September and Octcber 2008 in the database
SciELO through the descriptor obstetrícal nursíng. The articles analyzed tctaled 32. The results showed a scíentífíc productíon
mainly performed by PhD nurses. predomínantly produced in the southeast of the country, The journal in which the top¡c was
publlshed the most was the Latín American [ournal of Nursíng. The artícles were original, wíth a qualitatíve apprcach ami data
ccllection in prenatal servíces. mcstly done with nurses. It was found out that the publications are relevant to clinícal practíce, ami
presents features of qualíty showing greater invclvement of nursíng in the scíentífíc ccmmunity; contrfbutíng to the professíonal
growth.
Descrípturs: Obstetrícal Nursing; Scíentifíc Puhlícatíon Indícatcrs: Research: Database.

Reconociendo la importancia de la investigación para el avance de la enfermería obstétrica se realizó este estudio con objetivo
de caracterizar la producción científica sobre enfermería obstétrica a disposición en la base de datos SCIELO concerniente a los
aspectos estructurales yde contenido. Estudio descriptivo, bibliográfico, realizado entre septiembre y octubre de 2008 en la base de
datos SCIELO mediante el descriptor enfermería obstétrica. Los artículos analizados fueron al todo 32. Los resultados expusieron
una producción científica realizada principalmente por enfermeros, con titulación máxima de doctor, principalmente producida en
la región sureste del país. El periódico que hizo más publicaciones sobre este tema fue la Revista Latinoamericana de Enfermería,
siendo artículos originales, con enfoque cualitativo y recolecta de datos en servicios de asistencia prenatal, la mayoría hechos con
enfermeras. Se concluye que las publicaciones halladas son relevantes para la práctica clínica, además de presentar características
de calidad con rasgos de mayor participación de la enfermería en la comunidad científica, contribuyendo al crecimiento profesional.
Descriptores: Enfermería; Obstétrica Indicadores de Producción Científica; Investigación; Base de Datos.

Mestre em Entermagem Dcutoranda em Entermagem pelo programa de Pós-Graduacño da Uníverstdade Federal do Ceará (UFC).Bolsista PROPAGo
Brasil. Eunail: prtscílapetenfüayahco.ccm.br
Enfermetro. Hospital Geral de Fortaleza. Brasil. E-mail: raultito@gmail.com
Graduanda em Enfermagem do 92 semestre. Bolsista do Programa de Educacño 'Iutortal da UFCjBrasil. E-mail: duquezadesabneshctmatt.ccm

4 Doutora em Enfermagern. Prcfessora Adjunto In da UFCjBrasiL Email: anakar-ínaufcrehotrnaíl.com
Doctora em Enfermagem. Prcfessora Adjunto 1da UFCjBrasil. E-mail: anakelveeshctmail.corn.

Autor correspcndente: Prtscíla de Souza Aquino
Rua Cruzeiro do Su], 221; altos. Bair-m Cartita Pamplona. CEP: 60335-190jBrasil. E-mail: prtsctlapetenfesyehoo.combr

198 Rev Rene, Fortaleza, 2011 ¡an/mor; 12(1 l'198-205.



R!, Silvu SI, Damasceno AKC

INTRODU~ÁO

o cuidado cm enfermagem obstétrica deve iniciar

antes da concepcáo, acompanhando o pré-natal, o parto e

o puerpério. Essa multiplicidade de situacóes, cada urna

com demandas específicas para o estabelecimento de ín

tervencñes de enfermagem, implica na necessidade de

constante atualizacáo e aquísícáo de novas conhecimen

tos sobre a especialidade.

A assisténcia amaternidade exige o conhecimento

de aspectos fisiológicos do corpo femiruno e do processo

gestatório, mas estes necessítam de um suplemento, os

conhecimentos acerca de nuances psicológicas, socíaís e

culturais ínerentes agravidez. A existencia de ama aten

cáo halística e menos tecnicista poderá favorecer urna

experiencia menos traumática, pois promoverá maior

conforto físico e encorajamento emocional.

A obstetriz representa urna importante mediadora

para prover cuidados de saúdc a gestantes, parturientes,

puérperas, recém-nascidos e familiares, no sentido de

promover e preservar a normalídade do processo de nas

cimento, atendendo as necessidades físicas, emocíonaís

e socioculturais das mullieres. Essa profissional deverá

estar integrada a equipe de saúde e ser capaz de atuar de

forma autónoma, responsabilizando-se pela assisténcia a

gestacáo e ao parto normal'!', Outros profíssionais tam

bérn poderáo atuar em beneficio do binó mio máe-filhc.

acarretando menos ansíedade em relacáo ao parto e me

nos íntercorréncias.

A assisténcia a mulher no período gravídico puer

peral ainda tem re flexos de urna prática biomédica, frag

meritada e intervencionista. estando a mulher alheia a

partícípacao em todo o processo. A consequéncia dcssa

assisténcia tecnocrática tern refle tido negativamente nos

altos índices de morbimortalidade materna e perinatal

que ainda perrneiam as nossas matemídadest'". Esse fato

se traduz na quantidade excessiva de partos cesáreos que

acarretam lucros aos hospitais e médicos, aumentam a

rotatrvidade, alérn de serern mais rápidos e previsiveisl'".

Assim, percebe-se que a ínclusáo de cnfermcíras

obstétricas na assisténcia ao parto de baixo risco permi

tirá uma reducáo de intervencóes desnecessárias, ofere

cendo suporte a mulher e a falnília, além de proporcio

nar Ulua integralidade da assistencia (4) . Esses preceitos

sao os norteadores dos Centros de Parto Normal, que

prezam por uma aten¡;:fio voltada para as necessidades

da parturiente(5).

A atuacáo e a formacáo dos enfermeiros obstétri

cos, indubitavelmente. foram transformadas ao longo do

ternpo: contudo, questóes relacionadas a autonomía pro

fissíonal e aprática colaborativa na assísténcía amulher

ainda perrneiam as discussóes científicas e sáo pontos de

pauta constantes em verdadeiros embates entre profis

sóes e instítuícóes diferentes.

Em relacáo a legislacáo acerca da atuacáo do en

fermeiro obstétrico, principalmente acerca do parto, a

Resolucáo Normativa n? 167, de 9 de janeiro de 2007,

que atualiza o rol de procedimentos e eventos em saúde,

estabelece que para fins de cobertura do parto normal

sern distócia poderá ser realizado por enfermeiro obsté

trico, habilitado de acorde com as atribuicñes definidas

pela Leí n? 7.498, de 2S de junho de 1986, que rege o

exercicio prcfissional do enferrneiro. Além disso, permite

a presenca de um acornpanhante durante toda a estadía

da mulher no hospital, desde o momento do parto até a

sua libera¡;:ao(6).

A contextualízacáo supracitadas caracterízam a

enfermagern obstétrica como um dos campos de atua

cáo do enfermeiro no qual mudancas, tanto legislativas

quanto conceituais e teóricas, esL,10 aconteceudo e abso

lutamente alteram o delineamento do comportamento e

das atitudes na prática deste profissional, Tendo em vista

a nccessidade de uma atualizacáo e síntcsc do conhcci

mento produzido, torna-se importante saber quern sao

os produtores deste conhecimento e as características re

lacionadas as publicacóes, Assím, este estudo teve como

objetivo caracterizar a producáo científica sobre enfer

magern obstétrica disponível na base de dados SciELO

quanto aos aspectos estruturais e de conteúdo,

METODOLOGIA

A pesquisa é do tipo bibliográfica, descritiva, A in

vestigacáo ocorreu em fonte secundária, na base de da

dos Scieruific Eletronic Library Online (SeiELO]. Essa base

de dados é urna biblioteca eletrónica que abrange urna

colccáo selecionada de periódicos científicos brasíleíros.

Para busca das publicacoes. foi utilizado o descritor en

fermagem obstétrica, o que totalizou um número de 36

artigos. Os crilérios de inc1usfio consistiam eln: artigos

científicos que estivessem coerentes com a temática en

fermagem obstétrica, em qualquer idioma e ano de publi

ca¡;:ao. Foram exc1uídos os artigos repetidos, o que totali

zou uma amostra de 32 artigos.
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Tabela 1 - Distribuicáo da producáo científica sobre
enfermagem obstétrica quanto a máxima titulacáo dos
autores, Scielo, sct/uut, 2008

Quanto ao ano de publicacao dos artigos anali

sados os dados evidencíaram um aumento nos últimos

seis anos. O ano com mais publícacáo foi 2006, com 8

(25%) artigas, seguido do ano 2007, 2005 e 2002, com

6 (18,7%) arligos cada, A publicacáo mais antiga datou

de 1998 e a mais recente de 2008, ambas com apenas 1

(3,1 %) artigo publicado,

Considerou-se relevante investigar tambérn os pe

riódicos que mais produzem sobre enfermagem obstétri

ca, a ñm de detectar as possíveis fontes de conhecimento

para a área, como forma de contribuir para a pesquisa

de noves assuntos e direcionar as futuras publícacóes.

A Revista Latino-Americana de Enfermagem foi a que

mais publicou, 12 (37,5%), seguida da Revista da Escola

de Enfermagem da USp, 6 CJ 8,7%), da Revista Brasileira

consideracóes podem ser feitas quando se analisa as pu

bhcacóes pela regiáo responsável, A regiáo sudeste apre

sentou um número bern mais elevado de producóes, 26

(81,2%), que outras rcgíóes, como nordeste e sul, ambas

com 3 (9,4%) estudos.

Quanto aos autores dos artígos analisados, esses

totalizaram 87, o que dá urna média de 2,7 autores por

trabalho. Quando analisou-se a quantidade de autores

por arligo percebeu-se que 17 (53,1%) trabalhos apre

sentaram deis autores, 9 (28,1%) tiveram tres autores, 3

(9,4%) apresentaram cinco autores.

Ao analisar-se a categoría profissional dos produ

tores das publícacües, observen-se que 79 (90,8%) eram

enfermeiros, porém outras categorías estavarn presentes,

como médicos, psicólogos, assistentes sociais, graduados

em geografía e historia, ciencias humanas e obstetricia,

A titulacáo dos autores foi analisada com base nas

informacóes presentes nos próprios arrígos, bem como

nas buscas por currículos lattes ou outras fontes da rede

mundial de dados que gerassern tal inforrnacao. As mes

mas Ioram assinaladas na tabela 1.

Foí realizada urna análise do conteúdo presente

nos artigos a partir de um formulario de coleta de dados,

que foi preenchido para cada artigo pesquisado no es

tudo. O formulárío permitiu a obtencáo de ínformacóes

sobre aspectos estruturais e de conteúdo, Cabe ressaltar

que urna das variáveis investigadas, a titnlacáo dos auto

res, Ioi pesquisada nos próprios currículos disponíveis na

rede mundial de dados, quando da ausencia no artígo. A

coleta. de dados se deu no período de seternbro e outubro

de 2008,

Para ínterpretacáo dos dados, fez-se uso de tabe

las ilustrativas corn dados estatísticos simples, como fre

quéncias absolutas e relativas. Tais recursos permitiram

urna visáo objetiva e válida dos dados para análise,

RESULTADOS

Quanto a caractertzacáo dos artígos no tocante

aos aspectos estruturaís, a ínstituicáo de orígcm da pu

blicacáo foi investigada. Conforme os dados avaliados,

percebeu-se maior prevalencia da Universidade de Sao

Paulo, 12 (37,5%), seguida da Universidade Federal de

Sao Paulo, 6 (18,7%) e da Universidade Federal do Río

de )aneiro, corn 2 (6,2%) artigos. Outras ínstituicóes fo

ram citadas, porém apenas 1 (3,1%) vez, corno a Ponti

fícia Universidade Católica de Sao Paulo, Umversídadc

Estadual de Campinas, Escola Nacional de Saúde Pública,

Universidade Estadual do Ceará, Universidade Federal do

Piauí, dentre outras,

No concernente á unidade institucional responsá

vel pela publicacáo, observou-se que as Escotas/Departa

ment.os de enfermagern sao os maiores produt.ores nessa

área, com 29 (90,6%) trabalhos assocíados. As outras

unidades citadas forarn: Departamento de Ciencias So

ciais, 1 (3,1%), Instituto Fernandes Figueira, 1 (3,1%), e

2 (6,2%) nao Ioram mencionados.

Com relacáo aos Estados resporisáveis pelas pro

ducóes, observen-se urna prevalencia significante do Es

tildo de Sao Paulo, 20 (62,5%), seguido do Río de Ianeíro,

5 (15,6%), e outros, com 1 (3,1 %) citacáo cada, como:

Minas Cerais. Piauí, Ceará, RlO Grande do Sul, e Paraná,

O estado de Sao Paulo foi o que mais produziu

acerca da temática enfermagem obstétrica. Esse dado

corrobora o achado anterior acerca da ínstítuicáo de ori

gen. Além disso, ressalta-se que o único país responsável

pelas publicacóes foi o Brasil, pois a base de dados sele

cionada concentra apenas publicacóes desse país. Outras
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de Enfermagem, 4 (12,5%), e Cademas de Saúde Públi

ca e Acta. Paulista Revista. de Enfermagem, ambas com 3

(9,4%), deritre nutras.

Conforme observado, a maiar concentracáo das

publicacoes cm enfermagem obstétrica foi na Revista

Latino-americana de Enfermagem, seguida da Revista da

Escola de Enfermagem da USP. Ambas as revistas mais ci

tadas pertencem aregían sudeste, a primeira acidade de

Ribeiráo Preto e a segunda pertencente acidade de 5<10

Paulo. Das nove revistas citadas, cinco sao pertencentes a

Escolas de Enfermagem, o que pode denotar urna maior

procura de enfermeiros pela publicacao cm revistas da

área. Apesar do descritor utilizado ser enfermagcm obs

tétrica, 6 (18,7%) artigos foram publicados cm revistas

de outras áreas de conhecimento, como é o caso das re

vistas médicas e de Saúde Pública/coletiva.

A análise realizada acerca dos elementos contidos

nos artígos encontrados abordou diferentes vertentes.

Nessa fase, considerou-se importante identificar a fonte

pruuáría do artigo, para urna melhor caracterízacáo dos

mesmos, A t.abela 2 denota os achados acerca dessa va

ríávcl.

Tabela 2 - Distribuícáo da producáo científica sobre
enfermagem obstétrica quanto afonte primária do artigo.
Scieio, set/out, 2008

Fonte prímárla do artlgo (N-32) N %1

Tese 3 9,4

Díssertacñc 10 31,2

Monografía de Especíaltzacñc 2 6,2

Monografía de ccnclusác de curso 1 3,1

Artigo original 15 46,9

Relato de experténcta 1 3,:1

Conforme exposto na tabela 2, a maíoría dos ar

tigos foi resultado de pesquisas originais que sao con

tribuicóes destinadas a divulgar resultados de pesquisa

original inédita, que possam ser replicados e/ou gene

ralizados. Adernais, 10 (31,2%) artigos faram resultados

de dissertacóes, resultado da importante divulgacáo dos

produtos dos programas de pós-graduacáo para a cornu

nidadc científica.

A quantidade de palavras-chaves variou de duas a

cinco. Conforme percebeu-se, maís da metade dos artigos

continha tres descritores, 19 (59,4%), seguida de qua

tro descritores, 9 (28,1%), cinco descntores, 3 (9,4%),

e apenas doís, com 1 (3,1%) artígo. A padronizacáo das

palavras utilizadas para sintetizar os artigos é de extre

ma importancia para a fácil localizacáo do mesmo, urna

vez que permite aos pesquisadores utilizar palavras se

melhantcs e em menor número, diminuindo o tempo de

busca. Os autores devern ter sensibilidade ao selecionar

as palavras, enfatizando aquelas que mais caracterizam

o conteúdo do artígo. Além disso, o número de palavras

é importante, uma vez que representa maís opcces para

que o artígo seja encontrado.

No concernente aanálise de conteúdo. o ambiente

de coleta de dados dos artigos foi investigado, observan

do-se a existencia de urna diversidade de locaís, prevale

cendo os servicos de pré-natal, aparecendo ern 9 (25,7%)

artigos. Concomitante porcentagein estava presente nos

ambientes nao mencionados ou que nao se aplicavam, Os

números relacionados a OP¡;;aO nao se aplica podem ser

explicados pela existencia de artigos reflexivos ou pes

quisas bibliográficas que náo fizeram uso de ambiente de

coleta de dados. Além disso, um artigo poderia ter maís

de um ambiente de coleta, fato que explica o total de 3S

locais, Foram citados também locais como a maternida-

de, 6 (17,1%), hospitais gerais, S (14,3%), Centro de Par

to Natural, 3 (8,6%), domícílío, 2 (5,7%), e uníversidade,

com apenas 1 (2,9%) citacáo.

Quanto aos participantes das pesquisas realiza

das, ou seja, a populacáo/amostra, considerou-se impor

tante verificar essa varíável com o objetivo de conhecer

os principais focos da atcncáo. a fim de observar se estáo

condizentes com a temática enfermagem obstétrica. Os

achados foram explicitados na tabela 3.

Tabela 3 - Distribuicáo da producáo científica sobre
enfermagem obstétrica quanto a populacáo Zamos tra.
Scíelo, ser/out, 2008

Populacáo/amostra do estudo (N=35) N %1

Enfermeíros ') 25,7

Dernaís prcfíssíonaís de saúde 4 llA

Gestantes 3 8,6

Parturientes 4 11,4

Puérperas 2,9

Escalas de formacác 2,9

Prontuártos ambulator-iais :1 8)6

Prontuártcs hospttalares 2 5,7

Mulheres no pré-operatórto 2 5,7

Nao se aplica 6 17;1

A última variável investigada estava relacionada

ao tipo de abordagem metodológica utilizada nos artigos,
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podendo ser classificada em qualitatíva, quanntanva ou

utilizar ambas as nomenclaturas. A abordagem metodoló

gica mais utilizada foi a qualitativa, em 16 (50%) arrígos.

A tipologia quantitativa cstevc presente ern 15 (46,9°/,,)

artigos, Muitos autores consideram relevante a adocáo

conjunta das duas abordagens descritas. Nos estudos in

vestigados, apenas 1 (3,1 %) utilizo u essa abordagem.

DlSCUSSAO

Conforme observado, a Universidade de Sáo Paulo

foi a que mais produziu artigos sobre enfermagem obs

tétrica, em detrimento a escassos trabalhos realizados

pelas mais diversas instituícóes. Esse resultado já era es

perado, urna vez que essa instituícáo, fundada ern 1934, é

considerada urna Universidade de excelencia e vem acu

mulando, ao longo dos anos, reconhecímento dos mais

diversos meios, Além disso, a pós-graduacáo dessa instí

tuicáo sornada a outras formas de pesquisa, dctém 28%

da producáo cíentífica brasíleíra'!',

As escolas de enfermagem concentram pesquisa

dores qualificados para a producáo científica, que muítas

vezes partícípam como orientadores, além de oferecer os

cursos de enfermagem de graduacáo e pós-graduacáo,

que acabarn por exigir trahalhos de conclusáo de cur

so. Esse fato pode resultar no alto índice de publícacóes

oriundas dessas unidades institucíonais.

O servíco educacional fornece o ambiente em que

os estudantes podem aprender sobre o processo de pes

quisa. Toda e qualquer proñssáo requer conhecimento

científico para formar a base de sua prática profissional.

Nesse sentido, autores afirrnarn que a pesquisa en enfer

magem é de suma importáncia, pois auxilia a desenvolver,

aprímorar e ampliar a base cientíñca levando ao aperfei

coamento contínuo do profissional de enfermagem res

saltando urna própría identidade proñsstonal!". Além

disso, esse embasarnento poderá fortalecer a profissáo,

esclarecer conceitos e nortear as práticas de enfermagem.

Un1 dos achados de grande relevancia foi no con

cemente aregíao de origem dos artigos. A regíao sudeste

é a regiao mais industrializada do país, com tecnologlas

de ponta e grandes avan<;:os na área da pesquisa. O estado

de S<1o Paulo responde por mais da met.ade da produ<;:ao

clentífica no Brasil, gra<;:as ao apoio continuado do con

tribuint.e paulista a tres excelentes universidades est.adu

ais, a USr, a Unicamp e a Unifesp, a 20 institutos de pes

quisa estaduais e a FAPESp, ao lado de expressivo apoio
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por agencias federais e de atívidades de ínstítuícóes de

pesquisa no Estadoi'". A concessáo de bolsas no país para

pesquisa aumentou consideravelmente de 2000 a 2004,

sendo a rcgíáo sudeste a maís contemplada ern termos de

números totais, Além dísso, as bolsas de fomento á pes

quisa tambérn foram destinadas em maior quantidade

para essa regiáo, Iicando a regíáo nordeste em segundo

lugar no ano de 2004[91.

O número de autores nos estudos mostrou con

gruencia corn demaís pesquisas realizadas no país. Uma

ínvestigacáo mostrou urna prevalencia de 62% de traba

lhos publicados em co-autorta, O número de co-autores

varíou de 1 a 7, porérn a maíoría dos trabalhos, 90%,

tinha de 1 a 3 co-autorest-?', Assim, é notória urna ten

dencia para a realizacáo de trabalhos em grupos e este

fato é importante para o desenvolvimento da producáo

científica da enfermagemt'!'.

A categoría profissional mais prevalente foi a de

enfermeiros, o que pode ser explicado pela utilízacáo de

um descritor com a denominacáo enfermagern obstétrica

na selecáo dos artigos, o que preve uma maior participa

<;:<10 destes na autoría dos estudos,

Esse aumento da pesquisa em enfermagem for

nece uma base de conhecimento cientíñco especializado

que fortalece a prcfissáo por antccípar e atender esses

desafíos que mudam constantemente e mantel' nossa

releváncía social. Ademais, ressalta-se a importáncia de

assocíacáo entre a pesquisa, conhecimento teórico, corn

a prática clínica, conhecimento empírico.

Quanto á titulacáo dos autores, predorninou uma

alta titulacáo como mestrado e doutorado. Esse fato pode

garantir urna qualidade da publícacáo em enferrnagern

obstétrica, visto que os mesmos possuem habilitacáo e

proficiéncia para atuarern nessa área do saber, Tambérn

enfatiza-se a relacáo que esses achados pode ter corn a

instituícáo mais presente e a regíáo mais produtora, urna

vez que essas possuem programas de pós-graduacáo de

qualidade, com grandes índices de publícacáo e as me

lhores avalíacóes pela Coordenacáo de Aperfeicoamento

de Pessoal de Nívcl Superior (CAPES).

Estudo com o objetivo de caracterizar a produ<;:<1o

clentífica sobre sexualidade, revelou uma maior presen<;:a

de doutores na publica<;:ao dos artigos, achado semelhan

te ao do presente estudo. Esses resultados podem refletir

as características nacionais quanto ao aumento do núme

ro de Inestres e doutores(12). Nos anos de 1996 a 2003,

foram criados 872 novos cursos de mestrado e 492 de
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doutorado. onúmero de alunos matriculados nesse perí

odo aumentou em 3Omil no mestrado e 19 mil no deuto

rado. O número de mestres e de doutores titulados entre

esses anos pratícamcnte triplícou' v".

As pubhcacóes na temática enfermagem obsté

trica mostraram um aumento significativo nos últimos

anos, pois há um incentivo maíor acerca da publicacáo de

trabalhos científicos, principalmente como um relevante

critério de avaliacáo dos programas de pós-graduacáo e

dos méritos para ascensáo em produtívidade pelo CNPq.

Além dísso, o incentivo á pesquisa está presente ainda

nas salas de aula de graduacño, como um suporte para

a formacao de jovens doutores. Nos anos recentes, a

producáo científica na América Latina teve um aumento

significativo. Esse avance tern como principais atores os

pesquisadores brasílcíros, cujo número de artígos publí

cados supera significativamente os que tém origem em

outros países dessa regiáo C1 4).

Por sua rápida publicacáo e amplitude de conhe

címentos, os periódicos representam meíos efícazes de

atualizacáo e aquisícáo de informacóes. Os periódicos

científicos ccnsagram-se como urna das formas escolhi

das para que o consumidor de pesquisa seja informado

da crescente demanda de producáo de conhecímentot'F'.

Os achados ccnfirmaram dados anteriores que atestam

a rcgíáo Sudeste como grande produtora de pesquisas, e

ern sua maioria sede dos periódicos.

Alérn disso, no atual estágio da ciencia, a publica

cáo em periódicos científicos atesta credibilidade, certi

fica a qualidade da ciencia, contribuí substantivamente

para a construcáo de carreiras académicas, alérn de de

terminar de alguma forma quem consegue ñnancíamen

to para realizar suas pesquisas'!"!

Quanto á fonte primária do arugo, atestou-se que

os artigos originais foram maíoría, seguidos das dísser

tacóes, Isso implica que enferrneiros estáo produzindo

artigos diretamente para publícacáo, Nem todos os enfer

meíros térn a obrigacáo ou o dever de conduzir pesquisas.

Cornudo. todos podem participar de alguma fase desse

processo, Enfermeíros de todos os ámbitos profissionais

sáo consumidores ou produtores de pesquisa, fato que

agrega grande valor para o crescimento da enfermagern.

[á as disserta<;oes sáo result.ado dos programas

de mestrado, e a produ<;áo científica oriunda dos alunos

egressos dos programas de mestrado e dout.orado ainda

influencia a avalia<;áo de seus programas pela Capes, por

um período de trés anos[13).

A existencia de um vocabulárío estruturado e

trilíngüe dos descrit.ores em ciencias da saúde CDeCS'),

criado pela BIREME, facilitan a indexacáo de 'Irrigas de

revistas científicas, livros, anaís de congressos, relatórios

técnicos, e outros tipos de materiaís, bern como a busca

por esses assuntos. O DeCS é um vocabulário dinámico

que totaliza 29.490 descritores. sendo 4723 exclusiva

mente do DeCS. Por ser dinámico, registra processo cons

tante de crescímento e mutacáo incluindo a cada ano um

mínimo de 1000 ínteracóes na base de dados, dentro

alteracñes, subsutuícóes e criacóes de noves termos ou

áreas C1 6). Os achados mostrararn a predomináncia de tres

descritores nos artigos analisados.

Os ambientes de coleta de dados devem ser cui

dadosamente selecionados e estar ern concordáncia com

os objetos e objetivos do estudo. Corn a temática enfer

magem obstétrica, já eram esperados ambientes como

maternidades/hospitais, servícos de pré-natal e centros

de parto natural.

Conforme os achados, enfermeiros foram os que

mais participaram das pesquisas investigadas, possível

mente por representarern uma categoria profissícnal que

lida diretamente com a clientela, cuidando e disponibilí

zando meios de promover a saúde e a qualidade de vida

dos individuos. Varias forarn as fontes de informacóes das

pesquisas realizadas, cabendo destacar a grande particí

pacáo das mullieres. alvos prirnordiais da atencáo obsté

trica, em varios estágios de vida, como puerpérío, gesta

cáo, parto e mulheres no pré-operatório. Sáo de grande

releváncia os estudos que concentram essas populacóes,

urna vez que essas mulheres podem estar expressando

seus sentímentos, ou mesmo a cornunidade científica

pode estar conhecendo um pouco maís as necessidades

inerentes as fases da vida.

Corn relacáo a abordagemmetodológica utilizada,

houve prevalencia similar dos dois tipos existentes. As

abordagens qualitativas abarcam a totalidade de seres

humanos, concentrando-se na experiencia humana em

cenários naturalistasí-"! Ainda, as informacoes qualitati

vas envolvem compreensóes acerca dos acontecímentos,

vivencias únicas dos personagens, influenciadas pela cul

tura e pelas percepcóes construídas ao longo da vida(lFl.

Já os estudos quantit.ativos utilizam instrmnentos de

medida que permítem assegurar a confiabilidade dos

achados, com quantiJica<;ao dos dados, principalmente

quando há necessidade de cOInpara<;áo do eventoUS). As

pesquisas quantitativas apresentam informa<;oes preci-
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sas e interpretáveis, resultados das estratégias adotadas

pelo pesquisador. Nelas há um controle das variáveis in

dependentes, além da exigencia de maior número de in

formantes que a pesquisa quahtaríval?'.

Autores defendem que o conjunto de dados quan

títatívos e qualitativos é imprescmdível para o pleno de

senvolvimento da ciencia e cada vez mais os pesquisado

res estáo utilizando esse tipo de cornplementacao. Com

este conjunto, pode-se alcancar a análise dos valores sub

jetivos e objetivos das acócs humanas, que estáo envoltos

de forma dinámica. Os métodos qualitativos complemen

tam os quantítativos, pois indicam motivos, percepcóes

dos sujeitos e guiam as acóes a serem ímplcmentadasv'?'.

CONSIDERA~OESFINAIS

Com base nos objetivos propostos no início da pes

quisa, os resultados foram esclarecedores e levararn a con

siderar que a producáo em enfermagem obstétrica apre

sentou características bem peculiares. Observou-se que

as producóes cientíñcas concentraram-se em instítuicóes

da regíao sudeste, mais precisamente de Sao Paulo, nas

revistas de grande respaldo, provenientes de autores com

títulos de doutores e mestres, o que certifica uma adequa

da capacitacáo para as pesquisas. Além dísso, ídentificou

-se urna tendencia crescente de publicacócs na área, com

predomínáncia de enferme iros e urilizacáo de ambas as

abordagens metodológicas, corn utílizacáo em sua maíoria

dos próprios profíssionais dessa categoría para a coleta de

dados, em ambientes como serviros de pré-natal,

Os achados da pesquisa permitiram caracterizar

os artigos que utilizaram o descritor enfermagem obs

tétrica, alérn de identificar os pontos fortes dessas pu

blicacóes. Percebeu-se que o conhecimento científico,

cada vez mais difundido, está sendo realizado pelos en

fermeiros, com preocupacóes voltadas para a adequacño

de políticas públicas de qualidade, alérn de vislumbrar

significantes mudancas para a prática profissional, Dían

t.e disso, ressalta-se a necessidade de estímulo cada vez

maior para publicacócs acerca da área obstétrica e suas

nuances, urna vez que essa temática vem há multo sendo

discutida, mas nao apresenta resolucoes efetivas para a

implementacáo na prática clínica.

Assim, concluí-se que a enfermagem obstétrica

tende a ganhar seu espaco, principalmente nas materni

dades e centros de parto natural, mostrando um traba

lho capacitado, efetívo e congruente com os aspectos de
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humanizacáo do parto e desmedícalizacáo da assisténcia,

que tanto tém sido discutidos no cenário mundial.
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