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A preocupação com a qualidade do cuidado e a segurança do paciente vem crescendo cada 

vez mais, tendo se apresentado como um desafio de saúde publica, e que ainda há múltiplas 

barreiras que precisam ser vencidas para redução de riscos e danos na assistência à saúde 

materna. Assim, dependerá da necessária mudança de cultura de profissionais, 

aperfeiçoamento da equipe de saúde, melhoria do ambiente de trabalho, para que haja melhora 

na qualidade dos serviços de atenção materna em nosso país, é de capital importância que se 

proponha um redesenho do modelo de assistência ao parto. Nessa perspectiva, o estudo tem 

como objetivo buscar conhecer as estratégias assistenciais maternas desenvolvidas pela 

equipe de enfermagem em uma organização hospitalar do município do recôncavo baiano. 

Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, do tipo descritivo. O estudo será 

realizado em uma Instituição Hospitalar de um município do Recôncavo Baiano, tendo como 

participantes do estudo os enfermeiros que trabalham na unidade hospitalar, critério de 

inclusão é estar no exercício de suas funções no período de coleta de dados, e aceitar 

participar da pesquisa e assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. A técnica de 

coleta dos dados será uma entrevista semiestruturada contendo em seu roteiro seis questões. 

Para analisar os dados será utilizada a técnica de conteúdo de Minayo. Espera-se com esse 

estudo proposto possa trazer resolutividade e melhorar qualidade e segurança da assistência 

de enfermagem frente à saúde materna. Buscando conhecer os fatores intervenientes 

encontrados para realização das atividades na assistência, e contribuir com a equipe para 

prevenção dos eventos adversos e os possíveis riscos. 
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Saúde.  
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