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Resumo 

Objetivo: descrever através da literatura nacional e internacional como tem ficado os Enfermeiros Obstétricos e 

Obstetrizes na pandemia pelo novo coronavírus. Método: revisão integrativa da literatura realizada entre junho e 

agosto de 2021, com artigos nas bases/portal de dados Medical Literature Analysis and Retrievel System Online 

(MEDLINE), National Library of Medicine (PUBMED), Google Acadêmico e na biblioteca Scientific Electronic 

Library Online (SciELO). Resultados: Compuseram a RIL 06 artigos, a maioria das publicações são estudos 

observacionais, no cenário atual os efeitos adversos da pandemia COVID-19 sobre os profissionais atuantes na área da 

saúde, é muito importante para prevenir fatores que causam medo e ansiedade entre os Enfermeiros Obstétricos e 

Obstetrizes. Considerações finais: Apesar da limitação de estudos na literatura deste estudo, os Enfermeiros 

Obstétricos e Obstetrizes contribuem para qualificar a assistência. 

Descritores: COVID-19, Cuidado em Enfermagem, Enfermagem Obstétrica, Gestante, Gravidez, Infecção por 

coronavírus. 

 

Abstract 

Objective: to describe how Obstetric Nurses and Obstetricians have been affected by the new coronavirus pandemic 

through the national and international literature. Method: integrative literature review conducted between June and 

August 2021, with articles in the databases/portal Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE), National Library of Medicine (PUBMED), Google Scholar and the Scientific Electronic Library Online 

(SciELO). Results: Composed the RIL 06 articles, most of the publications are observational studies, in the current 

scenario the adverse effects of pandemic COVID-19 on professionals working in health care, it is very important to 

prevent factors that cause fear and anxiety among Obstetric Nurses and Obstetricians. Final considerations: Despite 

the limitation of studies in the literature of this study, Obstetric Nurses and Obstetrizes contribute to qualify the 

assistance. 

Descriptors: COVID-19, Nursing Care, Obstetric Nursing, Pregnant Woman, Pregnancy, Coronavirus Infection. 
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Introdução 

No final do século XIX, as mulheres 

pariam seus filhos com a presença de parteiras, em 

seus domicílios, com o passar do tempo, foram 

introduzidas outras práticas no processo de parto e 

nascimento, após a segunda Guerra Mundial, com 

os avanços tecnológicos, a gestação e o 

nascimento tornaram-se eventos hospitalares, por 

meios tecnológicos e cirúrgicos. (POSSATI et al., 

2017). 

O parto era considerado um ritual entre as 

mulheres, onde toda a família e as parteiras faziam 

parte desse momento, mas este cenário foi 

modificado, com a chegada do modelo 

tecnocrático a mulher deixou de ser protagonista 

(SANTOS 2019). A realidade brasileira ainda está 

cercada de atendimento abusivo, em que existe 

falta de comunicação, explicações claras e 

concisas, vindo a serem os direitos das mulheres 

desrespeitados. Assim os autores, reforçam que se 

deve adotar a utilização de políticas públicas à 

saúde da mulher e do neonato, prezando pela 

organização do ambiente, trabalho em equipe e o 

cuidado baseado em evidências científicas 

evitando as intervenções desnecessárias a 

materno-infantil (SANTOS 2020a,b). 

No Brasil, o contexto atenção à ao parto e 

nascimento, ainda é um desafio, tanto no que se 

refere à qualidade da assistência, quanto na 

permanência da utilização exagerada de 

tecnologias no manejo do parto (FRONTA et al., 

2020). Diante disto, fortalece-se a inserção e 

atuação de Enfermeiros Obstétricos e Obstetrizes 

na atenção ao parto e nascimento, pois a atuação 

destes profissionais assegura assistência 

respeitosa, atitudes éticas durante o processo de 

parto e nascimento, superando os paradigmas 

impostos (GONÇALVES DOS SANTOS, 2020). 

No cenário da Severe Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus - Síndrome Respiratória 

Aguda Grave do coronavírus 2 (SARS-CoV-2) 

conhecida popularmente como Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19) é uma variante da 

SARS-Cov-1 que desencadeia uma doença 

infecciosa, capaz de disseminar-se rapidamente, 

altamente contagiosa e letal (FURLAN et al., 

2020).  

O novo coronavírus pode causar resultados 

adversos graves na gestação, como aborto 

espontâneo, parto prematuro, restrição de 

crescimento intrauterino e morte materna (JUAN 

et al., 2020; PANAHI et al., 2020) e devido às 

modificações gravídicas fisiológicas da gestante, 

presume-se que os sintomas podem ser mais 

acentuados causando pneumonia e Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SRAG), por este 

motivo o Ministério da Saúde (MS) do Brasil 

reconhece gestante e puerperal como grupo de 

vulnerabilidade para COVID-19 (BRASIL, 

2020b; RIBEIRO, 2021). 

Cinco estudos foram realizados na China: 

um deles, com nove gestantes, que descreve 

quadro clínico semelhante à de mulheres não 

grávidas e que quatro, evoluíram para parto 

prematuro (CHEN et al., 2020); outros dois, com 

sete gestantes infectadas no final da gravidez (YU 

et al., 2020) e 15 gestantes infectadas nos três 

trimestres gestacionais (LIU, 2020a), encontraram 

bons resultados maternos e neonatais; em caso 

único relatado, gestante com 30-31 semanas de 
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gestação evoluiu para parto por operação 

cesariana, nascendo o bebê saudável, sem 

evidência da infecção (WANG et al., 2020); por 

fim e em contraponto, estudo realizado com 13 

gestantes concluiu que as gestantes são suscetíveis 

à infecção e que quando isso ocorre pode haver 

aumento no risco a sua saúde e de seus bebês (LIU 

et al., 2020b). 

Nesse contexto que Enfermeiros 

Obstétricos e Obstetrizes, necessitam repensar sua 

atuação de modo a amenizar ou impedir os 

impactos da doença para o binômio. Além disso, 

requer que sejam pensadas estratégias de cuidado 

que acolham e proporcionem bem-estar às 

mulheres durante todo o período gravídico-

puerperal (ESTRELA, 2020). O ano de 2020 foi 

dedicado pela OMS aos profissionais de 

Enfermagem e Obstetrícia, mas percebe-se que na 

pandemia de COVID-19 a realidade dos serviços 

de saúde brasileiros impõe desafios para a 

assistência obstétrica segura devido à falta de EPI, 

implicando em um risco aumentado de 

propagação do vírus (MOUTA, 2020).  

Assim percebe-se que, para os 

profissionais de saúde, surgem os novos desafios 

de acompanhar as gestantes, parturientes e 

puérperas a partir de um plano de cuidado 

especial, assegurando o devido suporte social e 

institucional em um momento tão delicado, diante 

disso, justifica-se este estudo. Objetivando-se 

descrever através da literatura nacional e 

internacional como tem ficado os Enfermeiros 

Obstétricos e Obstetrizes no período de pandemia 

pelo novo coronavírus.  

 

Método 

Trata-se de uma Revisão Integrativa da 

Literatura (RIL), que serve para expor os avanços, 

retrocessos e questionamentos em determinada 

área do conhecimento, método este capaz de 

apontar e discutir possíveis soluções e áreas do 

conhecimento onde é necessário avançar, 

preenchendo assim as lacunas do conhecimento 

(SOUZA, 2010). 

Para a realização da RIL, percorreram-se 

seis etapas, sendo elas: 1- seleção da hipótese; 2- 

estabelecimento de critérios para inclusão e 

exclusão dos artigos; 3- coleta de dados, com 

descrição das características dos estudos; 4- 

análise minuciosa dos estudos, realizada a partir 

da definição do seu nível de evidência; 5- 

interpretação dos resultados e 6- apresentação da 

RIL (ERCOLE, 2014; GALVÃO, 2004). 

Indaga-se: Como tem ficado os 

Enfermeiros Obstétricos e Obstetrizes no cenário 

da pandemia? Assim, estabeleceu-se para os 

critérios de inclusão dos estudos: artigos que 

respondessem à questão do estudo; disponíveis na 

íntegra em meio eletrônico gratuitamente; em 

idioma inglês e português, publicados a partir do 

ano de 2020. Como critérios de exclusão: artigos 

em duplicidade, artigos de que não respondessem 

à questão do estudo e artigos de revisão. 

A busca foi realizada na base/portal de 

dados Medical Literature Analysis and Retrievel 

System Online (MEDLINE), National Library of 

Medicine (PUBMED), Google Acadêmico e na 

biblioteca Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), utilizando para a coleta de dados os 

Descritores em Ciências da Saúde: COVID-19, 

https://dx.doi.org/10.26544/Reeev8n12022-1-14
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Cuidado em Enfermagem, Enfermagem 

Obstétrica, Enfermeira Obstétrica (Quadro 1) 

Para seleção dos artigos, iniciou-se a busca 

na base de dados MEDLINE resultou em 15 

artigos sendo selecionados 06 para leitura 

completa e, após leitura crítica e minuciosa, 02 

artigos foram incluídos na revisão. Em PUBMED, 

resultou em 54 artigos sendo selecionados 20 para 

leitura completa e, após leitura crítica e 

minuciosa, 02 artigos foram incluídos na revisão. 

Em SciELO, resultou em 20 artigos sendo 

selecionados 02 para leitura completa e, após 

leitura crítica e minuciosa, 01 artigos foram 

incluídos na revisão. Por fim em Google 

Acadêmico, resultou em 267 artigos sendo 

selecionado 50 para leitura completa e, após 

leitura crítica e minuciosa, 01 artigos foram 

incluídos na revisão. Compuseram a RIL 06 

artigos, a maioria das publicações são estudos 

observacionais (Quadro 1 e 2). 

https://dx.doi.org/10.26544/Reeev8n12022-1-14
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Quadro 1 – Diafragma da seleção de artigos nas bases/portal de dados.  

IDENTIFICAÇÃO 

MEDLINE 

(n=15) 

PUBMED 

(n=54) 

Google 

Acadêmico 

(n=267) 

SciELO 

(n=20) 

Total de publicações (n=356) 

SELEÇÃO 

MEDLINE  

(n=6) 

PUBMED 

 (n=20) 

Google 

Acadêmico 

(n=50) 

SciELO 

 (n=02) 

ELEGIBILIDADE 

MEDLINE  

(n=2) 

PUBMED 

 (n=2) 

Google 

Acadêmico 

(n=01) 

SciELO 

 (n=01) 

INCLUSÃO 

(n= 6) por serem artigos publicados a partir de março de 2020, artigos disponíveis eletronicamente e gratuitos nas bases/portal de dados e atenderem os 

objetivos do estudo. 

Fonte: Elaborado pelos próprios autores. São Paulo, SP – Brasil, 2021. 
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Quadro 2 - Artigos que compuseram a RIL de acordo com autores/ano, título, tipo de estudo, objetivo e principais resultados. 

Identificação Autores/ano Título Tipo de 

estudo 

Objetivos Principais resultados 

A1 DULFE et al., 

2021 

Enfermeiras obstétricas 

reconfigurando o cuidado 

no âmbito do parto e 

nascimento em tempos 

de COVID-19 

Estudo 

descritivo, 

exploratório 

e qualitativo 

Analisar como as enfermeiras 

obstétricas de maternidades que foram 

campo de prática para um curso de 

aperfeiçoamento em obstetrícia 

reorganizaram a atenção no contexto 

do parto e nascimento em meio à 

pandemia do COVID-19. 

A pandemia trouxe a necessidade de 

reorganizar o trabalho, com foco na 

capacitação em serviço e manutenção 

das boas práticas no âmbito do parto e 

nascimento, cujo movimento foi 

vivenciado intensamente, interferindo 

na saúde mental das enfermeiras 

obstétricas. 

A2 SILVA & 

SOUSA, 2020 

A inaceitável tragédia 

das mortes maternas 

associadas à COVID-19: 

(re) politização da saúde 

e dos direitos das 

mulheres e o 

posicionamento da 

enfermagem brasileira 

 

Estudo 

descritivo 

Descrever os direitos das mulheres e o 

posicionamento da enfermagem 

obstétrica brasileira. 

A enfermagem obstétrica brasileira é à 

força de trabalho da saúde composta 

por mais de 2,3 milhões de 

trabalhadoras, majoritariamente 

formadas por mulheres (85,1%), 

jovens (78% possuem entre 26 e 50 

anos) e que se auto declaram pretas ou 

pardas (53%), em uma posição de 

fazer um chamado à (re) politização da 

saúde e aos direitos sexuais 

reprodutivos das mulheres (e homens), 

em um momento em que a pandemia 

de COVID-19 ameaça à saúde e aos 

direitos das mulheres. 

A3 BAUMANN et 

al., 2020 

Adaptation of 

independent midwives to 

pandemic COVID-19: a 

national descriptive 

survey 

Estudo 

descritivo 

Identificar como as parteiras, 

trabalhando na atenção primária, 

adaptaram suas práticas no início da 

pandemia COVID-19 na França. 

A grande maioria das parteiras 

adaptou suas práticas, 

independentemente do curso local da 

pandemia. Sem orientações, cada 

parteira teve que decidir 

individualmente se adaptar. 

https://dx.doi.org/10.26544/Reeev8n12022-1-14
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A4 Souza KV de, 

Schneck SC, 

Pena ED, 

Duarte ED, 

Alves VH, 

2020 

Direitos humanos das 

mulheres no parto frente 

à pandemia de COVID-

19: o que fazer da 

enfermagem obstétrica 

Estudo 

descritivo 

Provocar a reflexão de enfermeiras 

(os) obstétricas (os) a seguir na luta 

pela garantia de direitos das mulheres 

e de seus bebês, em meio à pandemia 

de COVID-19. 

Evoca a Enfermagem Obstétrica a um 

quefazer, solidário e pautado pela 

justiça social, construído e anunciado 

pelos corpos e vozes daquelas (es) que 

cuidam e são cuidadas(os). 

A5 AKSOY & 

KOÇAK, 2020 

Psychological effects of 

nurses and midwives due 

to COVID-19 outbreak: 

The case of Turkey 

Estudo 

descritivo 

Determinar os níveis de impacto 

psicológico de enfermeiras e parteiras 

devido ao surto de COVID-19. 

Verifica-se que as parteiras e 

enfermeiras apresentam elevadas 

repercussões psicológicas em 

decorrência do surto de COVID-19. 

A6 KILINÇ & 

SIS, 2020 

Relationship between the 

social support and 

psychological resilience 

levels perceived by 

nurses during the 

COVID-19 pandemic: A 

study from Turkey 

Estudo 

descritivo e 

transversal 

Determinar a relação entre o suporte 

social e os níveis de resiliência 

psicológica percebidos por 

enfermeiros na Turquia durante a 

pandemia de COVID-19. 

O nível de apoio social percebido 

pelos enfermeiros durante a pandemia 

de COVID-19 foi muito bom e o nível 

de resiliência psicológica percebido 

foi moderadamente bom. Além disso, 

constatou-se que sua resiliência 

psicológica aumentava à medida que 

aumentava o suporte social percebido 

por eles. 
Fonte: Elaborado pelos autores. São Paulo, SP – Brasil. 2021. 
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Resultados e discussão 

De acordo com o problema de pesquisa de 

como tem se dado a situação dos Enfermeiros 

Obstétricos e Obstetrizes no parto e nascimento 

durante a pandemia por COVID-19, um aspecto 

importante pontuado pelos Enfermeiros 

Obstétricos e Obstetrizes envolve a preocupação 

em evitar a contaminação e disseminação da 

COVID-19 entre mulheres e bebês, profissionais 

de saúde e acompanhantes. O estudo ainda aponta 

que há a necessidade um processo de 

desconstrução e reelaboração de ações, neste caso, 

em Obstetrícia, que, mesmo em momentos 

contraditórios e de desafios, tenham a capacidade 

de garantir qualidade e segurança da atenção à 

saúde das mulheres em fase reprodutiva (DULFE 

et al., 2021). 

Sendo assim, surge a necessidade de 

planejar e implementar intervenções com objetivo 

de proporcionar atendimento eficaz, seguro e 

qualificado às mulheres e recém-nascidos, por se 

tratar de um grupo de risco, principalmente em 

tempos de pandemia. A atuação dos Enfermeiros 

Obstétricos e Obstetrizes podem favorecer o apoio 

para reorganização do processo de trabalho, pois 

esses profissionais são responsáveis diretamente 

por aperfeiçoar recursos disponíveis para 

permanecer qualificando a atenção à saúde das 

mulheres, inclusive em tempos de COVID-19 

(DULFE et al., 2021). 

Um estudo descritivo mostra que a 

Enfermagem Obstétrica vem atuando em 

consonância com as ações e reivindicações do 

movimento de humanização do parto e do 

nascimento, no âmbito da prática e formação 

profissional, no ensino, pesquisa e extensão, 

objetivando transformação do modelo biomédico, 

tecnocrático, hospitalocêntrico, intervencionista e 

hierarquicamente verticalizado. Além disso, essa 

disseminação do vírus segue no Brasil nos 

desafiando a superá-la no contexto surpreendente, 

como o fato de o Brasil se tornar caso único 

devido ao alto número de mortes maternas, nesse 

período de pandemia, chamando a atenção 

internacional (SILVA & SOUZA, 2020).  

Estudo descritivo realizado na França 

reporta que parteiras adaptaram suas práticas, 

principalmente cancelando ou adiando consultas e 

atividades não urgentes, reorganizaram o fluxo de 

pacientes em seus consultórios para evitar que as 

mulheres entrassem em contato com outras 

pessoas na sala de espera e proibindo a presença 

de crianças. Esses ajustes foram mais frequentes 

para as parteiras que trabalham sozinhas do que 

para as que trabalham em grupo com outros 

profissionais. Cada parteira tinha diferentes 

proporções de atividades clínicas, incluindo 

algumas sem nenhum tipo ou outro: algumas 

podem não praticar nenhuma atividade antes e 

durante a pandemia que outras relataram ter 

cancelado ou adiado (BAUMANN et al., 2020). 

No contexto da pandemia, as mulheres 

podem encontrar mais dificuldades para que suas 

escolhas sejam escutadas, acolhidas e respeitadas 

pelos serviços e profissionais da saúde, 

relacionadas às limitações que a crise sanitária 

impõe a todo o sistema. Deve-se considerar que a 

crise causada pela pandemia deverá impactar a 

qualidade da atenção e gerar maior exposição para 

o aumento de taxas de cesarianas realizadas sem 

https://dx.doi.org/10.26544/Reeev8n12022-1-14
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indicação clínica precisa e incremento da 

violência de gênero, obstétrica e institucional. Tais 

condições podem repercutir de forma intensa e 

negativa na experiência reprodutiva das mulheres, 

na saúde de seus bebês, famílias e comunidade 

(SOUZA, 2020). 

Sendo assim, a atenção à saúde sexual e 

reprodutiva, como o planejamento familiar, a 

anticoncepção de emergência e aos serviços de 

aborto, devem ser mantidos disponíveis nos 

serviços de saúde. Os autores ainda reconhecem 

que para os Enfermeiros Obstétricos e Obstetrizes, 

deve haver à disposição Equipamento de Proteção 

Individual (EPI), potencializando, assim, a 

reorganização dos processos trabalho e do viver 

destes profissionais, assim como os demais 

trabalhadores do setor saúde com atuação na linha 

de frente (SOUZA, 2020). 

Estudo realizado na Turquia, metade das 

enfermeiras e parteiras (48,8%) entraram em 

contato com o paciente com suspeita de COVID-

19 e 29,8% prestaram atendimento ao paciente 

com diagnóstico de COVID-19. As participantes 

mostram que se sentem, respectivamente, 

emoções intensas como ansiedade (36,3%), mal-

estar (31,3%) e medo (19,4%) devido ao COVID-

19. Dependendo do surto, 49,7% das enfermeiras 

e parteiras às vezes viviam arrependimento pela 

profissão e 19,4% afirmaram que a relação com os 

colegas era distante e egoísta. Quando examinadas 

as causas de quem tem dificuldades na vida 

familiar e privada (94,9%) devido ao COVID-19, 

constatou-se que 68,2% têm medo de infectar a 

família e 21% sente falta da família (AKSOY & 

KOÇAK, 2020). 

Outro estudo realizado na Turquia mostra 

que vários fatores afetem o alto nível de apoio 

social percebido pelas enfermeiras que 

participaram deste estudo. As pessoas em Tukey 

têm apreciado muito o trabalho realizado pelos 

profissionais de saúde durante a pandemia de 

COVID-19, relataram que o apoio social diminui 

seus níveis de ansiedade e estresse. A 

disponibilidade de EPI suficiente e parafernália 

médica no hospital, além do apoio público 

positivo fornecido aos profissionais de saúde, 

aumentaram o nível de apoio social percebido 

pelos Enfermeiros (KILINÇ, 2020). 

No cenário atual se torna crucial tomar 

medidas de proteção para minimizar os efeitos 

adversos da pandemia COVID-19 sobre os 

profissionais atuantes na área da saúde, muito 

importante prevenir os fatores que causam medo e 

ansiedade entre os Enfermeiros Obstétricos e 

Obstetrizes, e profissionais da área, desenvolver 

métodos que os ajudem a enfrentar a angústia 

mental, incluindo o estresse (KILINÇ, 2020).  

A atuação de Enfermeiros Obstétricos e 

Obstetrizes no parto caracterizam-se por processos 

de ordenamento, mas também de desordenamento, 

traz a reflexão para uma perspectiva de inovação, 

de criação e do alcance de condições favoráveis 

para a busca da ordem e do equilíbrio dos 

processos. As desordens vivenciadas 

impossibilitam a prática desses profissionais 

(COSTA et al., 2021). Segundo Fagundes et al., 

(2020) deve mobilizar a equipe de Enfermagem 

para refletir sobre as formas de enfrentamento às 

situações emocionais e físicas vivenciadas no 

ambiente de trabalho, assim favorecendo maior 
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qualidade de vida no trabalho, ação preventiva, 

atendendo e assistindo as necessidades dos 

profissionais de Enfermeiros Obstétricos e 

Obstetrizes, mulheres e suas famílias em tempos 

de pandemia é garantir a qualidade e segurança na 

assistência. 

Analisamos neste contexto que a crise 

mundial disparada pela COVID-19 colocou os 

sistemas de saúde em colapso, no Brasil, em 

especial na força de trabalho dos profissionais de 

saúde que apresentam inúmeros problemas 

estruturantes inviabilizando processos de trabalho 

a partir das concentrações geográficas e 

institucionais; polarização entre as categorias 

profissionais de saúde; jornadas de trabalho e as 

questões de gênero que revela desigualdades 

históricas. As repercussões da COVID-19 tanto 

para as mulheres, para os recém-nascidos, suas 

famílias e comunidades, quanto para as equipes de 

Enfermagem, Enfermeiras Obstétricos, 

Obstetrizes, Técnicos e Auxiliares que atuam na 

linha de frente, no contexto da atenção obstétrica e 

neonatal em tempos de pandemia, ainda são 

limitadas. No entanto, sabe-se a situação de 

calamidade de Saúde Pública afetou a saúde e 

ameaçou os direitos sexuais e os direitos 

reprodutivos, no nível individual e coletivo, com 

implicações na dinâmica e organização dos 

serviços de saúde, bem como na vida das pessoas. 

Contudo, ao estabelecer parceria durante o 

ciclo gravídico puerperal, com troca de 

informações e apoio dos Enfermeiros Obstétricos 

e Obstetrizes, é possível desenvolver estratégias 

para superar as dificuldades e os medos durante o 

período pandêmico. Nos dias atuais, a pandemia 

da COVID-19 impôs alguns desafios aos 

Enfermeiros obstétricos e Obstetrizes, para 

assegurar tanto a saúde da equipe como das 

gestantes, discutem-se ações para dar continuidade 

à prestação da assistência, com vistas a respeitar o 

protagonismo da mulher (FALCÃO et al., 2021). 

Importante mencionar que esse contexto de 

pandemia contribui para reflexão em relação à 

assistência ao parto normal (ALFARAJ et al., 

2019; RODRIGUEZ-MORALES et al., 2020). 

Nesse sentido, destacam-se os cuidados essenciais 

que têm como foco a proteção contra o contágio 

do coronavírus, os quais devem traçar ações para 

reorganizar a rotina, que incluem os atendimentos 

no pré-natal e pós-natal, as orientações para que a 

gestante, parturiente e puérpera se sintam 

amparadas e seguras. Assim, ao refletir sobre as 

estratégias e a melhor assistência, a equipe de 

Enfermagem Obstétrica tem como finalidade 

atender a mulheres durante a gestação, parto e 

pós-parto.  

Diante dos estudos analisados, à medida 

que a pandemia avança, e acelera o número de 

casos e óbitos, observam-se hospitais lotados, 

profissionais da saúde sobrecarregados, escassez 

de EPI, problemas no estabelecimento de fluxos 

para a assistência, entre outros. Além disso, os 

profissionais da saúde, entre eles os Enfermeiros, 

Enfemeiros Obstétricos e Obstetrizes, iniciaram 

um processo de adoecimento importante, alguns 

perdendo a vida, outros passando dias em 

internação hospitalar, isolamento físico e social 

(OLIVEIRA, 2020). Abordar de desafios para a 

Enfermagem é falar de um espaço comum, pois 

lutamos permanentemente por melhores condições 
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de trabalho e emprego, por salários dignos, por 

uma jornada de trabalho condizente com a 

atividade que desempenhamos, por uma formação 

emancipadora e de qualidade. Por fim, os 

Enfermeiros estão na vanguarda do tratamento de 

casos da COVID-19, enfrentando sérias 

implicações para que suas condições de trabalho e 

sua segurança pessoal sejam reconhecidas. Mas, 

para além desse reconhecimento, precisam ser 

traduzidas em políticas eficazes, de suporte e 

consideração permanente a esses profissionais que 

estão travando uma luta contra o vírus, colocando-

se em risco para a contenção da pandemia.  

 

Considerações finais 

As organizações nacionais, Associação 

Brasileira de Enfermagem (ABEn), Associação 

Brasileira de Enfermeiros Obstetras e Obstetrizes 

(ABENFO) e pelo Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEn), apoiadas pela 

International Confederation of Midwives, 

reconhecendo a sua corresponsabilidade na 

superação dos desafios da pandemia de COVID-

19 para qualidade de vida e garantia de saúde para 

as mulheres, emitiram nota pública chamando à 

atenção das autoridades competentes para a 

adoção imediata de medidas de controle, detecção 

e tratamento precoce, oportuno das gestantes e 

puérperas, decorrentes da pandemia.  

Apesar da limitação de estudos na 

literatura deste estudo, os Enfermeiros Obstétricos 

e Obstetrizes possuem grande relevância no 

cuidado em Obstetrícia, contribuindo para 

qualificar a assistência prestada, além ser um 

mediador de novas estratégias e implementações 

de atenção nos serviços de saúde, baseando-se em 

evidências científicas e boas práticas na 

humanização do parto e no protagonismo da 

mulher. Os gestores devem preparar e orientar as 

suas equipes para prevenir a contagio do vírus, 

conforme as orientações dos órgãos 

governamentais, desenvolvendo protocolo de 

precaução de contato. Orientações para gestantes, 

parturientes e puérperas quanto restrição de 

visitas, troca de acompanhantes e ressaltar a 

importância do uso de máscaras e a higienização 

das mãos. 
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