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IDENTIDADE LABORAL E TENSÕES COTIDIANAS:  

a enfermagem obstétrica na assistência ao parto e nascimento em 

Goiânia 

 

O objetivo aqui é discorrer sobre a prática cotidiana do cuidado exercido 

por enfermeiras(os) obstetras atuantes em Goiânia. Os apontamentos partem da 

pesquisa de mestrado em Sociologia realizada entre 2013 e 2015 pela 

Universidade Federal de Goiás. Ficou evidente que a prática desta categoria 

desenvolve-se sobre um contexto de tensões interprofissionais, cenário que se 

remete ao embate entre dois modelos opostos sobre a prática assistencial, o 

humanista e o tecnocrático. Sobre a identidade profissional de enfermeiras(os) 

obstetras, destaca-se que o cuidado especializado à mulher grávida e em 

processo de parto é seu principal elemento. No entanto, a prática do cuidado 

apresentou-se de diversas formas e com diferentes significados: como cuidado 

institucional praticado pelas(os) enfermeiras(os) obstetras em maternidades 

públicas e privadas, como cuidado domiciliar planejado praticado por 

“parteiras(os) urbanas(os)” e doulas, e como cuidado por consultoria realizado 

em consultórios privados.  

Palavras-chave: Identidade, Enfermagem obstétrica, Sociologia das Profissões 

INTRODUÇÃO 

A discussão que será feita ao longo desse artigo é parte da pesquisa de 

mestrado desenvolvida entre os anos de 2013 e 20151 sob uma orientação 

qualitativa (FLICK, 2004). Diante de tal abordagem, o principal instrumento 

metodológico foi a realização de entrevistas de profundidade com 

enfermeiras(os) obstetras e médicas(os) obstetras. No entanto, também foram 

                                                           
1 O projeto de pesquisa desenvolvido durante o mestrado foi submetido e aprovado pelo Comitê 

de Ética da Universidade Federal de Goiás, sob o parecer n. 642.213. É importante esclarecer, 

no entanto, que a investigação sobre a assistência ao parto e nascimento iniciou-se no último 

ano de graduação, de agosto de 2011 a julho de 2012. O objetivo da primeira pesquisa foi 

observar o cotidiano de trabalho de técnicas de enfermagem vinculadas à Maternidade Nascer 

Cidadão, principal instituição pública voltada a parturientes na época.   



utilizados dados quantitativos de bases como a RAIS, além da pesquisa 

bibliográfica em publicações históricas sobre as formas de partejamento.  

A partir dos estudos sobre as formas de parturição no mundo, é 

consensual que o cuidado obstétrico foi realizado por diversas ocupações ao 

longo da história. Inicialmente, a atividade de assistência à parturiente fazia parte 

do cotidiano das comunidades e o diploma não era critério de valorização e de 

reconhecimento (BRENES, 1991; CARNEIRO, 2003; ROJO et al, 2014). Antes 

de tornar-se um “evento médico-hospitalar”, em decorrência da consolidação da 

medicina moderna, essa prática tratava-se de uma atividade feminina domiciliar 

realizada por mulheres experientes do círculo familiar ou da vizinhança próxima. 

Com o desenvolvimento das escolas corporativas, as universidades europeias 

medievais, e a partir do longo processo de regulamentação e treinamento das 

parteiras práticas, efetivou-se o monopólio dos médicos sobre os assuntos 

relacionados à saúde e à saúde da mulher. Gradativamente as “matronas” foram 

substituídas por parteiras formadas em escolas tuteladas por cirurgiões parteiros 

e estas por seus tutores. Na atualidade, outras(os) profissionais como as(os) 

enfermeiras(os) obstetras dividem o espaço desse tipo de cuidado, formando a 

chamada equipe multidisciplinar. No entanto, apesar de serem amparadas(os) 

pela lei de regulamentação da profissão (Lei n. 7498/1986) e também 

apontadas(os) pela Organização Mundial de Saúde como essenciais ao combate 

à violência obstétrica, a falta de autonomia diante da equipe de trabalho é 

enfatizada pelas(os) próprias(os) enfermeiras(os) como a principal dificuldade 

profissional. 

A busca por diagnósticos objetivos e precisos, característica da 

medicalização da gravidez e do parto, impediu a morte de muitas mulheres e 

crianças através da antecipação de complicações obstétricas. Por outro lado, 

trouxe um cenário de supervalorização da tecnologia, que passou a ser 

enfatizada como garantia de qualidade e segurança. Nesse processo, o parto 

cirúrgico acaba por banalizar-se como procedimento de rotina. A relação 

interpessoal entre a(o) prestador do serviço e o cliente é rebaixada a um segundo 

plano ou até mesmo anulada distanciando-se radicalmente da relação de 

confiança e amizade presente entre a parteira tradicional e a mulher parturiente 

(MOTT, 1994).  



Características como as descritas no parágrafo anterior podem ser 

inseridas no que Davis-Floyd (2001) denomina de Modelo Tecnocrático de 

Assistência.  Como reação à essa abordagem, surge a partir da década de 1970, 

um movimento mundial em prol da humanização da assistência obstétrica. No 

Brasil, ele é demarcado pela criação da Rede pela Humanização do Parto e 

Nascimento (REHUNA) em 1983, formado por representantes de vários setores, 

dentre eles as mulheres grávidas, profissionais da saúde, movimentos sociais, 

poder público etc. Desde então, tem sido destacado como foco de pesquisadores 

como Simone Diniz, Carmen Tornquist e Daphne Rattner.  

Para o poder público a humanização da assistência obstétrica no Brasil 

está relacionada, sobretudo, com a redução de taxas negativas sobre a saúde 

da mulher. Dentre elas, estão os índices de partos cesáreos sem indicação, que 

aumentam o risco de morte materna e neonatal em 300%, bem como eleva em 

120% a chance dos neonatos desenvolverem problemas respiratórios por sua 

retirada antecipada do ambiente uterino.  Diante de evidências como estas, 

Souza e colaboradores (2010 apud LEAL et al, 2014) defendem que a cesariana 

deva ser realizada somente quando há “um benefício que compense os custos 

e riscos adicionais desta cirurgia” (id,  2014, p. 28). 

Com a intenção de barrar o avanço da cultura cesarista no Brasil, o 

Ministério da Saúde, em concordância com a Organização Mundial da Saúde 

recomenda que as(os) enfermeiras(os) obstetras, por sua formação pouco 

intervencionista, tenham autonomia para chefiar equipes de atendimento a 

partos normais sem complicações (GRAMACHO & SILVA, 2014). Atualmente, a 

categoria pode acompanhar partos normais, seja no hospital ou nas Casas e 

Centros de parto normal, seja em consultórios ou no ambiente domiciliar. No 

hospital, os enfermeiros obstetras estão diariamente em contato com outros 

profissionais, como a(o) médica(o) obstetra, a(o) médico neonatologista e a(o) 

técnica(o) de enfermagem. Já no domicílio, lideram uma equipe mínima, 

geralmente composta por um(a) enfermeiro(a) obstetra e uma doula, e 

raramente há contato com a equipe médica, que mantém-se em alerta caso haja 

necessidade (Lei 7.498/86).  

Dentre uma série de programas e políticas públicas anunciadas pelo 

governo brasileiro através do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação 

e Cultura desde a década de 1970, é importante evidenciar aqui uma iniciativa 



recente, a Rede Cegonha (2011), criada a partir dos trabalhos realizados no 

Programa de Qualificação de Maternidades na Amazônia e no Nordeste - PQM 

(MARTINS et al, 2014, 10-12). Além das ações voltadas às próprias mulheres, 

destacam-se as estratégias de formação e qualificação de profissionais ligados 

ao cuidado obstétrico. Nesse sentido, em 2012 foi lançado o Programa Nacional 

de Residência em Enfermagem Obstétrica (PRONAENF)2, desenvolvido com o 

intuito de formar profissionais em programas de dedicação exclusiva.  

A partir dessa conjuntura, o objetivo desse artigo é discorrer sobre o 

universo de trabalho de uma das categorias envolvidas na assistência ao parto 

e nascimento, as(os) enfermeiras(os) obstetras. Através de quatro personagens, 

que aqui receberam nomes fictícios, serão apresentadas algumas formas de 

inserção no mercado de trabalho, atendando para o universo sobre o qual 

desenvolvem suas práticas.   

O CUIDADO COMO IDENTIDADE PROFISSIONAL 

História, gênero e identidade: a enfermagem como profissão do cuidado 

Analisando as entrevistas das(os) enfermeiras(os) obstetras de Goiânia, 

bem como diversos elementos relacionados à enfermagem, pode-se afirmar que 

a identidade profissional da categoria tem como principal fundamento o cuidado. 

O “cuidado especializado” é o elemento central de suas narrativas, em suas 

diversas atuações.  

Para Elis, especializada na área há menos de um ano e atuante em uma 

maternidade pública da cidade, sua preocupação principal “é o cuidado com a 

gestante, a humanização, o parto, a interação mãe e filho”. Também para Pedro, 

que trabalha em diversos setores da assistência, mesmo que exista uma 

                                                           
2  É importante enfatizar que desde 1999 o Ministério da Saúde, em parceria com o MEC tem 

investido na formação de cursos de especialização em enfermagem obstétrica. Neste ano foram criados 

55 cursos. A criação de residências em Enfermagem Obstétrica a partir de 2012 faz parte das estratégias 

de ação da Rede Cegonha. Em Goiás, o primeiro curso de Residência em Enfermagem Obstétrica é 

oferecida pela maternidade municipal Nascer Cidadão com apoio do Ministério da Educação e Cultura e 

do Ministério da Saúde/Rede Cegonha, com a chancela da Pontifícia Universidade Católica de Goiás.   

 



preparação técnica para a recepção do bebê, seu principal foco é a mulher, o 

cuidado da mulher. Esse cuidado específico seria seu diferencial em relação a 

outras atividades de saúde, o ponto central de sua expertise (FREIDSON, 2005). 

Lopes e colaboradores (2005), destacando o cuidado a partir de uma 

abordagem de gênero, afirmam que a feminização da enfermagem, que 

permanece até a atualidade, está relacionada com a lógica da divisão sexual do 

trabalho. O cuidado, por necessitar de elementos como a sensibilidade e a 

atenção perspicaz, seria melhor executado por mulheres que, por uma 

classificação social, seriam naturalmente relacionadas a tais atributos: 

 

a divisão sexual do trabalho assenta-se em uma tipologia de 
trabalhador/trabalhadora. Portanto, é a noção de cuidado (de saúde à 
família), enquanto ação concebida como feminina e produto das 
“qualidades naturais” das mulheres, que fornece atributos e coerência 
ao seu exercício no espaço formal das relações de trabalho na saúde. 
Esse último, historicamente limitado pelas possibilidades sociais das 
mulheres, pelas perseguições religiosas e pelas corporações médicas. 
Nessa perspectiva, os valores simbólicos e vocacionais, introduzidos 
no recrutamento de trabalhadoras, apelam para a entrada seletiva das 
mulheres nesse espaço profissional apropriado cultural e socialmente 
ao seu sexo (LOPES, LEAL, 2005, p. 110).  
 

Essa relação entre atributos sociais e atividades laborais está presente 

em outras ocupações ligadas ao cuidado. Guimarães et al (2014), comparando 

o perfil de cuidadores remunerados do Japão, da França e do Brasil, afirmam 

que a atividade é predominantemente realizada por mulheres, o que remete a 

uma questão de gênero, “na medida em que essa atividade está profundamente 

naturalizada, como se fosse inerente à posição e à disposição (habitus) 

femininas” (2012, p. 84).  

Para as(os) entrevistadas(os) de Goiânia, a identificação do cuidado na 

enfermagem como uma atividade feminina está relacionada à história da 

enfermagem moderna. O cuidado profissional introduzido por Florence 

Nightingale era exercido exclusivamente por mulheres, as nurses e as ladies 

nurses, treinadas para cuidar de feridos de guerra no século XIX. No Brasil, as 

primeiras escolas de orientação nightingaleana afastou a população masculina 

da prática do cuidado, realidade até então comum em instituições de saúde, 

sobretudo nas especializadas no tratamento psiquiátrico. Além do aspecto 

histórico da profissão, a feminização foi relacionada ao papel social da mulher 

como cuidadora da família, como fica claro na citação a seguir: 



                                                           

Eu acho que a questão do cuidar envolve mais a mulher, a mulher já 
nasceu pra cuidar, nasceu pra ser mãe, quando você é mãe, quando 
você é a responsável pela família, você cuida da família. O homem não 
é tão... não são todos que tem essa habilidade, essa questão 
emocional tão aflorada (vamos dizer assim), a mulher é mais envolvida 
com a questão emocional, eu acho que pra você cuidar você tem que 
trazer um pouco de emoção, não tem jeito, se você for só razão, você 
nunca vai ser um bom cuidador (Ana, 34 anos, chefe de enfermagem).   
 

Analisando as imagens sociais de enfermeiros e enfermeiras surgidas a 

partir do início do século XX, Vidal Pereira constata a permanência de 

estereótipos de gênero na prática profissional. Com base em pesquisas 

relacionadas ao estudo de gênero no mercado de trabalho, Pereira destaca que 

as relações laborais e a divisão de tarefas entre os dois sexos apresentam-se 

pautadas por essas representações estereotipada. Essas imagens, além de 

interferirem nas relações cotidianas entre pares profissionais e entre 

profissionais e clientes/pacientes, também contribuiriam para a permanência de 

uma polarização de profissionais femininos na atividade. Sendo assim, embora 

perceba um crescimento do número de homens nesse mercado de trabalho, a 

enfermagem e o cuidado ainda são concebidos como atributos “mais 

apropriados a mulheres” (PEREIRA, 2011).   

O lento processo de reintrodução de homens em atividades relacionadas 

ao cuidado, inclusive na enfermagem obstétrica, ainda não é capaz de retirar da 

profissão a imagem feminizada mas é bem vista pelos entrevistados. Para Cora, 

a presença de homens introduz na profissão elementos como a racionalidade e 

a habilidade para a negociação comercial, que seriam essenciais ao processo 

de valorização profissional na sociedade.  

 

 Eu acho que essa inserção do homem está dando uma característica 
diferente para enfermagem, no meu ponto de vista. Eu falo isso para 
os meus ex-alunos, meus amigos, eu falo que o que está dando uma 
visibilidade maior, porque o homem é muito objetivo, muito pela razão, 
aí eles têm um projeto diferente. A enfermagem é uma profissão que 
você tem que ganhar dinheiro, que tem que ter uma visibilidade, que 
tem um mercado competitivo, então eles acabam trazendo uma certa 
influência pra nós (Cora).    
 

Maria da Gloria Bonelli e Rennê Barbalho, em artigo publicado em 2008, 

discorrem sobre a ideologia profissional da advocacia paulista, marcada até o 

início do século XXI pela presença majoritária de profissionais masculinos em 



posições de maior destaque (BONELLI & BARBALHO, 2008). Diante do gradual 

aumento de mulheres nesse ambiente, inclusive tornando-se majoritárias na 

OAB, as autoras consideram que, para se defenderem de estereótipos que 

relacionavam a advogada a características ligadas ao cuidado materno, elas 

acabavam recorrendo à masculinização do ideário e da prática como recurso de 

afirmação profissional e de ascensão na carreira jurídica. Esse processo também 

é possível perceber no discurso de Cora que, ao tentar desvencilhar-se da visão 

da enfermagem como profissão feminina remete ao homem os atributos de 

racionalidade e habilidade com o mercado, reforçando assim o que pretendia 

combater. 

 

 “ainda vou vir trabalhar nessa maternidade”: Ana e o cuidado hospitalar  

. 

Ana é enfermeira obstetra desde 2012 e atua em uma maternidade 

pública de Goiânia. No entanto, já havia trabalhado por cinco anos como técnica 

de enfermagem em outra maternidade municipal. Sua função, no momento da 

pesquisa, consistia em coordenar a equipe de enfermagem constituída pelas 

enfermeiras obstetras alocadas no Centro de Parto Normal, pelas enfermeiras 

generalistas3, atuantes no centro cirúrgico sob supervisão do médico obstetra, e 

também pelos técnicos de enfermagem responsáveis pela execução de tarefas 

de apoio, organizando material, fazendo relatórios técnicos, mantendo o 

ambiente em ordem e auxiliando os profissionais nos procedimentos 

necessários4. Também tem a responsabilidade de elaborar os protocolos de 

rotina, as escalas de funcionários, a escala mensal, além de promover palestras, 

aulas e cursos sobre acompanhamento de trabalho de parto.  

Na assistência hospitalar, o primeiro contato da(o) enfermeira(o) obstetra 

com a gestante ocorre quando o trabalho de parto já se iniciou, embora a 

assistência no pré-natal seja um dos aspectos enfatizados nos cursos de 

                                                           
3  As enfermeiras generalistas são graduadas em enfermagem e não possuem especialização e 
ainda são chamadas de “enfermeiras padrão”. Quando a Escola de Enfermagem Anna Nery foi criada em 
1923, sob orientação nightingaleana, a profissional formada foi considerada “enfermeira padrão” para as 
futuras profissionais de outros cursos e escolas que surgiriam.  
4  Pela CBO, os técnicos de enfermagem são parte da família ocupacional 3222. Sobre o cotidiano 
de trabalho de profissionais que atuam em maternidades de Goiânia, apresentei um artigo no XXVIII 
Congresso Internacional da ALAS (GOMIDE, 2011) a partir da pesquisa realizada entre 2010 e 2011.  



especialização, por tratar-se de uma recomendação da Associação Brasileira de 

Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras (ABENFO). As enfermeiras atuantes na 

maternidade em que Ana é chefe de equipe são concentradas no Centro de 

Parto Normal e contam com o auxílio de técnicos de enfermagem. Regularmente 

verificam as condições fisiológicas da parturiente e do bebê, informações 

registradas em um caderno denominado partograma. O médico obstetra e o 

pediatra só são chamados se houver sinais de quadro distócico.  

No modelo multidisciplinar, formado por médicas(os), enfermeiras(os) e 

técnicas(os), embora haja clareza sobre o limite de cada profissão, há situações 

invasivas que causam tensões entre as categorias. Em todas as entrevistas, a 

atitude da equipe médica é destacada como principal impedimento para a 

consolidação de sua autonomia profissional. Sobre esse espaço de conflitos, 

Anthony Giddens afirma que os sistemas peritos, formados por especialistas, por 

um lado “criam grandes áreas de segurança relativa para a vida cotidiana, por 

outro, atuam como mecanismos de desencaixe removendo as relações sociais 

das imediações do contexto” (GIDDENS, 2002, p. 126).  

Também é interessante colocar em relevo que a estrutura hospitalar 

interfere sobre esse cenário. Com vista na história do desenvolvimento do 

hospital no Ocidente, tem-se que a medicina moderna o elegeu como local 

privilegiado para a prática médica. Freidson (2005), descrevendo sobre os 

modelos hospitalares norte-americanos, aponta como era ordenada sua divisão 

de trabalho. Para o autor, os médicos ocupavam uma posição diferenciada em 

relação aos demais trabalhadores. Embora a enfermagem tenha sido 

considerada como uma ocupação paramédica pelo sociólogo e não como uma 

profissão, o que se pretende destacar de sua análise é a existência de uma forte 

tensão entre as duas áreas. Nesse sentido, diferindo dos outros postos, a 

enfermeira teria uma autoridade adjunta relacionada a seu caráter 

administrativo, por desfrutar de  

 

uma identidade profissional que a inscreve em um sistema de 
negociações muito mais complexo. Para negociar com os médico, um 
de seus primeiros recursos relaciona-se com o fato de ela ter o 
conhecimento e apreciação profissional de tudo o que acontece devido 
à sua presença contínua no serviço (FREIDSON, 2005, p. 148).  

 



Na relação institucional entre a enfermagem obstétrica e a medicina 

obstétrica, essa tensão pode ser exemplificada através da narrativa de Miguel, 

médico obstetra que atua no ensino universitário, na rede pública e em 

consultório.  Para o entrevistado, a autonomia de enfermeiras(os) obstetras em 

partos naturais é importante desde que sejam bem preparada(os) para o 

reconhecimento de complicações. No entanto, ao ser indagado sobre o Projeto 

de Lei intitulado Ato Médico, declara enfaticamente que o diagnóstico e o 

tratamento sejam exclusivos ao médico5, posição que parece contradizer-se à 

declaração anterior sobre a autonomia da enfermagem.  

A respeito da carga horária de trabalho, Ana descreve uma série de 

desafios. Por estar na função administrativa, afirma que segue uma rotina de 40 

horas semanais, distribuídas em 5 dias. No entanto, destaca que nunca 

consegue cumprir essa carga mínima por diariamente ter que resolver problemas 

relacionados à equipe de trabalho. Também relata que, mesmo em casa, durante 

ou no final de semana, deve manter o celular ligado, o que muitas vezes acaba 

causando conflitos familiares. Ana enfatiza também que a realidade de muitos 

trabalhadores da enfermagem é de sobrecarga laboral, sobretudo pelo acúmulo 

de vínculos empregatícios causado por baixos salários. Sobre os enfermeiros 

ativos em Goiás, 51,1% trabalha em uma só atividade. No entanto, a 

porcentagem de trabalhadores vinculados a dois empregos também é alta, 

chega a 33,1% do total. Em relação à quantidade de horas, 32,3% trabalham de 

31 a 40 horas, 28,6% entre 41 e 60 horas e o que surpreende é que 15% dos 

profissionais trabalham mais de 61 horas por semana6. Sobre a realidade dos 

enfermeiros obstetras Ana declara: 

 

                                                           
5 O Projeto de lei n. 7.703/2006 foi apresentado com o objetivo de definir a competência dos médicos. 

Causou reação de outras categorias da área da saúde, sobretudo por exigir que todo diagnóstico e 

tratamento fosse submetido à análise médica. Sobre esses pontos houve vetos da presidente Dilma que 

alegou representar uma discordância do princípio de multidisciplinaridade de atuação dos programas 

governamentais ligados à saúde.    

6 Esses dados são parte de uma pesquisa desenvolvida pela FioCruz sobre o perfil da Enfermagem no 

Brasil. Dados disponíveis no sítio do COREn-GO: 

 http://www.corengo.org.br/wp-content/uploads/2015/07/Quadros-Resumos-Perfil-da-Enfermagem-

Goias.pdf  

http://www.corengo.org.br/wp-content/uploads/2015/07/Quadros-Resumos-Perfil-da-Enfermagem-Goias.pdf
http://www.corengo.org.br/wp-content/uploads/2015/07/Quadros-Resumos-Perfil-da-Enfermagem-Goias.pdf


Muitas vezes o cansaço e a sobrecarga de trabalho atrapalha seu 
desempenho nas atividades. Às vezes o cansaço vai te impossibilitar 
de estar junto com a mulher para um atendimento, então isso faz você 
se acomodar e ficar um pouco sentada enquanto a paciente está lá, 
chorando, mas com certeza a sobrecarga de trabalho na enfermagem 
ainda é muita. A carga horária ainda é grande.  

 

Chama-se a atenção aqui para a saúde desses profissionais. Em cada 

declaração, nas entrevistas ou em conversas informais, é perceptível seu 

desgaste emocional e fisiológico. Em indagação sobre a oferta de programas de 

acompanhamento da saúde física e mental pelas instituições empregadoras, em 

nenhum caso a resposta foi afirmativa. Cida diz que não descansa porque o 

corpo acaba acostumando. Entretanto, declara também que toma remédios para 

combater ataques epilépticos causados pelo stress. Miguel chega a rotinas 

exorbitantes de quase 90 horas semanais, revezando entre hospital, 

universidade e consultório.   

 Essa ausência de apoio institucional, associada às recentes 

transformações derivadas da privatização parcial das instituições públicas e ao 

descrédito dos sindicatos, aponta para uma realidade de intensificação do 

trabalho das categorias estudadas. Como consequência dessa intensificação, 

muitos profissionais apresentam um quadro patológico caracterizado por 

distúrbios físicos e psíquicos chamados por muitos estudiosos de Síndrome de 

Burnout (KORINFELD, 2007). A seguir, Ana fala sobre essa sobrecarga: 

 

Teve um funcionário que chegou em mim e falou “Ana, eu não tenho 
condição de continuar, uma noite eu trabalho e fico sem dormir e saio daqui 
e vou pra outro emprego, só tenho uma noite pra dormir em casa e depois já 
tenho que estar aqui trabalhando”. Então eu tive funcionários que não 
conseguiram ficar por causa da carga horária que era extenuante [12 por 36]. 
Meu sonho mesmo é que elas consigam pelo menos essa carga horária, que 
se equipare à da prefeitura, da rede municipal que são 12/60 H. Engraçado! 
Porque a nossa maternidade é uma OS [Organização Social] que faz 
administração, então a gente tem a maternidade da prefeitura, porque é 
municipal, mas com cara de particular. Elas fazem essa carga horária a mais.  

 

As chamadas Organizações Sociais (OS)7 vêm sendo implantadas pelo 

governo estadual em várias instituições públicas de saúde, como pôde relatar a 

maioria dos entrevistados. Essa tendência, no entanto, não é percebida somente 

em Goiás. De acordo com Georges e Dos Santos (2012), esse tipo de gestão 

                                                           
7 OS – Organização Social: medida provisória n. 1648 aprovada como lei n. 9.637 (15 de maio de 1998).   



mista entre financiamento privado e público está em crescente implementação 

desde que o PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) assumiu o governo 

de São Paulo. No contexto nacional, ele “têm ocupado um lugar importante não 

só no processo de terceirização de trabalhadores no setor da saúde, mas 

também na gestão de finanças e no controle do orçamento desse setor”, 

causando uma intensificação das rotinas de trabalho e a precarização da 

estabilidade desses profissionais (GEORGES & DOS SANTOS, 2012, p. 174).  

Se em todas as maternidades públicas a enfermagem obstétrica faz parte 

da equipe, ela não está presente na maternidade privada. Sobre o cotidiano da 

atenção ao parto e nascimento em instituições privadas Isabel, Miguel, Beatriz, 

médicos que atuam e atuaram nesse contexto, apontam um sério problema, a 

inexistência de uma estrutura apropriada para o parto normal. Segundo Isabel, 

as maternidades não disponibilizam equipes completas de atenção, sendo que 

a internação de parturientes fica completamente sob a responsabilidade dos 

profissionais médicos, contratado pelas clientes parturientes. Esse cenário, além 

de sobrecarregar o trabalho de profissionais que privilegiam o parto natural, 

acabariam incentivando a cultura da cesárea agendada. Nesse modelo, não 

seria possível pensar em atenção humanizada no parto natural, muito menos em 

trabalho humanizado, afirma Isabel.  

 

 

“Eu sou parteiro urbano”: Pedro e o cuidado domiciliar  

 

É importante destacar a dimensão da enfermagem como uma profissão 

liberal. Ao profissional liberal é garantido o direito de assistir o parto domiciliar, 

desde que a cliente esteja inserida no grupo de risco habitual e que, por seu 

histórico, demonstre um potencial para o parto sem complicações (Decreto 

94.406/1987).  

Como profissionais liberais, os enfermeiros obstetras, dentre outras 

competências, podem realizar consultas à gestante ao longo da gestação, 

acompanhar o trabalho de parto e realizar consultas no período pós-parto, se a 

cliente desejar auxílio. O primeiro elemento evidente nesse tipo de assistência é 

seu caráter educativo, iniciado geralmente no início da gravidez. Como exemplo, 



destacam-se os grupos de gestantes, muito divulgados nas redes sociais, 

abertos a qualquer interessado, mas com entrada paga. 

No parto domiciliar, o enfermeiro obstetra é o principal elemento da equipe 

de trabalho. Mas, em geral, conta também com outra(o) profissional ou uma 

doula. Embora não exista a exigência da presença do médico nesse modelo de 

assistência, a lei prevê a existência de uma equipe complementar formada por 

médicos obstetras e neonatologistas que deve ser chamada, caso seja 

necessário.  

Pedro é um enfermeiro obstetra que trabalha tanto na maternidade pública 

quanto no atendimento em domicílio. Juntamente com uma doula, atua na 

assistência privada e possui o que chama de “equipe backup”, formada por um 

médico obstetra e um médico neonatologista, que serão avisados caso haja 

complicações que não possam ser resolvidas pela equipe mínima.  Algumas 

maternidades também permanecem avisadas de antemão, caso seja necessária 

uma transferência de urgência.  

A relação com as clientes intensifica-se à medida em que a gravidez 

avança. Pedro destaca que os encontros tornam-se frequentes à medida em que 

a gravidez evolui. Na 35ª semana gestacional, juntamente com seu 

acompanhante, a mulher passa a ser orientada em consultas semanais, no 

consultório do enfermeiro, na casa da cliente. Quando evidenciam-se os 

primeiros indicadores de início do trabalho de parto, a mulher é orientada por 

telefone e a equipe de apoio é avisada, dando início a uma assistência mais 

intensa e direta. Com a confirmação desse processo, a equipe desloca-se ao 

domicílio, onde permanece até cerca de duas horas após o parto.  

Sobre o local de realização e assistência ao parto, é importante destacar, 

entretanto, que não há um consenso entre os profissionais pesquisados. A 

posição de Pedro (que privilegia a casa da parturiente como local ideal) não 

representa toda a categoria profissional. Alice, por exemplo, não concorda com 

o modelo seguido por Pedro. Ao contrário, afirma que o trabalho de assistência 

no domicílio não representa conquista de autonomia, embora a interferência de 

médicos no cotidiano de trabalho seja considerada um problema.  

De acordo com Martins e Mattos (2014), defensores do parto domiciliar 

planejado, a humanização do parto está relacionada ao retorno do uso de 

tecnologias consideradas favoráveis à sua evolução natural e ao uso de 



procedimentos não medicamentosos para o alívio da dor. Nesse sentido, “se 

reconhece a importância dos avanços tecnológicos, mas aponta para o resgate 

do modelo histórico de partir, retomando novamente o ambiente domiciliar como 

local seguro, viável e saudável para parturiente dar a luz” (2014, p. 85). O 

conceito de parto domiciliar, de acordo com os autores, significa uma nova 

abordagem de nascimento marcado pela parceria entre profissional e cliente. 

Entretanto, o sistema público de saúde e os planos privados não financiam esse 

tipo de assistência, além de não haver nenhum tipo de amparo e incentivo para 

a aquisição de material a preços mais acessíveis, o que tornaria o procedimento 

caro e restrito a mulheres de maior poder aquisitivo (MARTINS, MATTOS, 2014).   

A expressão “parteira urbana” foi utilizada no Brasil na década de 1990 

por um grupo de enfermeiras obstetras vinculadas à ReHuNa. Sobre esse núcleo 

interessa destacar que a nomenclatura significou uma tentativa de eliminar a 

imagem da enfermagem como uma profissão submissa ao modelo médico 

(OSAVA, TANAKA, 1997, p. 99).  

 

“Toda enfermeira obstetra legal e competente é uma doula”: Cida e a 

doulagem 

Desde 2013, a doula está pautada na Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO) como uma ocupação da família “tecnólogos e técnicos em 

terapias complementares e estéticas”. Compete à doula oferecer apoio 

emocional à grávida, no ambiente domiciliar ou hospitalar, desde o pré-parto até 

o parto ou até mesmo durante o período de adaptação da mulher no pós-parto. 

Mesmo não havendo exigências de escolaridade, muitas enfermeiras obstetras 

têm feito dessa ocupação sua principal fonte de remuneração.  

Cida, vinculada ao primeiro grupo de Residência em Enfermagem 

Obstétrica de Goiás e atuante como doula no parto domiciliar planejado, destaca 

o empoderamento da mulher e o cuidado emocional como as principais 

características da doulagem. Como profissional liberal, estabelece em contrato 

a forma de atendimento, o número de consultas e a forma de pagamento. Apesar 

destas formalidades, destaca que, assim que é contratada “mantém o celular 



ligado 24 horas por dia, cancela suas viagens e se mantém à disposição do casal 

para sanar qualquer dúvida”.  

Para Laura, graduanda em serviço social e doula voluntária em 

instituições públicas de saúde, unir a enfermagem à doulagem pode ser 

prejudicial à atividade porque inevitavelmente “vícios de ofício” técnicos acabam 

sendo trazidos para a cena do parto. Na narrativa de Cida, há um 

reconhecimento dessa situação.   

 

Acaba confundindo sim. A última gestante que eu acompanhei como 
doula, eu acabei sendo um pouco enfermeira obstetra. Isso não pode 
acontecer. Doula é doula, enfermeira é enfermeira. Porém, eu não 
consegui mais separar. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Ela tava 
em trabalho de parto na casa dela e eu levei um sonar que ausculta o 
coração do bebê. E, em alguns momentos do parto eu auscultava o 
bebê para segurança minha e do casal.  

 

Para Laura, doulagem é resgate e amparo das emoções e destaca a 

importância de se estabelecer uma relação “de mulher para mulher”, entre a 

doula e a cliente. Portanto, fecha-se de modo mais enfático um círculo feminino 

de prestação de serviço e clientela mediada pela afetividade e cumplicidade 

emocional. Dessa forma, questiona-se de forma mais enfática a presença 

masculina na assistência obstétrica e sua crítica aproxima-se do que observou 

Roush (1979) sobre a dominação masculina inserida na cena do parto a partir 

da hospitalização do nascimento. No entanto, deixa claro que não se trata de 

uma divisão sexual do trabalho, mas sim de se devolver a intimidade perdida 

com o modelo tecnocrático de assistência. A doula, por ser do mesmo sexo de 

sua cliente, estaria mais apta ao exercício da atividade.  

Sobre a atuação de doulas em maternidades públicas, é essencial 

enfatizar a realidade de sobrecarga emocional diante de situações de violência 

obstétrica. As doulas, nesse universo, são invisíveis. D’Oliveira e outros 

pesquisadores, tentando sistematizar os tipos de violência simbólica existentes 

na assistência ao parto e nascimento, destacam a violência por negligência, a 

violência oral, a violência física, a estrutural e a simbólica (D’OLIVEIRA et al, 

2002 apud RATTNER et al, 2014, p. 113) que permanecem na realidade da 

assistência obstétrica atual (VENTURI, 2010). Laura, em sua narrativa, relata a 

dificuldade da categoria em firmar-se no contexto hospitalar, sobretudo por 

serem constantemente submetidas a situações como essas.  



 

As emoções, na sociologia, também podem ser investigadas. No mundo 

do trabalho, há muitas décadas, têm sido interpretadas de modo relacional a 

situações concretas. Perseguindo essa relação, Arlie Hochschild (1983 apud 

BONELLI, 2003, p. 357) tentou demonstrar como atividades laborais orientadas 

a agradar o público, em primeiro lugar, como aeromoças ou enfermeiras, 

causavam desgastem emocionais. Para representar tais situações, cunhou o 

termo “trabalho emocional” como “a administração dos sentimentos para criar 

uma exposição facial ou corporal publicamente observável; o trabalho emocional 

é vendido por um salário e, assim, tem um valor de troca”. Mais recentemente, 

Soares (2013), observando 77 trabalhadores no setor de serviços no Canadá, 

destaca a presença das lágrimas no ambiente de trabalho como importante 

elemento de análise para a sociologia. No contexto pesquisado, as lágrimas 

puderam ser consideradas como uma forma de comunicação ou como uma 

“válvula de escape” para as tensões cotidianas e foram relacionadas a diversos 

motivos. Na maior parte da vezes, estavam ligadas a fatos negativos como o 

fracasso diante de tarefas, o estresse proveniente de alguma situação pontual 

ou de injustiça dos superiores e também à violência física, verbal ou em forma 

de assédio. Soares também traz uma análise importante sobre as emoções que, 

como na divisão laboral, também são orientadas pelo gênero. Do mesmo modo 

em que a mulher é destinada a trabalhos vinculados a atributos femininos de 

docilidade, paciência, meticulosidade, as emoções femininas, para o autor, estão 

assim orientadas no ambiente de trabalho. A mesma orientação é percebida ao 

tratar das atividades e emoções masculinas, vinculadas a características de 

liderança e racionalidade (SOARES, 2013). 

 

“Doula não, consultora de parto!”: Sara e a enfermagem obstétrica 

O caráter liberal da profissão também é evidenciado na atuação de Sara, 

que mantém consultório em um bairro de classe média alta de Goiânia para 

atender casais sobre dúvidas sobre a gestação e a amamentação8. Sara foi 

                                                           
8 A partir do ano 2000, o MS, com a intenção de qualificar os profissionais diretamente ligados à 

assistência ao parto, legaliza a remuneração do serviço de enfermeiros obstetras em consultórios e no 
parto domiciliar (Portaria n. 572/2000)  



convidada para coordenar a equipe de enfermagem obstétrica no início da 

implementação da filosofia humanizada em uma maternidade pública da cidade, 

há mais de uma década. Ela narra que sempre realizou seu trabalho com 

satisfação porque sempre desejou cuidar de mulheres. No entanto, por uma 

questão familiar, deixou a maternidade e a partir daí passou a prestar serviços 

de consultoria privada para gestantes. O que mais caracteriza sua atuação é a 

informação. As consultas particulares, no total de três ao longo da gestação, de 

acordo com a enfermeira obstetra, duram cerca de duas horas e teria como foco 

a informação de qualidade. Na primeira consulta, com o auxílio de slides 

informativos, descreve como as mudanças fisiológicas ocorrem no corpo 

feminino. O segundo contato presencial seria realizado no sétimo mês de 

gravidez e o objetivo seria informar sobre o trabalho de parto e a amamentação. 

Por fim, a última consulta, já no final da gravidez, seria voltada aos cuidados com 

o bebê. Sara afirma que sua proposta é realizar “o serviço de médico de 

antigamente, de avó e de comadre”.  

Nunes (2011) destaca que a atual sociedade de consumo apresenta uma 

ampliação da ideia de mercadoria, anteriormente concretizada em bens 

materiais. Há poucas décadas, os serviços sociais, distributivos ou pessoais, 

tornam-se também disponíveis para os consumidores. Embora a ênfase se dê 

sobre a formação identitária de trabalhadores em serviços socialmente 

desvalorizados, o autor não deixa de destacar o crescimento de serviços 

prestados por profissionais “cuja especialização é socialmente certificada por 

diplomas ou atestados, como no caso de serviços médicos e educacionais” 

(NUNES, 2011, p. 18). Thierry Ribault (2012), no contexto de serviços à pessoa, 

destaca a dimensão de mercado presente no cuidado domiciliar. O emprego 

direto, em que o cliente é o empregador, de acordo com o sociólogo, vive um 

período de ascensão nesse setor.  

Ao evidenciar-se o “serviço de cuidado” dos profissionais envolvidos no 

parto domiciliar planejado e também a consultoria prestada por Sara, a relação 

entre serviço e consumo pode ser destacada. Se originalmente a especialização 

foi pensada para atuar no cuidado institucional financiado pelo SUS, como 

profissionais liberais voltam-se a nichos de mercado orientados para mulheres 

                                                           
 



de classes mais abastadas. Um estudo realizado com 25 casais que optaram 

pelo parto domiciliar assistido por enfermeiras obstetras em Florianópolis 

apontou, dentre outras características, que a maioria dos casais pertencia à 

classe média alta, dado vinculado ao nível de instrução dos contratantes do 

serviço (FEYER et al, 2013). Esta análise pode ser estendida ao contexto de 

Goiânia. De modo semelhante, as mulheres atendidas no ambiente domiciliar e 

no consultório privado possuem um poder aquisitivo mais elevado do que as que 

são atendidas nas instituições públicas. Diante dessas pequenas amostras, 

talvez seja possível sinalizar que a liberdade individual característica do modelo 

liberal é tão presente no discurso desses profissionais quanto os princípios de 

humanização do cuidado.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conjunto de entrevistados foi constituído por enfermeiras(os) obstetras 

atuantes nos Centros de Parto Normal, vinculados a maternidades, por 

enfermeiras(os) atuantes como doulas e como parteiras(os) urbanas(os) no 

parto domiciliar, como consultoras(es) sobre assuntos relacionados ao pré-natal 

e ao puerpério em consultórios privados e, por fim, por professores atuantes na 

universidade. Nos centros de parto normal (CPN) e nas maternidades 

demonstrou-se que há um “cuidado hospitalar” submetido às regras de 

organização, aos gestores e às “regras de interação” com os companheiros de 

trabalho. No parto em casa, enfatizou-se a presença de um “cuidado domiciliar” 

praticado por enfermeiras(os) obstetras, ora como chefes de equipe, ora como 

doulas. Nesse contexto, o cuidado é adaptado aos desejos das clientes e sujeito 

à concorrência de outros tipos de cuidado. No caso da doula, foi destacado 

principalmente a presença do “cuidado emocional”. E a falta de voz diante de 

equipes hospitalares despreparadas para a assistência humanizada 

caracterizou-se como um dos elementos de sobrecarga emocional. Por fim, o 

“cuidado por consultoria” foi destacado como possibilidade de atuação. 

Realizado em consultório privado, sua principal característica foi a informação.  

As políticas do MS de incentivo ao parto normal, pensadas como meio de 

redução dos índices de morbimortalidade materna e neonatal, realizadas desde 

a década de 1970, ainda pouco interferem sobre setor privado de atendimento, 



apesar de algumas iniciativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. 

Recentemente medidas foram tomadas para se tentar inibir a permanência da 

prática da cesariana agendada mas sob muitas críticas e reações dos 

profissionais médicos. As pesquisas realizadas pela Fiocruz sobre os modos de 

nascimento no Brasil demonstraram que ainda permanece consolidado o modelo 

baseado na medicalização da saúde e na assistência tecnocrática. Os índices 

de cesárias no Brasil ainda permanecem altos e acima das recomendação da 

OMS. Mas as pesquisas têm demonstrado que as(os) enfermeiros obstetras no 

pré-natal, no parto e no pós-parto contribuem para sua redução. 

No entanto, analisando o contexto de trabalho da(o) profissional da 

enfermagem obstétrica voltado ao atendimento clínico e domiciliar, é possível 

perceber que assistência integral de qualidade perde o caráter abrangente para 

voltar-se a um nicho localizado nas classes de maior poder aquisitivo. Mesmo 

que ofereça uma abordagem alternativa ao modelo hegemônico hospitalar de 

intervenção médica historicamente presente na saúde desde o início do século 

XX, os profissionais demonstram uma aproximação com estratégias 

mercadológicas publicitárias de promoção da atividade. A assistência 

personalizada torna-se um atrativo profissional, um elemento distintivo e 

mercadológico de concorrência com outros profissionais, em processo similar ao 

analisado por Freidson (2005) sobre a medicina clínica norte-americana.  

 O “cuidado integral humanizado”, para os profissionais destacados, está 

fortemente presente no discurso do profissional e representa um ideal de 

assistência para se alcançar o parto humanizado. Entretanto, as condições de 

trabalho dos próprios profissionais não são destacadas como critério para a 

conquista da humanização. Diante disso, percebe-se uma ausência de atenção 

institucional à saúde do trabalhador. Em Goiás, 66,9% dos enfermeiros relataram 

estar desgastados emocionalmente. Além disso, somente em 50,8% das 

instituições públicas há estruturas apropriadas para o descanso de um hora, em 

somente 46% dos hospitais privados e em instituições filantrópicas de saúde 

somente em metade delas há espaço para o descanso, conforme destaca a 

pesquisa da FioCruz divulgada em 2013 sobre o perfil da enfermagem no Brasil.  
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