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1

INTRODUÇÃO
A maioria dos países ocidentais, e entre eles inclui-se o Brasil, legitima o modelo de

assistência obstétrica e neonatal médico, caracterizado pela visão do nascimento como uma
patologia. O corpo da mulher dentro dessa lógica de assistência medicalizada transforma-se
numa máquina incompleta e que necessita de tecnologias sofisticadas, quase sempre utilizadas
sem devida avaliação acerca de sua segurança, para que consiga parir (BRASIL, 2014).
Acredita-se que o modelo biomédico de assistência obstétrica e neonatal, aliado a utilização do
conhecimento técnico de maneira acrítica pode contribuir para o aumento de riscos para
mulheres e crianças durante o trabalho de parto, parto e puerpério e podem, até mesmo, serem
fatores determinantes de morbimortalidade materna e neonatal. A busca por um modelo
assistencial que esteja voltado para a integralidade das necessidades de saúde dos indivíduos e
que supere as dificuldades causadas pela hegemonia do modelo biomédico e tecnicista é um
dos grandes desafios do sistema de saúde brasileiro (FERTONANI, 2015).
Considerando a atenção obstétrica no país, para se buscar experiências de parto
humanizadas, seguras e com práticas baseadas em evidência é importante que haja uma reflexão
acerca da importância do parto como evento fisiológico e social. Uma visão compreensiva da
história de vida das mulheres, dos valores e da fisiologia humana pode ajudar profissionais a se
afastarem do modelo biomédico vigente. A enfermagem é uma das profissões que tem condição
de atuar junto às mulheres que buscam atendimento em serviços de saúde para assistência ao
parto, dando segurança e ajudando nesse momento significativo e único, ao atuar de maneira
humanizada, valorizando a fisiologia do parto e nascimento (JONES, 2008).
O que se constata em estudos a respeito da atenção obstétrica brasileira é que evidências
científicas isoladamente não servem para mudança no modelo assistencial medicalizado e
intervencionista ao parto de risco habitual (NARCHI, 2010), e que para que isso ocorra, é
necessária a reformulação dos espaços de saúde, que os recursos tecnológicos sejam
adequadamente alocados, bem como aprimoramento dos profissionais que prestam assistência
obstétrica.
A partir do ano de 1998, o Ministério da Saúde, junto a secretarias municipais e
estaduais, vem ampliando a destinação de recursos voltados para formação de enfermeiras
obstétricas a fim de inserir essas profissionais na assistência ao parto (RIESCO E FONSECA,
2002). Os investimentos se justificam por experiências positivas de atuação dessas profissionais
mundialmente, não só com resultados positivos de satisfação com a assistência prestada, mas,
principalmente, quando se considera a redução de taxas de intervenções desnecessárias e
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cesarianas (AMORIM E GUALDA, 2011).
Quanto às modalidades de formação em enfermagem obstétrica, no ano de 2009, a
Portaria Interministerial nº 1.077 implementa os Programas de Residência Multiprofissional em
Saúde e a Residência em Área Profissional da Saúde e estabelece a especialização no modelo
de ensino em serviço na modalidade lato sensu (BRASIL, 2009). Posteriormente, no ano de
2011, o Ministério da Saúde lança a estratégia Rede Cegonha, que entre diversas iniciativas
aumentou o número de programas de residência nessa área, para a ampliação da atuação da
enfermeira obstétrica (EO) com o objetivo de prover cuidados integrais e seguros para mulheres
e recém-nascidos,
No cenário do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), o Programa de Residência
em Enfermagem Obstétrica surge a partir da pactuação da instituição tanto a Rede Cegonha,
quanto ao projeto de Aprimoramento e Inovação do Cuidado e Ensino em Obstetrícia e
Neonatologia (Apice ON), com o objetivo de especializar enfermeiros na modalidade de ensino
em serviço seguindo princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) (UFRGS, 2017).
A formação em serviço é uma das modalidades de formação da enfermeira obstétrica, e
existem competências internacionalmente recomendadas para formação desse profissional. A
Confederação Internacional de Obstetrizes (International Confederation of Midwives – ICM)
propõe competências essenciais para a prática da obstetrícia por esses profissionais e apresenta
um conjunto mínimo de conhecimentos, habilidades e comportamentos necessários para a
prática profissional (ICM, 2019) que podem ser utilizadas para avaliar o desempenho de
organizações e programas de formação profissional (KAK, BURKHALTER E COOPER,
2001),
Portanto, conhecer a produção científica dos últimos anos acerca das competências
essenciais e a relação desses estudos com diretrizes internacionais se torna relevante. Além
disso, aprofundar tais conhecimentos pode contribuir com o processo avaliativo de residentes
de um programa de residência em enfermagem obstétrica, especificamente, a realidade da
Residência em Enfermagem Obstétrica do HCPA.
No momento, o Programa de Residência em Enfermagem Obstétrica do HCPA não
possui uma definição formal do conjunto de competências essenciais e habilidades a serem
desenvolvidas por seus residentes, e nisso cabe a finalidade desse projeto, com o intuito de
contribuir com uma demanda do Programa. Considerando esse cenário, o presente trabalho de
conclusão buscou responder através da condução de uma revisão integrativa de literatura a
seguinte pergunta: quais as competências essenciais para prática da enfermagem obstétrica
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encontradas na literatura nos últimos 10 anos?
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM OBSTÉTRICA NO BRASIL
A história das políticas públicas de saúde no Brasil é intimamente ligada às mudanças

na atenção obstétrica e a inserção da enfermeira na atenção ao parto e ao nascimento (AMORIM
E GUALDA, 2011). Atualmente, no Brasil, existem duas modalidades reconhecidas de
profissionais não-médicos que atuam na assistência ao parto: as obstetrizes (com formação por
cursos de entrada direta) e enfermeiras obstétricas (enfermeiras de formação com curso de
especialização ou residência em obstetrícia, ou na área materno-infantil ou ainda, aquelas que
realizaram a prova de certificação e titulação).
Além desses termos, é comum ouvir o termo em inglês midwife, que se refere a parteira
profissional (CINTRA E RIESCO, 2019).

Para fim de adaptação à realidade brasileira a

Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras (ABENFO) considera que o
termo “parteira profissional” deve ser compreendido como sinônimo de enfermeira obstétrica
e obstetriz (ABENFO, 2002). A atuação dessas profissionais é amparada pela Lei do Exercício
Profissional de Enfermagem de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da
enfermagem em território brasileiro e condiciona a atuação dessa profissional a inscrição sob o
Conselho Federal de Enfermagem (BRASIL, 1986).
Posteriormente, outros marcos regulatórios foram incluídos na legislação brasileira para
garantir a legitimidade da atuação da enfermeira obstétrica. Considerando o estabelecimento do
SUS no início da década de 90 e a necessidade de descrição dos procedimentos realizados
dentro das instituições de saúde do país na Tabela do Sistema de Informações Hospitalares do
Sistema Único de Saúde (SIH-SUS), o procedimento do parto normal sem distócia realizado
por enfermeiro obstetra passa a ser reconhecido para fins de cobrança nacionalmente apenas no
fim da década de 90 (BRASIL, 1998).
Mais recentemente, a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) nº 477
do ano de 2015 detalha as atribuições privativas do enfermeiro especialista em enfermagem
obstétrica. Nesta está descrita a realização de cuidados de enfermagem de maior complexidade
técnica, ligada à área de obstetrícia, que exijam conhecimentos científicos e capacidade de
tomar decisões imediatas, além de atividades previstas a enfermeira obstétrica como membro
das equipes de saúde como a assistência à parturiente e ao parto normal e execução do parto
sem distócia (COFEN, 2015).
A prática da enfermeira obstétrica na atenção ao parto, majoritariamente, é voltada a
valorização da mulher, tratando-a com respeito e fortalecendo o protagonismo da figura
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feminina no processo de parir (CAUS ET AL, 2012). Considerando essa característica da
prática da EO, o ambiente hospitalar de atenção ao parto vem sofrendo reformulações, muito
discutidas e preconizadas por políticas públicas de saúde e recomendações internacionais que
reforçam a inclusão de profissionais não-médicos na assistência ao parto e voltam-se para
perspectiva de humanização da assistência (BRASIL, 2014).
Nesse contexto de busca por consolidação e reconhecimento da capacidade profissional
para atuar nesses espaços, as enfermeiras obstétricas usam de tecnologias não invasivas de
cuidado (TNICE) de enfermagem obstétrica, que focam no parto como um processo fisiológico
no ciclo reprodutivo das mulheres (VARGENS, SILVA E PROGIANTI, 2013).
Recomendações das atuais Diretrizes de Assistência ao Parto Normal no Brasil destacam que,
um modelo de assistência voltado para atuação da enfermeira obstétrica pode representar maior
custo-efetividade pela redução de intervenções na prática obstétrica e uso racional dos recursos
humanos da área da saúde (BRASIL, 2016). Dessa forma, algumas estratégias para ampliação
da atuação dessas profissionais são implementadas nos serviços de saúde, entre elas, o projeto
Apice ON.
2.2 PROJETO APICE ON
A Residência em Área Profissional de Saúde em Enfermagem Obstétrica do Hospital
de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) surge a partir de uma iniciativa do Ministério da Saúde,
vinculado a universidades federais, Ministério da Educação e associações da sociedade civil
que culminou na criação do projeto de Aprimoramento e Inovação do Cuidado e Ensino em
Obstetrícia e Neonatologia (Apice ON). Dentre os objetivos específicos deste projeto, inclui-se
o de qualificar o ensino e o exercício da obstetrícia, com base na garantia de direito dos
indivíduos e no uso de evidências científicas. Ainda prevê linhas de investimento em formação
profissional, entre elas a especialização e aprimoramento em Enfermagem Obstétrica (UFMG,
2019).
O projeto Apice ON funciona como uma estratégia de indução, articulação de ações e
qualificação dos serviços (principalmente hospitais de ensino) a fim de torná-los referência nas
boas práticas de atenção ao nascimento, planejamento reprodutivo pós-parto e pós-aborto,
atenção às mulheres em situações de violência sexual, de abortamento e aborto legal. O foco na
atuação em hospitais vinculados a universidades se justifica pelo fato de que esses espaços são
mais adequados para disparo de mudanças na atenção em saúde, servindo como indutor de
práticas e espelho para outras instituições de saúde (BRASIL, 2017). Cabe ressaltar que apesar
de resultados positivos de mudanças em práticas na assistência ao parto acontecerem com
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frequência em hospitais de ensino, não se pode afirmar que as boas práticas estejam
consolidadas nesses cenários (UFMG, 2019).
O Apice ON é composto por três componentes: Atenção, Ensino/Formação e Gestão. A
residência em Enfermagem Obstétrica do HCPA se enquadra como uma ferramenta para
alcance do objetivo de Ensino/Formação que prevê a criação de programas de integração ensino
e serviço, formalizado por meio de contrato entre as instituições de ensino superior, o gestor do
sistema de saúde e a direção do hospital (BRASIL, 2017). De acordo com a literatura, a inserção
da enfermeira na atenção ao parto de risco habitual necessita de estratégias de apoio para sua
concretização e se considera que a decisão política de incluir profissionais não-médicos nesse
espaço acarreta em disputa dentro do mercado da assistência obstétrica, demandando
sensibilização dos atores envolvidos na efetivação da assistência adequada às mulheres (DIAS
E DOMINGUES, 2005).
A inserção da enfermeira no momento do parto, conforme preconizado pelas políticas
públicas de saúde do país, representa uma mudança no modelo de atenção que demanda
mudanças nas estruturas das unidades de saúde, mudanças no pensamento dos profissionais e
deve ocorrer, principalmente, como uma mudança da política institucional (AMARAL ET AL,
2019).
Considerando a realidade do Programa de Enfermagem Obstétrica no HCPA, um
documento que contempla a Proposta de Protocolo de Assistência Compartilhada ao Parto está
sendo construído e conta com a colaboração de enfermeiras, médicos e gestores ligados ao
serviço de ginecologia e obstetrícia, pediatria e serviço de enfermagem materno-infantil. Nesse
documento, serão pactuados os detalhes da assistência no Modelo Colaborativo de atenção ao
parto e nascimento nessa instituição. O modelo colaborativo na realidade hospitalar representa
interação do médico obstetra e da enfermeira obstétrica na equipe, com pronta referência ao
profissional médico no caso de detecção de complicações em partos de risco habitual assistidos
pela enfermeira (VOGT, SILVA E DIAS, 2014). A colaboração entre profissionais de saúde é
um processo dinâmico e ativo e que normalmente está associado ao alcance de um objetivo em
comum, no caso da obstetrícia, o objetivo de prover cuidado seguro e efetivo no cuidado das
mulheres e suas famílias (DOWNE, FINLAYSON E FLEMING, 2010).
No contexto brasileiro de atenção ao parto, nem sempre a colaboração entre a categoria
médica e a enfermagem ocorre de forma efetiva, e isso pode se relacionar ao fato de haver
desconhecimento a respeito das habilidades de profissionais não-médicos na atenção ao parto,
número insuficiente de enfermeiras obstétricas atuando nesses espaços, conflitos pessoais entre
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os profissionais e falta de união e fortalecimento da categoria profissional (NARCHI, 2010).
Um estudo realizado no HCPA que contou com a contribuição de enfermeiras obstétricas que
atuavam na instituição, evidenciou que uma das barreiras para desenvolvimento da competência
técnica da enfermeira para atenção ao parto, nesse ambiente, era a falta de espaço para prática,
especificamente, a centralização do modelo de assistência obstétrica exclusivamente médico
(RABELO E OLIVEIRA, 2010).
Em um contexto similar ao desse estudo, conduzido há 13 anos, se encontrava a atenção
obstétrica no HCPA no momento da pactuação com o projeto Apice ON, em 2017. O projeto
Apice ON surge como estratégia para fortalecimento da atuação da EO e consequente atenção
integral à parturiente, com uso de tecnologias adequadamente empregadas na assistência à
mulher. Considerando a necessidade de qualificação dos profissionais de enfermagem através
da formação em serviço, cabe a análise das competências profissionais pertinentes à EO.
2.3 COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS DA ENFERMEIRA OBSTÉTRICA
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) considera-se que o profissional
que atende a partos de forma segura deve ser treinado a partir de programas de educação que
permitam o desenvolvimento das habilidades necessárias para acompanhamento da gravidez,
partos normais e puerpério imediato (WHO, 2004).
A Confederação Internacional das Parteiras (ICM) é uma organização não
governamental que representa associações de parteiras profissionais em 115 países
mundialmente. Essa organização atua com a finalidade de atingir objetivos comuns no cuidado
às mulheres e recém-nascidos, entre eles, a qualificação da atenção ao nascimento. No ano de
2019 foi publicado um documento que atualiza a relação de competências essenciais
preconizadas mundialmente para a prática da obstetrícia, descrevendo conhecimentos,
habilidades e comportamentos profissionais mínimos que devem ser desenvolvidos nos
programas de educação para que o indivíduo seja considerado uma parteira profissional
certificada, conforme a definição da organização (ICM, 2018; ICM, 2019).
As competências descritas e validadas por especialistas em todo o mundo têm a
finalidade de servir de base para programas de formação em enfermagem obstétrica, dar
instruções claras sobre o exercício da profissão, auxiliar professores com relação às destrezas
necessárias a parteira profissional e servir de marco regulatório para auxílio na tomada de
decisão por gestores quanto a prática profissional (OPAS, 2013).
De forma geral, a competência profissional pode ser definida como a forma de se
produzir resultados desejáveis a partir da habilidade para executar uma tarefa específica
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(CUNHA ET AL, 2009) e é considerada como um marco no desenvolvimento profissional,
acompanhada da proficiência adquirida a partir de anos de experiência na área (KAK,
BURKHALTER E COOPER, 2001).
Na realidade de um programa de especialização de profissionais de saúde, é importante
considerar que a competência profissional se relaciona ao desempenho desse profissional, mas
não são sinônimos. O desempenho profissional se caracteriza pelas ações do sujeito no seu
contexto real de prática. Este desempenho é determinado pela capacidade adquirida de acordo
com o alcance das competências da profissão (OPAS, 2013).
Dessa forma, as competências essenciais para prática da enfermagem obstétrica são
sensíveis aos diferentes cenários que essas profissionais atuam, sendo relevante revisar e/ou
modificar os enunciados das competências para estarem em consonância com a realidade em
questão.
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3

OBJETIVOS
Analisar a produção de conhecimento científico no mundo a respeito das competências

essenciais para prática profissional da enfermagem obstétrica.
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4

PERCURSO METODOLÓGICO
4.1 REVISÃO INTEGRATIVA
Trata-se de um estudo descritivo, que visa conhecer as competências essenciais

necessárias para a formação da enfermeira obstétrica. A pesquisa descritiva exige do
pesquisador uma série de informações prévias a respeito de determinado fenômeno (UFRGS,
2009), nesse caso específico, o conjunto de competências essenciais para prática da obstetrícia,
que foi investigado numa revisão integrativa da literatura e discutido com documentos nacionais
e internacionais. Esta metodologia de pesquisa permite a síntese dos conhecimentos produzidos
a respeito de uma temática e permite o estabelecimento de conclusões gerais sobre campo de
estudo em questão (MENDES, SILVEIRA E GALVÃO, 2008).
A revisão integrativa foi composta de seis etapas: estabelecimento da questão de
pesquisa, busca na literatura, categorização dos estudos encontrados (de acordo com os critérios
de inclusão e exclusão estabelecidos), avaliação dos estudos selecionados, interpretação dos
resultados e apresentação da revisão (MENDES, SILVEIRA E GALVÃO, 2008).
4.2 QUESTÃO DE PESQUISA
Considerando o tema proposto e objetivo da pesquisa, a formulação do problema de
pesquisa se baseia na questão norteadora: quais as competências essenciais para prática da
enfermagem obstétrica encontradas na literatura nos últimos 10 anos?
Para isso, foram selecionadas as palavras-chave para execução da busca por estudos, os
Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) da Bireme: “competência profissional”, “enfermeira
obstétrica” ou “enfermagem obstétrica e os descritores MeSH (Medical Subject Headings)
“professional competence” e “midwifery”, além de termos relacionados. Foram utilizados os
operadores booleanos “and” e “or” para cruzamento dos termos na busca.
4.3 BUSCA NA LITERATURA
A busca na literatura deu-se na Biblioteca Virtual em Saúde na base de dados eletrônica
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e na PubMed. Foram
incluídos artigos originais de pesquisa, revisão ou reflexão, disponíveis integralmente de forma
eletrônica, publicados em qualquer idioma, entre os anos de 2011 e 2020. Foram excluídos
editoriais, cartas, comentários, publicações duplicadas em mais de uma base de dados ou que
não respondessem à questão norteadora do estudo.
A seleção dos artigos a serem incluídos na pesquisa deu-se a partir da pesquisa por
descritores nas bases de dados selecionadas, leitura do conteúdo do resumo e título da totalidade
dos artigos encontrados, aqueles que responderem a questão de pesquisa, leitura na íntegra dos
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artigos, para então, determinação dos artigos que foram incluídos na revisão.
4.4 CATEGORIZAÇÃO DOS ESTUDOS
Nesta etapa de revisão, os estudos incluídos foram revisados quanto ao seu conteúdo,
informações-chave e nível de evidência. Foi criado um banco de dados que contou com as
informações necessárias para revisão dos artigos, incluindo informações como: sujeitos de
pesquisa, objetivo do estudo, metodologia empregada, resultados, conclusões e observações
gerais. Um instrumento de coleta dessas informações foi utilizado para facilitar a análise
(APÊNDICE A).
4.5 AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS INCLUÍDOS NA REVISÃO
Nesta etapa da revisão foi realizada uma análise crítica dos estudos selecionados,
comparando achados dos diferentes estudos e procurando explicações para resultados
conflitantes, se encontrados (MENDES, SILVEIRA E GALVÃO, 2008). Nesta etapa pode
haver exclusão de artigos, caso nas etapas anteriores ainda não se tivesse identificado
divergência com o objetivo proposto.
A coleta de dados se deu no mês de julho de 2020, retornou um total de 352 artigos,
desses, todos tiveram o título e resumo lidos para avaliar a pertinência com a questão norteadora
do estudo. Dos estudos incluídos na revisão, após leitura de título e resumo, 28 artigos foram
lidos na íntegra, resultando na amostra final composta de nove artigos que foram incorporados
à análise, conforme a Figura 1.

Figura 1 - Diagrama da aplicação de filtros de pesquisa, limites e critérios de inclusão.

Fonte: Autora, 2020.
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Para análise dos artigos incluídos na revisão foi criada uma ficha de extração de dados
com as variáveis: título, autoria, periódico e ano de publicação, objetivos, tipo de estudo,
amostra/população, local/campo de estudo, coleta de dados, resultados e conclusões. No
Quadro 1, as principais informações extraídas dos estudos primários incluídos na revisão foram
apresentadas.
4.6 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS E APRESENTAÇÃO DA
REVISÃO INTEGRATIVA
Nesta etapa, há a síntese crítica dos estudos incluídos, identificação de conclusões e
implicações da revisão, identificação de possíveis lacunas e proposição de sugestões para
pesquisas futuras. Os resultados da revisão integrativa serão apresentados no formato de
manuscrito de artigo científico a ser submetido a período.
4.7 ASPECTOS ÉTICOS
Quanto aos aspectos éticos do presente estudo, foram respeitados os direitos autorais e
de conteúdo dos estudos utilizados na revisão, bem como na discussão dos resultados
encontrados.
5

RESULTADOS
Os resultados da revisão conduzida neste trabalho de conclusão de curso serão

apresentados no formato de artigo científico, conforme as normas da revista científica Journal
of Nursing and Health (JONAH). Especificações e detalhes sobre as normas editoriais do
periódico estão detalhadas na página eletrônica da revista (JONAH, 2020).
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando o processo de formação profissional em serviço proposto pela Residência

Multiprofissional em Saúde, especificamente o Programa de Enfermagem Obstétrica do HCPA,
a contribuição deste trabalho se dá pela análise crítica da produção científica a respeito do que
se espera das competências profissionais do especialista em enfermagem obstétrica. Os achados
nesta revisão podem servir de base para reformulações no programa de residência tanto no que
diz respeito aos conteúdos abordados em aulas teóricas, quanto às oportunidades práticas que
subsidiam a formação de competência técnica dos profissionais envolvidos nessa modalidade
de formação. Permitir que profissionais sem competência profissional adequada atuem em seus
campos de prática aumenta riscos para segurança do paciente, influencia de forma negativa na
confiança pública na profissão e nos sistemas de saúde mundialmente e ainda prejudica
indicadores de qualidade na assistência materna e neonatal (YGZAW ET AL, 2015). Portanto,
qualificar a atenção materna e neonatal no Brasil, assim como os desfechos relacionados à
assistência justificam a necessidade de fortalecimento de programas de formação profissional,
atualização de instrutores em obstetrícia e articulação de programas teóricos com oportunidades
práticas que proporcionem o desenvolvimento de habilidades para a atuação autônoma como
enfermeiras obstetras.
Quando se considera a realidade de atuação de profissionais formados por programas
de residência e o objetivo de formação para o trabalho no Sistema Único de Saúde, é importante
que trabalhos científicos sejam conduzidos com o objetivo de aprimorar as práticas de atenção
ao parto e nascimento e que tenham como consequência a melhora no cuidado prestado aos
usuários do sistema público de saúde. Considerando os achados na revisão e o atual cenário de
atuação de enfermeiras obstétricas no Brasil, cabe a possibilidade de ampliação futura da
atuação dessas profissionais, seguindo o exemplo de países onde a atuação abrange o manejo
em situações de abortamento e realização de ultrassonografias, por exemplo. A atuação
abrangente de enfermeiras obstétricas demanda mudanças nos cenários onde estes profissionais
atuam, que devem ser respaldadas por legislação específica, bem como envolver gestores da
saúde com a finalidade de operacionalizar a mudança no modelo assistencial.
Dentre as limitações deste estudo podemos considerar as características metodológicas
dos estudos incluídos na análise: estudos observacionais, na maioria de recorte transversal ou
qualitativos. Estes desenhos de pesquisas não permitem a generalização dos resultados, apenas
a geração de hipóteses a partir dos dados encontrados. Outra fragilidade do estudo é a variedade
de categorias profissionais envolvidas na assistência ao parto que compuseram as amostras nos
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estudos analisados, marcando a heterogeneidade dos profissionais envolvidos na assistência,
bem como do processo de formação e avaliação dos mesmos.
Além dos aspectos relevantes para a formação na modalidade de Residência
Multiprofissional em Saúde que surgiram na discussão deste trabalho, cabe ainda a
possibilidade de estudos futuros que avaliem a situação atual de cursos de formação em
enfermagem obstétrica, a forma de avaliação de competência profissional utilizada nos
diferentes cenários e quais as implicações para assistência em cenário real da qualidade de
formação desses profissionais.
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