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RESUMO

O partograma consiste na representação gráfica do trabalho de parto com o propósito de tornar 
mais claras e visuais as possíveis complicações obstétricas. Pode ser utilizado para acompanhar, 
registrar e diagnosticar distócias, auxiliar na correta tomada de decisão diante da situação en-
contrada, dentre outros. Este estudo apresenta a seguinte problemática: As enfermeiras obstétri-
cas utilizam o partograma como uma tecnologia facilitadora na sua prática clínica? O objetivo 
deste estudo é avaliar a utilização do partograma pelas enfermeiras obstétricas como uma tec-
nologia facilitadora na sua prática clínica. Trata-se de uma revisão de literatura integrativa, que 
contou com 18 artigos produzidos nos anos de 2015 a 2019 e que atenderam aos critérios de in-
clusão eleitos pelas pesquisadoras. Após a análise desses artigos, foram criadas três categorias: 
Uso do partograma como uma prática comprovadamente útil e que deve ser encorajada; Bene-
fícios da utilização do partograma como uma tecnologia facilitadora para a obstetrícia; Aplica-
ção do partograma na prática clínica das enfermeiras obstétricas. Concluiu-se neste estudo que 
o partograma é uma representação gráfica inegavelmente benéfica durante o acompanhamento 
do trabalho de parto, com múltiplas vantagens, alta eficiência e efetividade, e que traz à enfer-
meira obstétrica um grande diferencial durante a prestação da sua assistência, baseada em co-
nhecimentos científicos, porém esta tecnologia é pouco empregada ou, geralmente, utilizada de 
modo incompleto ou incorreto, necessitando do despertar dos profissionais obstetras para a im-
portância do seu uso.
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USE THE PARTOGRAPH AS A FACILITATING TECHNOLOGY IN OBSTETRIC NURSING
ABSTRACT

The partograph is the graphic representation of labor, aiming to make possible obstetric compli-
cations clearer and more visual. It can be used to monitor, record and diagnose dystocia, assist in 
the correct decision making regarding the situation, among others. This study presents the fol-
lowing problem: Do obstetric nurses use partograph as a facilitating technology in their clinical 
practice? The aim of this study is to evaluate the use of partographs by obstetric nurses as a facili-
tating technology in their clinical practice. This is an integrative literature review, which included 
16 articles produced from 2015 to 2019, which met the inclusion criteria chosen by the resear-
chers. After analyzing these articles, three categories were created: Use of the partograph as a de-
monstrably useful practice that should be encouraged; Benefits of using the partograph as a facili-
tating technology for obstetrics; Partograph application in the clinical practice of obstetric nurses. 
It was concluded in this study that the partograph is an undeniably beneficial graphic representa-
tion during the monitoring of labor, with multiple advantages, high efficiency and effectiveness, 
and that brings the obstetric nurse a great differential during the delivery of their care, based on 
scientific knowledge, however this is a little used technology, or is generally used incompletely or 
incorrectly, requiring the awakening of obstetricians to the importance of its use.

Keywords: Obstetric Nursing; Health Technology; Labor; Dystocia.

1 INTRODUÇÃO
O partograma consiste na representação gráfica do 
trabalho de parto (TP), com o objetivo de tornar 
mais claras e visuais possíveis as complicações obs-
tétricas. Pode ser utilizado para acompanhar, regis-
trar e diagnosticar distócias, auxiliando na correta 
tomada de decisão diante da situação encontrada, 
trazendo, assim, excelência ao trabalho de partei-
ras e obstetras (ALEXANDRE; MAMEDE; PRU-
DÊNCIO, 2019).

No Brasil, está sendo evidenciado um processo de 
transição do modelo obstétrico  denominado tec-
nocrático por Davis-Floyd – que entende o parto 
como um ato médico, patológico e de risco, centra-
do no ambiente hospitalar e marcado por interven-
ções desnecessárias, levando a altos números de ce-
sarianas – por um modelo de humanização no par-
to, que surgiu por volta de 1980, e propõe uma as-
sistência acolhedora, respeitosa, considerando o 
protagonismo e a autonomia da mulher e respal-
dado por conhecimento científico. 

Neste cenário, nem tão novo, mas ainda em cons-
trução, destaca-se a presença da enfermeira obs-

tétrica como sendo de grande importância na 
prestação de uma assistência humanizada ao par-
to. Essa profissional tem contribuído para a me-
lhoria da qualidade da assistência ao parto e para 
a diminuição da ocorrência de intervenções, co-
mo episiotomia e o parto instrumental (SOUZA 
et al., 2016).

A obstetrícia baseada em evidências científicas foi 
tema abordado pela Organização Mundial de Saú-
de (OMS), acerca de duas décadas, em 1996. Na 
publicação, a OMS recomendava as condutas que 
deveriam ou não ser adotadas durante a assistência 
ao parto normal. Dentre as condutas recomenda-
das, encontra-se a utilização do partograma (CAR-
VALHO; GÖTTEMS; PIRES, 2015).

Desde então, o uso do partograma tornou-se obri-
gatório nas maternidades. Esse instrumento é ca-
racterizado por ser altamente acessível e de fá-
cil execução e, além disso, traz diversos benefí-
cios comprovados cientificamente (MORAIS et 
al., 2018a). É considerado uma tecnologia simples, 
mas que representa grande avanço na obstetrícia. 
Seu uso influencia na prevenção de complicações 
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durante o trabalho de parto tanto para a mãe quan-
to para o concepto (ALEXANDRE; MAMEDE; 
PRUDÊNCIO, 2019).

Outros benefícios do partograma são: facilidade 
no acompanhamento do trabalho e parto e na pas-
sagem de plantão do pré-parto; utilização racional 
de fármacos; evita indicação excessiva e desneces-
sária de cesarianas; e auxilia no diagnóstico prévio 
de distócias, ajudando na tomada imediata de de-
cisões, ou seja, melhora a qualidade da assistência 
prestada e diminui as taxas de morbimortalidade 
materna e neonatal (MORAIS et al., 2018a).

Mesmo diante de tantos benefícios documentados, 
porém, o uso do partograma ainda não é muito co-
nhecido nem executado pelos profissionais da área 
obstétrica (ALEXANDRE; MAMEDE; PRUDÊN-
CIO, 2019a). 

Este estudo traz a seguinte problemática: As en-
fermeiras obstétricas utilizam o partograma como 
uma tecnologia facilitadora na sua prática clínica? 
Objetiva, assim, avaliar a utilização do partograma 
pelas enfermeiras obstétricas como uma tecnolo-
gia facilitadora na sua prática clínica; reconhecer 
que o uso do partograma é uma prática comprova-
damente útil e que deve ser encorajada; ressaltar os 
benefícios da utilização do partograma como uma 
tecnologia facilitadora para a obstetrícia; e identi-
ficar a aplicação do partograma na prática clínica 
das enfermeiras obstétricas.

A elaboração deste artigo justifica-se por incenti-
var o uso do partograma na prática clínica das en-
fermeiras obstétricas, a fim de trazer maior exce-
lência na prestação de sua assistência e facilitar o 
acompanhamento do trabalho de parto, prevenin-
do a ocorrência de distócias tanto para a mãe quan-
to para o concepto.

A hipótese a ser testada aqui é de que a maioria 
das enfermeiras obstétricas não utiliza o parto-
grama como uma tecnologia facilitadora na sua 
prática clínica ou o fazem de modo incompleto 
ou incorreto.

Para a elaboração do presente estudo, realizou-se 
revisão bibliográfica integrativa, formulada através 
de material disponível sobre o tema, encontrado 
em artigos científicos.

A revisão integrativa permite somar resultados ob-
tidos em estudos sobre um determinado tema, de 
modo sistemático, organizado e amplo, fornecen-
do, assim, um produto abrangente. Para a sua rea-
lização, é necessário percorrer as seguintes etapas: 
identificar o tema central; determinar critérios de 
inclusão e exclusão para busca na literatura; cate-
gorização das pesquisas; avaliação dos estudos; in-
terpretação dos resultados; e síntese do conteúdo 
gerado (ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 2014).

As bases de dados utilizadas foram: SciELO, Me-
dline e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). As pa-
lavras-chaves foram: Enfermagem Obstétrica; Tec-
nologia em Saúde; Trabalho de Parto e Distócia. 

Os artigos selecionados compreendem o período 
entre 2015 e 2019. Após busca nas bases de dados 
anteriormente mencionadas, utilizando os descri-
tores supracitados e dentro do período escolhido, 
foram selecionados 18 artigos. 

Em seguida, foram traçados os critérios de inclu-
são para os artigos científicos, definindo-se: tra-
balhos que estivessem completos, de acesso gra-
tuito, publicados em bases reconhecidas, que con-
templassem o objetivo do estudo, fossem publica-
dos no período de 2015 a 2019, podendo estar nos 
idiomas português, inglês e espanhol. Como crité-
rio de exclusão, definiram-se todos os artigos que 
não respondessem aos critérios de inclusão.

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES

2.1 Uso do partograma como uma prática 
comprovadamente útil e que deve ser 
encorajada

O uso do partograma foi publicado em 1986 no 
Appropriate Technology Following Birth, como um 
indicador de qualidade da assistência que é presta-

http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?rfnId=rfin2&fctN=facet_domain&fctN=facet_lang&fctN=facet_searchcreationdate&dscnt=0&rfnGrp=3&rfnGrp=2&rfnGrp=1&scp.scps=primo_central_multiple_fe&frbg=&fctV=Directory%20of%20Open%20Access%20Journals%20(DOAJ)&fctV=por&fctV=%5b2010%20TO%202015%5d&tab=default_tab&dstmp=1433200343767&ct=facet&mode=Basic&dum=true&=1&rfnGrpCounter=3&vl(freeText0)=neonatal%2C%20humaniza%C3%A7ao&fn=search&vid=CAPES
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da a mulher durante o trabalho de parto, demons-
trando as intercorrências obstétricas de trajeto. Es-
sa tecnologia foi criada por Emanuel Friedman, em 
1951. Ele observou a evolução do trabalho de parto 
em primíparas, através da análise da relação entre 
o tempo de trabalho de parto e a dilatação cervical 
uterina, desenvolvendo uma curva padrão de nor-
malidade (VASCONCELOS et al., 2017).

No Brasil, o partograma foi recomendado pelo Mi-
nistério da Saúde, pela primeira vez, em 1991, fa-
zendo parte da iniciativa da “Maternidade Segu-
ra”. Em 1994, a Organização Mundial de Saúde tor-
nou a sua utilização obrigatória nas maternidades 
durante o acompanhamento do trabalho de parto 
(CARVALHO; GÖTTEMS; PIRES, 2015).

Duas décadas depois, em 1996, a OMS publicou 
“Assistência ao parto normal: um guia prático”, es-
crito por especialistas de vários países, em que se 
descrevia a classificação de condutas obstétricas 
no parto normal, divididas em quatro categorias: 

a | categoria A: práticas comprovadamente úteis e 
que devem ser encorajadas;

b | categoria B: práticas claramente prejudiciais 
ou ineficazes e que devem ser eliminadas; 

c | categoria C: práticas em que não existem evi-
dências para apoiar sua recomendação e de-
vem ser utilizadas com cautela até que novas 
pesquisas esclareçam a questão; 

d | categoria D: práticas que são frequentemente 
utilizadas de modo inadequado. 

Dentre as práticas recomendadas na categoria A, 
encontra-se a utilização do partograma durante o 
acompanhamento do trabalho de parto (CARVA-
LHO; GÖTTEMS; PIRES, 2015).

Apesar dessas recomendações já terem mais de 
duas décadas, o modelo de medicalização duran-
te o parto ainda é muito presente nas maternida-
des do Brasil, onde são comumente utilizadas in-
tervenções obstétricas desnecessárias e de forma 
rotineira, ou seja, práticas não recomendadas pelas 

evidências científicas, como a utilização excessiva 
de ocitocina, privação de movimentação durante 
o trabalho de parto e o uso de posição litotômica. 
Em decorrência disto, a violência obstétrica ainda é 
muito marcante no nosso país, sendo o seu contro-
le um grande desafio e a humanização, uma grande 
necessidade (ANDRADE et al., 2016).

A humanização no parto refere-se à capacidade da 
valorização da mulher, respeitando os seus direi-
tos, sua autonomia, liberdade de escolha e a não 
violação das mesmas, visando melhorar o atendi-
mento às parturientes, aos conceptos e à família 
(MARTINS; LIRA; NEGREIROS, 2018). 

Tem-se, então, no Brasil, um cenário obstétrico 
marcado pela hipermedicalização, o que represen-
ta um problema de saúde obstétrica marcado por 
procedimentos sem embasamento científico. Co-
mo exemplo, a alta incidência de cesarianas, tor-
nando-se a via de parto mais comum principal-
mente em maternidades privadas (CARVALHO; 
GÖTTEMS; PIRES, 2015).

2.2 Benefícios da utilização do partogra-
ma como uma tecnologia facilitadora 
para a obstetrícia

O partograma é um instrumento que serve para o 
acompanhamento do trabalho de parto, facilitando 
visualizar a sua evolução, além disso, evita a reali-
zação de intervenções não recomendadas cientifi-
camente, ajuda na tomada de decisões e no diag-
nóstico prévio de distócias, contribuindo para au-
mentar a excelência da assistência prestada à par-
turiente (LUCENA; SANTOS; MORAIS, 2019).

Através do partograma, é possível analisar a dila-
tação cervical e a descida da apresentação, acom-
panhar a evolução uterina e diagnosticar intercor-
rências. Nesse instrumento, são anotadas informa-
ções como batimentos cardiofetais, dinâmica ute-
rina, fármacos utilizados, apresentação fetal, altura 
da apresentação, variedade de posição, condição da 
bolsa das águas e do líquido amniótico. É recomen-
dado iniciar o partograma durante a fase ativa do 
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parto, caracterizada por duas a três contrações efi-
cientes em 10 minutos e dilatação cervical mínima 
de três centímetros, com velocidade mínima de di-
latação de 1 cm por hora verificada em dois toques 
vaginais sucessivos (MORAIS et al., 2018).

Alguns outros benefícios do partograma são: aju-
da no acompanhamento do trabalho de parto por 
iniciantes; ótima ferramenta de ensino; promo-
ve uma supervisão da qualidade da assistência; 
contribui para a utilização racional de ocitócicos, 
analgesia e amniotomia, favorecendo a redução da 
ocorrência de cesárea; muito empregado para o 
diagnóstico das distócias e para definição da con-
duta a ser adotada em cada uma delas; facilita a co-
municação entre profissionais que se revezam no 
cuidado à parturiente durante o trabalho de parto 
(BRASIL, 2015).

2.3 Aplicação do partograma na prática 
clínica das enfermeiras obstétricas

Embora o uso do partograma seja preconizado pe-
lo Ministério da Saúde, tenha baixo custo e fácil 
execução para acompanhar o TP, seja reconheci-
do e incentivado por politicas públicas, este instru-
mento encontra-se parcial ou totalmente inexis-
tente nos prontuários das parturientes, ou, quando 
preenchidos, não estão completos, sendo pouco co-
nhecido pelos profissionais de saúde, o que dificulta 
o acompanhamento do TP. Diante disso, a neces-
sidade de sensibilizar, motivar e conscientizar as 
enfermeiras obstétricas sobre o uso dessa tecnolo-
gia é emergente, já que o seu correto preenchimen-
to, além de ser um parâmetro de qualidade, facilita 
o acompanhamento do TP (LUCENA; SANTOS; 
MORAIS, 2019).

A pesquisa de Lima et al. (2017) também corrobo-
ra a pesquisa citada linhas atrás ao concluir que o 
partograma geralmente não é muito utilizado ou 
sua execução se faz de forma incompleta ou incor-
reta. Em contrapartida, seu estudo evidenciou uma 
grande utilização de ocitocina no decorrer do tra-
balho de parto, o que não se configura como uma 

prática recomendada, evidenciando que o processo 
de transição do modelo de assistência médico-he-
gemônico para o modelo de humanização ainda é 
um processo que está em transição.

Um estudo realizado em uma maternidade de re-
ferência no Estado do Piauí registrou que 68,3% 
dos prontuários apresentaram o preenchimento do 
partograma em branco (ALMEIDA et al., 2016). O 
estudo de Martins et al. (2018) também registrou 
que 50% dos partogramas não foram preenchidos 
na unidade de estudo.

No estudo de Fernandes et al. (2016), o partogra-
ma foi preenchido em 66,7% dos prontuários e, 
ainda assim, de forma parcial. Também a pesquisa 
de Novo et al. (2016) relatou que mais de metade 
dos prontuários tinham o partograma preenchido 
(62%), porém nem sempre estavam completos ou 
corretamente preenchidos. 

Na pesquisa de Silva et al. (2015), dos 157 prontuá-
rios analisados, 107 (68,1%) não tinham o parto-
grama, 18  (11,5%) estavam incompletos, 7 (4,46%) 
não estavam preenchidos e apenas 25 (15,92%) es-
tavam preenchidos de forma completa. 

Também no estudo de Lima et al. (2018), dos 460 
atendimentos analisados, o partograma foi preen-
chido em 246 (53,5%) das vezes, porém desses, 
57,3% foi preenchidos de modo parcial. Ainda, 
no estudo de Bezerra et al. (2019), em um total de 
768 casos analisados, apenas 208 (39,4%) tinham o 
partograma preenchido. 

Em contrapartida com esses dados de não adesão 
dos profissionais de saúde ao uso do partograma, 
encontram-se estudos na literatura, ainda que de 
forma incipiente, que demonstram que, em algu-
mas unidades, o partograma é realizado em uma 
parte significativa dos acompanhamentos do tra-
balho de parto. 

Como, por exemplo, no estudo de Santana et al. 
(2019), realizado por enfermeiras residentes em 
obstetrícia, através de dados de 102 parturientes 
atendidas em uma maternidade pública de Salva-
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dor, indicando que o partograma foi utilizado pa-
ra o acompanhamento do trabalho de parto em 
94,9% dos casos. O preenchimento iniciou-se com 
a dilatação uterina mínima de 6 centímetros e uti-
lizou o modelo recomendado pela OMS.

Também na pesquisa de Souza et al. (2016), cons-
tatou-se que o uso do partograma para o acompa-
nhamento do trabalho de parto ocorreu em cerca 
de 77,4% dos partos.

Em estudo realizado no Distrito de Luanda, África, 
foi obtida uma adesão ainda maior, onde 100% das 
profissionais de enfermagem que participaram da 
pesquisa afirmaram que usavam o partograma du-
rante o todo o trabalho de parto. 

No entanto, foram identificadas falhas na padroni-
zação da periodicidade das avaliações obstétricas e 
falta da padronização do preenchimento do parto-
grama. Portanto, foi possível perceber que os pro-
fissionais são conscientes da importância da utili-
zação do partograma, embora necessitem de ajus-
tes na sua execução para melhorar a qualidade no 
atendimento prestado (ALEXANDRE; MAMEDE; 
PRUDÊNCIO, 2019). 

O uso por si só também pode trazer consequên-
cias negativas para a parturiente e seu concepto. É 
imprescindível o conhecimento do diagnóstico, do 
mecanismo e do curso clínico do trabalho de parto 
pelos profissionais de saúde (LUCENA; SANTOS; 
MORAIS, 2019).

Anotações incorretas podem aumentar mais de 
duas vezes o risco de cesarianas, quando o par-
tograma é iniciado na fase latente do trabalho de 
parto. Por isso, ressalta-se a importância do preen-
chimento correto desse instrumento (SOUZA et 
al., 2016).

Ainda, pode-se observar que a enfermeira obste-
tra é a profissional que mais realiza o partogra-
ma. De acordo com a pesquisa de Lucena, Santos 
e Morais (2019), 62,8% dos partogramas preen-
chidos foram realizados por enfermeiros e 27,7% 
por médicos.

No estudo de Freitas, Narchi e Fernandes (2019), 
realizado em um centro de parto normal na cida-
de de São Paulo, foi analisado o prontuário de 300 
parturientes,  identificando-se que o partograma 
foi utilizado em 295 (98,3%) dos casos. Salienta-se 
que todos os partos foram acompanhados exclusi-
vamente por enfermeiras obstetras. 

A execução correta do partograma deveria ser uma 
prática rotineira das maternidades, sendo pouco 
utilizado até mesmo em maternidades-escolas e/
ou aquelas que se apresentam como “hospital ami-
go na criança”. Tal fato nos evidencia o quanto o 
modelo médico-hegemônico é ainda predominan-
te nas maternidades. Isso, possivelmente, pode es-
tar relacionado ao fato de que o parto sempre este-
ve muito associado à prática médica, criando uma 
maior resistência à adoção de novos instrumentos 
e tecnologias na obstetrícia (LUCENA; SANTOS; 
MORAIS, 2019).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pôde-se concluir nesse artigo que, apesar de a utili-
zação do partograma ser obrigatória nas maternida-
des, desde 1994, conforme a Organização Mundial 
de Saúde, poucos profissionais da obstetrícia usam o 
partograma na sua prática clínica e, quando o fazem, 
geralmente é de modo incompleto ou incorreto.

A hipótese deste estudo pode ser comprovada, 
pois, embora alguns autores tenham mencionado o 
uso do partograma de forma correta e por um nú-
mero expressivo de profissionais, não é assim que 
se caracteriza a maior parte dos estudos incluídos 
para a análise deste artigo. 

Vale salientar que a enfermeira obstétrica é a pro-
fissional que mais utiliza o partograma durante o 
acompanhamento do trabalho de parto, mas ainda 
é necessário que se faça uma atualização com obs-
tetras e parteiras sobre o uso do partograma. 

Espera-se que, após a leitura dos dados apresenta-
dos e do relato dos benefícios desse instrumento, a 
sua utilização possa ocorrer de modo mais presen-
te nas maternidades.
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