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Artigo Original

AUTONOMIA NO PARTO NORMAL NA PERSPECTIVA DAS MULHERES ATENDIDAS NA
CASA DE PARTO

AUTONOMYIN NORMAL DELIVERYFROM THE PERSPECTIVE OF WOMENASSISTED IN
BIRTHING CENTER

AUTONOMÍA EN EL PARTO NORMAL EN LA PERSPECTIVA DE LASMUJERES ATENDIDASEN
LA CASA DE PARTO

Adrtana Lenhc de Figueiredc Perefra 1, Amanda Domingos Hentcé

Este estudo objetívcu descrever o cuidado de enfermagem obstétrica ao parto normal e anallsar o exercícío da autonomía
pelas mulheres durante esse cuidado. Trata-se de pesquisa qualitatíva desenvclvidc na única casa de parto da cídade do Rio de
[aneiruFcram realizadas entrevistas com mulheres no pos-parte. O cuidado das enfermeiras foi descrito como satisfatóric, corn
competéncla técnica e humana, que contempla as necessídades. desejos, expectativas e escclhas das mulheres durante o trabalho
de parto e parto. As prátícas educativas no pre-natal surgiram como estratégías de cuidado que permite a mulher escclher e tomar
dectsao sobre o que é melhcr para si. O cuidado de enfermagem obstétrica na casa de parto está pautado na humanizacác, na
íntegralídade e em prátícas que prcmovem o conforto, o protagonismo e a autcncmia durante o trabalhc de parto e parto.
Descrltores. Centros Independentes de Asststencia a Gravidez e ao Parto; Parto humanizado; Asststéncia de Enfermagem.

The purpose of thís study is te describe the obstetrtc nursing care in normal chíldbírth and analyze the exercíse of wcmen's
autcnomy duríng th¡s careo It ís a qualítatíve study carried out in the only birthing center in Rio de janeiro. The interviews were
conducted wíth postpartum women. The curses' care was descríbed as satisfactcry; with technícal ami human competencíes, whích
íncludes the women's needs, destres, expectatíons and chotees in labor and delivery. Educaticnal practices in prenatal assfstance
emerged as stratcgtes care that allcws thc wcmen te choose and makíng dectstons cvcr what is mcst apprcprtate for memo The
ohstetr¡c nursing care in birthing center ís based in the humanízation, the integrality ami practíces care that promote the comfort,
prctagcnism and autonomy during labor and delivery,
Descríptorx.Htrrhíng centers: Humanízing Delívery: Nursing careo

Este estudio tuvo el objetivo de describir los cuidados de enfermería obstétrica en el parto normal y analizar el ejercicio de la
autonomía por las mujeres durante ese cuidado. Se trata de una investigación cualitativa realizada en la única casa de parto
de la ciudad del Río de [aneirc. Fueran realizadas entrevistas con las mujeres en el pcsparto. Lo cuidado de las enfermeras fue
considerado satisfactorio, con competencia técnica y humana, que incluye las necesidades, deseos, expectativas y opciones de las
mujeres durante el parto y el parto. Las prácticas educativas en la atención prenatal surgirán como estrategias del cuidado que
permite a las mujeres elegir y tomar decisiones sobre lo que es mejor para si. Los cuidados de enfermería obstétrica en el parto
son guiados por la humanízación, la integralídad y por las prácticas que promueven el conforto, el protagonismo y la autonomía
durante el trabajo de parto y parto.
Descriptores: Centros Independientes de Asistencia al Embarazo y al Parto; Parte humanizado; Atención de Enfermería.
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INTRODU~ÁO

A proposta deste estudo decorre da recente ím

plantacáo de urna Casa de Parto (CP) pela Secretaria Mu

nicipal de Saúde e Defesa Civil (SMSOC), a única cm fun

cíonamento no municipio do Río de [aneiro desde 2004.

Ela é unidade pública e cornunitária, isolada do hospital,

e atende a gestacao, o parto e o nascimento de baixo ris

co, instituída por meio de políticas e programas de saúde

que buscam empreender práticas assistenciais humani-
, .' , (1)zadas na atencao ao parto e nascimento no pais .

A CP foi rcgularncntada pela SMSOC por meío da

Resolucáo n." 'J 041, de 'J 1 de fevereiro de 2004. () atendí

mento da CP está norteado sob o paradigma da humani

zacáo ao parto normal e é urna estratégia de ampliacáo,

quahíícacáo e humanizacáo da assisténcia perinatal, mas,

sobretudo, como urna iniciativa fundamental na mudanca

do paradigma assistencial vigente, centrado no hospital

e na assisténcia e tecnologia médica, substituindo-o por

um modelo que valorize os aspectos sociais e emocionais

do parto e nascímentol-J.

A enfermagem obstétrica nesse ceriário assisten

cial busca incorporar os princípios de cuidado de estí

mulo afisiologia do parir, de expressáo da sensibílidade,

subjetividade e intersubjetividade no ambiente do cui

dado. Deste modo, o protagonismo feminino pode ser vi

venciado com respeíto á cídadanía, direitos e autonornia

das mulheresí"!

Autonomia significa propriamente a competencia

humana em 'dar-se suas próprias lcís' agir de maneira

soberana em relacáo a si mesmo, sendo o modo de ser do

humano, portanto, urna precondícáo para a saúde e para

a cidadania. Sem essa perspectiva, urna política de saúdc

nao pode ser considerada como tal(zJ.

'Aautonomia como valor, implica a busca da demo

cratízacáo das relacóes entre profissionais e pacientes,

do compartilhamento de saberes, do reconhecimento,

respeito e valorizacáo da multiplicidade, da diversidade

e das singularidades, maior responsabilidade e partíci

pacáo dos cidadáos, resgate e valorizacáo da subjetívi

dade e, acima de tudo, de urna ética de solidariedade e

responsabíhdade'f-F't'.

A gestacáo e o parto, como eventos naturais e fisio

lógicos, fazem parte da vida sexual e reprodutiva da mu

lher deve ser acompanhada de maneira Iavorável e nao

invasiva, possibilitando que a parturiente tome posse do

seu trabalho de parto de forma atlva(3J.
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A busca por igualdade, liberdade e justica social

ainda é um desafio para as mulheres brasileiras no cam

po da saúde sexual e reprodutiva, O conceíro de direitos

reprodutivos teve início no ano de 1980 como urna es

tratégia de segmentos socíaís feministas para reivindicar

garantías de igualdade, justíca social, Iíberdade e digní

dade na funcáo reprodutival'U.

Essa estratégia está ligada diretamente aigualdade

entre os géneros na responsabilidade reprodutiva e con

traceptiva, ao díreíto ao aborto seguro e legal, ao acesso

a inforrnacáo e aos lucios de controle da fecundidade, a

líberdade sexual e reprodutiva sern violencia e discrimi

nacáo, Os direitos sexuais estáo relacionados com a igual

dade e a líberdade na perspectiva da sexuahdadeí''!

Os estudos feministas partem do pressuposto que

a eqüidade de genero só pode ser alcancada mediante o

empoderamento das mulheres, para que haja o desper

tar da consciencia sobre a discriminacáo de genero e

melhorar a autopercepcáo, visando atransformacáo das

relacóes de submissáo, o reconhecimento de seus direi

tos, o est.abelecimento de atitude emancipatória para a

conquista da cidadaníat''I.

Na contemporaneidade, as políticas de saúde da

mulher vém ampliando o cuidado a mulher sob a pers

pectiva de genero, este cornpreendido como elemento

constitutivo das relacóes sccíaís entre hornens e mulhe

res e resultante de urna coristrucáo social e histórica, que

determina os modelos culturais e comportamentais de

masculinidade e feminilidade, representando uma forma

primeira de significacáo de poderl''!

Humanizar e qualificar a atencao cm saúde é apren

der a compartilhar saberes e reconhecer díreítos, Portante.

procura articular vários campos de conhccímcnto nccessá

ríos no cuidado integral á mulher e ser um instrumento de

garantía dos direitos das mulheres nas acoes de saúdeí",

Nessa perspectiva, o cuidar cm enfermagem obs

tétrica deve necessaríamente resgatar a subjetividade,

assegurar direitos inalíenáveís e construir relacóes hu

manas democráticas, superando as assimetrias de poder

que aínda permeiam nossa socícdadcl'", cm particular na

assisténcia asaúde da mulher:.

A temática autonomia tem sido incluída cm fóruns

socíais e científicos acerca da humanizacáo do parto e

nascimcnto e das políticas para mulheres no país. Par

tindo deste contexto e da percepcáo da necessidade de

aprofundarnento das investigacóes acerca do cuidado de

enfermagem nas casas de parto, sobretudo na pcrspcc-



tíva das mullieres, foi proposta a presente pesquisa que

objetivou descrever o cuidado de enfermagem obstétrica

ao parto normal e analisar o exercício da autonomía pe

las mulhercs durante esse cuidado.

METODOLOGIA

Estudo descritivo de abordagem qualitatíva, rea

lizado na CP David Capistrano Filho do Rio de [aneiro. A

pesquisa obteve aprovacáo do Comité de Ética ern Pes

quisa da SMSOC por meío do parecer n.198A/2009 e res

peitou os prmcípios éticos da pesquisa em saúde.

A CPfunciona como urna unidade pública de saúde

aberra vinte e quatro horas, proporciona assisténcia as

gestantes de baixo risco, cujo atendimento está sempre

condicionado a escolha da mulher por este tipo de aten

cáo, Deve obrigatoriamente atuar em parceria com uma

maternidade de referencia e com as unidades de Saúde

de sua área geográfica de abrangéncia,

Essa ínstituicáo realiza o acompanhamento pré

-natal, a assisténcia ao parto, ao pós-parto e ao neonato,

assím como o pronto-atendimento das intercorréncias

clínicas e obstétricas. A admissáo para o parto nao é de

Iívre demanda. Para tal, as gestantes realizam consultas

de pré-natal previamente na ínstituicáo, viabilizando sua

partícípacao nas oficinas educativas.

A CP tern estrutura física plana semelhante a urna

casa, corn jardinagern no pátio externo e ambientes co

loridos com decoracáo harmoniosa e suave. Possuí con

sultório de atendimeuto pré-natal, sala de preparo de

medicacóes e tres suítes (com uma ampla cama de casal

e berco) contendo todo o material de parto, alérn dos

recursos para cuidado e conforto durante o trabalho de

parto (bola, banquinho e banheira, entre cutres].

Díspóe de uma sala de cuidados com leito obstétri

co tipo Pré-Parto, Parto e Puerpério (PPP) e berco aqueci

do para o pr ímeiro atendimento ao necnato: sala de estar

para familiares e gestantes com aparelho de TV; sala para

oficinas educativas corn aparelhos audiovisuais cuma am

buláncia para os casos que necessítam de rernocáo para a

maternidade de referencia, nas vinte e quatro horas.

Além destas características organízacíonaís, a coor

denacáo e a vice-coordenacáo da Casa de Parto sao exerci

das por enfermeiras obstétricas, responsáveís pela admí

nistracao e conducáo técnica dos cuidados desenvolvidos.

A equipe é composta por dezoito enferrneiras obs

tétricas, que prestam assistencia cm regime de trabalho

Pereíra AU; Bentc AD

de 40 horas semanas, oito técnicos de enfermagem, urna

nutrícíonísta, urna assístente social e trabalhadores ter

ceirizados para os servicos de cozínha, lirnpeza, seguran

ca e ambulancia.

Há doís enfermeiros obstétricos do sexo masculi

no que atuam na Casa de Parto. Como a maíoría do grupo

de enfermeiras é do sexo ferninino, assim como o genero

preponderante na proñssáo de enfermagem e na especia

lidade enferrnagern obstétrica, adoramos o uso do subs

tantivo femíníno ao Iongo do texto.

Os sujeitos do estudo foram dezesseis puérperas,

cujo trabalho de parto e parto foi atendido nessa unida

de de saúde, que estavam com mais de 72h de pós-parto,

quando retornavam a Casa de Parto para consultas de re

vísáo puerperal,

Os dados foram coletados no período de seternhro

a dezembro de 2009, utilizada técnica da entrevista semi

-estruturada, cujo roteiro foi composto por seis pergun

tas acerca das expectativas, vivencias, desejos. nccessída

des e liberdade de escolha durante o cuidado ao trabalho

de parto e parto,

Os depoimentos foram analísados por meio da

análise de conteúdo temática e seguidas as seguintes

fases: 1) pré-análise dos depoimentos: 2) exploracáo do

material e tratamento dos resultados e 3) a inferencia e a

ínterpretacáoí?'.

Para preservar o anonimato, as depoentes recebe

ram a codificacáo pela ordem de concessáo da entrevis

tas: Puérpera El, Puérpera E2, assím por diante,

RESULTADOS E D1SCUSSÁO

Ao final do percurso analítico foram reveladas

duas caregorias: Assisténcia satisfatória: a dimensáo hu

mana e técnica do cuidado de enfermagem e Vivencia da

autonomía no parto.

Categoría: Assístencía satísfatórta. a dimensáo

humana e técnica do cuidado de enfermagem

Nessa categoría temática emergiram os seguintes

temas: acesso as informacóes, competencia humana e

técnica do cuidado.

Na Casa de Parto sao realizadas práticas educati

vas como orientacóes, oficinas, dinámicas, jogos, drama

tízacces, entre outras. Estas práticas abordan1 questoes

relacionadas a gesta<;ao, ao trabalho de parto, a amamen-
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tacáo, ao vínculo, aos díreítos da gestante, ao genero e

sexualidade, as tecnologias de cuidados de enferrnagem,

aos cuidados com o recém-nascido e no pos-parto, pro

motoras das acocs de cuidado da enferrneíra obstétri

ca(10). Essas práticas foram mencionadas nos seguintes

depoimentos: Desde o acolhímento, as palestras, eles [enfer

meircs] te ensinam nuto. corno amamentat; como cuidar do bebé,

sobre o trabalho de parto. Tudo eles ensinam. Tudo é conversado.

Eles expHcam os procedímentos da Casa (Puérpera E.1). As en

fermeíros me examínavam e me esdarecíam dizendo que estava

tuno transcorrendo normalmente (Puérpera E.11).

As práticas de educacáo em saúde propician: á en

fermeira o exercício do papel de cuidadora e educadora,

Iazendo com que haja troca de saberes entre ela e as mu

lheres e a discussáo da concepcao de cuidado, de ecología

e de humanizacáo na assisténcia ao parto e nascímento,

Taís práticas possibilitam ás mulheres refletírern e decidí

rem sobre as formas de cuidado apropriadas para si, ser

vindo de instrumento de transformacáo e Jíbertacáoi-U.

Nos depoímentos as puérperas reconheceram a

competencia técnica e humana das enferrneiras: O meu

parto fOÍ um pouco complicado, mas eIas [enfermelras] soube

ram fazer tuno certinho. Porque e/as tivetum pucíéncia. Porque

eu já estava cansada. Trés (has sofrendo de dor. Elas me ajuda

ram muíto no parto (Puérpera E.5). Os enfermetros que assisti

ram meu parto foram muítos competentes. Foram companheiros

nessa hora que as mulheres precísam ser tratadas com respeito

e cannho. O meu fílho aínda estava com o cordiío umbilical no

pescoco (Puérpera E.15).

As enferme iras assistern as mulheres com quali

dade e de forma humanizada, atuando com competencia,

dernonstrando o saber-Iazer técnico e a tomada de deci

sao para a garantia do bem estar da máe e de seu filho.

O cuidado nao é apenas a técnica, os prccedirnen

tos assistencíaís, O cuidar envolve a preocupacáo, o inte

resse e a motiva<;:ao, assim como a gentileza, o respeito

e a considera<;:ao pelo outro, o ser do cuidado. Por outro

lado, há a intencionalidade de promover o bem-estar; de

manter o ser seguro e confortável, de oferecer apoio, de

minimizar riscos e reduzir a sua vulnerabilidade (12).

O processo de cuidar sao todas as atividades de

senvolvidas pela cuidadora para e com o ser cuidado com

base em conhecimento científico, habilidade, intui<;:ao,

pensamento crítico, criatividade, acompanhadas de com

portamentos e atitudes de cuidado no sentido de promo

ver, manter e/ou recuperar sua dignidade e totalidade

humanas(13).
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"Cuidar é entrar em sintonia, é estabelecer cornu

nháo. Nao é semente a razáo analítica-instrumental que

é chamada a funcionar. Mas a razáo cordial, o espítito de

delicadeza, o sentímcnto profundo. Mais que o lagos [ra

záo), é () pothos (sentimento), que ocupa aquí a centralí

dade"C1331] .

As mullieres mencionaram essa atitude atenti

va, zelosa e sensível durante o cuidado no momento do

trabalho de parto, como pode ser observado nos depoi

mentos a seguir: FUÍ muito bem aterulído, as pessoas sao muíto

educadas, fut muita hem tratada, o atendimento é muíto bom. A

gente se sen te muita bem, somos muíta hem tratados (Puérpera

EA). Elas(enfermeiras) foram muito carinhosas. Uma me abra

pm e a ourra sequrou mínhu meo e fez carínho. Tíve até mcssa

gem. FUÍ muíto bem tratada [Puérpera E.9).

No cuidado humanizado, a mulher, seu cónjuge

e a familia vívencíam o momento do nascírnento como

único, singular e irrepetível. O humano é urna entidade

complexa e relacional, consciéncia-corpo-meio (social,

cultural e ambiental), que nao pode ser reduzido a meros

fenómenos biológicos. A liberdade, a vontade e a ernocáo

sao expressóes da consciencia que influenciam o parto e

o nascimentolv".

O cuidado de enfermagem obstétrica, em sua di

mensáo técnica, utiliza tecnologias que promovem o con

forto e o empoderamento da mulhcr no parto. As tecno

logias de cuidado de enfermagem obstétrica envolvern as

técnicas, procedimentcs e conhecimentos utilizados pelo

enfermeiro durante o processo de cuidado, sendo empre

gadas nas diferentes fases do processo de parir e nascer;

Sao tecnologías que se fundamcntam na perspectiva de

que a gestacáo. parto e nascimento sao eventos naturais

da vida humana e que sua aplicacáo busca nao íntervír

nos processos fisiológicos envolvidosl-''!

Essas tecnologías podem promover o conforto e o

relaxamento, prevenir a ocorrencia ou a redw;ao de ris

cos e instituir cuidados eficazes, benéficos e apropriados

ás necessidades da clientela. Dentre outras, ressaltamos

as relacionadas ao uso da água, óleos essenciais, aroma,

música que proporcionam o relaxamento e conforto cor

poral(15). Por outro lado, a enfermeira deve promover o

cuidado humanístico por todo o processo do parto e nas

cimento, contribuindo para que a rela<;:ao profissional

-cliente seja ancorada no diálogo genuíno e no respeito á

dignidade humana(16).

Os efeitos das tecnologias de cuidado foram Iuen

cionados nas seguintes falas: Ele (enfermeiro) aconselhou



que eu nííofosse para a banheíru. Entáo, eu fui para o chuveíro

e me aiudou bastante a retaxor: Fiqueí sentada no bcnumínho,

mothanáo mínhu barriga. Ajudou bastante. Bu me sentí melhor

(Puérpera E.I0). Em termos de atendimento, sempre fui muíto

bem atendida. Opessoal é simpático. Em termos técnicos, eu nao

rento nada a reclamar. Nósfizemos alguns exercícíos para reto

xamento pora iacüitar o parto. Ajudou muito (Puérpera R'l.L].

O cuidado de enfermagem obstétrica na CP está

pautado na humanizacáo, na integralidade das acóes

e na utihzacáo de tecnologias de cuidado apropriadas

que promovem o conforto e o protagonísmo da mu

lher no parto. Assím. os depoimentos expressam que

sao igualmente importantes as competencias de ordem

técnica, ética e humana no cuidar da enferrneira. Alérn

de pautado nas evidencias científicas e nessas tecnolo

gias de cuidado, o cuidar deve estar baseado nos direi

tos humanos das mulheres, assim como dos bebés e da

familia, para a prornocáo da autonomía, da liberdade de

escolha, da equídade e da náo-violéncia de género e de

cidadania.

Categoría: Vivencia da autonomía no parto

Nessa categoria emergiram os seguintes temas: Ii

berdade de escolha, apoio e incentivo durante o processo

do parto.

Nas atividades educativas desenvolvidas na casa

de parto, a mulher passa a cornprcender os fenómenos

corporais e ernocionais envolvidos com o processo da

parturícáo e obtérn o conhecimento sobre os cuidados

que podem ser utilizados, possibihtando o exercício de

sua autonomía e o díreíto de realizar escolhas sobre o

momento do nascimento de seu filho.

Tal perspectiva do cuidado vai ao encontro das

propostas de humanizacáo, que agrega sentidos relacio

nados com a assisténcia baseada em evidencias científi-

cas, como o paradigma da desmedicalizacáo da atencao

ao parto e nascímento, os díreítos humanos, as práticas

que promovam a autonomía, a Iiberdade de escolha e o

exercícío dos díreítos de cídadaníaí-".

As depoentes expressaram que exercerarn sua li

berdade de escolha durante o cuidado: Tudo o que eu tive

vontade na hora, de ahaixar, levantar, massagem, escolheras pes

soas que iam ficar comigo, quem ia cortar o cordao, tudo foi eu

que escolhi. Nada influenciado por efes. Eu mesmo escrevi num

papel (plano de parto), passei para elas (enfermeiras) e foi tudo

exatamente do jeito que eu escolhi. A filmagem, foto, música, tudo
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do jeito que eu pedí (Puérpera K6). As enfermeiras diío a opdío

para a gente escolher a postoio do parto. Se a gente quer na ha

nheíru, de coco-cs. É livre arbitrio. Aqui é tuáo. Eles perquntam, a

gente dialoga, conversa (Puérpera K13).

Durante as oficinas educativas no pré-natal, as

gestantes sao incentivadas a realizar um Plano de Parto

em que descrevem os seus desejos acerca do momento

do parto, como o tipo de parto, o acompanhante, a música

que deseja ouvír, entre outros detalhes do ambiente do

nascímento. Esse plano de parto é considerado no esta

belecimento de cuidados pela enferrneira no momento

da ínternacáo durante o trabalho de parto.

No cuidado a saúde, as práticas educativas pos

sibilitam o desenvolvimento das potencialidades huma

nas, como o de transforrnacáo da própria realidade e que

contribuí para a efetivacáo dos direitos Iundamentais da

pessoa humana. Embora tenhamos urna cultura obstétri

ca hegemónica de medícalízacáo e objetivacáo das mu

lheres, como objeto da prática assistencial. foi possível

perceber nos depoimentos que as mulheres passaram a

compreender o processo do parto como natural e se per

ceberern protagonistas de sua gravidez e de seu parto,

ficando ativas nas decisóes relacionadas ao cuidado.

O trabalho de parto é um processo dinámico, que

possui certa irnprevisibilídade. e a mulher nem sempre

consegue concretizar tudo o que foi planejado, ísso nao

significa que sua autonomía nao foi exercida, O próprio

dinamismo do momento do parto pode modificar as prc

feréncias iniciáis da mulher, suscitando novas escolhas

que sao impelidas pelo instinto do seu corpo no n1O

mento de parir, como verbalizado nos seguintes depoí

mentos: Na hora de [azer o plano de parto eu quería ficar na

banheira. Mas, na hora do parto nao deu tempo de escolher. Foi

de lado, lateralizado (Puérpera E.3). () parto fct lateralizado. Eu

tinh a planejado de cócoras. Mas, nada é como a gente planeta. Eu

nao ccnsequi. Tentei ftcar de cócoras porque é maís rápido. Mas,

nao conseguí. Era muíta dor e eu fícuet aquí mesmo (cama da

suíte de parto). Achei muíto melhor. Lateralizada a dor dímínuíu

bastante durante a contrucíio (Puérpera KI0).

No que díz respeíto ao apoio e incentivo no pro

cesso de parto, os dados revelaram que o cuidar da enfer

meira obstétrica pode contribuir para que a parturiente

tenha o exercício de seu poder de parir. Esse empodera

mento pode ser percebido nos depoimentos a seguir. Eles

demonstram a importancia do acompanhamento e apoio

para a mulher no momento do nascimento do seu filho: E

o enfermeirofoi com toda pacülncia, ajudando a gente, dizendo:
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Vocé consequei Bu achava que nao conseguía mois. Todo esse ín

centíva ajuda multa. Meu outro parto (na maternídade] nao fot

assím. Aquí a gente se sen te capaz mesmo. Bu conseguí, me sinto

mais forte agora (Puérpera E.10). ...eu tentava todas as posicóes

e nada. Tíntia momentos em que pensava em desistir: Era só por

causa do cansaco. Bu luteí. Quando mínhafilha nasceu eu dizía:

Mínhajilha nasceu. Ets conseguí, eu conseguí! Sou grata por nao

me deíxarem desistir e me apoíarem (Puérpera E.16}

O incremento do poder (empowerment) se dá por

meio do desenvolvimento de habilidades e atitudes con

ducentes a aquisicáo de poder do sujeito atívo para atuar

em pral de sua saúde individual e coletíva, É o processo

continuo de capacitar os individuos e grupos para me

lhorar as capacidades para analisar criticarnente as situ

acóes e tomar medidas para melhorar as situa¡;:5es Cl 8).

Para o exercicio da autonomía, as mullieres adqui

ríram o poder de sujeitos capazes de escolher e decidir as

práticas de cuidado em conjunto com as enferrneiras da

Casa de Parto, revelando que o cuidado de enfermagem

obstétrica contribuí para a superacáo das forcas limitan

tes da condicáo de cidadania de mulheres e hornens nos

servícos de saúde, Oeste modo, a dimensao política do

cuidado foi revelada, como urna prátíca assistencial ética

e emancipatória,

O cuidado de enfermagem pode ser redutor ou H

bertador do poder de exístír, É libertador quando é cría

tívo, quando estimula as capacidades de víver existentes

e permite que estas se dcscnvolvam ou scjam emprcga

das, fazendo com que o usuario utíhze suas capacidades

e seus desejos, em dírecáo a conquista da autonomía, da

plenitude das capacidades físicas, afetivas e psíquicas, di

mínuindo as necessídades de ajlHla(19).

Apesar do cuidado na Casa de Parto ter sido bem

avaliado e a vivencia da autonomía da parturiente ter

sido revelada, urna depoente mencíonou que o atendí

mento das enfermeiras no primeiro parto foi mais aten

cioso do que no segundo parto. Houve alguns momentos

ern que as enfermeiras se ausentaram da suíte de parto.

Tal fato revela que a presenca da enferme ira é multo im

portante na percepcao da relacáo de cuidado e no grau de

satisfacáo da clientela,

Esse achado corrobora com estudo(20) que inves

tigou as rela¡;:5es interpessoais no processo da parturi¡;:ao

em centro de parto normal. Foi identificado que o espa¡;:o

relacional é lugar privilegiado de interlocu¡;:ao, como escuta

e acolhimento da experiencia vivida, que influencia favora

velmente na qualidade dos cuidados e na vivencia do parto.
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CONCLUSOES

O estudo da autonornia da parturiente durante o

parto normal assistido pela enfermeira obstétrica, que

teve como cenário a Casa de Parto David Capristano Fi

lho, revelou a importancia do cuidado com competencia

técnica, humana e ética, no respeito as necessidades, de

scjos, expectativas e escolhas para a satisfacáo das mu

lheres no processo da gestacáo e parto.

As práticas educativas e de orientacáo no curso do

cuidado ao pré-natal sao estratégicas no cuidado e per

mitem que a mulher exerca sua autonomía. possibilitan

do o acesso informacóes e conhecimentos indispensáveis

para a escolha e decisáo sobre o que é melhor para si no

parto e para o nascímento de seu filho. Por outro lado,

essas atitudes permaneceram durante todo o processo

do nascímento, mesmo nas sítuacócs em que a dinámi

ca do parto provocou mudancas nas escolhas e decisóes

prévias,

Também foi identificado que, embora a casa de

parto tenha sido bem avaliada, é sernpre importante re

ver o fluxo do atendimento e analisar como as puérperas

avaliam essa assisténcia, pcis essa avaliacáo garante que

a ínsntuícáo tcnha o retorno necessário para a melhoria

da qualidade do cuidado prestado.

As enfermeiras estabelecern práticas de cuidado

humanizado na casa de parto que consíderam a cidada

lúa das mulheres, permitindo a qualiíicacáo da assistén

cia ao nascímento como experiéncía humana dignificante

e prazerosa, Tal fato sinaliza que as Casas de Parto podem

dar significativas contnbuicóes as acóes de qualíficacáo

e humamzacño da assisténcia obstétrica no sistema de

saúde brasileiro.
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