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RESUMO 

 

O presente estudo originou-se devido a realização do Ensino teórico-prático da 

disciplina Saúde da Mulher II no sexto período da graduação em enfermagem, onde observou-

se a ausência de acompanhantes na sala de parto. Apresenta-se como objeto de estudo “A 

percepção das puérperas sobre a presença de um acompanhante na sala de parto”. São 

objetivos: Descrever a percepção das puérperas sobre a presença de um acompanhante na sala 

de parto como fator facilitador; Identificar quais eram as expectativas das puérperas antes do 

início do trabalho de parto; Analisar o conhecimento das puérperas sobre a legislação que 

garante seu direito a um acompanhante de sua escolha na sala de parto. Este estudo fala sobre 

a lei 11.108 de 2005, a lei do acompanhante, que obriga os serviços de saúde do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e da rede privada ou conveniada a permitirem a entrada de um 

acompanhante de escolha da parturiente durante o trabalho de parto, parto e pós-parto 

imediato (BRASIL, 2005, seção1, p.1) e sua importância para as mulheres.  Trata-se de uma 

pesquisa do tipo descritiva exploratória de abordagem qualitativa, realizada a partir de 

pesquisa de campo. A pesquisa teve dois campos, o primeiro deles sendo a Maternidade 

Municipal Alzira Reis e o segundo o Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). As 

participantes do estudo foram 30 puérperas, 15 de cada campo. A coleta de dados foi realizada 

através de dois instrumentos, um formulário inicial para obter dados do perfil 

sociodemográfico das puérperas e uma entrevista semiestruturada. A análise foi realizada 

através da técnica de análise de conteúdo na modalidade temática proposta por Bardin (2011). 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de 

Medicina / Hospital Universitário Antônio Pedro (CEP-CMM / HUAP) sob o CAAE: 

45489215.2.0000.5243, com número de protocolo 1.334.313 em 23 de novembro de 2015. 

Como resultados, foram criadas 3 categorias principais e 1 subcategoria: O relato do 

acolhimento e as expectativas das mulheres desenvolvidas ao longo da gestação; A 

importância da presença do acompanhante na sala de parto para as mulheres e as atitudes 

deles durante o trabalho de parto e parto, de onde surgiu uma subcategoria intitulada “Os 

sentimentos descritos pelas mulheres que foram gerados pela presença ou ausência do 

acompanhante na sala de parto”; e O conhecimento relatado pelas mulheres sobre a legislação 

que lhes concede o direito a um acompanhante. A presença do acompanhante foi declarada 

como muito importante para deixar as mulheres mais tranquilas, seguras, confiantes e mais 

fortes. As expectativas delas não foram ditas frustradas, porém percebe-se que a falta de 

conhecimento acerca dos direitos femininos contribuiu para que as mulheres aceitassem as 

condições apresentadas sem questionamentos. Concluiu-se que os acompanhantes podem ser 

uma presença ativa no trabalho de parto e parto e que também gera sentimentos positivos na 

mulher. Evidenciou-se necessidade de melhor atendimento no pré-natal, com maior 

divulgação da lei do acompanhante, além da efetivação dos direitos das mulheres pelos 

profissionais de saúde quando estas não estiverem em condições físicas ou psicológicas. 

Concluiu-se também que a lei do acompanhante deve ser mencionada nas ementas das 

faculdades de ciências da saúde. Este trabalho pode gerar melhoria da assistência à saúde da 

mulher e à seus familiares e pode ser usado como recurso para maior aceitação da lei do 

acompanhante pelas instituições de saúde. 

Palavras-chave: Parto Humanizado; Período pós-parto; Assistência à saúde. 



ABSTRACT 

 

This study originated due to completion of the theoretical and practical education 

Health discipline of Women II in the sixth period of undergraduate nursing, where there was a 

lack of companions in the delivery room. It presents itself as an object of study "The 

perception of mothers on the presence of a companion in the delivery room." The objectives: 

To describe the perception of mothers on the presence of a companion in the delivery room as 

a facilitating factor; Identify what were the expectations of mothers before the onset of labor; 

Analyze the knowledge of mothers on legislation that guarantees their right to a companion of 

their choice in the delivery room. This study talks about the 11,108 law 2005 of the 

companion law, which obliges the health services of the Unified Health System (SUS) and the 

private network or contracted to allow the entry of a companion of choice of the mother 

during labor labor, delivery and the immediate postpartum period (BRAZIL, 2005, section1, 

p.1) and its importance for women. This is a survey of exploratory descriptive qualitative 

approach, carried out from field research. The research had two fields, the first of them being 

the Municipal Maternity Alzira Reis and the second the Antonio Pedro University Hospital 

(HUAP). Study participants were 30 mothers, 15 of each field. Data collection was conducted 

through two instruments, an early form for sociodemographic data of mothers and a semi-

structured interview. The analysis was performed through content analysis to identify 

thematic mode proposed by Bardin (2011). This research was approved by the Research 

Ethics Committee (CEP) of the Faculty of Medicine / University Hospital Antonio Pedro 

(CEP-CMM / HUAP) under the CAAE: 45489215.2.0000.5243 with 1,334,313 protocol 

number on November 23, 2015. As a result, we created three main categories and sub-1: the 

story of acceptance and expectations of women developed during pregnancy; The importance 

of the partner's presence in the delivery room for women and their attitudes during labor and 

delivery, which emerged a subcategory titled “The feelings described by women that were 

generated by the presence or absence of a companion in the delivery room "; and Knowledge 

reported by women on legislation granting them the right to a companion. The presence of the 

companion was declared as very important to let the quietest women, secure, confident and 

stronger. these expectations were frustrated unspoken, but it can be seen that the lack of 

knowledge about women's rights contributed to the women accept the conditions presented 

without question. It was concluded that caregivers can be an active presence in the labor and 

delivery and also generates positive feelings in women. It revealed a need for better 

attendance at prenatal care, with wider dissemination of the companion bill in addition to the 

realization of women's rights by health professionals when they are not in physical or 

psychological conditions. It is also concluded that the law of the companion must be 

mentioned in the summaries of the health sciences faculties. This work can lead to 

improvement of health care of women and their families and can be used as a resource for 

wider acceptance of the accompanying law by health institutions. 

 

 

Keywords: Humanized Childbirth; Postpartum period; Health care. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A gestação é um momento da vida de diversas emoções não só para as mães, mas para 

todos da família. É de extrema importância o apoio psicológico, por se tratar de uma situação 

intensa e, de certo modo, para muitos, assustadora. Saber lidar com as diversas mudanças que 

ocorrem na mulher, tanto fisicamente quanto psicologicamente é uma tarefa difícil e requer 

um alto nível de paciência e devoção. 

 O decorrer da gestação traz várias modificações, com elas o aumento das ansiedades, 

como o temor à morte, à dor, ao parto traumático, surgem dúvidas e medos em relação ao 

bebê e vários questionamentos se apresentam. 

Quando chega o momento do parto, a mulher necessita de um atendimento 

humanizado, pois é uma situação difícil e delicada. Ela estará sensível e precisando de 

pessoas que apoiem esse momento. A presença de uma equipe multiprofissional que tenha 

uma visão humanizada é um dos fatores facilitadores. Um dos profissionais que atuam é o 

enfermeiro.  

Dentre as competências que a enfermagem deve desenvolver é a comunicação com os 

pacientes. O apoio gerado pelo enfermeiro é uma forma diferencial de cuidado que ajuda a 

criar uma relação de confiança com a parturiente. 

 Durante todo o processo de gestação a presença da família, principalmente do 

companheiro, é de grande importância tanto para o desenvolvimento saudável da criança 

quanto para a saúde mental da mulher. Assim, durante o trabalho de parto e o parto 

propriamente dito, a presença de uma pessoa que a parturiente confia e seja próximo a ela 

pode tranquiliza-la.  

Na década de 70, segundo Carvalho (2003), a entrada dos pais na sala de parto surgiu 

entre famílias nucleares urbanas em países desenvolvidos com o objetivo da recuperação da 

afetividade, da valorização da mulher e do resgate da referência familiar perdidos na 

passagem do parto domiciliar para a assistência hospitalar. 

Segundo Tomeleri et al (2007), a literatura tem revelado que a presença do 

acompanhante traz muitos benefícios, como por exemplo, a diminuição da ansiedade da 

parturiente, favorecendo, assim, a evolução do trabalho de parto e a assistência prestada ao 

processo. 

A pesquisa realizada por Hoga e Pinto (2007) sobre a presença de um acompanhante 

no parto, mostra que esta participação proporcionou envolvimento profundo entre os 

membros da família, refletindo positivamente no âmbito emocional de seus protagonistas e 



fazendo com que todos atribuíssem significados mais profundos à experiência do parto. A 

sensação de segurança que foi proporcionado às parturientes ofereceu condições para o pleno 

fluir da fisiologia do parto. Este conjunto de fatores contribuiu para o alivio dos incômodos do 

parto e melhorou a qualidade da assistência. 

Os estudos citados acima (CARVALHO, 2003; TOMELERI et al, 2007; HOGA E 

PINTO, 2007) demonstram a satisfação tanto das mulheres quanto dos homens sobre a 

presença de acompanhante, afirmando este ser um fator facilitador para o processo de 

parturição. Tomeleri et al (2007) afirma que a presença do acompanhante facilita a formação 

de vínculos precoces entre pai e bebê, visando o fortalecimento desses laços. 

A Organização Mundial de Saúde (1996) recomenda que a escolha do acompanhante 

deva ser feita pela mulher, pois assim haverá garantia que ela estará acompanhada por alguém 

da sua confiança, com as quais se sentirá mais à vontade. 

Porém, hoje em dia, muitas maternidades ainda não permitem a entrada do 

acompanhante na sala de parto, mesmo com a existência da lei 11.108 de 07 de abril de 2005, 

que garante as parturientes o direito a presença de um acompanhante durante o trabalho de 

parto, parto e pós-parto imediato (BRASIL, 2005, seção 1, p.1), e da Portaria MS/GM n° 569 

(BRASIL, 2000, p. 112), de 01 de junho de 2000 sobre o Programa de Humanização no Pré-

natal e Nascimento (PHPN). Segundo o Ministério da Saúde (2001), o PHPN apresenta como 

características marcantes o olhar para a integralidade da assistência obstétrica e a afirmação 

dos direitos da mulher incorporados como diretrizes institucionais.  

Com relação ao parto do tipo cesariano,  

 

a Portaria MS/GM nº 2.418/05, que regulamenta a lei 11.108/2005, estabelece 

condições hospitalares para assegurar o cumprimento da lei e garantir a presença de 

um acompanhante durante os períodos do parto, não havendo distinções quanto à 

presença de acompanhante em partos normais ou cesarianas. É responsabilidade das 

instituições de saúde criar condições para o cumprimento da lei, tanto no aspecto 

operacional, como no estabelecimento de um protocolo de orientação de conduta 

para o acompanhante, quer na sala de parto normal, quer na sala cirúrgica. Nos casos 

de cesariana, o acompanhante deverá atender às normas de segurança para prevenir 

os riscos de infecção, inclusive utilizando adequadamente vestuário cirúrgico, 

movimentação restrita na sala de cirurgia e o cumprimento das normas do centro 

cirúrgico (BRASIL, 2005, p. 32). 

 

 

Diante do não cumprimento da legislação referente a presença do acompanhante na 

sala de parto, percebe-se que a atenção à saúde da mulher e às suas necessidades ainda 

encontra-se desatualizada, apesar da existência de políticas públicas desenvolvidas para 

humanizar a assistência dessa população. 



Dessa forma, o interesse pela saúde da mulher surgiu por se tratar de uma área que 

necessita do máximo de atenção possível, devido ao alto índice de morbimortalidade materna 

e de insatisfação com o processo de parturição, que são fatores extremamente preocupantes. 

Assim, essa preocupação com os fatores que aumentam a necessidade de maior 

atenção na saúde da mulher vinculada com a experiência vivenciada durante o Ensino 

Teórico-Prático (ETP) da disciplina Enfermagem na Saúde da Mulher II, surgiu a motivação 

para desenvolvimento desse trabalho. Nessa disciplina, abordada no sexto período do curso de 

enfermagem, onde os alunos tiveram a oportunidade de assistir alguns partos, observou-se a 

ausência de acompanhantes, seja o pai ou qualquer pessoa da família, na sala de parto. 

No outro campo onde este estudo foi desenvolvido, que também fez parte do ETP da 

disciplina citada, costuma-se realizar tanto partos normais quanto cesarianas. Durante os 

partos normais, os acompanhantes são autorizados a ficarem com as parturientes desde o 

trabalho de parto até o pós-parto imediato. No caso das cesarianas, devido ao espaço limitado 

do centro cirúrgico, a equipe médica aceita em alguns casos.  

As situações das duas maternidades demonstraram ainda existir dificuldades para 

alcança o a humanização da assistência à gestante, parturiente e puérpera. E para que haja 

uma afirmação de que a presença de um acompanhante na sala de parto é um fator facilitador 

e de humanização, acredita-se que seja de grande importância a opinião daquelas que são as 

protagonistas do processo de parturição.  

 

 

1.1 OBJETO DE ESTUDO 

 

A percepção das puérperas sobre a presença de um acompanhante na sala de parto. 

 

1.2 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

 Qual a percepção das puérperas sobre a presença de um acompanhante na sala 

de parto? 

 Havia alguma expectativa sobre o acompanhamento do parto por um familiar? 

 Qual o conhecimento das puérperas sobre a lei que lhes garante o direito a 

acompanhamento do parto por um familiar? 

 



1.3 OBJETIVOS 

 

 Descrever a percepção das puérperas sobre a presença de um acompanhante na 

sala de parto como fator de humanização. 

 Identificar quais eram as expectativas das puérperas antes do início do trabalho 

de parto. 

 Analisar o conhecimento das puérperas sobre a legislação que garante seu 

direito a um acompanhante de sua escolha na sala de parto. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA 

 

Quando pensamos em nascimento, imaginamos aquele momento difícil, doloroso e de 

sofrimento, porém também imaginamos um momento mágico para uma família, no qual um 

novo membro é acrescentado e está preste a mudar tudo ao seu redor. Assim, o atendimento 

humanizado é de grande importância para toda a família, principalmente para a mãe e seu 

filho que está pronto para nascer, sendo a presença de um acompanhante de confiança um 

fator facilitador e de humanização. 

O Programa de Humanização do Parto (2002) afirma que a humanização compreende 

pelo menos dois aspectos fundamentais. 

 

O primeiro diz respeito à convicção de que é dever das unidades de saúde receber 

com dignidade a mulher, seus familiares e o recém nascido. Isto requer atitude ética 

e solidária por parte dos profissionais de saúde e a organização da instituição de 

modo a criar um ambiente acolhedor e a instituir rotinas hospitalares que rompam 

com o tradicional isolamento imposto à mulher. O outro se refere à adoção de 

medidas e procedimentos sabidamente benéficos para o acompanhamento do parto e 

do nascimento, evitando práticas intervencionistas desnecessárias, que embora 

tradicionalmente realizadas não beneficiam a mulher nem o recém nascido, e que 

com freqüência acarretam maiores riscos para ambos (BRASIL, 2002, p.5-6). 

 

Segundo Fortes (2004) humanizar a assistência prestada à mulher no processo de 

parturição é sinônimo de entender essa mulher e sua família em sua singularidade, com 

necessidades específicas, que extrapolam as questões biológicas e abrangem as circunstâncias 

sociais, éticas, educacionais e psíquicas presentes nos relacionamentos humanos. 

Este estudo se justifica pelo fato de ainda hoje existirem profissionais de saúde que 

negligenciam a legislação vigente no SUS. Justifica-se também por essa temática ser apontada 

pelas agendas governamentais como fomentadora de conhecimentos necessários atualmente. 

Estes fatores são reflexo do distanciamento da aplicabilidade prática da humanização. 



Para maior aproximação com a temática de estudo, foi feita uma busca na BVS 

(Biblioteca Virtual de Saúde), nas seguintes bases de dados: Lilacs, Scielo, Pubmed e Bdenf. 

Como estratégia de busca, foram utilizados descritores contidos nos Descritores em Ciências 

da Saúde – DeCS, a saber: Parto Humanizado; Lei do acompanhante; Lei do acompanhante 

associado a Enfermagem; Parto associado a Psicologia; Acompanhante; Direitos da Mulher; 

Assistência Integral à Saúde da Mulher; Acolhimento; Acolhimento associado a maternidade. 

Para seleção das obras foi realizada leitura atenta buscando os artigos que estavam 

adequados à temática apresentada. Dentre os critérios de inclusão estão: ter o texto completo 

disponível, anos mais recentes possíveis, idioma em português e estar dentro do assunto 

desejado. Abaixo, na tabela 1, são apresentados os descritores usados, o número de artigos 

apresentados pelas bases de dados, aqueles que foram filtrados e em quantos ficaram e o 

número de artigos utilizados. 

 

Tabela 1: Descritores utilizados nos bancos de dados 

DESCRITORES Nº ARTIGOS 

ENCONTRADOS 

Nº ARTIGOS USADOS 

Parto Humanizado 400 – filtrados para 22 16 

Lei do acompanhante 25 – filtrados para 13 12 

Lei do acompanhante + 

enfermagem 

5 3 

Parto + psicologia 6365 – filtrados para 110, 

seguido de 32 

6 

Acompanhante 40 – filtrados para 13 1 

Direitos da Mulher 10981 – filtrado para 39 3 

Assistência Integral à saúde 

da mulher 

9342 – filtrados para 8 5 

Acolhimento 911 – filtrados para 185 1 

Acolhimento + 

Maternidade 

82 – filtrados para 27 2 

FONTE: PEREIRA, B. M. A percepção das puérperas quanto a importância da presença do acompanhante na 

sala de parto. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal Fluminense – UFF. Niterói. 2016. 84p. 

 

 Com relação aos descritores apresentados na tabela acima, todos foram de grande 

importância para a fundamentação da pesquisa. De cada descritor, foram selecionados vários 

artigos, após filtração de cada um de acordo com alguns critérios. O descritor “Parto 

Humanizado” gerou um número de 400 artigos, nos quais foram filtrados, ficando um total de 

16 artigos. Desse descritor surgiram artigos com uma gama de assuntos relacionados ao tema 

principal.  

 O descritor “Lei do Acompanhante” foi de suma importância para embasar a 

legislação, de forma que foi possível aprofundar o assunto. Surgiram 25 artigos, que foram 



filtrados para 13, dos quais 12 foram utilizados. O mesmo descritor foi somado ao descritor 

“Enfermagem” para que os dois fossem relacionados, gerando maior desenvolvimento do 

tema, apresentando 5 artigos, onde 3 foram utilizados.  

 A pesquisa com os descritores “PARTO AND PSICOLOGIA” foi utilizada para 

descrever os sentimentos gerados na mulher pela gestação, pato e nascimento. A partir deles 

surgiram 6.365 artigos, que foram filtrados até chegar a 32, sendo utilizados 6.  

 Do descritor “Acompanhante” surgiram 40 artigos, onde somente 1 foi utilizado. O 

descritor “Direitos da mulher” foi o que gerou o maior número de artigos (10.981), porém 

após ser filtrado, somente 3 foram utilizados. A partir de “Assistência Integral à saúde da 

mulher” surgiram 9.342 artigos, nos quais 5 foram relevantes.  

 O descritor “Acolhimento surgiu após início da etapa de resultados e discussão. 

Surgiram 911 artigos, que foram filtrados para 185, dos quais apenas 1 foi utilizado. Esse 

mesmo descritor foi somado ao “Maternidade”, surgindo 82 artigos, que foram filtrados para 

27 e usados apenas 2. 

 Dessa forma a pesquisa apresentada foi fundamentada na literatura, de onde surgiram 

temas secundários ao tema principal. 

 

1.5 CONTRIBUIÇÕES 

 

Para a área da pesquisa, este trabalho poderá ser usado como referência e também 

poderá influenciar o desenvolvimento de outras pesquisas relacionadas ao tema, gerando 

maior disseminação da humanização do parto. 

Sobre a contribuição para o ensino, com este trabalho, os estudantes da área da saúde 

poderão receber o conhecimento a respeito das leis que amparam os direitos da mulher sobre a 

presença do acompanhante na sala de parto e refletir sobre a importância dessa presença, se 

ela de fato faz alguma diferença fisiológica e psicologicamente durante a parturição. 

Este estudo também poderá contribuir aos profissionais da área da saúde que 

acompanham essas parturientes, pela visão da mulher, como a presença do acompanhante 

pode ser um fator facilitador de um momento tão difícil. Essa pesquisa deverá mostrar as 

instituições que a presença do pai ou de qualquer outra pessoa de escolha da parturiente é de 

grande relevância para um melhor progresso do nascimento de uma criança, para maior 

segurança da mãe e para aumentar o vínculo dessa família. 

Segundo Longo, Andraus e Barbosa (2010), o profissional enfermeiro é a figura 

mediadora entre a gestante e os demais participantes desse processo. O enfermeiro também é 



responsável por detectar necessidades de cuidado, por efetivar o apoio emocional e por criar 

laços afetivos oportunos para garantir a educação em saúde para a família. Assim, a gestante 

pode ter um parto com redução dos fatores de estresse e uma boa evolução do processo 

parturitivo. 

Nesse contexto, insere-se o cuidado de enfermagem na contribuição para a atenção à 

mulher e no apoio à equipe de saúde. Esse cuidado deve respaldar o cumprimento das rotinas 

de forma flexível, a fim de proporcionar segurança e satisfação à mulher no seu processo de 

parir. 

Assim, a enfermagem está inserida na estimulação da participação familiar com o 

intuito de fortalecer a mulher e também na formação de vínculos afetivos entre mãe, família e 

bebê. Dessa forma, pesquisas com essa temática têm o intuito de influenciar o cumprimento 

da legislação por todos os profissionais envolvidos no processo parturitivo (MACHADO E 

PRAÇA, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 ASPECTOS PSICOSSOCIAIS DO PARTO 

 

Segundo Silva e Silva (2009), a gestação é um evento importante nas vivências 

familiares, geradora de grande repercussão na constituição familiar e na formação de laços 

afetivos entre seus membros. Ao levar em consideração a psicodinâmica da gravidez, este 

período pode ser levado em consideração como uma situação de crise evolutiva, ou seja, que 

faz parte do processo normal de desenvolvimento do ser humano. 

A experiência de gerar um filho é um momento de destaque no ciclo vital da mulher e 

do homem com repercussões importantes para seus meios familiares. Assim, a gestação 

invariavelmente, é um período de intensas mudanças no corpo e na psique da mulher, além 

das expectativas, planos e projetos desenvolvidos pela família. Tal processo da significação 

está intrinsecamente ligado ao envolvimento psicoafetivo da unidade familiar (SILVA E 

SILVA, 2009, p. 394).  

O parto é considerado um momento difícil que pode desencadear sentimentos 

positivos e negativos, como sofrimento, medo de engravidar novamente e depressão (SILVA, 

BARBIERI E FUSTINONI, 2011). Para Dodou et al (2014), o parto e o nascimento são 

momentos marcados por sentimentos profundos, com um grande potencial para estimular a 

formação de vínculos e provocar transformações pessoais. 

O cuidado prestado à mulher durante o processo de parir sofreu muitas modificações 

através dos tempos, decorrentes da medicalização e institucionalização do parto, dos avanços 

tecnológicos e do desenvolvimento da medicina (SEIBERT et al, 2005).  Os acontecimentos 

na vida da mulher, segundo Moura et al (2007), ocorriam em suas casas, onde elas trocavam 

conhecimento e descobriam afinidades, e a presença masculina era considerada incômoda.  

A institucionalização do parto no Brasil ocorreu durante a década de 40, que, de 

acordo com Moura et al (2007), permitiu a medicalização e controle do período gravídico-

puerperal, favorecendo à submissão da mulher, que deixou de ser protagonista do processo 

parturitivo, perdendo sua privacidade e autonomia. 

Apesar da hospitalização do parto e dos avanços tecnológicos terem sido de grande 

importância na redução das taxas de mortalidade materna e perinatal, também houve a 

contribuição para que hoje a parturiente deixe de ser a protagonista e para o afastamento da 

família, tornando-se desconhecido e amedrontador para as mulheres (SEIBERT et al, 2005).  



Brüggemann, Parpimelli e Osis (2005) descrevem que hospitalizar o parto afastou a 

família e a rede social do processo de nascimento. Isso ocorreu por conta da estrutura física e 

das rotinas hospitalares, que foram planejadas para atender as necessidades dos profissionais 

de saúde e não das parturientes. As mulheres eram internadas em salas de pré-parto coletivo, 

sem privacidade, atendidas com práticas baseadas em normas e rotinas. Isso tornou-as 

passivas e impediu a presença de alguém de seu convívio social para apóia-las. 

Para Sarmento e Setúbal (2003), as condutas médicas baseadas somente nas 

habilidades técnicas não são suficientes. Elas precisam ser potencializadas especialmente pela 

compreensão dos aspectos psicológicos da gestação, parturição e puerpério. Os autores 

supracitados descrevem alguns dos sentimentos vividos pela mulher, como o temor à dor, 

teme não suporta-la, sucumbir à ela, perder o controle. Além do medo da morte, existe o 

medo de ser dilacerada, de que o nascimento destrua sua feminilidade e genitalidade 

(SARMENTO E SETÚBAL, 2003, p.264). 

A partir desta visível necessidade de mudança na atenção ao parto, segundo Dodou et 

al (2014), em 1980, iniciou-se um movimento organizado para priorizar as tecnologias 

apropriadas na assistência à parturiente e a sua qualidade. No Brasil, esse movimento recebeu 

a denominação de humanização do parto. Dentre as práticas que foram preconizadas, segundo 

o Ministério da Saúde (2001) e a Organização Mundial de Saúde (1996), há a possibilidade da 

parturiente escolher a pessoa que a acompanhará na maternidade. 

 

2.2 HUMANIZAÇÃO DO PARTO 

 

A organização e o funcionamento dos sistemas de saúde na década de 1980 foram 

marcados pelos princípios da “eficácia”, “otimização” e “eficiência”. A partir dos anos 1990 

são incorporadas as noções de “qualidade”, “eqüidade”, “satisfação” e “autonomia do 

usuário”. Neste bojo se situa a humanização da atenção à saúde (FORTES, 2004). 

O autor supracitado afirma que humanizar refere-se à possibilidade de uma 

transformação cultural da gestão e das práticas desenvolvidas nas instituições de saúde, 

assumindo uma postura ética de respeito ao outro, de acolhimento do desconhecido, de 

respeito ao usuário entendido como um cidadão e não apenas como um consumidor de 

serviços de saúde. 

A Organização Mundial de Saúde (1996) propõe a humanização da assistência ao 

parto com o objetivo de promover o parto e o nascimento saudáveis e a prevenção da 



mortalidade materna e perinatal, com intervenções criteriosas, evitando-se excessos na 

utilização dos recursos tecnológicos disponíveis. 

O conceito de humanização do parto é bastante diversificado. Castro e Clapis (2005) 

afirmam que há movimentos defendendo a humanização do parto como um processo que 

respeita a individualidade das mulheres, colocando-as como protagonista e buscando uma 

adequação da assistência à cultura, crenças, valores e diversidades de opiniões dessas pessoas. 

Para Monte, Gomes e Amorim (2011), a humanização do parto não significa mais uma 

nova técnica ou mais conhecimento, mas sim o respeito à fisiologia do parto e à mulher e 

muitos serviços médicos ignoram as regulamentações exigidas pela OMS e Ministério da 

Saúde por diversos motivos. 

Machado e Praça (2006) afirmaram que o processo de humanização também depende 

da relação paciente-profissional-instituição, sendo um processo composto por fatores como 

comunicação, empatia, conhecimentos técnico-científicos e respeito pelos seres humanos.  

 

Humanizar o parto significa colocar a mulher no centro e no controle como sujeito 

de suas ações. Fazer com que ela participe intimamente e ativamente das decisões 

sobre seu próprio cuidado (SILVA; BARBIERI; FUSTINONI, 2011, p. 61).  

 

 

Para a Rede Feminista de Saúde, a humanização do parto refere-se ao respeito e à 

promoção dos direitos de mulheres e crianças a uma assistência baseada na evidência 

científica da segurança e eficácia, e não na conveniência de instituições ou profissionais 

(REDE FEMINISTA DE SAÚDE, 2002). 

 

A humanização engloba uma série de diferentes aspectos referentes às ideias, aos 

valores e às práticas, envolvendo as relações entre os profissionais de saúde, os 

pacientes, os familiares e os acompanhantes, incluindo os procedimentos de rotina 

do serviço e a distribuição de responsabilidades dentro dessa equipe. No entanto, tais 

fatores tornam-se fragmentados se a experiência do nascimento não for reconhecida 

em seus aspectos emocionais (MACHADO; PRAÇA, 2006, p. 276). 

 

Vendo essas definições de humanização do parto, para Dodou et al (2014), a presença 

de um acompanhante é uma prática que foi incorporada no movimento em direção à 

humanização do processo de nascimento, fornecendo aspectos positivos, tanto para os 

profissionais de saúde como para os pais e as crianças. 

Para Priszkulnik e Maia (2009), a humanização do parto assemelha-se ao conceito de 

humanização da própria assistência hospitalar. O cuidado humanizado vai se desenvolver 

quando a equipe multiprofissional for capaz de detectar, sentir e interagir com as pacientes e 



familiares e for capaz de estabelecer uma relação de respeito ao ser humano e aos seus 

direitos essenciais. 

Segundo Moura et al (2007), o modelo de assistência obstétrica no Brasil ainda é 

extremamente intervencionista, o que tem contribuído para o aumento da taxa de cesáreas e 

morbimortalidade materna e perinatal. Perdomini (2010) diz que, por motivos como esses, o 

MS tem investido em programas e políticas que visam uma prática mais humanizada, 

integralizada e que respeite os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), mas também os 

direitos dos seus usuários. Um exemplo, segundo a OMS (1996) é a criação dos Centros de 

Parto Normal (CPN), que atendem as normas preconizadas pelo Ministério da Saúde, 

conforme Portaria 985/99 GM. 

 

Segundo a OMS, os CPN’s constituem-se em unidades de atendimento ao parto 

normal, localizadas fora do centro cirúrgico obstétrico, dispondo de um conjunto de 

elementos destinados a receber a parturiente e seus acompanhantes, permitindo um 

trabalho de parto participativo, empregando práticas baseadas em evidências 

recomendadas e que diferenciam dos serviços tradicionais de atenção obstétrica 

(MACHADO, PRAÇA, 2006, p. 275). 

 

Dessa forma, Perdomini (2010) afirma que caberia ao CPN atender a mulher e sua 

família em um ambiente acolhedor, garantindo a presença de acompanhante de escolha dela e 

respeitando a individualidade de cada parturiente. 

Além do CPN e do Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar 

(PNHAH), também foi criado, em 2000, o Programa de Humanização ao Pré-natal e 

Nascimento, que, segundo o MS (2002), tem como objetivo integralizar a atenção à mulher, 

fundamentando-se em dois aspectos: é dever das unidades de saúde atender com dignidade a 

mulher, seus familiares e o recém-nascido e o parto e nascimento devem ser acompanhados de 

forma que beneficiem a mulher durante o trabalho de parto e parto, evitando-se práticas 

intervencionistas. 

O MS (2001) afirma que o bem estar físico e emocional da mulher são fatores de 

extrema importância para o bom desenvolvimento do trabalho de parto e parto. O que 

transforma o nascimento em um momento que será lembrado positivamente e de forma 

especial é o respeito ao direito da mulher a privacidade, a segurança e conforto, com uma 

assistência humana e de qualidade, aliado ao apoio familiar durante a parturição. 

 

O apoio emocional de um acompanhante de escolha da parturiente é eficaz para que 

a mulher possa suportar a dor e tensão. Neste sentido, o acompanhante necessita do 

apoio e colaboração dos profissionais de saúde na condução adequada da assistência 

à mulher. É importante que os profissionais de saúde estejam sensibilizados quanto à 



relevância da presença do acompanhante para parturiente no decorrer do trabalho de 

parto, como também precisam estar preparados para executarem suas atividades 

junto ao acompanhante e parturiente, informando-os sobre a evolução e condutas a 

serem realizadas durante o processo de nascimento. São atitudes simples, mas 

eficazes que podem influenciar positivamente a realidade da assistência da mãe e 

seu concepto (MOURA et al, 2007, p. 453). 

 

2.3 LEI DO ACOMPANHANTE 

 

Dodou et al (2014) diz que o acompanhante no processo de parturição da mulher antes 

se detinha àquelas instituições que permitiam e tinham condições para tal. Porém, há 11 anos 

esse direito vem sendo assegurado pela lei 11.108 de 07 de abril de 2005. 

Segundo Brüggemann, Parpinelli e Osis (2005), a Conferência sobre Tecnologia 

Apropriada para o Nascimento e Parto, que ocorreu em Fortaleza, em 1985, foi o primeiro 

momento que levou a criação dessa lei, onde a OMS recomendou o livre acesso de um 

acompanhante, escolhido pela parturiente, no parto e puerpério. 

Os autores supracitados também afirmam que somente em maio de 2000 foi lançada 

uma campanha pela Rede de Humanização do Nascimento, inspirada nas evidências 

científicas dos benefícios do acompanhante no parto, na luta por esse direito da mulher. Essa 

campanha foi apoiada por órgãos como a Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais 

e Direitos Reprodutivos, a Associação Brasileira de Obstetrícia e Enfermeiras Obstetras e a 

União dos Movimentos Populares de Saúde de São Paulo. 

Como resultado de toda essa mobilização, 

 

Foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República a 

Lei n. 11.108, de 7 de abril de 2005, que obriga os serviços de saúde do Sistema 

Único de Saúde (SUS), da rede própria ou conveniada, a permitirem a presença de 

um acompanhante escolhido pela parturiente durante todo o período de trabalho de 

parto, parto e pós-parto imediato (BRASIL, 2005, seção 1, p. 1). 

 

Segundo a OMS (1996), o incentivo a participação do acompanhante ocorreu por 

causa do reconhecimento de que a presença do acompanhante é uma prática humanizada. A 

vivência de mulheres que tiveram essa oportunidade durante o parto é diferente das que 

viveram essa experiência sozinhas. O respeito da escolha da mulher sobre seu acompanhante 

foi classificado como uma prática comprovadamente útil e que deve ser estimulada, pois 

possui base em evidências científicas. 

O conceito de acompanhante tem sido utilizado para descrever o suporte por 

diferentes pessoas, de acordo com o contexto assistencial envolvido, podendo ser 



profissionais, companheiro/familiar ou amiga da parturiente, doula e mulher leiga 

(BRÜGGEMANN; PARPINELLI; OSIS, 2005, p. 1317). 

Frutuoso e Brüggemann (2013) afirmam que a pessoa escolhida pela mulher é 

responsável pelo apoio, desenvolvendo medidas que contemplam de modo especial, os 

aspectos emocionais e de conforto físico. Porém, esse acompanhante deve ser acolhido e 

inserido no contexto institucional, recebendo as orientações necessárias. 

Os autores supracitados também mostraram em sua pesquisa que os acompanhantes 

avaliaram a experiência como positiva, expressando satisfação acerca de vários aspectos, 

como contribuição para uma vivência tranquila do parto, presenciar o nascimento do filho e 

acompanhar a assistência prestada. 

Segundo Dodou et al (2014), é essencial que os acompanhantes sejam inseridos no 

contexto da gestação desde o início, para viabilizar um suporte contínuo e efetivo à 

parturiente, e que estes acompanhantes tenham acesso as atividades educativas para que 

possam, de fato, contribuir com a parturição.  

 

2.4 BENEFÍCIOS DA PRESENÇA DO ACOMPANHANTE 

 

Conhecidos são os relatos de mulheres sobre o parto que, além de ansiedade, 

curiosidade e expectativa, revelam medo frente à dor (OLIVEIRA et al, 2011, p. 248). 

Hodnett, Fredericks e Julie (2010) e Palinski et al (2012) evidenciam que o 

acompanhamento da parturiente por um familiar durante o parto contribui física e 

emocionalmente à mulher. O acompanhante fornece conforto e encorajamento, o que permite 

reduzir os sentimentos de solidão, a ansiedade e os níveis de estresse.  

Segundo Monte, Gomes e Amorim (2011), o acompanhante é de extrema importância 

durante todo o processo de parturição por deixar a mulher mais calma, confortável, segura, 

tranquila, ficando mais à vontade em um momento tão importante de sua vida. Os autores 

afirmam que a presença do acompanhante proporciona uma maior abrangência ao cuidado, 

pois amplia a observação à parturiente e a comunicação de suas necessidades, além de 

também afirmarem que o acompanhante pode se tornar um elo entre a parturiente e o 

profissional, pois como a mulher está impossibilitada de ir até o profissional, o acompanhante 

poderá realizar esse papel. 

Moura et al (2007) afirma que o acompanhante favorece uma boa evolução do período 

gravídico-puerperal, podendo haver diminuição das complicações, da utilização de 

analgésicos, ocitocina, partos cesáreos e do tempo de hospitalização.  



Oliveira (2011) diz que a inserção do acompanhante na sala de parto constitui um dos 

métodos não farmacológicos para a redução da dor. 

Além dos benefícios citados pelos autores acima, o Ministério da saúde diz que o 

acompanhante durante o parto e puerpério deixam a mulher mais tranquila e segura, havendo 

diminuição do tempo de trabalho de parto e do número de cesáreas (BRASIL, 2001). 

Na pesquisa realizada por Dodou et al (2014), observou-se que a participação paterna 

foi significativa, sendo esta uma oportunidade de desenvolver o vínculo com a criança desde o 

nascimento, compartilhar as responsabilidades com a companheira e vivenciar o momento do 

parto, já que esse é um acontecimento único na vida do casal, e não só da mulher. 

Oliveira et al (2011) diz que, no contexto atual, o medo de sofrer durante o parto, além 

de assustar as mulheres, impõe-lhes uma vivência de solidão em um ambiente desconhecido e 

no qual são cercadas por pessoas estranhas. O fato de ter alguém para compartilhar o 

momento de dificuldade vivenciado é considerado importante pelas mulheres no puerpério 

imediato, a necessidade de dividir a experiência que descrevem como dor e sofrimento, como 

se o fato de ter alguém ao lado contribuísse pelo menos para amenizar a sensação de solidão. 

Um dos benefícios da presença do acompanhante na sala de parto, afirmado por 

Dodou et al (2014), caso esse acompanhante seja o companheiro da mulher, é o 

fortalecimento da relação do casal ao compartilharem juntos a experiência do nascimento do 

filho. 

Dodou et al (2014) também demonstra em sua pesquisa algumas das atividades 

desenvolvidas pelos acompanhantes, como o toque, a massagem, segurar a mão, 

proporcionando motivação para a parturiente, auxílio na deambulação e mudanças de posição. 

No Brasil, o Ministério da Saúde (2001) reconhece os benefícios e a ausência de riscos 

associados à inserção do acompanhante e recomenda que todos os esforços devem ser 

realizados para garantir que toda parturiente tenha uma pessoa de sua escolha para encorajá-la 

e dar-lhe conforto durante todo o processo do nascimento. 

 

2.5 A ENFERMAGEM NA EFETIVAÇÃO DE DIREITOS E INSERÇÃO DO 

ACOMPANHANTE NA SALA DE PARTO 

 

 Para entender o papel da enfermagem na introdução do acompanhante de escolha da 

parturiente no cenário do parto, é importante conhecer primeiramente a inserção da 

enfermagem no contexto da obstetrícia e sua participação na humanização do parto. 



 A assistência ao parto, segundo Vieira (2008), era exercitada por parteiras, conhecidas 

por “aparadeiras” ou “comadres”, mulheres de confiança da gestante, que a partir de sua 

própria experiência, se familiarizaram com as manobras externas para favorecer o parto e com 

os demais eventos que acompanhavam a gravidez e o puerpério. O parto era realizado na 

privacidade das casas das parturientes, cercada de outras mulheres e de sua família. 

 Mouta e Progianti (2009) contam que, em 1988, foi implantado no Rio de Janeiro o 

projeto de inserção da enfermeira obstétrica na assistência à parturiente hospitalizada, com o 

objetivo de reduzir os índices de asfixia perinatal e controlar e vigiar o trabalho de parto. 

 Diniz (2005) afirma que foi durante a criação da Rede Nacional pela Humanização do 

Parto e Nascimento (REHUNA), em 1993, que a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 

Janeiro iniciou a implantação do modelo humanizado no parto e nascimento através da 

inauguração da Maternidade Leila Diniz. Foi nessa unidade que a enfermeira obstétrica teve 

um papel determinante no desenvolvimento das práticas humanizadas. 

 No ano de 1998 foram criadas as portarias MS 2815 de 29 de maio de 1998 e MS 163 

de 22 de setembro de 1998, que propõe a assistência ao parto de baixo risco pela profissional 

enfermeira obstétrica e cria o modelo do Laudo de Enfermagem para Emissão de Autorização 

de Internação Hospitalar – AIH, respectivamente (PORFÍRIO, PROGIANTI, SOUZA; 2010). 

 O Programa de Humanização de Pré-natal e Nascimento (PHPN), criado no ano de 

2000, reúne um conjunto de normas e portarias para estruturar os incentivos financeiros 

específicos objetivando garantir um número mínimo de consultas no período pré-natal e uma 

qualidade do atendimento no momento do parto.  

 Segundo Almeida e Tanaka (2009), o PHPN foi criado para aprimorar o Programa de 

Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), que embora tivesse como base o 

atendimento integral à mulher, era ainda questionado quanto à qualidade da assistência 

prestada e ao impacto na mortalidade materna. 

 De acordo com Bittencourt et al (2014), a qualidade dos serviços obstétricos assume 

um importante papel para o alcance de melhorias na saúde materna e infantil. O PHPN, 

segundo Almeida e Tanaka (2009), enfatiza a afirmação dos direitos da mulher, propondo a 

humanização como estratégia para a melhoria na qualidade do atendimento. Suas principais 

ações para a redução da mortalidade materna visavam garantir o direito da gestante ao acesso 

a atendimento digno e de qualidade na gestação, parto e puerpério. 

Segundo Freitas et al (2009), percebe-se a ocupação da assistência ao parto por 

enfermeiras obstétricas desde o final dos anos 80, que vem desenvolvendo as práticas 

consideradas apropriadas segundo as diretrizes da política de humanização.  



 A humanização do parto refere-se ao respeito a fisiologia do parto, sem a realização de 

condutas invasivas desnecessárias. Segundo Diniz (2005), são imprescindíveis no processo 

parturitivo: a valorização dos aspectos culturais e sociais e da autonomia feminina. A atenção 

humanizada refere-se ao protagonismo feminino, onde o profissional deve estar apto a 

desenvolver o suporte físico e emocional, com utilização de práticas não invasivas. 

Um dos princípios para a assistência humanizada ao parto, segundo Santos et al 

(2012), é a introdução do acompanhante na sala de parto, podendo ser este o companheiro da 

parturiente ou alguém da família, sendo essa inclusão considerada uma tecnologia de cuidado 

de enfermagem obstétrica. Os autores também dizem que a enfermagem, além de prestar os 

cuidados necessários durante o processo parturitivo, também precisa reconhecer os cuidados 

que podem ser realizados pelos acompanhantes e os benefícios da sua presença.  

Os profissionais de saúde, como agentes da inserção da humanização no cenário do 

parto, tem possibilidade de repadronizar a assistência ao parto e nascimento e de fornecer 

informações adequadas aos usuários e a outros profissionais, com o intuito de aumentar a 

atenção integral na prática do cuidar. Dessa forma, para a humanização da assistência, além 

da legislação e de prorrogativas institucionalizadas é necessária a obtenção de conhecimento 

científico e a inclusão de novos valores para o parto e nascimento por parte dos profissionais 

de saúde e dos gestores (LONGO, ANDRAUS E BARBOSA, 2010). 

Os autores supracitados também ressaltam a importância da contribuição das 

instituições formadoras na mudança de paradigma na atenção ao parto, se realmente 

nortearem a formação dos profissionais alinhadas aos princípios do SUS e das novas 

diretrizes curriculares e também da educação permanente dos profissionais que atuam na 

assistência obstétrica (LONGO, ANDRAUS E BARBOSA, 2010). 

Como dito anteriormente, apesar da existência dos benefícios da presença do 

acompanhante na sala de parto e da legislação vigente, ainda existem muitas maternidades 

que impedem esse fator de humanização. Santos et al (2012) diz que o que se observa no 

cotidiano das maternidades é o despreparo dos profissionais em lidar com a figura do 

acompanhante como participante do processo parturitivo. 

Existem pesquisas como as citadas nos próximos parágrafos, que afirmam a existência 

de diversos motivos ditos pelos profissionais de enfermagem justificando a recusa da presença 

do acompanhante. Na pesquisa realizada por Santos et al (2012) alguns enfermeiros 

destacaram a presença do acompanhante como necessária para o apoio emocional e social a 

parturiente, para o alívio do desconforto e para garantir a segurança. 



Já na pesquisa realizada por Brüggemann et al (2014), foi destacado que a presença do 

acompanhante depende da autorização médica, sendo a lei e as evidências científicas 

ignoradas. Malheiros et al (2012) afirma que a resistência dos profissionais é um dos 

obstáculos para a implementação de práticas humanizadas. 

Brüggemann et al (2014) também afirma que em muitos lugares a presença do 

acompanhante sofre um preconceito pelos profissionais, sendo justificado pelo despreparo 

desses acompanhantes sobre a fisiologia do parto. Santos et al (2012) diz que essa visão está 

associada com o modelo tecnocrático de assistência, que prevalece os interesses dos 

profissionais. 

A falta de estrutura física, de recursos humanos e matérias também é vista como um 

obstáculo. Segundo a ANVISA (2008), por meio da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC 

n. 36), os serviços de saúde brasileiros, em julho de 2008, receberam um prazo de 180 dias 

para adequar a estrutura física para acomodar a mulher e seu acompanhante, a fim de 

promover privacidade e segurança, de acordo com os princípios de humanização. Porém, a 

pesquisa realizada por Brüggeman et al (2014) com o enfermeiro chefe do centro obstétrico  

de 12 serviços de saúde mostraram que os hospitais ainda não se adequaram as diretrizes. 

Nagahama e Santiago (2008) afirmam que mesmo o papel dos profissionais de saúde 

na implantação da assistência humanizada ser de grande importância, a participação dos 

gestores é necessária para a efetivação dessas práticas no serviço de saúde. Brüggemann et al 

(2007) diz que a discussão sobre a Lei nas instituições poderia ser uma estratégia de inserção 

dos acompanhantes na sala de parto, contribuindo para a satisfação das parturientes. 

A aceitação e inclusão do acompanhante dependem não só de mudanças na atitude 

dos profissionais, mas também do apoio institucional e de estratégias de gestão, que 

valorizem a assistência centrada no usuário. Para isso, é importante que os gestores 

oportunizem espaços para discussão com o corpo assistencial e administrativo da 

instituição, conhecendo as potencialidades e fragilidades dos recursos disponíveis 

para a implementação da Lei. O modelo de gestão deve estimular a participação dos 

profissionais de saúde, para que o planejamento possa incluir estratégias para a 

resolução das dificuldades que impedem a extensão desse direito a todas as 

parturientes. Além disso, é importante que os gestores conheçam as políticas 

públicas referentes à saúde da mulher, busquem recursos e estabeleçam parcerias 

para a adequação do serviço, e promovam a educação permanente 

(BRÜGGEMANN et al, 2014, p. 276). 

 

A implementação da Lei do Acompanhante também depende da atuação dos 

profissionais de saúde, incluindo os enfermeiros, tanto da atenção hospitalar quanto dos 

outros níveis de atenção, como por exemplo, através da educação em saúde, empoderando a 

mulher e sua família para que exijam o cumprimento deste direito. 

 



3. METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de uma pesquisa do tipo descritiva exploratória, com base nos dados 

coletados em um grupo específico, tendo como objetivo o conhecimento de suas experiências 

práticas pessoais, suas características e expectativas.  

A pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno. São incluídas as pesquisas que objetivam levantar as 

opiniões, atitudes e crenças de uma população (GIL, 2007, p.42). 

Gil (2007) afirma que existem pesquisas que, embora definidas como descritivas a 

partir de seus objetivos, acabam servindo mais para proporcionar uma nova visão do 

problema, o que as aproxima das pesquisas exploratórias. 

 

A pesquisa exploratória consiste em investigações empíricas, porém o objetivo é a 

formulação de questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver 

hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou 

fenômeno, para realização de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar e 

clarificar conceitos (FIGUEIREDO E SOUZA, 2005, p.79). 

 

 

Gil (2007) também diz que as pesquisas exploratórias tem como objetivo proporcionar 

maior familiaridade com o problema, de modo a torna-lo mais explícito ou a construir 

hipóteses, aprimorando as ideias ou descobrindo intuições. Seu planejamento é flexível, o que 

possibilita a consideração dos mais variados aspectos em relação ao fato estudado. 

Foi adotada uma abordagem qualitativa para esta pesquisa, por pretender-se buscar a 

compreensão das práticas e sentimentos vivenciados pela população que foi estudada.  

Segundo Appolinário (2011), a pesquisa qualitativa normalmente prevê a coleta de 

dados a partir de interações sociais do pesquisador com o fenômeno pesquisado. Dela não se 

pode extrair previsões nem leis que podem ser extrapoladas para outros fenômenos diferentes 

daquele que está sendo pesquisado. 

 

O método qualitativo fundamenta-se em informações deduzidas das 

interações interpessoais e da co-participação dos informantes. O pesquisador é um 

participante ativo, ele interage em todo o processo, compreende, interpreta e analisa 

os dados a partir da significação das informações coletadas (FIGUEIREDO E 

SOUZA, 2005, p.72). 

 



As metodologias qualitativas são aquelas capazes de incorporar a questão do 

significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais 

(MINAYO, 2010, p.22). 

Minayo (2010) também afirma que esse tipo de método que tem fundamento teórico, 

além de permitir desvelar processos sociais ainda pouco conhecidos referentes a grupos 

particulares, propicia a construção de novas abordagens, revisão e criação de novos conceitos 

e categorias durante a investigação. 

 

3.2 CAMPO DO ESTUDO 

 

O estudo teve como campos a Maternidade Municipal Alzira Reis e a maternidade do 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). 

A Maternidade Municipal Alzira Reis conta com equipes com obstetras, pediatras, 

anestesistas, fisioterapeutas, psicólogo, assistente social, nutricionista e enfermeiras com 

especialização em obstetrícia e pediatria. Estes profissionais oferecem atendimento às 

gestantes de baixo risco residentes no município Niterói e contam com o apoio de dois 

hospitais de grande porte para suporte nos casos de alta complexidade. 

Esta maternidade dispõe de 18 leitos, distribuídos em 5 alojamentos conjuntos, 

atendendo à demanda sem que ocorra superlotação, devido a alta rotatividade, pois as 

gestantes não apresentam complicações.  

O outro campo do estudo, o HUAP, foi inaugurado no dia 15 de janeiro de 1951. 

Atualmente é a maior e mais complexa unidade de saúde da cidade de Niterói e, portanto, 

considerado na hierarquia do Sistema Único de Saúde como hospital de nível terciário e 

quaternário, isto é, unidade de saúde de alta complexidade de atendimento. 

Este hospital atende a população da Região Metropolitana II que engloba, além de 

Niterói, as cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. Sua 

área de abrangência atinge uma população estimada em mais de 2 milhões de habitantes e, 

pela proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, atende também parte da população desse 

município. 

A maternidade do HUAP localiza-se no oitavo andar do prédio principal e é registrada 

como maternidade de alto risco. Ela encontra-se em obra para melhoria do atendimento às 

gestantes. Apresenta 6 leitos no alojamento conjunto e 7 leitos para intercorrências com 

gestantes, um centro obstétrico com duas salas de cirurgia e uma sala de parto normal. 

 



A escolha destes dois campos ocorreu devido a realização do Ensino Teórico-Prático 

da disciplina Enfermagem na Saúde da Mulher II no sexto período da graduação em 

enfermagem, onde houve a oportunidade de presenciar diversas situações. 

 

3.3  PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

Turato (2011, p.353) diz que “sujeito” é aquele que se investiga em qualquer 

empreendimento em que o ser humano é o objeto do estudo. 

Segundo Minayo (2010), para dimensionar a quantidade de entrevistas na pesquisa 

qualitativa, utiliza-se o critério de saturação, que é o conhecimento formado pelo 

pesquisador, no campo, de que conseguiu compreender a lógica interna do grupo ou da 

coletividade em estudo. 

Para Turato (2011), antes da entrada em campo ou no início da coleta dos dados, um 

pesquisador de abordagem qualitativa não poderá dizer quantos indivíduos entrevistará, já que 

conta com a opção metodológica de trabalhar com amostragem proposital, que é uma escolha 

deliberada de respondentes. 

Os participantes desta pesquisa foram trinta (30) puérperas, quinze (15) de cada campo 

descrito, que tiveram seus filhos de parto do tipo normal ou cesariano com ou sem a presença 

de um acompanhante. O número de participantes não foi escolhido para fins comparativos dos 

dois campos mencionados. Foi utilizado o mesmo número de puérperas em cada campo para 

manter um padrão, sem que tivesse maior número em uma maternidade que em outra. Porém 

o total de puérperas de cada campo só foi determinado ao final das entrevistas, após 

determinação do critério da saturação. 

A seleção baseou-se na disponibilidade e interesse dessas mulheres em participar do 

estudo, sendo desenvolvidos alguns critérios de inclusão e exclusão. 

Os critérios de inclusão foram: mulheres na condição obstétrica de puerpério com 

idade maior de dezoito anos, que estavam internadas em alguma das duas maternidades 

citadas como cenário e concordaram em participar da pesquisa mediante assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Os critérios de exclusão foram: puérperas com idade menor que dezoito anos, 

consideradas adolescentes, segundo o Título I, art 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(BRASIL, 2012) e puérperas que apresentaram alterações psicológicas que poderiam vir a 

impedir a participação na pesquisa. 

 



3.4 COLETA DE DADOS 

 

Foram utilizados para a coleta de dados dois instrumentos (APÊNDICE 1), um 

formulário inicial para obter dados do perfil sociodemográfico das puérperas e uma entrevista 

semiestruturada. A coleta foi realizada no mês de dezembro de 2015 e janeiro de 2016, após 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 

O primeiro instrumento teve como objetivo traçar um perfil das puérperas 

participantes da pesquisa, identificando questões relativas à idade, escolaridade, cor, religião, 

conjugalidade, qual tipo de ocupação, se tem carteira assinada, qual a composição familiar e 

onde mora. Figueiredo e Souza (2005) afirmam que o formulário é uma das mais práticas e 

eficientes técnicas de coleta de dados, por ser aplicável aos mais diversos segmentos da 

população, inclusive aos analfabetos, uma vez que o preenchimento é feito pelo entrevistador. 

A entrevista é uma conversa realizada face a face entre o informante e o entrevistador, 

cuja finalidade, segundo Figueiredo e Souza (2005), é obter dados autênticos através de uma 

conversação dirigida ou livre. É orientada para um determinado propósito, visando sempre 

buscar as informações significativas para o tema em estudo. 

Recorre-se à entrevista sempre que se “tem a necessidade de obter dados que não 

podem ser encontrados em registros e fontes documentais e que podem ser fornecidos por 

certas pessoas” (CERVO E BERVIAN, 1996, p.136).  

A aplicação do roteiro de entrevista semiestruturada teve como finalidade alcançar os 

objetivos propostos para esta pesquisa. Este tipo de entrevista possibilita acesso a uma gama 

de informações profundas sob um contexto determinado. O pesquisador tem a possibilidade 

também de recorrer a este instrumento caso tenha restado alguma dúvida durante a entrevista, 

assim como construir novas estratégias de ação para coletar dados, caso ainda seja desejado. 

 

Em uma entrevista lidamos com uma fala relativamente espontânea, com um 

discurso falado, que uma pessoa – o entrevistado – orquestra mais ou menos a sua 

vontade. Encenação livre daquilo que esta pessoa viveu, sentiu e pensou a propósito 

de alguma coisa. A subjetividade está muito presente: uma pessoa fala. Diz “Eu”, 

com o seu próprio sistema de pensamentos, os seus processos cognitivos, os seus 

sistemas de valores e de representações, as suas emoções, a sua afetividade e a 

afloração do seu inconsciente (BARDIN, 2011, p.93-94). 

 

 

 

 

 



3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Esta pesquisa segue a Resolução 466/12 (Diretrizes e Normas Reguladoras de 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos) do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e foi submetida 

ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina / Hospital Universitário Antônio 

Pedro (CEP-CMM / HUAP) vinculado a Universidade Federal Fluminense (UFF), sendo 

aprovada pelo CAAE 45489215.2.0000.5243 (ANEXO 1), com número de protocolo 

1.334.313 em 23 de novembro de 2015. 

As participantes do estudo assinaram duas cópias do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE (APÊNDICE 2), que consta informações sobre a pesquisa de forma a 

alcançar o pleno entendimento dos participantes. Uma das cópias foi cedida as participantes e 

a outra foi arquivada junto dos demais documentos oriundos da pesquisa. Conforme os 

preceitos éticos de pesquisas envolvendo seres humanos, todas as participantes tiveram suas 

identidades preservadas, sua participação foi voluntária, com esclarecimentos sobre os 

objetivos da pesquisa. 

Foi facultado o direito de recusa à participação em qualquer fase da pesquisa, sem 

nenhum ônus à participante. Além disso, os contatos das responsáveis pela condução da 

pesquisa estavam presentes no TCLE para o recebimento de dúvidas, críticas e sugestões. 

Como toda pesquisa realizada com seres humanos, existem riscos e benefícios. Por se 

tratar de um momento de extrema delicadeza, a abordagem dessas puérperas é um risco a 

geração de diversos sentimentos, como tristeza, ansiedade, frustração, dentre outros. Porém, 

após tomarem conhecimento dos objetivos e das contribuições do estudo, as puérperas podem 

se sentir motivadas a querer ajudar a melhorar a atual situação da saúde da mulher brasileira. 

Isso pode gerar um sentimento de inclusão social na mulher. 

Foi solicitado o apoio do serviço de psicologia do HUAP, sendo este vinculado 

também a Maternidade Alzira Reis, sendo assinado um Termo de Compromisso (ANEXO 2) 

caso houvesse necessidade de assistência à mulher após as entrevistas, o que não foi 

necessário. 

Todo material adquirido durante a pesquisa só será utilizado para este fim e após um 

período de 5 anos este será destruído, conforme Resolução 466/12 do CNS. 

 

 

 

 



3.6 ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

Considerando a opção pela abordagem qualitativa ao estudo, a análise e interpretação 

dos dados tiveram como enfoque a exploração do conjunto de opiniões e sentimentos 

envolvidos em relação ao objeto de estudo. A escolha para análise dos dados foi a Análise de 

conteúdo na modalidade temática. 

Segundo Minayo (2010), a expressão mais comumente usada para representar o 

tratamento dos dados de uma pesquisa qualitativa é a Análise de Conteúdo.  

Bardin (2011) diz que não se trata de um instrumento, mas de um leque de apetrechos; 

ou com maior rigor, será um único instrumento, mas marcado por uma grande disparidade de 

formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as comunicações. 

 

Minayo (2010, p.303) afirma que a análise de conteúdo diz respeito a técnicas de 

pesquisa que permitem tornar replicáveis e válidas inferências sobre dados de um 

determinado contexto, por meio de procedimentos especializados e científicos. 
 

 

Assim, Bardin define a análise de conteúdo como: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens 

(BARDIN, 2011, p.48). 

 

 

Minayo (2010) também afirma que a análise de conteúdo parte de uma leitura de 

primeiro plano das falas, depoimentos e documentos, para atingir um nível mais profundo, 

ultrapassando os sentidos manifestos do material. Todos os procedimentos levam a relacionar 

estruturas semânticas (significantes) com estruturas sociológicas (significados) dos 

enunciados e a articular a superfície dos enunciados dos textos com os fatores que 

determinam suas características: variáveis psicossociais, contexto cultural e processo de 

produção da mensagem. 

Fazer uma análise de conteúdo consiste em descobrir os núcleos de sentido que 

compõem uma comunicação, cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o 

objeto analítico visado (MINAYO, 2010, p.316). 

 



Silva e Fossá (2013) afirmam que a análise de conteúdo é uma técnica de análise das 

comunicações, que irá analisar o que foi dito nas entrevistas ou observado pelo pesquisador, 

buscando classificá-los em temas ou categorias que auxiliam na compreensão do que está por 

trás dos discursos. 

A análise de conteúdo de Bardin, segundo os autores supracitados, com relação à 

interpretação, gira ao redor de dois pólos: o rigor da objetividade e a fecundidade da 

subjetividade (SILVA E FOSSÁ, 2013). 

Existem várias modalidades de Análise de Conteúdo, sendo a mais apropriada para 

investigação qualitativa em saúde a Análise Temática, que será utilizada na pesquisa 

apresentada. Segundo Bardin (2010), o tema é a unidade de significação que se liberta 

naturalmente de um texto analisado segundo critérios relativos à teoria que serve de guia a 

leitura.  

Segundo Oliveira (2008), a modalidade temática de análise de conteúdo pressupõe 

algumas etapas, definidas por Bardin: pré-análise; exploração do material ou codificação; 

tratamento dos resultados, inferência e interpretação.  

Na pré-análise são desenvolvidas as operações preparatórias para a análise 

propriamente dita. Consiste num processo de escolha dos documentos ou definição do corpus 

de análise; formulação das hipóteses e dos objetivos da análise; elaboração dos indicadores 

que fundamentam a interpretação final. 

Silva e Fossá (2013) afirmam que a primeira etapa compreende a leitura do material, 

no caso de entrevistas, estas já estarão transcritas. Efetua-se a organização do material a ser 

investigado, o que serve para a condução das operações sucessivas de análise. 

Além da leitura flutuante, esta fase compreende a escolha dos documentos, que 

consiste na definição do corpus da análise; a formulação de hipóteses e objetivos a partir da 

leitura inicial; e a elaboração de indicadores a fim de interpretar o material coletado. 

A escolha dos dados a serem analisados deve obedecer a exaustividade (nada fica fora 

da análise), a representatividade (utilização de amostragem se o material permitir), a 

homogeneidade (obedecer a critérios precisos de escolha) e pertinência (a fonte documental 

corresponde adequadamente ao objetivo). 

A fase de exploração do material ou codificação consiste no processo através do qual 

os dados brutos são transformados sistematicamente e agregados em unidades, as quais 

permitem uma descrição exata das características pertinentes ao conteúdo do expresso no 

texto. 



Nesta segunda etapa, segundo Silva e Fossa (2013), será realizada a construção de 

operações de codificação, considerando-se os recortes dos textos em unidades de registros, a 

definição de regras de contagem e a classificação agregação das informações em categorias 

simbólicas ou temáticas. 

O autor supracitado também diz que o texto das entrevistas é recortado em unidades de 

registro (palavras, frases, parágrafos), agrupadas tematicamente em categorias iniciais, 

intermediárias e finais, as quais possibilitam as inferências. Por este processo indutivo ou 

inferencial, procura-se não apenas compreender o sentido da fala dos entrevistados, mas 

também buscar-se-á outra significação ou outra mensagem através ou junto da mensagem 

primeira. 

Na etapa de tratamento dos resultados, inferência e interpretação busca-se colocar em 

relevo as informações fornecidas pela análise, através de qualificação simples (frequência). 

Consiste na captação dos conteúdos aparentes e ocultos contidos em todo o material coletado. 

A análise comparativa é realizada através da justaposição das diversas categorias existentes 

em cada análise, ressaltando os aspectos considerados semelhantes e os que foram concebidos 

como diferentes. 

Segundo Cavalcante, Calixto e Pinheiro (2014), existem algumas limitações na 

Análise Temática. Há temas que são reprimidos, de difícil verbalização ou de difícil 

manifestação visual. Assim, o instrumento de coleta de dados deve ser bem elaborado, de 

forma que leve o sujeito à manifestação de suas percepções. 

Uma outra limitação descrita pelos autores supracitados está relacionada à amostra dos 

sujeitos. Na pesquisa qualitativa e na análise temática o foco não está na quantificação dos 

participantes. No entanto, alguns autores propõem o critério de saturação das informações 

para o fechamento amostral. 

 

A saturação de informações a suspensão de inclusão de novos participantes quando 

os dados obtidos passam a apresentar, na avaliação do pesquisador, uma certa 

redundância ou repetição, não sendo considerado relevante persistir na coleta de 

dados. Assim utiliza-se, em alguns momentos, o critério de saturação das 

informações justificando o quantitativo de sujeitos elencados (TURATO et al, 2008, 

p.17). 

 

Apesar das limitações, a análise temática permite o estudo dos fenômenos sociais 

atrelados a um objeto, bem como suas interações. Portanto, a análise de conteúdo na 

modalidade temática é um recurso metodológico que pode servir a muitas disciplinas e 



objetivos, uma vez que tudo o que pode ser transformado em texto é passível de ser analisado 

com a aplicação desta técnica (OLIVEIRA, 2008). 

A análise de dados foi realizada a partir do conteúdo exposto pelas entrevistas 

realizadas com as puérperas e fundamentada na literatura atualizada sobre a importância da 

presença do acompanhante na sala de parto. 

As entrevistas coletadas foram transcritas e armazenadas em banco de dados a fim de 

facilitar análise do conteúdo apresentado. Após a análise, foram criadas três categorias 

principais e uma subcategoria, todas elas descritas na próxima seção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 4.1 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DAS PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

 A Tabela 2 mostra o perfil geral com as informações coletadas antes das entrevistas. 

Além dos dados gerais das puérperas, foram analisados também os dados obstétricos como 

número de gestações, número de filhos vivos, número de abortos, número de falecimentos, os 

tipos de parto, se houve intercorrências com a mãe ou com o feto e presença de acompanhante 

na sala de parto. 

As participantes do estudo não serão identificadas pelo nome. Elas serão identificadas 

pela letra “E” e por seu respectivo número.  

Utilizando os critérios de inclusão e exclusão, foram entrevistadas apenas maiores de 

18 anos, que leram, assinaram e guardaram uma cópia do TCLE, que não possuíam nenhuma 

alteração psicológica e que tiveram ou não acompanhantes de sua escolha na sala de parto. 

 

 

 



 

 

Tabela 2: Perfil Geral das Participantes do Estudo 
ENTREVISTADA

S 

Idad

e 

Raça 

autodeclarad

a 

Religião Ocupação Carteira 

Assinad

a 

Estado 

civil 

Escolaridad

e 

Composiçã

o familiar 

Bairro Gest

a 

Par

a 

Aborto Tipo de 

parto 

atual 

Intercorrência 

no parto atual 

Acompanhant

e no pato 

atual 

E1 24 Branca Evangélica 

não 

praticante 

Do lar ----- União 

estável 

Ens. Médio 

compl 

Marido; 

filho mais 

velho 

Maria 

Paula 

2 2 0 Normal Não Não 

E2 19 Parda Católica Do lar  ----- União 

estável 

Ens. Médio 

compl. 

Marido e 

sogra 

Centro, 

Niterói 

1 1 0 Cesarian

a 

Perda de 

líquido; feto 

em agonia 

Não 

E3 20 Branca Não Repositora Sim União 

estável 

Ens. Médio 

Compl. 

Marido Charitas 1 1 0 Normal Não Sim 

E4 23 Parda Evangélica 

afastada 

Do lar ----- União 

estável 

Primeiro 

ano do ens 

médio 

Marido; 

pai; filha 

mais velha 

Sapê 2 2 0 Normal Não Sim 

E5 19 Preta Cristã Prof ed. 

Infantil 

Não União 

estável 

Ens. Médio 

compl. 

Marido; 

mãe; irmã; 

sobrinhos 

Venda das 

pedras 

1 1 0 Cesarian

a 

Não Sim 

E6 24 Preta Não Vendedora Sim União 

estável 

Segundo 

ano do ens 

médio 

Marido; 

mãe; irmã; 

padrasto 

Cantagalo 1 1 0 Cesarian

a 

Não Não 

E7 26 Parda Cristã Do lar ---- Casada Ens. Médio 

compl 

Marido; 2 

filhos mais 

velhos 

Piratining

a 

3 3 0 Normal Não Sim 

E8 29 Parda Não Do lar ---- Casada Ens. Médio 

compl. 

Marido; 

filhos; mãe 

Fonseca 4 3 1 Cesarian

a 

Não  Não 

E9 29 Parda Não Operadora de 

caixa 

Não União 

estável 

EEns. 

Médio 

compl. 

Marido Vista 

alegre 

3 1 2 Cesarian

a 

Não Não 

E10 29 Parda Evangélica Operadora de 
caixa 

Sim União 
estável 

Ens. Médio 
compl 

Marido Jardim 
Catarina 

1 1 0 Normal Não Sim 

E11 22 Preta Evangélica Do lar ---- União 

estável 

Ens. 

Fundam. 
Compl 

Marido; 

filha mais 
velha 

Sapê 2 2 0 Cesarian

a 

Não Sim 

E12 35 Branca Espírita 

cardecista 

Cinegrafista Não União 

estável 

Ens médio 

compl 

Marido; 

filho mais 
velho; 

sogra 

Itaipú 2 2 0 Cesarian

a 

Posicionament

o complicado 
do bebê 

Sim 

E13 32 Branca Evangélica Operadora de 
caixa 

Sim União 
estável 

Ens. Médio 
compl 

Marido; 
irmã; 

cunhado; 

sobrinho 

Fonseca 1 1 0 Cesarian
a 

Cesariana de 
emergência 

Não 

E14 21 Branca Não Desempregad

a 

----- União 

Estável 

Ens. Médio 

compl 

Marido Fonseca 1 1 0 Normal Não Sim 

E15 19 Preta Evangélica Estudante ----- Solteir
a 

Cursando 
seg. ano do 

ens. Médio 

Mãe; dois 
irmãos 

Maceó 1 1 0 Normal Não  Sim 

E16 19 Preta Não Do lar ------ União 
estável 

Primeiro 
ano do ens. 

Médio 

Marido São 
Francisco 

2 1 1 Cesarian
a 

Não Não 



E17 38 Branca Evangélica Do lar ------ Casada Ens. Médio 
compl 

Marido; 
filhos mais 

velhos 

Porto das 
rosas, São 

Gonçalo 

4 3 1 Cesarian
a 

Não Não 

E18 21 Parda Evangélica Do lar ------ Casada Ens médio 
compl 

Marido Itaúna, 
São 

Gonçalo 

1 1 0 Normal Não  Sim 

E19 37 Preta Católica Gari Sim Solteir
a 

Ens. 
Fundam 

compl 

Filha mais 
velha 

Caramujo 4 2 2 Cesarian
a 

P.A. alta Não 

E20 24 Preta Cristã Faturista 
hospitalar 

Sim Casada Ens médio 
compl 

Filha mais 
velha 

Fonseca 3 2 1 Cesarian
a 

Não Não 

E21 22 Parda Espírita Dona de salão 

de beleza 

Não Solteir

a 

Ens 

superior 
incompleto 

Pai; mãe; 

irmã 

Itaipú 1 1 0 Cesarian

a 

Bebê na UTI Não 

E22 28 Preta Evangélica Do lar ------ Casada Ens médio 

compl 

Marido; 

filho mais 
velho 

Itaúna, 

São 
Gonçalo 

3 2 1 

faleciment
o 

Cesarian

a 

Mãe com 

plaquetas 
baixas 

Não 

E23 35 Branca Evangélica Do lar ------ Casada Ens. Médio 

compl 

Marido Fonseca 1 1 0 Cesarian

a 

Diabetes 

Gestacional 

Não 

E24 38 Parda Testemunh

a de Jeová 

Do lar ------ Casada Ens fundam 

compl 

Marido; 

filho mais 

velho 

Sapê 4 2 2 Casarian

a 

Eclâmpsia Não 

E25 29 Preta Não Do lar ------ União 

estável 

Ens fundam 

incompleto 

Marido; 4 

filhos mais 

velhos; 
irmão 

Cavalão 5 5 0 Normal Cordão 

umbilical 

enroscado no 
pescoço 

Não 

E26 27 Preta Evangélica Do lar ------ Casada Ens médio 

compl 

Marido Caramujo 1 1 0 Normal Não Sim 

E27 25 Branca Católica Professora Sim Casada Superior Marido São 

Gonçalo 

1 1 0 Cesarian

a 

Útero de Delfo Sim 

E28 19 Parda Não Estudante ------ Solteir
a 

Cursando 
primeiro 

ano do ens 

médio 

Namorado Maria 
Paula 

1 1 0 Normal Epsiotomia Sim 

E29 25 Branca Evangélica Copeira Sim Solteir

a 

Segundo 

ano ens 

médio 

Mãe Caramujo 3 2 1 

faleciment

o 

Normal Não Não 

E30 36 Parda Católica Doméstica Não Solteir

a 

Ens fundam 

compl 

2 filhos 

mais velhos 

Charitas 4 3 1 

faleciment

o 

Cesarian

a 

P.A alta e 

Diabetes 

gestacional 

Não 

FONTE: PEREIRA, B. M. A percepção das puérperas quanto a importância da presença do acompanhante na sala de parto. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal 

Fluminense – UFF. Niterói. 2016. 87p.



 

 

Os gráficos gerados mostram as porcentagens de puérperas de acordo com o total de 

30, relacionadas as informações coletadas do perfil sociodemográfico. 

O gráfico 1 mostra que a idade das puérperas entrevistadas variou de 19 a 40 anos. 

Foram divididas em 3 grupos (19-25 anos; 26-32 anos; 33-40 anos) para facilitar a forma de 

análise. O grupo com maior número de puérperas foi o de 19 a 25 anos, com 16 puérperas, o 

que mostra uma população jovem nas maternidades. O segundo grupo identificado no estudo, 

de 26 – 32 anos, foi composto por 8 puérperas e o último grupo por 6 puérperas. 

Em estudo realizado por Spindola, Penna e Progianti (2006), a maioria da população 

puerperal estudada encontrava-se na faixa etária (19 – 25 anos). Apesar dos dados 

apresentados, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2014) evidencia que na última década houve 

um envelhecimento da estrutura etária das mulheres no momento do parto, com aumento da 

proporção de mães com 30 anos ou mais de idade, passando de 22,5% em 2000 para 30,2% 

em 2012. 

 O Ministério da Saúde (BRASIL, 2014), também disse que a idade das mulheres no 

momento do parto apresentam variações regionais. Na região Sudeste, a ocorrência de 

nascidos vivos em mulheres com 30 anos ou mais de idade é mais frequente, representando 

pouco mais de 30% dos nascimentos. A região com maior população em idade semelhante a 

do estudo apresentado é a do Norte, apresentando 29,8% da população com 20 – 24 anos. 

 

GRÁFICO 1: Idade das Puérperas Entrevistadas, 2016 

 

FONTE: PEREIRA, 2016 

  

Com relação a Raça autodeclarada (GRÁFICO 2) pelas puérperas houve um maior 

percentual de mulheres autodeclaradas pardas (37%), seguidas de mulheres negras (33%) e 

por último o grupo de mulheres brancas (30%). Nenhuma foi autodeclarada amarela ou 

indígena. 
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20% 
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26 - 32 anos

33 - 40 anos



 

A pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2014), a comparação foi 

feita com idade segundo a cor/raça das mulheres. O resultado apresentado foi que mães 

indígenas, pardas e pretas são as mais jovens. Entre as pardas e pretas, que foram os grupos 

com maior número de puérperas do atual estudo, cerca de 20% dos nascimentos ocorreram 

antes dos 20 anos. Em contraste, mais de 35% de mães brancas tem seus filhos com 30 anos 

ou mais de idade. 

 

GRÁFICO 2: Raça autodeclarada das puérperas, 2016 

 

FONTE: PEREIRA, 2016 

 

 O Gráfico 3, que fala sobre a religião das participantes do estudo, demonstra que a 

maioria tem religião e pratica, sendo o grupo composto por 20 puérperas (67%), sendo a 

religião predominante é a evangélica. Em seguida ficaram as puérperas sem religião, grupo 

composto por 8 puérperas (27%). O grupo de puérperas que não praticam suas religiões foi 

composto por 2 mulheres (7%). 

 

GRÁFICO 3: Religião das puérperas, 2016 

 

FONTE: PEREIRA, 2016 
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 Com relação ao gráfico 4, que fala da ocupação das puérperas em seu dia-a-dia, foram 

distinguidas 5 categorias: Trabalha fora com carteira assinada, no qual 7 puérperas fizeram 

parte; Trabalha fora sem carteira assinada, com um grupo de 5 puérperas; Estudante, onde 

somente 2 puérperas foram encaixadas; Desempregada, com apenas 1 puérpera; Dona de casa, 

esta última intitulada pelas entrevistadas de “Do lar”, com um grupo composto por 14 

puérperas (47%), sendo a ocupação predominante.  

 As pesquisas de Spindola, Penna e Progianti (2006) e Leite et al (2009) obtiveram 

resultados semelhantes, sendo 33,8% e 64,8% respectivamente de mulheres consideradas 

Donas de casa.  

 Em 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) declarou que, apesar 

das mulheres serem maioria na população em idade ativa, elas ainda são minoria na população 

ocupada (IBGE, 2011). 

 Segundo indicadores do IBGE (2015), o número de pessoas em idade ativa em abril de 

2015 foi estimado em 43,6 milhões. Já a população economicamente ativa foi estimada em 

24,3% milhões. O número de trabalhadores com carteira de trabalho assinada no setor privado 

foi estimado em 11,5 milhões. E o contingente de desocupados em abril de 2015 foi estimado 

em 1,6 milhão. 

 

GRÁFICO 4: Ocupação das puérperas, 2016 

 

FONTE: PEREIRA, 2016 

 

O gráfico 5 descreve o estado civil das entrevistadas. A categoria União Estável 

obteve 43%, com um total de 13 mulheres, seguida das mulheres casadas, grupo composto 

por 10 mulheres (33%). A categoria Solteira/Namorando é composta por mulheres que 

relataram terem ninguém e por aquelas que declararam terem namorado também (27%). 
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Diferente do resultado apresentado, Spindola, Penna e Progianti (2006) e Leite et al 

(2009) mostraram em suas pesquisas que a maioria das puérperas eram casadas, mesmo que o 

item união estável tivesse um grande número de puérperas também. 

No País, em 2014, os registros de casamentos entre os cônjuges masculino e feminino 

totalizaram 1.101.586 uniões. A Região Sudeste concentrou o maior número, contabilizando 

533.006 casamentos (48,4%). Desse número apresentado na região Sudeste, 17,5% foi no Rio 

de Janeiro (IBGE, 2014). 

A tendência de evolução recente nas taxas de nupcialidade legal resulta de diversas 

mudanças que vêm ocorrendo nos padrões de composição dos arranjos conjugais e familiares. 

Dentre elas se destacam as facilidades legais e administrativas atualmente disponíveis para a 

obtenção de divórcios, possibilitando as novas uniões legais e a conversão de uniões 

consensuais e estáveis em casamentos civis, como também os incentivos por meio de 

programas de casamentos coletivos (IBGE, 2014). 

 

GRÁFICO 5: Estado Civil das Puérperas, 2016 

 

FONTE: PEREIRA, 2016 

 

 A escolaridade (GRÁFICO 6) foi dividida em 7 categorias. A categoria Ensino Médio 

Completo forma 57% da população da pesquisa, com um total de 17 puérperas. As categorias 

Fundamental Completo e Ensino médio incompleto foram compostas por 4 puérperas cada, 

tendo cada um 13% da população. Duas puérperas encaixaram na categoria Ensino Médio 

Cursando (7%), uma puérpera declarou estar na categoria Fundamental Incompleto (3%) e 

uma puérpera possuía Superior Incompleto (3%). Apenas 1 puérpera possuía Ensino Superior 

Completo (3%). 

 Diferente do apresentado, a escolaridade da população da pesquisa de Leite et al 

(2009) foi de 47,4% com ensino fundamental incompleto. 
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 Dados do IBGE de 2003 apresentaram uma média superior de anos de estudo das 

mulheres em relação aos homens (7,0 contra 6,8). Refere que a população feminina busca 

uma maior escolaridade em função de transformações socioeconômicas, havendo uma maior 

participação deste contingente populacional na renda das famílias (IBGE, 2004). 

 

GRÁFICO 6: Escolaridade das puérperas, 2016 

 

 

FONTE: PEREIRA, 2016 

 

 

 O item que avaliou a composição familiar da puérpera (GRÁFICO 7) analisou apenas 

as pessoas que moram com ela. Foram distinguidas 4 categorias: Somente familiares (o que 

inclui pai, mãe, irmãos, avós, tios, primos, etc.), composta por 3 puérperas (10%); Familiares 

e marido (que também pode ser considerado companheiro ou namorado), composta por 7 

puérperas (23%); Marido/companheiro/namorado com ou sem filhos, composta por 17 

puérperas (57%), sendo a maioria da população da pesquisa; Filhos mais velhos, com um total 

de 3 puérperas (10%).  

 

GRÁFICO 7: Composição familiar das puérperas, 2016 

 

FONTE: PEREIRA, 2016 
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 Após análise dos dados gerais, foram analisados os dados obstétricos das participantes 

do estudo. 

 Das 30 puérperas entrevistadas, a maioria estava na primeira gestação (47%). Com 

relação ao número de abortos, a maioria sofreu nenhum (77%), tendo 4 puérperas sofrido 1 

aborto e 3 puérperas sofrido 2 abortos. 

 No Brasil, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), divulgada em agosto de 

2015, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015), cerca de 15% das 

brasileiras de 18 a 49 anos sofreram aborto espontâneo em 2013, muitas vezes por causa da 

genética. 

 Das 23 puérperas que não sofreram aborto contando todas as suas gestações, sendo o 

número de filhos nascidos igual ao número de gestações, 3 tiveram falecimento de 1 filho 

pouco depois do parto. 

 O gráfico 8 mostra os tipos de parto que as puérperas tiveram, contando todas as suas 

gestações. As categorias encontradas foram: Somente normal; Somente Cesariana; Normal e 

Cesariana. Metade das puérperas entrevistadas é do grupo “Somente Cesariana” (50%). 

 Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2014), há uma tendência crescente de 

cesarianas em todas as regiões do país entre 2000 e 2012. O Ministério da Saúde também diz 

que nenhuma região atendeu a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) de no 

máximo 15% de partos cesáreos, o que não ocorre no Brasil, onde, desde 2009, mais de 50% 

dos nascimentos ocorreram por este tipo de parto (BRASIL, 2014). 

 

GRÁFICO 8: Tipos de Parto Contando Todas as Gestações, 2016 

 

FONTE: PEREIRA, 2016 

 

 Com relação as intercorrências descritas em pelo menos um parto (Gráfico 9), 19 não 

tiveram nenhum tipo (63%). Porém, das 11 puérperas que sofreram algum tipo de 

intercorrência (37%), apenas 3 estavam com acompanhantes familiares (Gráfico 10). 
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GRÁFICO 9: Intercorrências em pelo menos um parto, 2016 

 

FONTE: PEREIRA, 2016 

 

GRÁFICO 10: Acompanhante com as puérperas que sofreram intercorrências, 2016 

 

FONTE: PEREIRA, 2016 

 

 Para finalizar a montagem e análise do perfil das puérperas entrevistadas, o Gráfico 11 

mostra as puérperas que tiveram e que não tiveram acompanhantes de sua escolha no parto 

atual. O resultado mostrado foi: 17 não tiveram acompanhante (57%) e 13 tiveram 

acompanhante (43%). 

 

GRÁFICO 11: Presença de acompanhante no parto atual, 2016 
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4.2 CATEGORIZAÇÃO TEMÁTICA 

  

 A categorização temática foi baseada nas entrevistas realizadas com as puérperas 

participantes do estudo. Foram lidas as questões respondida de cada entrevista e a partir dos 

temas percebidos foram separadas 3 categorias e 1 subcategoria. As categorias foram 

desenvolvidas de acordo com os objetivos da pesquisa e são as seguintes: 

 

1. O relato do acolhimento e as expectativas das mulheres desenvolvidas ao longo da 

gestação; 

2. A importância da presença do acompanhante na sala de parto para as mulheres e as 

atitudes deles durante o trabalho de parto e parto; 

a. Os sentimentos descritos pelas mulheres que foram gerados pela presença ou 

ausência do acompanhante na sala de parto. 

3. O conhecimento relatado pelas mulheres sobre a legislação que lhes concede o direito 

a um acompanhante. 

 

 

4.2.1  O relato do acolhimento e as expectativas das mulheres desenvolvidas ao longo 

da gestação 

 

 Esta categoria descreve como se deu o acolhimento das puérperas nas maternidades 

segundo seus relatos e também quais eram as expectativas dessas mulheres e se elas foram 

atendidas ou frustradas. 

A Política Nacional de Humanização (PNH) do Sistema Único de Saúde (SUS) define 

“acolhimento” como uma das diretrizes de maior relevância ética-estética-política que procura 

melhorar a escuta, construir vínculos, garantir o acesso com responsabilização e 

resolutividade nos serviços. A PNH também afirma que a proposta do acolhimento é uma das 

formas mais importantes de humanização dos serviços de saúde (BRASIL, 2010).  

 O acolhimento humanizado pressupõe a escuta sensível com intuito de aproximação e 

vinculação, observando o significado multidimensional da experiência vivenciada pelo 

usuário (PELISOLI et al, 2014, p.227). 

 O Ministério da Saúde, através da PNH, diz que o acolhimento, como diretriz, é uma 

tecnologia de encontro, um regime de afetabilidade construído a cada encontro. Portanto é 

como uma construção de redes de conversações afirmadoras de relações de potência nos 



 

processos de produção de saúde. Quando usado como ação técnico-assistencial possibilita que 

ocorram mudanças na relação profissional-usuário, levando ao reconhecimento do usuário 

como sujeito e participante ativo no processo de produção da saúde (BRASIL, 2010). 

 No campo da obstetrícia, o Ministério da Saúde afirma que o acolhimento na entrada 

de maternidades assume peculiaridades próprias às necessidades e demandas relacionadas ao 

processo gravídico. O desconhecimento e os mitos que rodeiam a gestação, o parto e o 

nascimento levam muitas vezes à insegurança e à preocupação da mulher e seus familiares. A 

falta de informação clara e objetiva é um dos fatores que faz com que ela procure os serviços 

de urgência e maternidades com frequência. O acolhimento da mulher e acompanhante tem 

função fundamental na construção de um vínculo de confiança com os profissionais e serviços 

de saúde, favorecendo seu protagonismo especialmente no momento do parto (BRASIL, 

2014). 

 O Ministério da Saúde também afirma, através do Manual de Acolhimento e 

Classificação de Risco em Obstetrícia, que o acolhimento é decisivo tanto para 

reconhecimento de condições clínicas urgentes como também na potencialização da vivência 

do parto e nascimento, experiência única na vida da mulher e de sua família (BRASIL, 2014). 

 Um outro autor que descreve a importância do acolhimento a gestante é Nascimento et 

al (2010), que diz que o acolhimento, como aspecto da política de humanização, implica em 

uma recepção humana e atentiva às queixas, preocupações, angústias e dúvidas das mulheres, 

que são ouvidos, garantindo-lhes a responsabilidade da equipe na resolução dos problemas e 

na continuidade da assistência quando houver necessidade desta. 

 Durante as entrevistas, as puérperas destacaram alguns pontos principais de seus 

acolhimentos. Um deles foi a tentativa de internação mais de uma vez por “não estarem na 

hora do parto”. Quando questionadas sobre o assunto, algumas entrevistadas (por exemplo, 

E1, E3 e E11) relataram que chegavam com algum sintoma do trabalho de parto, porém, 

quando examinadas, a equipe as mandava para casa na maioria dos casos por não terem 

dilatação o suficiente para internação. 

 

 

Eu vim duas vezes. A primeira vez a médica me mandou para casa e 

na segunda eu já fiquei por conta da dilatação (E1). 

Eu tive que vir três vezes porque eu estava tendo dilatação, só que 

sempre mandavam voltar para casa. Eu vim e voltei duas vezes, na 

terceira vez foi que eu fiquei (E3). 



 

Eu cheguei aqui na sexta-feira retrasada e a médica disse que não 

estava na hora. Depois vim na terça, na quinta e nunca estava na 

hora. Aí no domingo a doutora falou para eu voltar na quarta em 

jejum. Quando cheguei na quarta a médica que me atendeu fez a 

conta errada e queria que eu fosse para casa, mas o outro médico 

quis me internar, porque a conta dele deu certa (E11). 

 

 Diante de tais argumentos percebe-se dois possíveis fatores importantes. A falta de 

conhecimento sobre os sinais do trabalho de parto, que pode estar relacionada ao segundo 

fator, o pré-natal deficiente. Segundo Viellas et al (2014), a assistência pré-natal é um 

importante componente da atenção à saúde das mulheres no período gravídico-puerperal, 

onde práticas rotineiras são realizadas, sendo associadas aos melhores desfechos perinatais. 

 Na pesquisa realizada por Viellas et al (2014), poucas mulheres relataram que tiveram 

orientação sobre sinais de trabalho de parto. Os autores disseram que a baixa proporção de 

orientações recebidas durante a assistência pré-natal evidencia o papel insuficiente do pré-

natal na preparação das mulheres para o parto. 

Outro ponto destacado pelas puérperas foi a satisfação com o atendimento. A maioria 

das mulheres relatou estar satisfeita com o acolhimento da equipe, descrevendo esta muitas 

vezes com os adjetivos “atenciosa”, “bondosa”, “receptiva”, “hospitaleira”. 

 

A recepção pela equipe foi muito boa. Eles foram muito legais 

comigo, muito bondosos (E4). 

Foi tudo bem, todos me receberam muito bem. Foram bem receptivos, 

compreensivos, educados, me explicaram tudo com calma (E5). 

A minha recepção foi excelente. Eu fui encaminhada por conta da 

cardiopatia da neném, aí tudo foi preparado, o parto foi programado 

[...]. Foram todos muito cuidadosos, me deixaram tranquila (E20). 

O atendimento foi excelente, os médicos muito bons, muito atenciosos, 

os enfermeiros muito bons, fui muito bem tratada (E30). 

 

 De acordo com os depoimentos analisados, percebeu-se que as entrevistadas fizeram 

uma análise profissional baseada em aspectos morais e de valor. Assim, a interação entre o 

enfermeiro e a parturiente pode ser uma relação de cuidado, na qual o diálogo não é 

simplesmente uma ação isolada de passagem da informação, mas um ato de cuidar, pois por 



 

meio dele pode-se acalmar reduzindo parte do estresse vivenciado durante o processo 

parturitivo (SANTOS et al, 2011). 

 Nesse sentido, as mulheres podem acabar transformando um serviço de saúde 

humanizado em um serviço solidário, descrevendo os profissionais como bondosos e legais. 

Muitas das puérperas que relataram terem sido muito bem recebidas disseram que os 

profissionais as mantiveram bem informadas e explicaram direito tudo o que ia acontecer. As 

informações destacadas por elas foram: como seria o parto, quais procedimentos seriam 

realizados, como seria o pós-parto, as regras da casa, amamentação, cuidados com a puérpera 

e o bebê.  

 

Os profissionais foram muito atenciosos, me fizeram manter a calma, 

me explicaram tudo direitinho, de como ia ser o parto, como ia ser o 

pós-parto (E4). 

Os profissionais falaram das contrações, dilatação, aplicação de 

remédio, como ia ser o atendimento, caso não conseguisse passagem. 

Me explicaram muita coisa, eu me senti muito bem acolhida aqui 

(E5). 

Os profissionais explicaram muita coisa. Tipo, como eu ia ser 

cesariana. Então eles me explicaram como ia ser o procedimento, 

explicaram o porque da cesariana. Explicaram o pós-parto também, 

os cuidados comigo e com o bebê. Tudo direito, tudo certinho (E8). 

 

 Segundo Dias e Deseandes (2006), as mulheres elaboram suas expectativas em relação 

ao momento do parto a partir de experiências anteriores, de materiais informativos e da 

televisão, por meio de informações e conversas com outras mulheres e de seu background 

cultural. 

  

Dentre as principais expectativas das mulheres em relação ao trabalho de parto e 

parto estão a possibilidade de participação ativa nesses momentos, o autocontrole e 

o controle da situação, além de conhecer o profissional que vai atende-la, ter 

segurança acerca do apoio que receberá deste profissional e a expectativa de contar 

com um acompanhante (DIAS E DESEANDES, 2006, p. 2.648). 

 

 

 A gestação é o momento que as mulheres junto de suas famílias muitas vezes montam 

um planejamento para o momento do parto. O pré-natal entra nessa fase como de extrema 



 

importância, sendo fonte de informação e de acolhimento, no qual os profissionais de saúde 

ajudam na elaboração do planejamento. 

 De acordo com as entrevistas coletadas, muitas puérperas apenas planejaram terem um 

bom atendimento, sem pensarem em outros aspectos do parto. Estas puérperas demonstraram 

que aceitaram sem questionar as imposições da equipe, muitas vezes por não terem o 

conhecimento de seus direitos. 

 Algumas puérperas tiveram durante a gestação a expectativa de terem parto do tipo 

normal e um acompanhante de sua escolha, na maioria das vezes o companheiro estando em 

primeiro lugar.  

 Dessas puérperas que esperavam ter o acompanhamento familiar, muitas não se 

sentiram frustradas por não terem o conhecimento sobre a lei do acompanhante. Algumas das 

entrevistadas não se importaram com a falta do acompanhante, por terem sido bem atendidas 

pela equipe, porém em algum momento da entrevista elas declararam que se tivessem o 

acompanhante, o processo teria sido melhor. Da mesma forma que algumas mulheres tiveram 

suas expectativas atendidas, poucas sentiram-se frustradas por não terem seu planejamento 

seguido. 

 

Assim, eu não cheguei a pensar nisso e não sabia se podia, mas para 

mim foi tranquilo, porque os médicos, o anestesista foram muito 

atenciosos, foi muito importante isso, que eles me deram apoio, me 

deram força, me acalmaram. Foi bom, mas se tivesse uma pessoa da 

minha família seria melhor com certeza, [...] daria mais segurança 

(E19). 

Eu fiz o pré-natal todo direitinho e me falaram que eu ia ficar 

acompanhada o tempo todo. Mas eu não tive acompanhante, eu fiquei 

sozinha toda hora. [...] Eu estava confiante de que ia ter parto 

normal, porque eu queria parto normal, não queria cesária e eu 

também estava confiante de que ia ter alguém comigo. [...] Foi 

horrível (E21). 

Na verdade eu não esperava nada não. Pra mim eu não ligo não. Na 

hora a dor é tanta que pra mim não faz diferença, faço o que tenho 

que fazer e não me importo com mais nada, só em ter meu filho (E25) 



 

Nós dois queríamos que ele entrasse e ele ficou o tempo todo e foi 

maravilhoso, porque ele pode acompanhar tudo do nascimento da 

filha dele e ficou pertinho (E26). 

 

 Assim, esta categoria mostra que, segundo as entrevistas realizadas, a maioria das 

puérperas sentiram-se satisfeitas com seu acolhimento, sentindo-se bem tratadas e tranquilas, 

muitas vezes descrevendo o serviço de saúde oferecido como um serviço solidário. Apesar de 

algumas terem passado por complicações, estas relataram terem sido acalmadas e 

tranquilizadas pelo bom atendimento da equipe. 

 Com relação as expectativas, percebeu-se que a maioria aceitou as condições impostas 

pela equipe por não terem o conhecimento de seus direitos. Assim, elas chegavam sem 

esperar por mais e sem questionar porque não podiam ter seus acompanhantes pela falta de 

informação.  

 

 

4.2.2  A importância da presença do acompanhante na sala de parto para as 

mulheres e as atitudes deles durante o trabalho de parto e parto 

 

Esta categoria analisa a importância que as mulheres entrevistadas deram a presença 

do acompanhante na sala de parto e descreve as atitudes dos acompanhantes frente ao trabalho 

de parto e parto propriamente dito. 

De acordo com Dodou et al (2014), a lei do acompanhante surgiu devido ao 

reconhecimento pela OMS de que essa prática contribui para a humanização do parto e 

nascimento.  

Assim como já citado no capítulo de Revisão de Literatura, em 1996, a OMS disse, em 

seu documento de assistência ao parto normal, que mulheres que tiveram a oportunidade de 

ter um acompanhante de sua escolha durante o nascimento de seus filhos tiveram uma 

vivência diferente daquelas que não tiveram acompanhante (OMS, 1996). 

O respeito da escolha da mulher sobre seu acompanhante também é citado pela OMS e 

classificado como uma prática comprovadamente útil e que deve ser estimulada, pois possui 

base em evidência científica. 

Segundo Dodou et al (2014), a parturiente precisa de suporte durante todo o processo 

parturitivo. E quando esse suporte é dado pela família, as mulheres relatam avaliações 

positivas da experiência do nascimento, sentindo-se mais satisfeitas e felizes.  



 

Oliveira et al (2011, p. 251) afirmam que 

 

A sensação de solidão devido ao medo de se comunicar com outras pessoas 

presentes na sala de parto, como os profissionais, ainda se mostra evidente. 

Permanecer ao lado de pessoas desconhecidas durante o trabalho de parto e o parto 

desperta, em algumas mulheres, sentimentos negativos. Por isso, a presença de 

alguém conhecido, nesses momentos, se mostra como uma alternativa segura para o 

estabelecimento de comunicação e vínculo com os demais. Pessoas conhecidas 

proporcionam às parturientes oportunidade de expressão sem ameaças, pois o 

sentimento de solidão as torna vulneráveis, enquanto a presença do outro lhes dá 

suporte para a liberdade de expressão. 

 

 

As respostas das participantes do presente estudo não foram diferentes dos resultados 

de outros estudos relacionados a temática. Quando perguntadas sobre o que pensavam a 

respeito da presença do acompanhante na sala de parto, a grande maioria foi segura em dizer 

que achavam uma ótima iniciativa. Muitas descreveram a presença do acompanhante como 

“muito importante”, “necessária” ou “fundamental”, sendo muito citada a solidão no 

momento do parto, que o acompanhante as ajuda a não se sentirem sozinhas. 

 

[...] Pra mim tem uma importância muito boa. Eu queria ele ali 

segurando minha mão, vivenciando aquilo comigo. (E2) 

Faz toda diferença, você se sente mais segura. Tipo assim, não ter 

ficado sozinha [...]. (E3) 

Muito importante né, porque a gente se sente mais confiante, mais 

segura. A gente já se sente meio sozinha, desprotegida ali no meio de 

um monte de gente que a gente não conhece, então é bom sempre ter 

alguém por perto que a gente confia. (E7) 

Muito importante. [...] o acompanhante ajuda a melhorar as 

condições do parto. (E9) 

Acho necessário, ter uma pessoa de confiança. [...]é muito melhor ter 

uma pessoa que a gente conhece perto da gente, vendo o filho da 

gente nascer. (E11) 

Fundamental! Porque você pode ter uma base, ter uma estrutura, ter 

mais segurança. É a questão da gente não se sentir sozinha, porque é 

um período que dá muito medo. (E12) 

 



 

 Alguns estudos revelam que por causa das histórias contadas às mulheres desde a 

infância sobre partos difíceis, foi constituída a cultura do medo do parto. As gestantes 

caracterizam o momento do parto como algo doloroso, assustador, um enfrentamento da 

morte (BEZERRA E CARDOSO, 2005; OLIVEIRA et al, 2010).  

 Esse fato é mostrado nos depoimentos quando algumas mulheres citam a importância 

para a observação, ou seja, para verificar se está tudo indo bem, para sentirem-se mais seguras 

com relação a morte, tanto delas quanto de seus filhos, se estão sendo bem tratadas e para os 

acompanhantes ficarem perto dos filhos delas. 

 

É bom né, é muito bom, até pra ver se está tudo certinho, se estão 

tratando as pessoas bem.[...] Tem equipe que te trata bem, tem equipe 

que te trata mal.[...] é mais pra ver se vão tratar a gente bem. Eu 

acho que é muito mais fácil eles tratarem a gente bem com 

acompanhante do que sem o acompanhante. (E6) 

Ah, eu acho bom, muito bom. Porque a gente fica sem saber das 

coisas, do que está acontecendo e tem tanta reportagem por ai de 

coisas que dão erradas (risos). Ai a gente fica com medo e a pessoa lá 

dentro dá mais segurança. (E17) 

 

 De acordo com autores como Soares et al (2010), Nascimento et al (2010) e Palinski 

et al (2012), a presença do acompanhante durante toda a internação em uma maternidade 

contribui com a humanização do parto e do nascimento, pois além de facilitar e tornar mais 

agradável esse momento para a mulher, oferece o suporte emocional que ela precisa. É uma 

das maneiras de a mulher encontrar forças para levar o parto de forma mais tranquila e calma, 

diminuindo a ansiedade, e, assim, tornar o nascimento o mais "natural" possível. 

 

Eu por exemplo não sei se conseguiria fazer o que eu fiz sem a minha 

mãe lá comigo, porque ela me apoiava, me ajudava, me dava 

força.(E28) 

E o acompanhante ajuda né, porque quando a gente fica nervosa, 

tudo é mais complicado. Com o acompanhante, fica mais calma e 

facilita tudo. (E21) 

Olha, eu acho isso muito legal, uma excelente iniciativa, porque isso 

passa uma segurança muito grande, tanto para a pessoa que fica 



 

esperando quanto para a gestante, que se sente mais segura e 

confiante lá dentro da sala de parto. (E27) 

 

 Alguns autores destacam a importância do acompanhante para o bem-estar físico da 

mulher durante o parto, como os citados a seguir. 

 Santos, Tambellini e Oliveira (2011), Palinski et al (2012) e Hodnett et al (2012) 

dizem que a assistência do acompanhante contribui para o alívio da dor e da tensão, índices de 

Apgar aos 5 minutos maior que 7, diminuição do tempo do trabalho de parto, redução de 

complicações, do número de cesarianas, e do uso de analgesia e ocitocina, oferecendo, assim, 

tranquilidade e segurança à parturiente e concorrendo para a redução do risco de depressão 

pós-parto. 

 

[...] Ajuda muito com a dor, faz tudo ser mais rápido. É muito bom. 

(E14) 

[...]Eu acho que é importante sim ter alguém de confiança lá dentro 

com a gente. Ajudando a acalmar. (E13) 

 

 Um ponto a ser destacado nesta categoria está relacionado as atitudes tomadas pelos 

acompanhantes durante o processo parturitivo.  

 Segundo Dodou et al (2014, p.266),  

 

a presença do acompanhante também contribui para tornar o parto e o nascimento 

mais humanizados, uma vez que essas pessoas adotam atitudes que se perderam ao 

longo do tempo no cuidado à parturiente, como o respeito às suas demandas, 

interesse pelos sentimentos vivenciados pela mulher, e o tratamento carinhoso e 

humano através do toque. 

  

Para Frello e Carraro (2010), Santos, Tambellini e Oliveira (2011) e Palinski et al 

(2012), o suporte dado pelo acompanhante pode ser tanto emocional quanto físico, sendo os 

dois tipos benéficos para o desenvolvimento do parto. O suporte físico é definido por meio de 

ações que envolvam o toque, a massagem, o segurar de mão, proporcionando motivação para 

a mulher vivenciar de forma mais tranquila e gratificante o processo de nascimento. 

 Brüggemann, Parpinelli e Osis (2005) também citam o assunto em sua pesquisa, 

dizendo que o acompanhante apresenta atitudes que foram relevadas ao longo dos anos, como 

o interesse pelos sentimentos da mulher e o toque, representado pelo ato de segurar a mão. 



 

Além dessas atitudes, outras podem ser realizadas, como massagens, auxílio no banho de 

aspersão/imersão, na deambulação e encorajamento no período expulsivo. 

 Antes de analisar as atitudes dos acompanhantes na sala de parto relatadas pelas 

puérperas entrevistadas, a seguir serão identificadas as atividades realizadas durante o 

trabalho de parto, que é visto como um período de extrema importância para um bom 

desenvolvimento do parto propriamente dito.  

 Com relação ao acompanhante no trabalho de parto, foram percebidos alguns grupos. 

As puérperas que tiveram acompanhantes de sua escolha no trabalho de parto foram dividas 

naqueles em que os acompanhantes ajudaram e naquelas que eles não ajudaram.  

 Os acompanhantes que ajudaram tiveram as seguintes atitudes: segurar a mão, 

massagem nas costas, apoio psicológico e emocional, carinho, ajuda para fazer força no parto 

normal, ajuda na observação no parto cesariano, ajuda no movimento da parturiente, 

conversar. Algumas relataram que somente a presença ajudou muito.  

 

Ele sempre estava do meu lado me dando força pra ter nossa filha. 

Foi muito bom. Ele segurava a minha mão e fazia carinho, 

massageava minhas costas. Ficava falando comigo que eu ia 

conseguir.(E3) 

Me ajudava a levantar, quando eu sentia muita dor, segurava minha 

mão, deixava eu bater nele quando eu estava com muita dor (risos). 

Fazia massagem, que as costas doem muito. Me ajudou bastante. (E6) 

Ah sim, ele fez, a massagem, carinho, um abraço, beijo, tentar 

acalmar, dar força. Isso tudo é muito importante naquele momento. 

Isso sempre marca. (E10) 

Ele segurava minha mão, fazia massagem, secava o suor, me ajudava 

a levantar, porque tem uns momentos no trabalho de parto que dá 

vontade de fazer força, aí ele me ajudava e me apoiava. (E26) 

Só a presença da pessoa, já deixa tudo muito mais tranquilo, dando 

apoio, conversando, fazendo carinho, massagem, segurando a mão, 

falando toda hora que vai dar tudo certo, passando confiança. (E11) 

  

Sobre os acompanhantes que não ajudaram, as puérperas relataram que eles ficaram 

muito nervosos ou brincando demais e acabaram não passando a segurança necessária para a 

mulher. 



 

 

A minha mãe ficou mais nervosa que eu, então não ajudou muito não. 

[..]Por ela ter ficado nervosa, acabou não me passando segurança, 

confiança, não me deixou mais tranquila. Mas isso é normal para a 

minha mãe, eu já esperava isso (risos). (E22) 

 

 As mulheres que não tiveram acompanhante no trabalho de parto relataram que a 

equipe ajudou muito, principalmente as enfermeiras, que conversaram muito com elas, 

apoiaram, seguraram a mão, ajudaram a fazer força e a acalmar. 

 

Eu não tive trabalho de parto, fui direto para o centro cirúrgico, mas 

as enfermeiras que ficam lá dentro tentavam me acalmar, me 

ajudavam, falavam comigo. (E20) 

Antes de começar o parto mesmo as enfermeiras ficaram me 

ajudando, me acalmando, falando que estava tudo bem. Então isso 

acaba marcando, esse tipo de atitude. (E23) 

Como eu não tive trabalho de parto, então não tive muito tempo, mas 

o pessoal da equipe, enfermeira, anestesista, eles conversam muito 

com a gente antes do parto, para acalmar, tranquilizar. Deram muita 

atenção. (E30) 

 

 Algumas puérperas não chegaram a ter trabalho de parto e foram logo para o centro 

cirúrgico. As que tiveram acompanhante nesse curto período antes do parto disseram que eles 

ajudaram acalmando. As que não tiveram afirmaram que a equipe ajudou muito na 

tranquilização. 

 Com relação as atitudes tomadas pelos acompanhantes na sala de parto, a maioria das 

puérperas relatou o apoio emocional com palavras de apoio, incentivo, ajuda a fazer força, 

ajuda no posicionamento e ajuda na observação para ver se está tudo bem. 

 

[...] Ficava falando comigo que eu ia conseguir.(E3) 

[...] A médica pedia para eu segurar no ferro e eu segurava ele 

(risos).(E7) 

[...] que ajuda a fazer força, te dá mais segurança, confiança. Ajuda 

muito com a dor, faz tudo ser mais rápido.(E14) 



 

Eu acho que o acompanhante ajuda nisso, a dar segurança, força e 

confiança em nós mesmas, porque é muito complicado lá dentro.(E28) 

 

 Para Longo, Andraus e Barbosa (2010), o acompanhante pode compor mais do que 

simples presença se sua participação ativa durante o processo parturitivo for aceita. Nesta 

condição ele deixa de ser considerado mero representante fiscalizador da assistência 

obstétrica, para assumir o status na rede social de provedor do suporte a parturiente. 

A seguir serão discutidos os sentimentos surgidos nas mulheres durante o parto na 

presença ou ausência dos acompanhantes. Como mostrado na seção do perfil das puérperas 

entrevistadas, 57% não tiveram acompanhantes e 43% tiveram. Assim, os sentimentos foram 

divididos em positivos e negativos. 

 

 

 4.2.2.1 Os sentimentos descritos pelas mulheres que foram gerados pela presença ou 

ausência do acompanhante na sala de parto 

 

 Esta subcategoria implementa a segunda categoria principal por descrever os 

sentimentos gerados pela presença ou ausência do acompanhante na sala de parto. 

Segundo Longo, Andraus e Barbosa (2010, p. 387), o parto é um processo natural que 

envolve fatores biológicos, psicológicos e socioculturais. Por isso, ele constitui para a mulher 

uma experiência de impacto emocional significativo. 

 Este impacto emocional está relacionado a sentimentos gerados tanto durante a 

gestação, quanto nas fases do parto. Tais sentimentos surgem devido aos fortes momentos 

vividos pela mulher enquanto aguarda o nascimento de seu filho. 

 De acordo com Hodnett, Fredericks e Julie (2010) e Palinski et al (2012), o apoio 

emocional fornecido pelo acompanhante que a mulher necessita está relacionado ao conforto 

e encorajamento, o que permite reduzir os sentimentos de solidão, a ansiedade e os níveis de 

estresse. 

 Dentre os fatores que surgem por causa da vulnerabilidade desenvolvida pela mulher 

durante trabalho de parto e parto, segundo Dodou et al (2014), estão o desconforto durante o 

trabalho de parto, medo diante do que está por vir, ambiente não familiar e contato com 

pessoas desconhecidas. 

 Como dito anteriormente, 57% (17) das puérperas entrevistadas não tiveram 

acompanhantes na sala de parto e 43% (13) tiveram acompanhante. Nesse contexto percebeu-



 

se a descrição de diversos sentimentos gerados pela presença ou ausência do acompanhante, 

sendo estes sentimentos positivos ou negativos.  

 As puérperas que tiveram acompanhante na sala de parto descreveram principalmente 

sentir mais segurança, confiança e tranquilidade. Também relataram terem se sentido mais 

fortes, capazes de irem até o fim do processo parturitivo, sentiram maior positividade. 

Algumas das expressões citadas foram “momento de amor, de família”, “mais protegida” e 

“mais acolhida”. As palavras “maravilhoso” e “sensacional” também fora utilizadas. 

 

Ah, para mim foi uma sensação ótima. Não poderia ser melhor. Me 

senti segura, amparada, confiei totalmente nele. Pude sentir o amor 

dele por mim. Me senti forte. (E3) 

Eu me senti protegida, porque a gente ve tanta coisa nos outros 

hospitais, que a mulher tem que ficar sozinha, acaba se sentindo 

protegida por ter alguém perto para poder ajudar. (E4) 

Me senti acolhida, mais forte, me senti capaz de fazer aquilo ali. É um 

momento tão difícil né, tão doloroso, e ter alguém que a gente ama ali 

do nosso lado ajuda a aguentar mais a dor, reduz a dor. (E10) 

Eu senti muito amor. Me senti amparada, mais forte. [...]você ter 

alguém que você confia ali do seu lado, te apoiando, segurando sua 

mão, falando palavras de apoio, isso tudo ajuda muito, transforma 

esse momento difícil num momento de muito amor, aumenta esse 

vínculo familiar. Dividir esse momento que é difícil porém mágico 

com quem a gente ama e confia aumenta esse vínculo né. (E14) 

Eu me senti segura. E como foi o pai dela, então teve aquele 

sentimento de “fomos nós que fizemos”, então foi mais especial ainda. 

Eu me senti confiante de que tudo ia ficar bem. Foi muito bonito e eu 

fiquei muito satisfeita. (E27) 

 

 As puérperas que não tiveram acompanhante na sala de parto descreveram os motivos, 

sendo estes: as puérperas não quiseram devido ao fato de se preocuparem com os 

acompanhantes eleitos; o acompanhante eleito não quis por medo de não aguentar; e a equipe 

não permitiu por não saber como o acompanhante reagiria.  

 Algumas dessas mulheres que não tiveram acompanhante no parto relataram terem 

ficado bem por terem sido bem amparadas pela equipe. Porém tiveram aquelas que, mesmo 



 

ficando tranquilas não tendo acompanhante, preferiam ter alguém da família, pois teria sido 

melhor. 

 Sobre os sentimentos negativos gerados pela ausência do acompanhante, foram 

descritos: frustração, tristeza, medo, um grande vazio, sentimento de ter sido esquecida no 

mundo, solidão, trauma emocional, nervosismo e falta de confiança. A palavra “horrível” foi 

usada por uma das puérperas. 

 

Fiquei meio que decepcionada, mas não podia por ser cesariana de 

emergência. Mas eu estava mais nervosa pelo meu filho estar 

correndo risco e os profissionais foram ótimos, me apoiando. (E2) 

Eu me senti segura porque a equipe foi muito boa, [...] mas é claro 

que eu preferiria que alguém da minha família estivesse perto de mim. 

Seria muito melhor. Acho que eu me sentiria mais forte e 

protegida.(E6) 

Assim, no meu caso, lá dentro eu tive muito medo de não voltar. Tive 

medo de ficar por la mesmo. E olhar para um lado e para o outro e 

não ver ninguém é apavorante. Eu sei que tem os profissionais com a 

gente, eles são ótimos, mas é diferente. Você não ter alguém do seu 

convívio familiar lá do lado é ruim. Parece que você foi esquecido, é 

um vazio muito grande. (E17) 

Foi horrível, porque eu fiquei nervosa. A gente perde a 

confiança.(E21) 

 

 

 Dodou et al (2014) escreveu que a importância do acompanhante no parto e 

nascimento tem relação com a minimização do sentimento de solidão e da dor. A presença e 

as atitudes de alguém conhecido proporcionam conforto e calma, tornando as mulheres mais 

confiantes e seguras. 

 Esta categoria mostrou que as mulheres dão muita importância ao acompanhante na 

sala de parto, porém a falta de informação faz com que elas não reivindiquem seus direitos. 

Os relatos também comprovam que a presença do acompanhante não precisa necessariamente 

ser passiva, mas pode ser ativa através de atitudes que venham a ajudar o desenvolvimento do 

trabalho de parto e a evolução do parto.  



 

A categoria também mostrou que a presença do acompanhante na sala de parto gera 

sentimentos positivos. Já a ausência do acompanhante pode gerar tanto sentimentos tranquilos 

quanto sentimentos negativos, dependendo da situação no qual se encontra a mulher e seus 

familiares. 

 Nesse contexto surge a categoria seguinte, onde será discutido o conhecimento que as 

puérperas tem a respeito da legislação que garante seu direito a acompanhante. 

 

 4.2.3 O conhecimento relatado pelas mulheres sobre a legislação que lhes concede 

o direito a um acompanhante 

 

 A terceira e última categoria analisa o quanto as mulheres entrevistadas conheciam a 

lei do acompanhante, discutindo a influência desse conhecimento no processo parturitivo. 

Frutuoso e Brüggemann (2013) relataram que, apesar da existência da Lei do 

Acompanhante, muitas instituições não cumprem e não mantêm a prática de permitir a 

presença do acompanhante em todas as fases do parto de forma regular e sistemática. Os 

autores apontam como principais fatores impeditivos: a adoção do modelo de assistência ao 

parto centrado na biomedicina; deficiências de infraestrutura e a falta de preparo do 

acompanhante. 

 Segundo Tomeleri et al (2007, p.914) 

 

A possibilidade de ser acompanhante no momento do parto tem sido disseminada de 

maneira informal, pela própria mulher e pelos meios de comunicação, e geralmente 

somente no momento da internação na maternidade, reforçando a necessidade de 

uma maior divulgação da Lei 11.108/2005 durante o acompanhamento de pré-natal, 

nas unidades básicas de saúde e maternidades. 

  

 A maioria das puérperas entrevistadas relatou saber da existência de seu direito a um 

acompanhante de sua escolha. O Gráfico 8 mostra que 60% das entrevistadas fazem parte do 

grupo conhecedor da legislação. Porém, percebeu-se que esse conhecimento varia entre saber 

o que está escrito na lei ou apenas ter ouvido falar a respeito dela. 

 

 

 

 

 

 



 

GRÁFICO 12: Conhecimento das puérperas sobre seu direito a um acompanhante, 2016 

 

FONTE: PEREIRA, 2016 

 

 

 Sabia sim. Soube pelas redes sociais na verdade.(E7) 

Sabia sim, principalmente da presença paterna. Soube pela internet. 

(E12) 

Eu ouvi falar sim, mas eu achava que era só no quarto, não no centro 

cirúrgico. (E24) 

 

 Dessas 18 puérperas (60%) que relataram conhecer seu direito, apenas 5 descreveram 

a lei corretamente. As outras 13 ouviram sobre a lei, porém não souberam descreve-la. 

 

Já ouvi falar. Então, eu sei que a gente tem o direito, mas agora assim 

não estou me recordando. (E4) 

Sim. Eu sei que é direito de toda mulher ter acompanhante na sala de 

parto, não só para menores de idade, no caso maiores também podem 

ter acompanhante. O acompanhante pode ficar com a pessoa até 12 

horas depois do parto. (E8) 

Sim. O que eu sei é que a pessoa tem o direito de ficar né, 

principalmente o pai né, que na lei fala que pai não é visita, que ele 

tem direito a permanecer o tempo todo, inclusive acomodação, 

alimentação. E que isso tem que ser cumprido tanto pelo SUS quanto 

pela rede privada de saúde. (E12) 

Eu não sei exatamente o que está escrito na lei, eu só sei que a mulher 

tem direito de ter um acompanhante. (E13) 



 

Então, eu aprendi no pré-natal, que as médicas do posto que eu fiz 

fazem palestras e ensinam que eu tenho direito a acompanhante do 

início ao fim, que em qualquer lugar que eu entrar eu tenho esse 

direito. (E21) 

Eu conheço sim, mas não sei a fundo o que fala a lei. (E23) 

Eu sei que fala que é obrigatório os hospitais deixarem a entrada do 

acompanhante em todas as fases do parto. (E27) 

 

 Muitas puérperas disseram não saber da existência da lei, tendo algumas relatado que 

achavam que era apenas no trabalho de parto e no puerpério que poderia ter acompanhante. O 

Gráfico 9 mostra que do total de 30 puérperas entrevistadas, 40% (12) nunca ouviu falar sobre 

a lei, justificando que ninguém nunca explicou sobre o assunto. 

 

GRÁFICO 13: Descrição correta da lei pelas puérperas, 2016 

 

FONTE: PEREIRA, 2016 

 

Não sabia. Poxa, se eu soubesse eu teria exigido que ele entrasse. 

[...]Nunca ouvi falar não, nunca me explicaram isso. (E16) 

Não, nunca me explicaram sobre isso. [...]Eu acho que isso deveria 

ser mais divulgado, que ajudaria muitas mães. (E20) 

Não, nunca ouvi falar, pelo menos não por esse nome. (E22) 

Nunca ouvi falar. (E29) 

Nunca ouvi falar, mas acho importante saber. (E30) 

  

Essa categoria mostra que, mesmo a maioria das puérperas relatarem que conhecem a 

lei, um número grande, de acordo com o total de entrevistadas, disse não saber da existência 

da mesma. E analisando por completo, percebe-se que poucas souberam descrever a 



 

legislação. Dessa forma verifica-se a pouca divulgação do assunto no pré-natal e em alguns 

casos a falta de interesse. 

Esta pouca divulgação da lei do acompanhante durante o pré-natal é explícita em 

outras pesquisas, como a de Santos et al (2008), realizada com gestantes em três Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) de Campinas. Nessa pesquisa, a maioria das mulheres entrevistadas 

(60%) declarou não conhecer o direito a um acompanhante nas fases do parto. Das gestantes 

que declararam conhecer seu direito, apenas duas foram informadas por profissionais de 

saúde. Isso mostra que as áreas que mais deveriam informar a gestante sobre esse direito, 

consideradas como fontes fidedignas de informação, não o fazem de maneira eficaz ou não o 

realizam. 

A falta de informação da população sobre seus direitos, o que desrespeita o direito 

humano à informação, sendo este um dos mais violados na saúde em geral, fortalece a prática 

obstétrica atual caracterizada pela despersonalização feminina, impessoalidade e 

intervencionismo (SANTOS et al, 2008). 

Dessa forma, entende-se que a lei do acompanhante deva ser mais divulgada pelas 

unidades de saúde, tanto atenção básica quanto atenção hospitalar. Essa atitude poderá 

aumentar o conhecimento das mulheres a respeito de seus direitos no momento do parto, 

melhorando, assim, seus atendimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. CONCLUSÃO 

 

Diante do que foi apresentado com as entrevistas e a revisão de literatura, a presença 

do acompanhante foi declarada como de grande importância e essencial para o 

desenvolvimento das fases do parto, principalmente na sala de parto, por deixar as mulheres 

mais tranquilas, seguras, confiantes e fortes o suficiente para ir até o fim de um momento tão 

complexo. A presença do acompanhante também foi dita importante para o momento do 

puerpério, onde a mulher necessita de ajuda com as tarefas da maternidade. 

Com relação às expectativas das puérperas, a maioria não se sentiu frustrada, por 

terem sido bem tratadas e bem acolhidas pela equipe. Porém, de acordo com seus discursos e 

as emoções demonstradas durante as entrevistas, percebe-se que a falta de conhecimento 

acerca de seus direitos contribuiu para que elas simplesmente aceitassem as condições das 

maternidades sem questionamentos. Elas não esperavam mais do que o que receberam, mas 

muitas durante as entrevistas deixaram claro que, mesmo que tenha sido bom, o atendimento 

poderia ter sido melhor se tivessem um familiar ao lado. 

Essa falta de conhecimento nos faz refletir sobre como anda o atendimento as 

gestantes no pré-natal. As consultas durante a gestação deveriam ser usadas como fonte de 

informações para as mulheres e seus familiares, não somente da fisiologia do parto, mas 

também dos direitos da mulher e deveres das instituições de saúde. Assim, a pouca divulgação 

da legislação através do pré-natal contribui para o não cumprimento da lei do acompanhante. 

Com relação as atividades desempenhadas pelo acompanhante durante as fases do 

parto, concluiu-se que estes não precisam ser uma presença apenas passiva, mas também 

podem ajudar ativamente no desenvolvimento e evolução do trabalho de parto e parto. 

Concluiu-se também que a presença do acompanhante gera sentimentos positivos na mulher, 

o que facilita e acelera o processo de parturição. Ao contrário deste fato, a ausência do 

acompanhante gera sentimentos negativos em algumas mulheres, deixando-as amedrontadas e 

complicando o momento do parto. 

Evidencia-se a necessidade de maior divulgação da lei do acompanhante por 

profissionais de saúde durante o pré-natal, com maior incentivo às mulheres e seus familiares 

de tomarem posse de seus direitos. O aumento do vínculo entre as instituições que realizam o 

pré-natal e as maternidades pode criar maior aceitação dos profissionais perante a legislação.  

O papel dos profissionais de saúde na efetivação dos direitos femininos é de grande 

importância, sejam estes médicos ou enfermeiros, por fazer as mulheres sentirem-se melhor 

acolhidas. Esse papel também pode ser evidenciado pelo fato de muitas mulheres não terem 



 

condições físicas ou psicológicas no momento em que chegam a maternidade para exigirem o 

cumprimento de seus direitos. 

Acredita-se que a lei do acompanhante também deva ser mencionada no conteúdo das 

disciplinas destinadas a saúde da mulher das faculdades de ciências da saúde, por serem 

ambientes que geram novos profissionais, tendo novas e diferenciadas mentes.  

As contribuições deste trabalho são destinadas ao ensino, pesquisa e assistência à 

saúde da mulher, por se tratar de um tema de grande relevância, pois mesmo com o grande 

número de trabalhos publicados sobre o assunto, ainda não foi o suficiente para a totalização 

do cumprimento da legislação. Assim, este trabalho pode gerar melhoria da assistência à 

saúde da mulher e à seus familiares e pode ser usado como recurso para maior aceitação da lei 

do acompanhante pelas instituições de saúde. 
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7. APÊNDICES 

 

7.1 APÊNDICE 1: INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Título do Projeto: A percepção das puérperas quanto a importância da presença do 

acompanhante na sala de parto 

Pesquisador Responsável: Profª Ms. Diva Cristina Morett Romano Leão 

Pesquisador Colaborador: Acad. de Enfermagem Bruna de Mattos Pereira 

Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Universidade Federal 

Fluminense/Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiatria/Núcleo de Pesquisa 

Maternidade: Saúde da Mulher e da Criança 

 

I - FORMULÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

DADOS GERAIS 

Entrevistada:  

Idade: 

Cor/Raça:      Branca (  )      Parda (  )      Preta (  )      Amarela (  )       Indígena (  ) 

Religião: 

Ocupação:                                                         Carteira assinada:   Sim (  )      Não (  ) 

Estado civil: 

Escolaridade: 

Composição familiar: 

Bairro: 

 

DADOS OBSTÉTRICOS 

Gesta:                                         Para:                                             Aborto: 



 

Gesta

ção 

Tipo de parto Tempo de 

gestação 

Peso/vitalida

de do bebê ao 

nascer 

Intercorrênci

as no parto 

ou pós-parto 

Amamentaçã

o exclusiva 

Acompanhan

te durante o 

PPP 

G1       

G2       

G3       

G4       

G5       

 

II - ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

1- Fale um pouco do processo de entrada aqui no hospital. Como foi até chegar aqui? 

2- Você chegou acompanhada? Por quem? Qual o tipo de relacionamento você tem com o 

acompanhante? 

3- Durante o seu percurso aqui na maternidade você ficou sempre com um acompanhante? O 

que os profissionais daqui conversaram com você?  

4- O que você pensa sobre a presença de um acompanhante da sua escolha na sala de parto 

com você? De que forma você acha que essa presença influencia no processo de parto? 

5- O que foi para você ter/não ter um acompanhante? Qual foi a sensação na sala de parto de 

estar/não estar com a pessoa escolhida ao seu lado? 

6- De que forma o acompanhante participou do seu trabalho de parto? Ele fez alguma coisa 

que te marcou? 

7- Você sabia que a presença do acompanhante na sala de parto é um direito seu? 

8- Você conhece ou já ouviu falar sobre a lei do acompanhante? Em caso de resposta “não”: 

Você considera importante saber? O que você acha que essa lei fala? 

 

 



 

7.2  APÊNDICE 2: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

A Srª está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa “A percepção das puérperas 

quanto a importância da presença do acompanhante na sala de parto” de 

responsabilidade do pesquisador Prof ª Ms Diva Cristina Morett Romano Leão, pertencente a 

instituição Universidade Federal Fluminense. 

 

O estudo se justifica pelo fato de o atendimento humanizado ser de grande importância 

para toda a família, principalmente para a mãe e seu filho que está pronto para nascer, sendo a 

presença de um acompanhante de confiança um fator de humanização. Por ainda existirem 

instituições que não permitem a entrada do acompanhante na sala de parto, percebe-se que a 

humanização não está presente em muitos lugares e ainda existem muitos passos a serem 

dados. 

Os objetivos desse projeto são descrever a percepção das puérperas sobre a presença 

de um acompanhante na sala de parto como fator facilitador; identificar quais eram as 

expectativas das puérperas antes do início do trabalho de parto; discutir a percepção das 

puérperas sobre a legislação que garante seu direito a um acompanhante de sua escolha na 

sala de parto. 

Será garantido, as participantes do estudo, sigilo e anonimato, assim como será 

resguardado o respeito à dignidade humana. Além disso, as participantes poderão se retirar do 

estudo a qualquer momento da pesquisa, sem nenhum ônus. Cada participante receberá uma 

cópia do TCLE para que guarde sob sua posse. Importante ressaltar que os riscos na 

participação desta pesquisa serão mínimos, respeitando a integridade do voluntário. Por se 

tratar de um momento de extrema delicadeza, a abordagem dessas puérperas é um risco a 

geração de diversos sentimentos, como tristeza, ansiedade, frustração, dentre outros. Porém, 

após tomarem conhecimento dos objetivos e das contribuições do estudo, as puérperas podem 

se sentir motivadas a querer ajudar a melhorar a atual situação da saúde da mulher brasileira. 

Isso pode gerar um sentimento de inclusão social na mulher. Todo material adquirido nesta 

pesquisa será utilizado somente para este fim, sendo destruído após um período de 5 anos.  

Neste sentido, faz-se necessário a pesquisa para ampliar as informações a respeito do 

tema em questão tanto para os profissionais e acadêmicos, quanto para a comunidade. Este 

trabalho poderá ser usado como referência e também poderá influenciar o desenvolvimento de 

outras pesquisas relacionadas ao tema, gerando maior disseminação da humanização do parto; 

poderá, também, contribuir aos profissionais da área da saúde que acompanham essas 



 

mulheres com a reflexão de como a presença do acompanhante pode ser um fator facilitador 

de um momento tão difícil. 

Em caso de dúvidas da participante, ela poderá perguntar diretamente no momento do 

preenchimento do formulário. Em caso de dúvidas posteriores ao encontro com o 

entrevistador, ela poderá entrar em contado com um dos telefones do pesquisador abaixo 

citados ou com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), cujo endereço eletrônico e telefone 

encontram-se no final deste termo. A participação da puérpera é voluntária e este 

consentimento poderá ser retirado a qualquer tempo, sem prejuízos ou qualquer outra 

penalização. Os nomes não serão publicados e não serão coletadas imagens das participantes.  

 

_____________________________________       ________________________________ 

Diva Cristina Morett Romano Leão                        Bruna de Mattos Pereira 

E-mail: divaleao@yahoo.com.br                             E-mail: brunamattos2010@yahoo.com.br 

Telefone: (21) 97625-7065                                      Telefone: (21) 99332-2238 

 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio 

Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações: 

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito. 

___________________________       ______________________________ 

Assinatura do paciente       Testemunha 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 
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8. ANEXOS 

 

8.1 ANEXO 1: PARECER DE APROVAÇÃO 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

8.2 ANEXO 2: TERMO DE COMPROMISSO COM O SERVIÇO DE PSICOLOGIA 

 

 


