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RESUMO 

 

A humanização do parto, nada mais é do que deixar que a natureza haja por si, deixando que a 

mulher sinta-se à vontade, livre para ficar na posição que desejar, sinta-se respeitada e tenha 

autonomia sobre seu próprio corpo. O cuidado realizado pelo enfermeiro transcende os 

conhecimentos técnicos científicos apreendidos na academia, pois durante a assistência no 

trabalho de parto e parto o enfermeiro deve orientar, apoiar, auxiliar e,  encorajar a mulher a 

ser protagonista da situação. Através desse pensamento objetiva-se compreender o papel do 

pai acompanhante junto à parturiente no cenário do parto a partir da produção científica 

nacional. Como questão norteadora utilizou-se questionamento acerca de qual seria o 

consenso de autores nacionais sobre o pai acompanhante durante o parto. Acredita-se que o 

estudo poderá contribuir para realização de prática humanizada da assistência ao parto, 

permitindo que o acompanhante seja aceito com naturalidade para bem-estar da parturiente, 

além de contribuir como subsídio teórico para a prática de humanização da assistência ao 

parto, pelos profissionais de enfermagem. Dessa forma, realizou-se estudo exploratório, cujo 

método foi revisão integrativa, com abordagem qualitativa. Verificou-se a escassez de autores 

que tratem do assunto e, após a busca das produções científicas acerca do tema, foi realizada a 

leitura dos resumos e com base nos critérios de inclusão e exclusão localizaram-se três artigos 

para discussão.  Baseada na análise de discurso evidencia-se que a presença do acompanhante, 

em especial a presença do pai, mostrou-se necessária e importante, contribuindo para uma 

melhor humanização da assistência a gestação e ao parto. Foram identificadas, também, 

algumas ações de enfermagem que facilitam o papel do acompanhante no cenário do parto. 

Dessa forma, o enfermeiro deve perceber precocemente o desejo do pai em acompanhar o 

trabalho de parto e parto da mulher, empoderar esse homem para assumir o protagonismo no 

cuidado, apoio e segurança junto à parturiente e, fazer vínculo de confiança para que o mesmo 

se relacione com profissionais e desenvolva seu papel no ciclo grávido puerperal. 

 

 

Descritores: paternidade, assistência de enfermagem e parto humanizado. 
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ABSTRACT  

 

The humanization of birth is nothing more than letting nature there by themselves, leaving the 

woman feel at ease, free to stay in the position you want, feel respected and have autonomy 

over her own body. The care provided by nurses transcends scientific technical knowledge 

learned in academia, for during assistance in labor and delivery nurses should guide, support, 

assist and encourage women to be the protagonist of the situation. Through this thinking 

objective is to understand the role of the companion parent with the laboring mother in 

childbirth scene from the national scientific production. Guiding question was used 

questioning about what would be the national scientific production on the accompanying 

parent during childbirth. It is believed that the study may contribute to achieving humane 

practice of assisted childbirth, allowing the companion to be accepted naturally to the welfare 

of the laboring woman, and contribute as a theoretical allowance for practicing humanization 

of childbirth, by nursing professionals. The present study is an integrative review with a 

qualitative approach, with thematic analysis of speech based on Minayo. After searching on 

the subject of scientific productions, reading the abstracts was performed and based on the 

inclusion and exclusion criteria was located 03 articles for discussion. It concluded with this 

study that the presence of the companion, in particular the presence of the father, proved to be 

necessary and important, contributing to a better humanization of pregnancy and childbirth. 

Some nursing actions that can facilitate the role of the companion in the scene of labor was 

also identified. 

 

 

Descriptors: Paternity, Nursing Care and Humanizing Delivery.   
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CAPÍTULO I 

_____________________________________________________________________ 

 

“RECOMEÇAR 

 

Não importa onde você parou, 
em que momento da vida você cansou, 

o que importa é que sempre é possível 

e necessário "Recomeçar". 

 
Recomeçar é dar uma nova 

chance a si mesmo. 

É renovar as esperanças na vida 
e o mais importante: 

acreditar em você de novo. 

 
Sofreu muito nesse período? 

Foi aprendizado. 

 

Chorou muito? 
Foi limpeza da alma. 

 

Ficou com raiva das pessoas? 
Foi para perdoá-las um dia. 

 

Sentiu-se só por diversas vezes? 
É por que fechaste a porta até para os outros. 

 

Acreditou que tudo estava perdido? 

Era o início da tua melhora. 
 

Pois é! 

Agora é hora de iniciar, 
de pensar na luz, 

de encontrar prazer nas coisas simples de novo. [...]” 

(Paulo Roberto Gaefke) 

http://pensador.uol.com.br/autor/paulo_roberto_gaefke/
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A inspiração pela temática humanização no parto e nascimento surgiu durante o 

ensino teórico prático da disciplina de Saúde da Mulher I, do curso de graduação em 

Enfermagem, da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal 

Fluminense, durante o 6º período, no 8º andar do Hospital Universitário Antonio Pedro. 

Durante essa vivencia pude perceber que, muitas das vezes, há uma lacuna entre a assistência 

de enfermagem e o cuidado humanizado ao parto, que é evidenciada pela preocupação dos 

profissionais com o controle biológico do corpo da mulher, em detrimento ao cuidado 

holístico no momento do nascimento.  

Diniz (2001), diz, que para humanizar a assistência é preciso tirar o foco do modelo 

biomédico e resgatar o parto natural, onde o corpo feminino o realiza de forma natural e 

saudável.  

De acordo com Moura et al (2007), há alguns anos o parto ocorria de forma natural 

na própria residência das gestantes, totalmente à vontade, cem por cento feminino. Se 

houvesse necessidade de auxílio, eram chamadas as parteiras. A partir da década de 40, o 

parto deixa de ser realizado nas residências e começa a ocupar os cenários hospitalares, de 

forma mais hostil e, então, foi percebido o aumento do medo dessa gestante ao parir, aumento 

das dores no momento do parto e, maior insegurança.  

Nesse contexto, a hospitalização do parto mostrou-se um evento gerador de 

problemas emocionais e físicos, perdendo-se os aspectos naturais e saudáveis do nascimento. 

O processo que antes se dava em um ambiente familiar e aconchegante, passou a ser realizado 

no ambiente hospitalar insensível e desfavorável à naturalidade desse evento. 

Baseado nessa mudança histórica, o parto tornou-se um acontecimento centralizado 

nos hospitalais e, desse modo, trouxe evidente a perda de sua naturalidade, assumindo 

características biomédicas, confundindo-se, muitas das vezes, com algo perigoso ou doença.   

Os conceitos de que o parto gera riscos para a mulher foi culturalmente bastante 

difundido a ponto de pré dispor a gestante a ter que procurar o ambiente hospitalar para parir. 
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Por conta disso, o parto tornou-se também motivo de preocupação entre as gestantes e suas 

famílias. Devido a isso, durante a gestação, a mulher se põe como ser vulnerável, por sentir 

medo do que estar por vir, medo de não ser capaz de realizar um parto seguro e tranquilo e 

medo de estar sozinha.  

Na busca por amenizar esse sentimento negativo em torno do parto, admite-se ser 

muito importante a presença de um acompanhante, durante todo processo da gestação, 

trabalho de parto e parto, pois o mesmo pode auxiliar e encorajar a gestante, oferecer apoio 

emocional e ser o elemento de fortalecimento de vinculo positivo junto aos profissionais da 

área da saúde (BRASIL, 2006) para cuidar dela. Para tanto, se faz necessária a humanização 

no parto e nascimento, através de estratégias que tornem esse acontecimento o mais natural e 

agradável possível.  

Para Perdomini (2010), o pai seria o acompanhante mais adequado durante o 

trabalho de parto e nascimento, pois fortalece o vínculo entre a família e ainda afirma sua 

paternidade, valorizando-se. Além da sua grande influencia no contexto familiar, visto que ele 

estará presente no momento em que uma nova família está se formando. 

A presença do pai durante o parto contribui para que ele tenha todas as informações 

sobre o que acontece com a parturiente e com o bebê. Ele observa e até participa das ações 

dentro da sala de parto, sem ter que ficar ansioso em uma sala de espera (PERDOMINI, 

2010). 

Conforme Baraúna (2013), não é uma tarefa fácil apropriar-se do conceito de 

Humanização, pois humanizar é como resgatar o respeito à vida humana, é tratar o outro 

como a si mesmo, se colocar no lugar do próximo, é sorrir, dar um “bom dia”, perguntar como 

foi que ele passou a noite. Através da observação dos relacionamentos humanos, não só 

social, mas ético, educacional e psíquico, percebe-se que a humanização estabelece, através 

de suas ações, vínculos entre quem é cuidado e o cuidador.  

O desenvolvimento de vínculos entre o cuidador e quem é cuidado é algo 

fundamental à qualidade da assistência de enfermagem e pode ser conquistado com a 

humanização da mesma. Sendo assim, o atendimento humanizado é atitude profissional e faz 

toda a diferença na qualidade da assistência prestada.  

Nesse sentido, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (BRASIL, 

2004 p. 59) diz que: 

 

A humanização e a qualidade da atenção em saúde são condições essenciais para que 

as ações de saúde se traduzam na resolução dos problemas identificados, na 

satisfação das usuárias, no fortalecimento da capacidade das mulheres frente à 
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identificação de suas demandas, no reconhecimento e reivindicação de seus direitos 

e na promoção do autocuidado. 

 

Pode-se dizer que a qualidade da assistência prestada à mulher, resultante da 

conquista dos resultados esperados, perpassa pela humanização do cuidado, sendo esta meio 

fundamental para atingir a qualidade e consequente satisfação das mulheres.  

Explicitada a importância da humanização, é relevante atentar para o fato de que 

existem dois aspectos que a fundamentam. O primeiro aspecto aponta que é dever das 

unidades de saúde receber a mulher, seu bebê e a sua família com respeito e dignidade. Os 

profissionais da área da saúde precisam ser éticos e solidários, objetivando tornar a unidade de 

saúde um ambiente acolhedor, mais familiar, contrapondo-se ao modelo tradicional de 

algumas instituições hospitalares onde o isolamento é imposto à mulher. O segundo aspecto 

refere-se às alternativas e novas técnicas, de modo que sejam realizadas sabidamente para o 

acompanhamento do parto e nascimento, buscando evitar procedimentos desnecessários e 

que, se realizados com frequência, podem ocasionar riscos para a mulher e para o recém-

nascido (BRASIL, 2002). 

Segundo a Política Nacional de Humanização, proposta pelo Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2010, p.7) humanização pode ser definida como: 

 

Um modo de fazer inclusão, como uma prática social ampliadora dos vínculos de 
solidariedade e co-responsabilidade, uma prática que se estende seguindo o Método 

da Tríplice Inclusão. Assim, a feitura da humanização se realiza pela inclusão, nos 

espaços da gestão, do cuidado e da formação, de sujeitos e coletivos, bem como, dos 

analisadores (as perturbações) que estas inclusões produzem. Em outras palavras: 

humanização é inclusão. 

 

O objetivo principal do Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento 

(PHPN, 2002, p.5) é “assegurar a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade do 

acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e puerpério às gestantes e ao recém-

nascido, na perspectiva dos direitos de cidadania.”  

A humanização do parto, nada mais é do que deixar que a natureza haja por si, 

deixando que a mulher sinta-se à vontade, livre para ficar na posição que desejar, sinta-se 

respeitada e tenha autonomia sobre seu próprio corpo. O cuidado realizado pelo enfermeiro 

transcende os conhecimentos técnicos científicos apreendidos na academia, pois durante a 

assistência no trabalho de parto e parto o enfermeiro deve orientar, apoiar, auxiliar e,  

encorajar a mulher a ser protagonista da situação. 

A Lei do Exercício Profissional de Enfermagem (nº 7.498/86), em seu Art. 11, 

Parágrafo 2, garante: 
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Assistência de Enfermagem à gestante, parturiente e puérpera; Acompanhamento da 

evolução e do trabalho de parto; Execução do parto sem distorcia; Educação visando 
à melhoria de saúde da população; Parágrafo único - às profissionais referidas no 

inciso II do Art. 6º desta Lei incumbe, ainda: assistência à parturiente e ao parto 

normal; identificação das distorcias obstétricas e tomada de providências até a 

chegada do médico; realização de episiotomia e episiorrafia e aplicação de anestesia 

local, quando necessária. 

 

Podemos considerar, então, que, para que haja a humanização do parto, o enfermeiro 

deve entender e compreender os reais motivos desse processo. 

 

1.1 Problema de pesquisa  

 

 O que referem os autores nacionais acerca dos pais acompanhantes e o seu papel 

junto à parturiente no momento do parto?  

 

1.2 Hipótese 

 

Esse estudo pretende responder a seguinte questão norteadora: 

 Qual a produção científica nacional sobre o pai acompanhante durante o parto? 

Sob este aspecto, foram traçados os objetivos gerais e específicos: 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

 Compreender o papel do pai acompanhante junto à parturiente no cenário do parto 

a partir da produção científica nacional. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar na literatura a importância de ser ter um acompanhante no cenário do 

parto.  

 Levantar quais são as abordagens que os autores realizam sobre a temática. 

 Identificar o papel do pai acompanhante na literatura nacional e as ações de 

enfermagem facilitadoras do papel do acompanhante. 
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1.4 Relevância  

 

A presente pesquisa servirá de subsídio teórico para a prática de humanização da 

assistência ao parto, pelos profissionais de enfermagem. Este estudo possibilitará, ainda, a 

reflexão a respeito da humanização do parto e da presença do acompanhante nesse processo, 

servindo para que esse assunto se torne mais presente no meio acadêmico e, 

consequentemente, realidade na atuação profissional dos enfermeiros.  

Nesse sentido, acredita-se que o estudo poderá contribuir para realização de prática 

humanizada da assistência ao parto, permitindo que o acompanhante seja aceito com 

naturalidade para bem-estar da parturiente. 

Em relação às parturientes, este estudo contribuirá para que suas demandas e vontades 

sejam mais valorizadas, para que se sintam mais satisfeitas, corresponsáveis pelo trabalho de 

parto e seguras quanto a esse acontecimento.  

 

1.5 Justificativa  

 

Ao longo da formação acadêmica pude perceber, ainda que empiricamente, uma 

dicotomia da assistência de enfermagem ao parto e a humanização que deveria existir por 

parte dos profissionais no momento dele, criando uma grande lacuna entre estas variáveis 

(parto e humanização).  

Minha genitora repetia seguidamente, quando contava aos outros a respeito de meu 

nascimento, que o parto dela fora terrível. Que ficou sozinha em uma sala, na qual vinha o 

médico a cada uma hora ver como ela estava. Sem acompanhante, insegura, em mais de 5 

horas de trabalho de parto do primeiro filho que no caso era eu. Pude perceber ao longo da 

minha vida o quanto foi traumatizante para ela passar por isso. Observei também a 

importância e a necessidade de um atendimento humanizado neste momento tão instável que a 

mulher passa. 

Essa inquietude se justifica, pois, segundo Deslandes (2004) e Casate e Corrêa (2005), 

a humanização da assistência ainda não é uma realidade, pois ainda é visto nos serviços de 

saúde relações frias, individualistas e calculistas, resultando na humanização das máquinas e a 

coisificação do homem, resultado do desenvolvimento tecnológico.  

 Em consonância com outros autores Diniz (2001), afirma que existem ainda, nos 

serviços de saúde, tratamentos humilhantes, nos quais há exagero nas medicalizações durante 
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os partos, intervenções cirúrgicas desnecessárias, onde o desrespeito está presente na falta de 

leitos e na desinformação á gestante e família, violando, desse modo, os direitos reprodutivos 

e sexuais da mulher, sem falar no descumprimento dos direitos humanos.  

Sendo assim, a presente pesquisa se justifica, pois abordará a humanização do parto e 

a participação do acompanhante pai, trazendo subsídios para a mudança da realidade em que 

os profissionais acabam se preocupando mais com o domínio biológico do corpo da mulher, 

prejudicando a visão holística do cuidado. 

Tal proposta de pesquisa se insere no Núcleo de Pesquisa e Extensão em Atenção à 

Saúde Integral da Mulher, Criança, Adolescente e Coletiva, do Departamento de Enfermagem 

Materno-Infantil e Psiquiátrica na linha de pesquisa de n
o
 1- Atenção à saúde dos seres 

humanos, no ciclo vital, nas dimensões do cuidar /cuidado na saúde e no Grupo de 

Pesquisa/CNPq relativo à Saúde da Mulher e do Recém nato, liderado pela orientadora da 

pesquisa, Dra Helen Campos Ferreira. 

Neste sentido, propõe-se a interdisciplinaridade na atenção à saúde da pessoa, família 

e comunidade, nas diversidades dos saberes e práxis do cuidar. O processo do cuidar a partir 

de ações de enfermagem gera produção de conhecimento e promoção da saúde. Com este 

estudo, permite-se uma assistência sistematizada e mais digna para a mulher no sentido de 

respeitar sua dignidade e cidadania. 
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CAPÍTULO II 

_____________________________________________________________________ 

 

 

“Viver é ter a chance de acreditar que... 

A cada dia podemos fazer mais do que 

Imaginávamos.” 

(Autor desconhecido) 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

2.1 Cuidado Humanizado 

 

A humanização tem como base o respeito e a valorização do ser humano, prezando 

sempre os compromissos éticos. Através dela, podem-se compreender melhor os problemas 

dos clientes e buscar soluções mais facilmente, favorecendo a participação, a autonomia, a 

responsabilidade e a atitude, fatores que melhoram a qualidade da atenção à população (RIOS, 

2009). 

Ainda de acordo com Rios (2009), a humanização não diz respeito a uma evolução 

biológica ou antropológica, porém refere-se ao ato de admitir, em sua essência, a natureza 

humana, além da elaboração de acordos, diretrizes de conduta ética e de atitudes profissionais 

que vão ao encontro de valores humanos coletivamente coniventes.  

Nesse contexto, Rios (2009), menciona que, humanização, em seu sentido filosófico, 

obtém suas origens no Humanismo, corrente filosófica na qual se reconhece o valor e a 

dignidade do homem, levando em consideração sua natureza, limites, interesses e potenciais. 

Desse modo, o humanismo objetiva a compreensão do homem e a criação de meios para que 

os indivíduos compreendam uns aos outros.  

Assim, a humanização pode ser entendida como algo essencial do ser humano, que 

não pode ser adquirida, pois o mesmo já a possui podendo ser trazida à tona e exercitada, de 

modo a assumir essa essência para o próprio bem e para o bem dos outros. Porém, nas 

relações humanas existem conflitos filosóficos que levam os humanos a tratar seus 

semelhantes como objetos, mercadorias ou até mesmo como animais, desconsiderando suas 

naturezas humanas. 

Encontra-se no Programa Nacional de Humanização, do Ministério da Saúde (PNH, 

2004), o termo humanização entendido como a valorização dos diferentes sujeitos envolvidos 

no processo de produção de saúde. Sendo assim, este programa é norteado pela autonomia e 
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pelo protagonismo dos sujeitos, pela corresponsabilização entre os mesmos, pelo 

estabelecimento de vínculos e pela participação coletiva no processo de gestão.   

 Alicerçado em Paterson (1988), a singularidade de cada individuo é o que preocupa o 

cuidado humanizado, entendendo que cada pessoa possui uma historia de vida e vivencias 

única, mas, no contexto coletivo, também tem história e vivencias coletivas. 

 Nesse sentido, Helmo e Simões (2010) afirmam que para o cuidado humanizado ser 

uma realidade, é de suma importância mudança nas atitudes e comportamentos, articulando o 

conhecimento científico com os aspectos afetivos. Sendo assim, é indispensável repensar o 

cuidado em saúde, buscando incorporar sensibilidade, afetividade, escuta e diálogo às 

atividades técnico-científicas e ao suporte tecnológico, pois o cliente é mais que um corpo, ele 

é um ser holístico. Surge, então, a necessidade dos profissionais de saúde reconhecer que o 

cuidado inclui a capacidade de perceber e compreender o ser humano em sua totalidade e não 

apenas o cumprimento de atribuições técnicas.  

A humanização é um tema muito discutido e denota algo abstrato e essencial. Na 

busca pela compreensão de seu conceito deve-se avançar na tarefa de transpassar a aparência, 

o concreto, o óbvio para captar essa tão vislumbrada essência humana.  

Para Silva et al (2001): 

 

O tema humanização é muito amplo e para compreendermos o seu significado 

devemos estar atentos para obtenção de respostas, procurando observar o meio em 

que vivemos. Esta mudança deve partir de cada um de nós profissionais da área da 
saúde, colocando-nos sempre no lugar do nosso semelhante, fazendo assim a 

diferença na assistência prestada, sistematizada e individualizada. 

 

2.2 Cuidado Humanizado no Parto 

 

O Ministério da Saúde incrementou a iniciativa da humanização do parto, com vistas a 

reduzir o número de cesáreas e também a mortalidade materna e infantil. (CASTRO e 

CLAPIS, 2005) 

Segundo Cerqueira e Espirito Santo (2010), a Organização Mundial de Saúde criou 

um documento fundamentado nas necessidades da promoção da humanização do parto, com o 

objetivo de inibir o mal-estar e reduzir os riscos tanto da mãe como do bebê. O documento foi 

denominado Assistência ao Parto Normal, com vistas a estabelecer atendimento direcionado 

às necessidades básicas da mulher.  

O Ministério da Saúde de Moçambique (2011), afirma que o termo “humanizar” refere 

a uma atenção voltada ao reconhecimento e o respeito pelos direitos não só das mães mas 
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como recém-nascidos e dos familiares. Incluindo o direito à informação, escolha do 

acompanhante, preservação da integridade corporal, assistência adequada, respeito ao parto 

como momento único, pessoal e familiar, dar apoio emocional, social e proteção contra 

abusos e negligências. E que a assistência humanizada ao parto “passa por uma mudança de 

atitude por parte dos trabalhadores de saúde, os quais devem considerar e respeitar os 

sentimentos, preferências e valores culturais das mulheres atendidas.” 

Conforme Silva et al (2001), a gestante deve ser acompanhada durante todo pré-natal, 

pré-parto, parto e puerpério, recebendo apoio do enfermeiro, que prestará a assistência com 

um olhar atento e integral a todas essas fases..  

Dessa forma, na busca pelo atendimento integral, humanizado, eficiente e de 

qualidade, o Ministério da Saúde (2006) preconiza que, o acolhimento, é de suma importância 

durante a recepção da mulher, para compreensão de todos os momentos, desde a sua chegada 

à unidade de saúde. É saber ouvir as queixas, responsabilizando-se por ela, permitindo que ela 

se expresse, garantindo atenção integral, resolvendo e articulando suas necessidades com 

outros serviços de saúde, para, manter uma assistência integral e continuada. 

Diante da realidade já exposta acerca do domínio do profissional sobre o corpo 

biológico da mulher parturiente, o Ministério da Saúde (2002) compreende que um dos 

caminhos para a autonomia da mulher sobre seu corpo se dá através do parto domiciliar, onde 

ocorre o fortalecimento do vínculo entre a equipe e a mulher. Quando o parto é realizado na 

residência da gestante, com a presença dos familiares, ocorre uma postura positiva dessa 

parturiente para com o processo vivido, através da escolha de um cenário pessoal e tranquilo.  

Com vistas a tornar a humanização do parto uma realidade, tem-se incentivado a 

inserção de profissionais enfermeiros especialistas (enfermeiros obstétricos) para atuar nesse 

processo, a fim de minimizar as intervenções médicas, tão expressivas na atualidade.  

Nesse contexto de inserção do enfermeiro obstetra na assistência ao parto, segundo 

Dias e Domingues (2005) pode ser capaz de contribuir para reduzir a morbimortalidade 

materna, reduzindo as intervenções desnecessárias e oferecendo um cuidado mais 

integralizado. A humanização da assistência ao parto se dá através do respeito e conhecimento 

da fisiologia do parto, evitando intervenções desnecessárias, proporcionando apoio emocional 

a mulher e a sua família, proporcionando a construção dos laços afetivos e maior vínculo 

entre a mãe e o bebê.  

Com base em Fialho (2008), a humanização está se tornando cada vez mais realidade 

entre mulheres parturientes, através da qual é realizada assistência de qualidade, que se dá por 

meio do alivio da dor, do conforto mental e físico, da liberdade da escolha da posição, opção 
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de materiais alternativos que auxiliam no momento do parto, presença do acompanhante e os 

profissionais enfermeiros, que dão todo o suporte a mãe, ao bebê e a família.  

Segundo, RATTNER et al (2005), diz que na assistência ao parto e nascimento deve 

haver respeito do processo fisiológico compreendendo e corrigindo os desvios da 

normalidade; deve-se respeitar a individualidade da parturiente; respeitando sua integralidade 

como ser biológico e social; e permitir o acesso do acompanhante em todas as fases do parto.  

 

2.3 O acompanhante no cenário do parto 

 

No que diz respeito à presença do acompanhante, essa pode ser uma das principais 

estratégias para a humanização do parto, pois, sendo vontade da parturiente, o acompanhante 

poderá fornecer a segurança, o carinho, a atenção que a mulher tanto necessita no momento 

do parto e que, muitas vezes, não é fornecido com tanta verdade pelo profissional.  

Segundo Longo (2008) quando o acompanhante é trazido para o momento do parto 

humanizado, há duas vertentes num possível diálogo, tendo em vista que os benefícios 

acarretavam apenas à mulher e ao recém nascido (RN) agora inclui o homem num contexto 

que antes era dominado apenas pela mulher e pelos profissionais.  

Hotimsky e Alvarenga (2002), sobre a definição do acompanhante no momento do 

parto, percebem o esforço da presença de concepções que conduzem as escolhas desses 

acompanhantes. Essas concepções envolvem gênero e sexualidade, categorias sociais e rede 

de relações sociais. Uma reflexão pode ser feita, devido à diversidade de valores e de cultura 

sobre os envolvidos no momento do parto, onde há um cliente “novo” participando: que pode 

ser um pai em transição, com significados e sentidos diversos, ou um acompanhante no 

sentindo literal, que também traz consigo diversos significados, por sua presença e/ou 

participação. 

No que tange a presença do acompanhante, que comprovadamente é um fator positivo 

durante o parto, Ferraz
1
 (apud KITAHARA et al, 2009) afirma que toda mulher tem direito a 

um acompanhante no momento do parto. É um direito garantido pela Lei Federal, (Lei é 

11.108), sancionada em 07 de abril de 2005, também chamada de Lei do Acompanhante. A lei 

garante que a mulher tenha um acompanhante de livre escolha desde que ela entra na 

                                                             

1  FERRAZ. Participação do pai na gestação, parto e nascimento: uma questão de cidadania. Revista Eletrônica de 

Psicologia e Políticas Públicas, v. 1, n. 1, 2009. 
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maternidade até a hora de sua saída (RIOS, 2009). Porém, isso não deve ser algo obrigatório 

se alguma das partes, tanto o homem quanto a mulher, não estiverem de acordo. Para tal, é 

necessário que haja um consenso para que isto ocorra da melhor forma possível. 

Nesse sentido, baseado em Lowndermilk (2002), compreendendo que o parto é um 

momento tenso, que pode levar a dor e provocar medo, a presença de um acompanhante de 

sua confiança faz com que a parturiente se sinta mais segura durante esse período. Desse 

modo, a presença do acompanhante pode ser um fator positivo por contribuir na redução da 

necessidade de medicações para alívio da dor, por provocar um trabalho de parto menos 

demorado, diminuir o número de cesáreas desnecessárias e até mesmo os casos de depressão 

pós-parto (DOMINGUES, 2002). 

Porém no consenso social, o cenário do parto é um universo feminino e por questões 

de gênero, em nossa sociedade valoriza-se a acompanhante mulher junto á parturiente em 

detrimento do acompanhante homem.  

 

2.4 O Pai como acompanhante no cenário do parto 

 

A participação do pai durante o parto e nascimento iniciou-se em meados da década de 

80, com uma decisão absolutamente particular, dependendo da vontade da própria família. 

Esse maior envolvimento por parte do pai acontecia exclusivamente em maternidades 

particulares, já que nas públicas essa presença só começou a ser permitida e encorajada na 

década de 90, por influência da filosofia do parto humanizado (MOTTA et al, 2005). 

O parto é um fenômeno que necessita de acompanhamento e atenção pela intensidade 

emocional e física presente. Fatores fisiológicos, culturais, sociais e psicológicos interagem ao 

longo do trabalho de parto, que além de instabilidade pode causar medo, angústia, tristeza, 

alívio e alegrias e diferentes formas na parturiente (MOTTA et al, 2005). 

No que diz respeito ao pai presente durante não apenas na cena do parto, também, 

durante toda gestação, Araújo (1997) e Ávila (1998), dizem que esse pai deixa de ser apenas 

espectador e passa a se envolver nos assuntos que dizem respeito às mulheres, participando 

não só da gravidez, mas estando presente no momento do nascimento, cuidando como se 

fosse a mãe. 

 Fundamentado em Szejer e Stewart (1997), com visão mais humanizada, para que 

houvesse uma evolução na paternidade, seria preciso a participação do pai durante todo 

período gestacional. Por conta disso, há alguns anos, o papel do pai foi sendo modificado e 
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ele passou a ser mais presente e receber motivação para participar de todo o ciclo grávido-

puerperal.  

Schneider et al (1997) e Rohde et al (1991), afirma que vinha havendo modificações 

na nossa própria cultura, na qual no conceito de masculinidade há diminuição das diferenças 

entre a maneira de agir dos homens e das mulheres. Os estudos apontam que a experiência da 

paternidade vem modificando-se cada vez mais, onde há um maior envolvimento afetivo e 

maior preocupação com a interação e companheirismo entre pai e filho. 

Sendo assim, esse homem - pai vem conquistando junto à mulher, um espaço onde a 

sua participação está sendo aceita nos assuntos relacionados à gravidez. Muitas vezes o 

profissional acaba afastando esse homem - pai durante o trabalho de parto, mas os pais tentam 

retomar esse espaço no nascimento do seu filho. Ao pai resta um papel secundário, onde o 

obstetra, por vezes, é a figura principal e depois a mãe seguida do bebê (MONTGOMERY, 

1998).  

Segundo Rohde et al (1991) “a presença do pai na sala de parto favorece o 

crescimento da relação conjugal, além de reduzir as necessidades de analgésicos.” Quando o 

pai está presente no trabalho de parto e parto, é possível reduzir o uso de sedativos e ajuda a 

mulher a ter uma experiência mais positiva do nascimento. O pai pode ajudar a mulher a 

desenvolver sua função maternal. Durante a gravidez e o parto o homem sente-se envolvido, e 

se prepara para participar mais efetivamente nos cuidados do seu bebê. Sua presença contínua 

traz muitos benefícios, como melhor vínculo com a esposa e alegria da paternidade 

(BRAZELTON, 1992). 

Para Perdomini (2010), é necessário que o pai/acompanhante seja muito bem 

informado sobre todo processo de parto e nascimento, uma vez que a desinformação pode 

deixá-lo com sensação de angústia, ansioso durante as dores do trabalho de parto da mulher, 

associando-as com sofrimento. Ele deve se sentir confiante e perceber que desempenha um 

papel importante no apoio emocional da mulher. Além disso, a equipe deve comunicar-lhe 

que, se a mulher desejar, ele pode acompanhá-la não só no trabalho de parto e nascimento, 

mas também no pós-parto imediato. Também deve ser informado acerca das possibilidades e 

ações que ele pode desenvolver com a mulher no pré-parto, como o toque terapêutico, 

massagens, técnicas de respiração e outros métodos não farmacológicos para aliviar a dor da 

mulher. 

A presença do pai na sala de parto, acompanhando todo trabalho de parto e parto, 

estando presente em qualquer alteração durante o trabalho de parto e nascimento, podendo 
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apoiar a companheira/esposa de forma contínua, traz benefícios e recordações positivas que 

podem se tornar inesquecíveis na vida do casal (PERDOMINI, 2010). 

 

2.5 Políticas públicas acerca do pai 

 

Em 2002, foi criado pela Prefeitura do Rio, um Movimento pela Valorização da 

Paternidade, através de um grupo de trabalho que congrega diferentes órgãos municipais, 

universidades, ONGs e voluntários, que antes se denominava Macrofunção Vida e atualmente 

chama-se Comitê Vida. Este grupo vem implementando diferentes iniciativas em vários 

setores para ampliar a participação dos homens no cuidado e atenção às crianças e 

adolescentes. Partindo do reconhecimento que o afeto paterno tem grande influência no 

desenvolvimento físico, emocional e social dos filhos, podendo trazer grandes benefícios para 

toda sociedade (Ministério Unidade de Saúde Parceira do Pai, 2009). 

Devido a lacuna que ainda é presente em relação ao tema da paternidade, viu-se a 

necessidade da criação desta política. A presença do pai nas ações de cuidados é muito 

importante, porém com pouco aproveitamento em relação a promoção da saúde e 

desenvolvimento das crianças e adolescentes.  Muitas vezes o próprio serviço de saúde 

contribui para o afastamento do pai, pois coloca a responsabilidade exclusivamente nas 

mulheres sob seus filhos (Ministério Unidade de Saúde Parceira do Pai, 2009). 

No meio social em que vivemos, o homem é visto como “forte” e “provedor”, e muitas 

vezes impedidos, de se envolver no cuidado geral, podendo prejudicar sua saúde, família e até 

comunidade. Atualmente, tanto homens como mulheres, trabalham fora para garantir o 

sustento familiar e essa ideia do “pai provedor” começa a mudar, criando espaço para o 

cuidado paterno diário (Ministério Unidade de Saúde Parceira do Pai, 2009).  

Segundo o Manual do Ministério Unidade de Saúde Parceira do Pai (2009), o pai que 

está presente contribui não só para a criança, mas para toda família. O pai pode enriquecer a 

vida dos filhos, com formas diferentes de afetos expressados pela mãe. A saúde das mães 

também pode ser beneficiada, pois diminui a sobrecarga feminina com os trabalhos. A 

dedicação amorosa aos filhos favorece ainda os próprios homens, ampliando suas vivências 

masculinas para além do papel de provedores.  

Para que os pais participem de toda essa vivencia, é preciso que ele esteja presente 

desde a gestação para maior e melhor afinidade e afeto com seu filho. Para que isso ocorra, é 

necessário um preparo de toda equipe para estes atendimentos. Como é exposto no Manual do 

Ministério Unidade de Saúde Parceira do Pai (2009): 
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A entrada dos pais no ambiente do parto demanda uma mudança de concepções de 

gênero, de parto e de família por parte dos profissionais. Esta reflexão é essencial 
para que a equipe possa respeitar a escolha do acompanhante feita pela gestante. O 

pai, principalmente quando a família é formada apenas pelo casal, costuma ser a 

única ou principal referência emocional e social da gestante. Quando bem informado 

e preparado, dá segurança emocional à mulher, trazendo benefícios à sua saúde e à 

do bebê. Envolvido, poderá se comprometer com os cuidados com a família.  
 

2.6  Assistência de enfermagem humanizada frente ao parto 

 

A enfermagem se insere no cenário do parto e nascimento, pois cumpre-lhe educar a 

família expectante para a chegada do filho. Segundo o Ministério da Saúde (2001), é 

importante ressaltar que o preparo da gestante e de seu acompanhante, deve ser oferecido. O 

acompanhante poderá estar ao lado da gestante durante o pré-natal, no decorrer do trabalho de 

parto e parto, vivenciando junto à mulher a experiência do nascimento. O profissional de 

saúde desempenha um papel muito importante, como facilitador para o desenvolvimento desta 

atenção como parte dos serviços de pré-natal. Também deve oferecer orientações, 

aconselhamentos específicos e atividades, no preparo da mulher e seu acompanhante para o 

momento do parto. 

Cabe ao enfermeiro conversar com a parturiente e com a família a fim de esclarecer e 

ajudá-la a determinar o que será melhor para ambos. Nesse sentido, Kitahara et al, (2009), diz 

o seguinte:  

 
Os Enfermeiros devem ter a consciência de que, agindo assim, estarão cumprindo 

com sua mais honrosa vocação, que é o cuidado do ser humano de forma integral, 

holística, e que estarão contribuindo para que a experiência da mulher em gestar e 
parir sejam mais felizes e de oferecer uma melhor qualidade de vida ao novo ser que 

está sendo recebido e, com certeza, para a nova família que surge. 

 

Portanto, conforme Bruggemann et al (2007), a presença do acompanhante pode gerar 

ótimas mudanças na assistência, até mesmo para a equipe, fortalecendo as ações de 

humanização na instituição.  

Desse modo, a humanização é o caminho por onde deve percorrer todas as ações dos 

profissionais de enfermagem que atuam junto à mulher no momento do parto, a fim de atingir 

uma assistência de qualidade. Nesse sentido, devem-se buscar estratégias que tornam o 

momento do parto o mais natural e agradável possível para a parturiente, através da 

observação, atenção e respeito aos seus anseios. 
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É papel do profissional da saúde, ressaltar a importância da presença do pai nas 

consultas do pré-natal, que são ótimos momentos para esclarecer dúvidas, participar 

ativamente da gestação da sua mulher, ser esclarecido quanto ao trabalho de parto, o que 

contribui para o preparo desse pai acompanhante durante o trabalho de parto e nascimento do 

seu filho (PERDOMINI, 2010). 
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CAPÍTULO III 

_____________________________________________________________________ 

 

 

“Você não sabe o quanto eu caminhei 

Pra chegar até aqui 

Percorri milhas e milhas antes de dormir” 

(A Estrada - Cidade Negra) 

http://letras.mus.br/cidade-negra/
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3.  TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

3.1  Caracterização do Estudo 

 

Trata-se de uma revisão integrativa com abordagem qualitativa, visando compreender 

através das publicações nacionais, a presença do pai acompanhante junto à parturiente, no 

momento do parto. 

 A pesquisa qualitativa depende de muitos fatores como a origem dos dados coletados, 

extensão da amostra, instrumentos de pesquisa e os pressupostos teóricos que nortearam a 

investigação. Esse processo pode ser definido como uma sequência de atividades, que envolve 

a redução dos dados, categorização deles, interpretação e a redação do relatório (GIL, 2002). 

 Para Boggan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa é um tipo de investigação em 

educação onde se discute os fundamentos e os contextos de origem, suas peculiaridades e 

limites, sendo a abordagem mais adequada para o estudo em questão. 

A revisão integrativa é compreendida pela análise de pesquisas relevantes para dar 

suporte na melhoria da prática clínica e na tomada de decisão, realizando a síntese de 

conhecimento de algum assunto específico, além de mostrar onde há lacunas do conhecimento 

que precisam ser preenchidas com a criação de novos estudos. Este tipo de pesquisa permite 

que muitos estudos publicados sejam sintetizados, possibilitando obter conclusões particulares 

de cada estudo. Como na área de enfermagem o tempo é escasso, este método é muito valioso 

pois, polpa o tempo dos profissionais que muitas das vezes não possuem tempo para ler vários 

artigos, além deste método proporcionar ao leitor a análise crítica dos estudos (MENDES, 

2008). 

No primeiro momento, da elaboração de uma revisão integrativa, deve-se determinar o 

objetivo específico, formular hipóteses para serem testadas ou questionamentos para serem 

respondidos. Logo, faz-se um busca para identificar e coletar o máximo de pesquisas 

relevantes, que estejam dentro dos critérios de inclusão e exclusão escolhidos (MENDES, 

2008). 

Para Mendes (2008), a revisão integrativa: 
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Consiste na construção de uma análise ampla da literatura, 

contribuindo para discussões sobre métodos e resultados de pesquisas, 

assim como reflexões sobre a realização de futuros estudos. O 

propósito inicial deste método de pesquisa é obter um profundo 

entendimento de um determina do fenômeno baseando-se em estudos 

anteriores. É necessário seguir padrões de rigor metodológico, clareza 

na apresentação dos resultados, de forma que o leitor consiga 

identificar as características reais dos estudos incluídos na revisão. 

 

A revisão integrativa é constituída de seis etapas distintas e, para que seja relevante e 

possa subsidiar implementações eficazes nos cuidados aos pacientes, é preciso que essas 

etapas sejam claras e objetivas (MENDES, 2008).  

Será descrito a seguir as seis etapas para a construção de uma revisão integrativa:  

Primeira etapa: Elaboração da questão norteadora 

Esta primeira etapa é a mais importante, pois se determina quais estudos serão 

incluídos, os meios que serão adotados para identificar e as informações coletadas de cada 

estudo selecionado. Esta etapa deve ser elaborada de forma clara e específica, deve incluir 

teorias e raciocínios já aprendidos pelo pesquisador (SOUZA, 2010). 

Segunda etapa: Busca na literatura 

Junto à fase anterior, a busca nas bases de dados deve ser diversificada e ampla. Os 

critérios de amostragem devem garantir a representatividade da amostra, mostrando que são 

indicadores confiantes e fidedignos. A conduta mais correta seria incluir todas as obras 

encontradas, mas também pode ser feita uma seleção randomizada, se não for viável pela 

grande quantidade de trabalhos, deve-se discutir os critérios de inclusão e exclusão, sempre 

em concordância com a questão norteadora (SOUZA, 2010). 

Terceira etapa: Coleta de dados 

 Para retirar os dados dos artigos selecionados, é necessário utilizar um instrumento 

previamente elaborado que assegure a totalidade dos dados relevantes que forem extraídos, 

minimizando o risco de erros na transcrição, garantindo precisão na checagem das 

informações e que sirvam como registro. Os dados devem incluir: definição dos sujeitos, 

metodologia utilizada, tamanho da amostra, mensuração de variáveis, método de análise e 

conceitos fundamentais (SOUZA, 2010). 

 Utilizou-se formulário com os seguintes dados: autor, ano e data da produção, 

objetivos, métodos da pesquisa, sujeitos envolvidos, tipo de coleta e análise dos dados e a 

conclusão do autor (Apêndice I).  

Quarta etapa: Análise crítica dos estudos incluídos 
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 Análoga à análise dos dados das pesquisas convencionais, é necessário uma 

abordagem organizada para ponderar o rigor e as características de cada estudo. A experiência 

clínica do pesquisador contribui para apurar a validade dos métodos e dos resultados, além de 

ajudar a determinar a sua utilidade na prática (SOUZA, 2010). 

 Quinta etapa: Discussão dos resultados 

 Nesta etapa, após a interpretação e síntese dos resultados, comparam-se os dados 

evidenciados na análise dos textos. Além de ser possível encontrar lacunas no conhecimento, 

é possível delimitar prioridades para futuros estudos. Portanto o autor deve proteger a 

validade da pesquisa, salientar suas conclusões e explicitar vieses (SOUZA, 2010.). 

 Sexta etapa: Apresentação da revisão integrativa 

 A revisão deve estar completa e apresentar-se de forma clara para que o leitor possa 

avaliar criticamente os resultados. A apresentação deve conter informações detalhadas e 

pertinentes, metodologias contextualizadas e sem omitir evidências relacionadas (SOUZA, 

2010.). 

 

3.2 Critérios para seleção do estudo 

 

 A busca de artigos que falassem sobre a presença do pai acompanhante no momento 

do parto natural deu-se através de levantamento bibliográfico e selecionaram-se publicações 

nacionais para sustentação da pesquisa. 

Dessa forma, os critérios de inclusão adotados foram: somente produções nacionais, 

publicados em língua portuguesa na internet, em bases de dados científicos, no período de 

2004 à 2014, textos completos e que abordassem a temática estudada. O critério de exclusão 

foi: teses, e dissertações, mesmo que de autoria nacional cujos acessos para consulta 

dependiam da autorização do autor. 

 O levantamento bibliográfico foi realizado na Internet, pela Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS), através dos bancos de dados Literatura Latino-Americana em Ciências de 

Saúde (LILACS), Base de Dados Bibliográficos Especializada na Área de Enfermagem no 

Brasil (BDEnf) e Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica - Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). 

 Para a realização da busca dos artigos, foram utilizados os descritores “Assistência de 

Enfermagem”, “Paternidade” e “Parto Humanizado”. Foi realizado o agrupamento dos 

descritores utilizando o boleano “and”, da seguinte forma: Assistência de Enfermagem and 
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Paternidade, Assistência de Enfermagem and Parto Humanizado, Paternidade and Parto 

Humanizado, Assistência de Enfermagem and Paternidade and Parto Humanizado.  

 Apresento a seguir, os critérios utilizados para a seleção da amostra: 

o Foram aproveitados apenas artigos publicados em território nacional. Pois esse tipo de 

publicação é mais acessível aos profissionais de ensino e saúde. O acesso a 

dissertações e teses restringe-se às universidades; 

o Artigos que abordem o tema proposto; 

o Artigos publicados do ano de 2004 à 2014; 

o O método de pesquisa do artigo não interferiu na busca dos textos; 

o Foram escolhidos apenas os artigos publicados na íntegra em língua portuguesa.  

 

3.3  Amostra do estudo 

 

 Foram encontrados 46 artigos, fazendo as associações dos descritores, publicados em 

periódicos nacionais. Após refinar o estudo foi observado que 04 se encaixaram no eixo 

temático “A presença do pai no trabalho de parto e parto”, mas 01 foi excluído por tratar-se de 

uma tese. Então, os 03 artigos utilizados como fonte de consulta para a pesquisa foram 

encontrados um na BCS - Biblioteca de Ciências da Saúde, outro na Biblioteca J Baeta 

Vianna – Campus Saúde UFMG e mais um na Biblioteca Revista Gaúcha de Enfermagem. 

Assim, a amostra final da pesquisa foi composta por 03 artigos produzidos pela enfermagem, 

desenvolvidos e publicados no Brasil. 

 

3.4 Coleta e análise dos dados 

 

A coleta dos dados ocorreu no 1º semestre de 2014. Durante esse período foi feito o 

levantamento bibliográfico, a leitura dos resumos e seleção dos artigos.  

Foi utilizado um quadro de coleta de dados, para facilitar a visualização dos artigos 

encontrados. Este quadro foi preenchido com todos os artigos que pertencem à amostra do 

estudo. Ele permitiu fácil localização de título, autores, tipo de estudo, principais achados, 

objetivo da pesquisa e conclusão.   

Após leitura dos autores realizou-se categorização das temáticas emergentes e 

procedeu-se análise de discurso dos autores agrupados em categorias temáticas, que segundo 

Minayo (2008), se divide em três etapas, sendo a primeira realização de leitura mais 
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aprofundada dos textos, a segunda etapa consiste na investigação do material e a terceira etapa 

na síntese e interpretação que busca atingir os objetivos e questões da pesquisa. 

Macedo et al (2008), considera que a Análise do Discurso (AD) possibilita captar o 

sentido não explícito no discurso. Considera que a palavra é o modo mais puro e sensível da 

relação social. A melhor forma de revelar as formas básicas e ideológicas da comunicação é 

utilizando a palavra.  

 É possível encontrar aspectos mais amplos sobre o sujeito, através da análise de 

discurso, pois esta análise verifica aspectos relacionados à sua história e suas relações com 

instituições. “O discurso expressa o sujeito com suas estratégias de interlocução nas diferentes 

posições e conjunturas que o constituem para produzir a fala ou o texto” (MACEDO et al, 

2008). 

 Optou-se, portanto pela análise temática por esta destacar unidades de significação que 

permite descobrir os núcleos de sentido através do tema, caracterizada pela importância de 

tais unidades (MINAYO, 2008). Diante disso e através da análise de discurso, construiu-se 

categorias temáticas.  
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CAPÍTULO IV 

_____________________________________________________________________ 

 

  “ Mas eu sei que um dia a gente aprende 

   Se você quiser alguém em quem confiar confie em si mesmo 

   Quem acredita sempre alcança.” 

(Mais uma vez – Legião Urbana)  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Neste tópico, serão apresentados e analisados os dados encontrados no estudo, onde se 

buscou responder à questão norteadora e os objetivos. Discute-se então, os aspectos 

levantados na busca ativa por produções cientificas acerca do tema. 

As produções científicas discorreram acerca do acompanhante da parturiente no 

trabalho de parto e parto, associando-o na contribuição para o bem estar e conforto da mesma, 

colocando-o como coadjuvante no processo de cuidar da mulher na gestação, parto e 

puerpeério. Então, utilizando-se separadamente os descritores: paternidade, assistência de 

enfermagem e parto humanizado, foi realizada uma busca na Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS). 

 

Tabela 1- Distribuição numérica dos descritores nas bases de dados 

DESCRITORES LILACS MEDLINE BDEnf 

Paternidade 233 2586 28 

Assistência de 

Enfermagem 

3778 25631 3226 

Parto 

Humanizado 

227 00 140 

 

Ao observar os resultados da tabela acima, nota-se que há uma vasta produção 

bibliográfica acerca de tais descritores. Ao ler os títulos verificou-se que muitos artigos não se 

enquadravam nos critérios de inclusão e exclusão propostos.  

Diante disso, optou-se por realizar uma nova busca, desta vez com descritores de 

forma integrada, utilizando-se o boleano “and”. Assim, associou-se paternidade and 

assistência de enfermagem, paternidade and parto humanizado, assistência de enfermagem 

and parto humanizado e paternidade and assistência de enfermagem and parto humanizado.  

Com essa filtragem, foi possível montar uma nova tabela que segue abaixo: 
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Tabela 2- Distribuição numérica dos descritores nas bases de dados 

DESCRITORES LILACS MEDLINE BDEnf 

Paternidade + Assistência de Enfermagem 
 

01 

 

00 

 

00 

Paternidade + Parto Humanizado 
 

04 

 

00 

 

05 

Assistência de Enfermagem + Parto Humanizado 
 

16 

 

0 

 

20 

Paternidade + Assistência de Enfermagem + Parto 

Humanizado 

 

00 

 

00 

 

00 

 

Ao observar a tabela 02, nota-se que foram encontrados 46 produções científicas como 

somatório total das associações em todas as bases de dados.  

A partir desta busca com a associação dos descritores Paternidade and Assistência de 

Enfermagem, foi localizado 01 (um) artigo na base de dados LILACS. Após leitura do 

resumo, notou-se que este não se encaixava no eixo temático da pesquisa. Nas bases de dados 

MEDLINE e BDEnf não foram encontrados artigos com essa associação. 

Na busca com os descritores Paternidade and Parto Humanizado foi encontrado na 

base de dados LILACS 04 (quatro) artigos. Após a leitura dos resumos, foi observado que 

todos os artigos encontrados atendiam ao eixo temático, porém, apenas 03 se adequavam aos 

critérios de inclusão escolhidos, a outra produção científica era uma tese, que corresponde aos 

critérios de exclusão. Na base de dados MEDLINE não foi encontrado artigo com esta 

associação e na base de dados BDEnf foram encontrados 05 (cinco) artigos, que após leitura 

dos resumos, notou-se que 02 (dois) artigos eram iguais entre si e todos os outros 04 (quatro) 

artigos correspondiam aos localizados na base de dados LILACS.   

Na pesquisa com os descritores Assistência de Enfermagem and Parto Humanizado, 

foram encontrados 16 artigos na base de dados LILACS. Após a leitura de todos os resumos, 

detectou-se que nenhum artigo se enquadrava nos critérios de inclusão dessa pesquisa. Na 

base de dados MEDLINE, não foram encontrados artigos com essa associação de descritores. 

Na base de dados BDEnf foram localizados 20 (vinte) artigos, porém após leitura de seus 
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resumos, percebeu-se que nenhum deles se enquadrava no tema pesquisado, apesar de 

possuírem dois descritores utilizados na pesquisa.  

Assim, quando se utilizou os descritores paternidade and parto humanizado and 

assistência de enfermagem não foram localizados nenhum artigo nas bases de dados que 

integraram esta pesquisa.  

Portanto, foram localizados apenas 03 artigos, que se enquadraram nos critérios de 

inclusão e foram encontrados na base de dados LILACS. Eles foram lidos na íntegra, 

atentando-se para a procedência, título, autores, periódico, ano e as considerações temáticas, 

para preencher o quadro a seguir: 

 

Quadro 1. Distribuição dos estudos localizados nas bases de dados LILACS, BDEnf e 

MEDLINE, sobre a presença do pai acompanhante no momento de trabalho de parto e 

nascimento, no período de 2004 a 2014, segundo caracterização da procedência, título, 

autores, periódico, ano, e considerações temáticas. 

Procedência Título 

A
u

to
r(

es
) 

Periódico Ano  Considerações Temáticas 

LILACS 

Participação do pai 

no nascimento e 

parto: revisão da 

literatura 

 

M
az

zi
er

i 
S

P
M

, 

H
o

g
a 

L
A

K
. 

 

 

 

Revista 

Mineira de 

Enfermagem 

 

 

2006 

 

Participação ativa do pai na 

gestação, no parto e nascimento, 

âmbito psicológico da paternidade, 

comportamento dos pais, 

conhecimento da lei de licença 

paternidade e âmbito genético da 

paternidade. 

 

LILACS 

“Eu vi meu filho 

nascer” vivência dos 

pais na sala de parto 

 

T
o
m

el
er

i 
K

R
, 

 

P
ie

ri
 F

M
, 

V
io

li
n
 M

R
, 

S
er

af
im

 D
, 

M
ar

co
n
 S

S
. 

Revista 

Gaúcha de 

Enfermagem  

2007 

 

Aborda o acompanhamento do pai 

durante a gestação e o parto, 

descreve os sentimentos vividos 

por eles e busca apreender o 

conhecimento que os pais têm 

sobre o direito do acompanhante 

durante esse período. 

 

LILACS 

Sentimentos 

vivenciados pelo pai 

diante do 

nascimento do filho 

C
ar

v
al

h
o
 J

B
L

, 

B
ri

to
 R

S
, 

A
ra

ú
jo

 A
C

P
F

, 

S
o

u
za

 N
L

. Revista da 

Rede de 

Enfermagem 

do Nordeste 

2009 

Sentimentos do pai na sala de 

parto, o papel do pai e salientar a 

importância de preparar os pais 

para o momento do parto. 
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Entre as três publicações analisadas, todas são artigos produzidos e publicados no 

Brasil. Quanto à formação acadêmica dos autores, observou-se que duas são enfermeiras 

generalistas, três são enfermeiras obstetras, duas são doutorandas e quatro são doutoras em 

áreas distintas de enfermagem. Com base nos resultados foi visto que nove das onze 

profissionais são professoras de alguma instituição de ensino, tanto pública como privada.  

A origem das publicações foi variada entre as regiões do Brasil, sendo uma do sudeste 

(Minas Gerais), uma do Sul (Rio Grande do Sul) e uma do Nordeste (Rio Grande do Norte), 

não houve publicações nas regiões Norte e Centro-Oeste.  

Feito a leitura e a síntese das publicações encontradas, foi possível identificar 

discursos que se repetiam. Diante disso e da proposta da analise temática feita por Minayo 

(2008) realizou a categorização dessas: 1) Importância da presença do pai durante o pré-natal; 

2) Sentimentos expressados pelos pais no momento do parto; 3) O preparo do pai para o 

momento do parto; 4) A motivação/vontade do pai em participar do parto; 5) Interação da 

equipe com o acompanhante no momento do parto e, 6) A presença do pai no parto. 

Essas categorias serão discutidas e analisadas nos próximos tópicos. 

 

4.1 Importância da presença do pai durante o pré-natal 

 

Esse tópico esteve presente nos 03 artigos, de forma que todos ressaltaram a 

importância da participação do pai no pré-natal, o que corrobora com o que eu acredito e com 

o que Jardim (2009, p.21) afirma que é necessária a inserção do pai nos cuidados com a 

gestação, sendo incentivado pelas políticas públicas de saúde em nosso país, este homem é 

convidado a participar das consultas de pré-natal, de cursos preparatórios para a gravidez e o 

nascimento, além de participar das visitas às maternidades. E é orientado quanto a seus 

direitos enquanto homem e pai em formação. 

O pré-natal é um momento de informação e preparo para a paternidade, o 

reconhecimento como pai é direito adquirido e ele não é apenas uma visita nos serviços de 

saúde. Deve ser informado a todo tempo de como anda a gestação, o que pode fazer para seu 

desenvolvimento saudável, ressaltando assim a importância de seu papel (BRASIL, 2001). 

Carvalho (2005, p.15) nos mostra através de sua fala que nessa participação o homem 

rompe conceitos antigos de pai autoritário e cria a imagem de um pai participativo passando a 

ocupar uma posição ativa durante a gestação de sua mulher, dividindo com ela as 

preocupações com a gravidez e com o futuro desse filho.  

Diante das falas anteriores trazemos as falas presentes nas três publicações:  
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 Artigo 1: A participação ativa do pai na gravidez [...] é considerada 

importante. Avalia-se, entretanto, que tal atitude deva ser reflexo de decisão 

consciente tomada em conjunto com a gestante, e não resulte do desejo de 

corresponder às expectativas dos demais membros da família, dos 

profissionais e da própria sociedade (MAZZIERI & HOGA, 2006, p. 167). 

 Artigo 2: O acompanhamento da gestante durante a consulta pré natal, assim 

como um conjunto de atitudes diante da gravidez, faz parte do comportamento 

atualmente vislumbrado pelos homens diante da paternidade (TOMELERI et 

al, 2007, p.499). 

 Artigo 3: A presença do parceiro às consultas de pré-natal se reveste de 

importância no processo de humanização da assistência obstétrica. Seu 

distanciamento, tanto da gestação como do parto, tende a causar sentimento 

de solidão e vazio na mulher (CARVALHO, 2009, p.127). 

 

      Em consonância com as falas dos três autores, acredito que a participação do pai neste 

momento é de extrema relevância para uma melhor relação entre pai – bebê – mãe, julgando 

necessário trazer uma possível explicação para a ausência desse pai no pré-natal, o artigo 2 

traz uma fala que pode ser notada facilmente na prática assistencial.  

 

 Artigo 2: [...] as condições em que são realizadas as consultas de pré-natal 

nos serviços públicos não favorecem muito essa participação, uma vez que as 

mulheres normalmente permanecem por um período longo do dia aguardando 

a consulta médica (TOMELERI et al, 2007, p.499). 

 

Porém, é incomum a educação para o parto agregando o homem ao pré-natal. A 

sociedade brasileira ainda desvaloriza tais iniciativas, não facilita sua presença nas consultas 

pré-natais, pois não são liberados de seus ambientes de trabalho de maneira formal e, 

consideram que o acompanhamento da mulher deve ser realizado pela genitora dela. 

Os enfermeiros precisam criar oportunidades para esse homem, no sentido de prepará-

lo e permitir a ele a compreensão do nascimento, o papel dele no trabalho de parto e parto e a 

detecção de sinais não fisiológicos no processo gestacional. 

Muitas das vezes a mulher precisa de rede de apoio para enfrentar situações na 

gestação, como edema, perdas transvaginais, vômitos, cansaço excessivo e por não terem o 
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devido esclarecimento os homens companheiros não se inserem na rede de cuidados das 

gestantes, alimentados por muitos profissionais pré-natalistas. 

 

4.2 Sentimentos expressados pelos pais no momento do parto  

 

Neste tópico podem-se observar os vários sentimentos expressados pelos pais diante 

do parto e que foram abordados pelos três artigos, dentre esses podemos citar os sentimentos 

de ansiedade, preocupação, medo, nervosismo, insegurança, emoções, alegria e maior 

responsabilidade.  

 

 Artigo 1: A preocupação em relação à evolução da gravidez está 

constantemente presente nos homens e ela se acentua no início do trabalho de 

parto[...] homens que tiveram esta chance manifestaram sentimentos de 

alegria [...] sentimentos como ansiedade, preocupação, medo, nervosismo e 

insegurança fazem parte da experiência masculina do ciclo grávido e 

puerperal (MAZZIERI & HOGA, 2006, p. 169).  

 Artigo 2: [...] para o homem constitui um momento de intensas emoções, 

possibilitando a primeira aproximação direta do pai com o filho sem 

intermediações da mulher [...] maior intimidade com a companheira, à 

admiração pela força da mulher e à sensação de orgulho e satisfação frente ao 

bebê (TOMELERI et al, 2007, p.502). 

 Artigo 3: [...] provocar nos homens inseguranças e incertezas [...] A morte foi 

referenciada pelos depoentes como causa de medo [...] a chegada de uma 

criança no âmbito familiar é uma etapa de transformações na vida do casal, 

entremeada de emoções expressas nos depoimentos e exteriorizadas por choro 

observado durante a entrevista. Evidenciam ainda, que o nascimento de um 

filho modifica o cotidiano dos pais com sentimento de maior responsabilidade 

e de novos projetos para o futuro (CARVALHO, 2009, p.130).  

 

Os vários sentimentos positivos evidenciados confirmam o quanto a vivência deste 

momento é intensa, servindo como argumento para aqueles que defendem a participação do 

acompanhante no trabalho de parto, pois os benefícios atribuídos por eles ao presenciarem o 

nascimento de um filho são incalculáveis (ALEXANDRE & MARTINS, 2009, p. 326).  
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Em nossa cultura os homens, por questões de gênero, não são incentivados a expressar 

seus sentimentos. Mas, são tidos como capazes de decidir em momentos contraditórios da 

existência humana. Muitos profissionais da saúde cobram dele a responsabilidade de tomar 

uma decisão quando a gestante e ou parturiente não pode por si mesma decidir.  

Contudo, se ele não compreende aquela situação, se não estabeleceu vínculo com os 

profissionais, se nunca vivenciou um momento parecido, sente ansiedade, medo, frustração 

por não cumprir seu papel protetor diante da companheira.  

Então, urge que o enfermeiro, na atenção básica comece a educar esse homem, no 

sentido de favorecer a construção da paternidade, para que ele se expresse, aflore suas 

emoções, seja ouvido, esclareça suas dúvidas e assim como a mulher se empodere do que 

pode fazer para cuidar da mulher e do bebê. 

4.3 O preparo do pai para o momento do parto 

Segundo Carvalho & Brito (2008, p. 87), vale ressaltar que no contexto da parturição o 

homem deve receber cuidado, apoio e esclarecimento acerca da evolução do trabalho de parto 

na perspectiva de superar algumas dificuldades identificadas ou potenciais, que possam 

influenciar negativamente a sua participação nesse processo.  

A presença de um acompanhante por si só não é considerada sinônimo de suporte, 

para tanto é preciso dar condições para realização dessa atividade (SOARES et al, 2010). 

 Artigo 1: A inclusão do pai no preparo para o parto é importante porque 

produz reflexos positivos nos diversos âmbitos da assistência. São fatos que 

justificam a recomendação da inclusão do pai nos grupos de preparo para a 

maternidade e paternidade e nas demais atividades de promoção e educação 

para a saúde desenvolvida nos serviços de assistência pré-natal. Esta prática é 

incentivada pelos propositores de políticas públicas de forma reiterada, mas 

não se configura ainda como realidade nas instituições de saúde do contexto 

brasileiro. Via de regra, os homens permanecem excluídos da assistência nas 

diversas etapas do curso de vida familiar (MAZZIERI & HOGA, 2006, p. 

168). 

 Artigo 2: Uma preparação adequada dos pais traria maior compreensão do 

processo do parto e, consequentemente, maior segurança. Não deve, portanto, 

ser utilizada como instrumento de controle de seus comportamentos 

(TOMELERI et al, 2007, p.501). 
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Não se pode mais imaginar uma sociedade brasileira sem a forte inserção da mulher 

no mercado profissional. Então, cada vez mais há necessidade de preparo do homem para 

assunção do cuidado de bebês e aproximação total dele ao processo de gestação, parto e 

puerpério. 

O momento do parto é único para a mulher e também para o homem. Sua exclusão 

desta cena tem permitido vínculos pai-bebê, fragilizados. È consenso a participação do pai 

neste cenário, e o simples corte do cordão umbilical tornaram-se um “carimbo” emblemático 

de sua presença. 

Porém, qual é o significado que ele dá ou tem deste ato? Ele desejaria segurar seu 

filho, imediatamente após o nascimento? Está seguro na emissão do conforto e da segurança 

que deve passar á parturiente? Muitos profissionais utilizam sistemas de controle de 

comportamentos dizendo “não deixe sua mulher gritar”, vou colocá-lo aqui para “impedir que 

ela saia do leito” e por vezes dizem “fique aqui porque algo pode acontecer de errado”.   

Outros profissionais infantilizam os comportamentos dos homens “você não vai 

aguentar” ver sua mulher parir, “sente aí e assista de longe”, “não me dê trabalho 

desmaiando”. Como chegam a tais conclusões se nunca, de fato, conversaram com o 

acompanhante, pai? 

Penso ser necessária uma atitude profissional de educação para o parto para que 

esses acompanhantes possam viver momentos prazerosos junto às mulheres quando do 

nascimento de seus filhos, agregando conceitos e atos compreensivos com sentido para si 

sobre o parto e nascimento. 

Pioversan et al (2001, p. 90), acreditam que quando o pai é convidado a participar do 

parto é necessário que ele seja orientado que poderá sair da sala de parto quando sentir 

necessidade. Desta forma, ele ficará mais tranquilo, e talvez, o que estava impedindo-o de 

acompanhar sua mulher seja superado. 

4.4 A motivação/vontade do pai em participar do parto 

Santo & Bonilha (2000) referem que um dos motivos para o pai participar do 

momento do parto é tentar evitar e amenizar o sofrimento da mulher nesta fase. 

 Artigo 1: O desejo de participar do processo de nascimento e parto surge dos 

próprios pais e isto resulta das reflexões que eles fazem a respeito do papel 

paterno. Independentemente da motivação inicial, o fato é que os pais se 
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sentem extremamente úteis quando participam do parto. Os profissionais 

constataram também que a promoção da qualidade da assistência ao parto só 

se efetiva quando os pais participam de todo o processo, de forma ativa 

(MAZZIERI & HOGA, 2006, p. 168). 

 Artigo 1: A maioria dos pais mencionou o desejo da participação ativa no 

parto, por meio do incentivo e auxílio à deambulação, oferecimento de suporte 

no enfrentamento dos desconfortos provocados pela sensação dolorosa, 

encorajamento da alimentação, entre outros tipos de atividade (MAZZIERI & 

HOGA, 2006, p. 169). 

 Artigo 2: [...] o homem tem apresentado maior interesse na participação 

cotidiana, demonstrada através do companheirismo e cuidados com a 

gestante, assim como com a criança, exercitando de forma positiva e plena a 

paternidade (TOMELERI et al, 2007, p.499/501). 

 

Tem-se, atualmente, outra configuração de homens–pais que expressam desejo de 

participar ativamente do processo grávido puerperal, principalmente no parto e nascimento. 

Se há evidencias científicas que sua participação dá qualidade a assistência ao parto, conhecer 

esse desejo, deixar fluir o crescimento da participação ativa e estabelecer com ele seu plano 

de ação para tal, seria torná-lo empoderado para agir junto à companheira de modo consciente 

e produtivo. 

O enfermeiro deve encorajar essa motivação, permitindo que ele estabeleça como 

pretende desenvolver seu papel diante da chegada do bebe. Como ele se dispõe na rede de 

cuidados junto à mulher. Mas para tal, na rede pública, a visita domiciliar pode ser canal pelo 

qual o profissional atinge esse homem, tendo em vista que o horário de atenção ao pré-natal é 

incompatível com horários de trabalho. 

Sua preparação e educação para o parto devem existir, mas como alimentar sua 

vontade e disposição se as situações adversas sociais são tão claras e por vezes 

intransponíveis? As políticas públicas estão postas, mas não articulam estratégias que 

disseminem o que indicam para acontecer.  

Então, o enfermeiro tem que criar estratégias de preparo desse homem e 

precocemente perceber o desejo dele em participar do parto e nascimento. Juntos devem 

encontrar caminhos favoráveis para realizar seu desejo. 
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4.5 Interação da equipe com o acompanhante no momento do parto 

 Artigo 1: Profissionais envolvidos com a assistência obstétrica devem saber 

discutir a respeito da participação do pai no nascimento e parto com 

fundamentação científica adequada (MAZZIERI & HOGA, 2006, p. 167). 

 Artigo 2: [...] os profissionais devem interagir com esse acompanhante e 

fornecer informações necessárias no momento da internação da parturiente, 

para que essa pessoa desempenhe papel de provedor de suporte [...] a 

participação da equipe de saúde, especialmente a da enfermagem, é 

considerada fundamental pelos pais, para ajudá-los a transpor esse momento, 

e propiciar, as informações consideradas necessárias pelo casal (TOMELERI 

et al, 2007, p. 501). 

 Artigo 3: [...] perspectiva a atenção aos companheiros deve ser o mais 

precoce possível de modo que, as ações inerentes às parturientes e parceiros 

sejam incentivadas, a fim de contribuírem para minimização da ansiedade do 

casal durante o nascimento (CARVALHO, 2009, p.129).   

 

Esteado em Soares et al (2010) é necessário que a equipe de enfermagem convide o 

acompanhante a se envolver de forma ativa no processo de parturição e não se torne apenas 

um espectador “assustado”, do parto. Porém o que se pode observar ao analisar outras obras é 

que a equipe de enfermagem não reconhece como sua, a responsabilidade pela orientação e 

treinamento do acompanhante, embora a faça na prática. Contradizendo com as expectativas 

da literatura existente, incluindo o próprio Ministério da Saúde, que aposta na enfermagem 

para o sucesso da inserção do acompanhante na sala de parto e consequentemente da 

humanização do parto. 

Verifica-se, na formação de profissionais da saúde que estão na área de obstetrícia, 

um distanciamento de discussão dessa temática nos bancos acadêmicos. Fala-se de estratégias 

de educação para saúde, de incentivo da presença do pai, mas quais são as estratégias de 

educação para o parto e nascimento? Fala-se para a mulher, com a mulher, responsabiliza-se a 

mulher.  

Não identificamos ações práticas trazidas na literatura de como preparar esse 

homem-pai. Quando se quer envolvê-lo pensa-se em família: “Planejamento familiar”, 

“Educação familiar para o parto”, rara são as práticas educacionais nas quais eles poderiam se 
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colocar, ganhar habilidades, gerar comportamentos positivos e propositivos no cenário do 

parto.  

Penso que o enfermeiro, que atua diretamente com a família pode oferecer esse tipo 

de contato. Disponibilizar-se e formar vinculo para interagir com o homem–pai e também 

oferecer a ele suporte e cuidados no parto e nascimento, criando rede de cuidados.  

4.6 A presença do pai no parto 

Entendemos que ser pai, durante o trabalho de parto e nascimento, pode ser o contato 

da companheira com o ambiente hospitalar, garantindo que ela não vai enfrentar todo esse 

processo sozinha. O pai sente felicidade e tem uma expectativa muito grande em relação ao 

parto e o filho, esses sentimentos são mesclados com nervosismo e ansiedade (SANTO & 

BONILHA, 2000, p. 101). 

 Artigo 2: [...] atuando como suporte para as mulheres, pois a presença dos 

mesmos conforta tranquiliza e acalma a parturiente. Além disso, evidenciou-se 

que, para as participantes, a experiência contribuiu para desmistificar os 

temores e sofrimentos relacionados ao momento do parto, e ao mesmo tempo, 

proporcionar a vivencia de sentimentos e emoções singulares, os quais, se 

acredita, podem favorecer uma maior aproximação afetiva entre pais e filhos 

(TOMELERI et al, 2007, p. 503). 

 Artigo 3: [...] a presença marcante do cônjuge na cena do parto representa a 

oportunidade de acompanhar mais de perto e de forma ativa o nascimento de 

seu filho. Durante esse período como também no pós-parto, o apoio amoroso 

do companheiro integra a humanização da assistência preconizada pela OMS 

baseada nas evidências científicas, de que a presença de um acompanhante 

propicia segurança emocional à mulher trazendo benefícios tanto para ela 

como para o bebê. Portanto, enquanto enfermeiras obstetras cabem-nos 

trabalhar em prol do acolhimento e da participação do cônjuge no pré-natal, 

parto e puerpério (CARVALHO, 2009, p.127).   

Evidencia-se neste texto o enfermeiro especialista obstetra, para trabalhar em prol 

desse homem-pai integrado na cena do parto. Contudo, na legislação do exercício 

profissional, o enfermeiro generalista também permeia, em equipe multiprofissional, a cena 

do parto. 
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Dessa forma, penso que todos devem agregar e permitir possibilidades de discussão 

e fortalecimento do homem-pai no ciclo da gestação até o puerpério. Educando-o e trazendo-o 

cada vez, mas próximo da equipe que cuida da família que ali está vivenciando o nascimento. 

Sendo embasada por Carvalho & Brito (2008, p.87) e mediante a opinião de outros 

autores, acredito que na experiência do nascimento do filho, o pai pode oferecer apoio físico e 

emocional à parturiente, reduzindo o nível de tensão e proporcionando-lhe segurança, 

tranquilidade, como também alívio dos desconfortos advindos do trabalho de parto. 
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CAPÍTULO V 

_____________________________________________________________________ 

 

“Metade de mim 

Agora é assim 

De um lado a poesia, o verbo a saudade 

Do outro a luta, a força e a coragem pra chegar no fim 

E o fim é belo incerto, depende de como você vê 

O novo, o credo, a fé que você deposita em você e só” 

(O anjo mais velho – Teatro Mágico) 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através das produções científicas estudadas notou-se a que presença do acompanhante no 

cenário do parto mostra-se essencial e necessária. Porém, o que se observa é que na maioria dos 

estudos o sexo masculino é representado pela figura do pai, ele é quem faz, por vezes, o papel de 

incentivador da parturiente.  

Diante do que foi exposto ao longo desse estudo, podemos afirmar que há uma mudança de 

comportamento, na sociedade brasileira, em relação ao papel do homem que se transforma em pai-

acompanhante junto à parturiente no cenário do parto. É de extrema importância tanto para a mãe, 

como para o bebê que seja o pai o que conforta e divide com a parturiente o trabalho de parto e 

parto.  

A participação do pai, como acompanhante, é vista como a possibilidade da primeira 

aproximação entre pai e bebê após o período de gestação. Nesse período, o homem dependia da mãe 

para interagir com o bebe, mas agora ele se identifica e faz o vinculo de aproximação com o bebê. 

O desejo do pai em interagir durante toda a gestação aumenta o interesse do mesmo em ser 

protagonista ativo do trabalho de parto e nascimento, permitindo que este se expresse, através de 

suas emoções, ser coadjuvante no processo de cuidar da mulher e do bebe. 

Através dos artigos lidos apreendeu-se que a presença do pai no acompanhamento do pré-

natal pode aumentar a interação e criação de vínculo entre os sujeitos, permitindo que ele se veja 

não somente como provedor familiar responsável pela sobrevivência do filho, mas como 

companheiro de forma natural, sem inseguranças e incertezas que é algo presente nos pais que não 

acompanham o pré-natal junto às suas companheiras.   

Ressalta-se que no Manual do Ministério da Saúde, referente ao Programa de Humanização 

no Pré-natal e Nascimento, indica-se a necessidade do acompanhamento e preparação desse pai 

como sendo indispensável para um melhor estreitamento dos laços familiares. 

O medo de que a vida da mãe e do filho fique comprometida faz com que o pai busque estar 

presente no cenário do parto, almejando à proteção dos sujeitos como principal motivação. 
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Entretanto, o acompanhante tem uma participação ativa, onde transmite segurança, apoio, auxilia a 

parturiente na deambulação, de forma a facilitar todo o processo do trabalho de parto e nascimento.  

Identificamos como ações de enfermagem que podem facilitar o papel do acompanhante no 

cenário do parto: 1) uma adequada preparação fornecida pela equipe de enfermagem, não só horas 

antes do parto, mas durante todo acompanhamento do pré-natal, para que este pai tenha uma maior 

compreensão do que é o momento do parto e possa se sentir mais seguro e útil; 2) o acolhimento, 

valorizando e reconhecendo a paternidade de forma que busque estabelecer comunicação e 

interação desse pai com a equipe, de forma que esta transmita apoio e confiança; e 3) a equipe de 

enfermagem deve ter uma escuta sensível para que exista uma aproximação com o pai e ele não se 

sinta excluído desse processo.   
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