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RESUMO 
 
 
 Atualmente a humanização da assistência obstétrica vem sendo 
implementada como uma filosofia de trabalho. Queremos ressaltar à gravidez na 
adolescência, visto que estas geralmente enfrentam grandes dificuldades e 
transformações neste momento. Desta forma delineamos como objeto de estudo: A 
percepção das adolescentes sobre a assistência humanizada no trabalho de parto e 
parto. Os objetivos são: Identificar as percepções das adolescentes em relação á 
assistência oferecida no momento do seu trabalho de parto e parto e discutir essas 
percepções com a assistência humanizada preconizado pelo Ministério da Saúde. 
Este estudo teve uma abordagem qualitativa, do tipo descritivo. O cenário foi o 
Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth na cidade do Rio de Janeiro, em 
alojamento conjunto para adolescente. Os sujeitos foram adolescentes com idade 
entre 10 e 19 anos. Estas foram abordadas no puerpério imediato para coleta de 
dados por meio de observação simples e entrevistas semi-estruturas.  O total 
estudado foi de 8 puérperas de março a abril de 2012. Os resultados foram divididos 
em categorias temáticas, sendo elas: as percepções das adolescentes em relação á 
assistência no momento do seu trabalho de parto e parto quanto ao atendimento da 
equipe de saúde obstétrica, o direito ao acompanhante e as práticas obstétricas 
instituídas. A discussão apontou para as possibilidades e limites dessa prática. 
Concluímos que a maioria das adolescentes estudadas acredita ter recebido uma 
boa assistência, sendo a assistência mais adequada naquele momento, já que 
culturalmente a sociedade não tem conhecimento de como o trabalho de parto e 
parto pode ser humanizado e menos medicalizado. 
 
Palavras-chaves: 1. Parto. 2. Humanização da assistência. 3. Adolescente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Currently the humanization of obstetric care has been implemented as a working 
philosophy. We want to stress to teenage pregnancy, since they often face great 
difficulties and changes at this time. Thus we designed as an object of study: 
Perceptions of adolescents on humanized care in labor and delivery. The objectives 
are: To identify the perceptions of adolescents in relationship to the assistance 
offered at the time of labor and delivery, and discuss these perceptions with the 
humanized recommended by the Ministry of Health. This study was a qualitative, 
descriptive. The setting was the Maternity Hospital Oswaldo Nazareth in the city of 
Rio de Janeiro, to stay together for a teenager. The subjects were teenagers aged 
between 10 and 19 years. These were addressed in the immediate postpartum 
period for collecting data through observation and semi-simple structures. The total 
sample was 8 mothers from March to April 2012. The results were divided into 
thematic categories, namely: the perceptions of adolescents in relationship to 
assistance at the time of labor and childbirth and the care of obstetric health team, 
the right to escort and obstetric practices in place. The discussion pointed to the 
possibilities and limits of this practice. We conclude that most of the adolescents 
studied believed to have received good care, and the most appropriate assistance at 
the time, since culturally society is not aware of how the labor and delivery can be 
humanized and less medicalized. 
 
Keywords: 1. Parturition.  2. Humanization of Assistance.  3. Adolescent 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 

 Vivenciamos um momento em que a humanização da assistência obstétrica 

vem sendo implementada como uma filosofia de trabalho visando um maior conforto 

físico e mental para as mães e também para os bebês, pois trará vários benefícios 

para ambos. 

A humanização esta modificando este cenário onde os conceitos de 

medicalização do parto são enfatizados como a solução para os problemas das 

mulheres neste momento tão importante para suas vidas.  

Isso ocorre por meio de estratégias humanizadas, tais como: alojamento 

conjunto, incentivo ao aleitamento materno ainda em sala de parto, presença de 

familiares ou acompanhantes nas salas de pré-parto e parto, além do resgate ao 

caráter natural e fisiológico do nascimento; porém essa implementação ainda não 

ocorreu em muitos lugares, e em outros vem ocorrendo vagarosamente. 

 Segundo Paiva (1999) “historicamente a assistência ao parto era de 

responsabilidade exclusivamente feminina, pois apenas as parteiras realizavam essa 

prática”. Sabe-se que as mesmas eram conhecidas na sociedade pela suas 

experiências, embora não dominassem o conhecimento científico.  

Assim, os acontecimentos na vida da mulher se sucediam na sua residência, 

onde elas trocavam conhecimento e descobriam afinidades, sendo considerada 

incômoda à presença masculina durante a parturição.  

 Entretanto, a partir do século XX, na década de 40, foi intensificada a 

hospitalização do parto, que permitiu a medicalização e controle do período 

gravídico-puerperal; e o parto como um processo natural, privativo e familiar, passou 

a ser vivenciado na esfera pública, em instituições de saúde com a presença de 

vários atores conduzindo este período (Osava, 1997). 

Para Osava (1997) “esse fato fez com que a mulher deixasse de ser 

protagonista do seu próprio parto”. A mulher perdeu sua privacidade e autonomia, foi 
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separada da família e submetida a normas institucionais e práticas intervencionistas 

sem o devido esclarecimento e consentimento da parturiente. Com isso, o parto 

muitas vezes pode ser vivenciado como um momento de intenso sofrimento físico e 

moral.  

O medo, a tensão e a dor das parturientes nesse modelo hospitalocêntrico de 

assistência, impedem o processo fisiológico do parto normal, o que pode culminar 

com práticas intervencionistas que, na maioria das vezes, poderiam ser evitadas 

(OMS, 1996, p. 29). 

 Este panorama de medicalização do parto começou a se modificar com o 

Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN) que foi instituído pelo 

Ministério da Saúde através da Portaria/GM no 569, de 1/6/2000. Este Programa 

defende, dentre outras coisas, a assistência ao trabalho de parto, parto e 

nascimento, com intenção de resgatar o caráter fisiológico de forma positiva e sem 

traumas para a mulher (BRASIL, 2002, p.5). 

  O objetivo primordial do PHPN 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. 

Com este processo de humanização, o conforto físico e emocional da 

gestante pode ser aumentado pelo uso de técnicas de massagem e relaxamento, 

posturas variadas, música, métodos de respiração e práticas alternativas, que 

favoreçam o bom desenvolvimento do trabalho de parto fornecendo conforto e 

segurança à mulher e seu bebê.  

A humanização da assistência ao parto favorece o desenvolvimento natural 

da relação mãe-filho nos primeiros minutos de vida, resultando no fortalecimento de 

seus vínculos, posibilitando uma relação intensa após o nascimento e reduzindo 

danos emocionais á longo prazo. Este primeiro contato preconizado pelo Ministério 

da Saúde como um dos procedimentos para humanização da assistência 

permancerá na memória de ambos, podendo com frequência ocorrer com harmonia, 

calma e tranquilidade.  

 Neste cenário de humanização do parto quero resaltar a importância desta 

como melhora de vários fatores físicos e emocionais, em relação à gravidez na 

adolescência, visto que as mesmas geralmente enfrentam grandes dificuldades, pois 
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é uma mudança muito grande na vida de uma adolescente perante a família, a 

sociedade e ao parceiro neste período. 

Segundo Mazzini et al (2008, p. 493), a gravidez na adolescência pode ser 

considerada como um evento cujo significado varia de acordo com o contexto e o 

tempo histórico em que é vivenciado.  

A gravidez, nesse momento, assume o caráter de evento gerador de riscos 

para o desenvolvimento físico e emocional da adolescente, pois, ao engravidar é 

como se a adolescente estivesse rompendo com as expectativas de um futuro com 

uma estrutura familiar adequada (BRASIL, 2006, p. 127). 

Não há como negar que a gravidez na adolescência desencadeia a 

necessidade de ajustamento em diferentes dimensões do processo de viver da 

jovem. Fundamentalmente, representa uma rápida transição no ciclo vital em que a 

filha assume, também, o papel de mãe (MAZZINI et al., 2008, P. 493). 

Percebemos que a gravidez que ocorre algumas vezes em um momento 

indesejado, deve ser vista de forma humanizada para que estas adolescentes não 

se sintam tratadas diferencialmente, já que nesta fase ocorrem muitas mudanças em 

suas vidas. 

 Maldonado (2002, p. 98) considera o parto como um "salto no escuro", um 

momento imprevisível, irreversível e desconhecido, do qual não se tem controle.  

 Mazzini et al (2008, p. 501), considera que muitas vezes a experiência das 

adolescentes durante o parto é crítica, principalmente pela sensação de dor intensa, 

embora para algumas tenha representado um desafio.   

 A gravidez na adolescência pode ser considerada pelas mesmas, um período 

de grande vulnerabilidade, e o parto nesse momento do ciclo de vida é tido como um 

momento crítico, marcado por uma série de mudanças significativas, físicas e 

emocionais, e que envolvem diversos níveis de simbolismo relativos aos medos que 

sentem: da dor do trabalho de parto e à sua não resistência a esta dor, ao temor de 

morrer, ou de que o bebê morra, ou ainda que este nasça com má-formação (ibid, p. 

501). 

 As recomendações relativas à assistência ao trabalho de parto partem do 

pressuposto de que não existe uma única assistência "ideal”, mas diferentes formas 

de acompanhar a parturiente, a depender das condições do local e da equipe de 

saúde que fará esse acompanhamento (BRASIL, 2001a, p. 19). 
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O trabalho de parto e parto deve ser abordado com ética profissional aplicável a 

todas as situações de atenção à saúde. A adequada identificação da equipe de 

saúde, o vestuário adequado desses profissionais, o respeito à intimidade e à 

privacidade da parturiente, além dos demais aspectos que pautam a relação, 

profissional de saúde/parturiente/família devem ser obedecidos com rigor no manejo 

do parto (BRASIL, 2001a, p. 27). 

Como acadêmica de enfermagem da Universidade Federal Fluminense, após 

algumas experiências vivenciadas durante o ensino teórico prático da disciplina de 

Saúde da Mulher II, realizado no 6º período, durante o 2º semestre de 2010, no 

Centro Obstétrico e Enfermaria de Gestante Adolescentes da Maternidade Oswaldo 

Nazareth (Praça XV), percebi que me sentia incomodada com algumas situações 

que as adolescentes passavam no trabalho de parto e parto. Muitas vezes elas 

ficavam sozinhas, sem acompanhantes, em um isolamento social e emocional em 

um momento tão importante, de tantas mudanças, e que muitas vezes poderiam 

provoca medo, insegurança e solidão.  

Acreditava que para modificar este cenário, que me incomodava era 

necessário que houvessem profissionais de saúde humanizados, capazes de 

entender as dimensões subjetivas da sua paciente como prioritárias, assistindo-a 

como singular, e diferente de todas as outras, tratando-a com gentileza e respeito. 

Considerando esses acontecimentos observados, realizamos uma busca na 

base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), usando os descritores 

humanização do parto AND adolescentes e percebemos que estudos referentes à 

humanização do trabalho de parto e parto em adolescentes são pouco abordados, já 

que foi encontrado um numero muito reduzido de artigos sobre a temática, em 

comparação a outros, em quantidade muito superior, sobre a humanização do 

trabalho de parto e parto enfocando outros sujeitos.  

Devido a exposição dos motivos houve a motivação de desenvolver esta 

pesquisa para contribuir com o desenvolvimento desta temática ainda pouco 

estudada. 

 Desta forma delineamos como objeto de estudo: A percepção das 

adolescentes sobre a assistência humanizada no trabalho de parto e parto. 
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As questões norteadoras levantadas foram: 

 Quais são as percepções dessas adolescentes em relação á assistência 

oferecida no momento do seu trabalho de parto e parto?  

 Quais as relações das percepções dessas adolescentes sobre a 

assistência recebida nos seus trabalhos de partos e parto com a 

preconizada pelo Ministério da Saúde?  

 

E os objetivos propostos: 

 Identificar as percepções das adolescentes em relação á assistência 

oferecida no momento do seu trabalho de parto e parto; 

 Discutir essas percepções com a assistência humanizada no trabalho de 

parto e parto preconizado pelo Ministério da Saúde. 

 

 Desta forma intencionamos, por meio deste estudo, contribuir com a 

assistência revendo os conceitos das práticas assistenciais direcionadas as 

adolescentes no trabalho de parto e parto, com o ensino fortalecendo essa temática 

nas discussões acadêmicas e com a pesquisa levantando questionamentos e 

trazendo autores para sustentar essa prática. 
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2- REVISÂO DE LITERATURA 

 

 

 Para tanto demonstramos a seguir a revisão de literatura do estudo que 

sustentará a pesquisa perpassando pelo uso de tecnologia, em especial no cuidado 

ao parto e nascimento, pela assistência humanizada na atenção obstétrica, pelos 

profissionais de saúde humanizados, pela gestação na adolescência e pelo trabalho 

de parto e parto e a percepção. 

 

2.1 - Uso De Tecnologias 

 

A entrada da tecnologia nas nossas vidas, a partir do século XVII, acabou 

atingindo até os nossos ciclos e processos biológicos 

 As mulheres, historicamente entendidas como possuidoras de organismos 

defectivos, foram as mais atingidas. No que tange ao nascimento humano, vemos 

hoje em dia uma clara sinalização sobre os perigos do excesso de artificialização da 

vida (BRASIL, 2008, p. 13). 

 O aumento das cesarianas é um bom exemplo deste exagero. Esta que 

deveria ser uma cirurgia salvadora acabou sendo banalizada ao extremo, e um 

percentual muito grande de mulheres acaba optando pela sua realização sem uma 

noção exata dos riscos a ela associados, pois agem como se ela fosse incompetente 

para ter sucesso ao realizar uma tarefa milenar como a de colocar seus filhos neste 

mundo (ibid, p. 142). 

 O atual modelo de atenção obstétrica predominante no Setor Suplementar de 

Saúde no Brasil caracteriza-se pelo elevado uso de tecnologia, em especial no 

cuidado ao parto e nascimento, o que se traduz na alarmante proporção de 80% de 

cesarianas encontradas hoje no setor (ibid, p. 21). 
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 A “tecnocracia”, que é um sistema de poder que coloca em posição de 

destaque aqueles que controlam a tecnologia e a informação (BRASIL, 2008, p. 

146). 

  Vemos isso diariamente, sob muitas formas, no aumento da medicalização 

do parto. O nascimento, que muitas vezes é um acontecimento social, familiar e 

afetivo, tornou-se num evento médico, cheio de intervenções perigosas, com 

profissionais pouco treinados para uma consideração integrativa das mulheres que 

atendem (ibid, p. 144). 

 Diante de todo esse desenvolvimento da tecnologia, que modificou todo o 

cenário da saúde, é necessário entender o que seria uma assistência humanizada, e 

para isso compreender o que é humanização. 

O Ministério da Saúde define humanização como a valorização dos diferentes 

sujeitos implicados no processo de produção de saúde – usuários(as), 

trabalhadores(as) e gestores(as); o fomento da autonomia e protagonismo desses 

sujeitos; a co-responsabilidade entre eles; o  estabelecimento de vínculos solidários 

e de participação coletiva no processo de gestão; a identificação das necessidades 

sociais de saúde; a mudança nos modelos de atenção e gestão; o compromisso com 

a ambiência e a melhoria das condições de trabalho e de atendimento (BRASIL, 

2006, p. 9). 

O desenvolvimento desta assistencia humanizada iniciou-se com o Programa 

Nacional de Humanização Hospitalar (PNHAH), que propõe um conjunto de ações 

integradas que visam mudar substancialmente o padrão de assistência ao usuário 

nos hospitais públicos do Brasil, melhorando a qualidade e a eficácia dos serviços 

hoje prestados por estas instituições (BRASIL, 2001b, p. 7). 

 Estados e municípios, baseados no PNHAH, necessitam dispor de uma rede 

de serviços organizada para a atenção obstétrica e neonatal, com mecanismos 

estabelecidos de referência e contra-referências, considerando os seguintes critérios 

(BRASIL, 2006, p. 9): 

 Vinculação de unidades que prestam atenção pré-natal às maternidades/ 

hospitais, conforme definição do gestor local; 

 Garantia dos recursos humanos, físicos, materiais e técnicos necessários 

à atenção pré-natal, assistência ao parto e ao recém-nascido e atenção 

puerperal, com estabelecimento de critérios mínimos para o funcionamento 

das maternidades e unidades de saúde; 
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 Captação precoce de gestantes na comunidade; 

 Garantia de atendimento a todas as gestantes que procuram serviço de 

saúde; 

 Garantia da realização dos exames complementares necessários; 

 Garantia de atendimento a todas as parturientes e recém-nascidos que 

procurem os serviços de saúde e garantia de internação, sempre que 

necessário; 

 Garantia de acompanhante durante o trabalho de parto, no parto e no pós-

parto;  

 Incentivo ao parto normal e à redução da cesárea desnecessária; 

 Vinculação à Central de Regulação Obstétrica e Neonatal, de modo a 

garantir a internação da parturiente e do recém-nascido nos casos de 

demanda excedente; 

 Transferência da gestante e/ou do neonato em transporte adequado, 

mediante vaga assegurada em outra unidade, quando necessário o Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); 

 Garantia de atendimento das intercorrência obstétricas e neonatais; 

 Atenção à mulher no puerpério e ao recém-nascido. 

 

2.2 - Assistência Humanizada Na Atenção Obstétrica 

 

Para o desenvolvimento dessa assistência humanizada na atenção obstétrica 

foi criado e instituído pelo Ministério da Saúde, através da Portaria/GM n.o 569, de 

1/6/2000, o Programa de Humanização do Pré-natal e nascimento  (BRASIL, 2002, 

p. 5). 

Este Programa considera como necessidades e prioridades de atenção 

específica à gestante, ao recém-nascido e à mãe no período pós-parto: a 

concentração de esforços para reduzir as altas taxas de morbimortalidade materna, 

perinatal e neonatal no País; adoção de medidas que assegurem a melhoria do 

acesso, da cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência 

ao parto, puerpério e neonatal; ampliar as ações já adotadas pelo Ministério da 

Saúde na área de atenção à gestante, como os investimentos nas redes estaduais 
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de assistência à gestação de alto risco, o incremento do custeio de procedimentos 

específicos (BRASIL, 2002, p. 5). 

 Além de outras ações como a Maternidade Segura, o Projeto de Capacitação 

de Parteiras Tradicionais, a destinação de recursos para treinamento e capacitação 

de profissionais diretamente ligados a esta área de atenção, e a realização de 

investimentos nas unidades hospitalares integrantes destas redes. 

 O objetivo primordial do Programa de Humanização no Pré-natal e 

Nascimento (PHPN) é garantir a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade do 

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

perspectiva dos direitos de cidadãos (ibid, p. 5). 

 O Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento está estruturado nos 

princípios de que toda mulher no ciclo gravídico-puerperal tem direito ao acesso, a 

atendimento digno e de qualidade no decorrer da gestação, parto e puerpério; tem 

direito de saber e ter assegurado o acesso à maternidade em que será atendida no 

momento do parto; direito à assistência ao parto e ao puerpério e que esta seja 

realizada de forma humanizada e segura, de acordo com os princípios gerais e 

condições estabelecidas na prática médica, assim como o recém-nascido tem direito 

à assistência neonatal de forma humanizada e segura (ibid, p. 7). 

 A humanização obstétrica compreende basicamente dois aspectos 

fundamentais, sendo um relativo ao dever das unidades de saúde de receber com 

dignidade a mulher, seus familiares e o recém nascido. Com atitude ética e solidária 

dos profissionais de saúde e da instituição de modo a criar um ambiente acolhedor e 

diminuir o isolamento imposto à mulher (ibid, p. 5). 

 O outro aspecto refere-se às medidas e procedimentos sabidamente 

benéficos para o acompanhamento do trabalho de parto e parto e do nascimento, 

diminuindo assim as práticas intervencionistas desnecessárias, que mesmo sendo 

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

frequentemente acarretam riscos para ambos (ibid, p. 5). 

 Partindo do exposto a atenção obstétrica humanizada depende da provisão 

dos recursos necessários, da organização de rotinas com procedimentos 

comprovadamente benéficos, evitando-se intervenções desnecessárias, e do 

estabelecimento de relações baseadas em princípios éticos, garantindo privacidade 

e autonomia e compartilhando com a mulher e sua família as decisões sobre as 

condutas a serem adotadas (BRASIL, 2006, p. 9). 
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 É válido ressaltar que uma característica essencial da atenção obstétrica e 

neonatal que é a humanização, sendo dever dos serviços e profissionais de saúde, 

acolher com dignidade a mulher e o recém-nascido, enfocando-os como sujeitos de 

direitos. Considerar o outro como sujeito e não como objeto passivo da atenção do 

profissional de saúde é a base que sustenta o processo de humanização (BRASIL, 

2008, p. 150). 

 O parto humano foi forjado nesse grande laboratório de aprimoramento que é 

a dinâmica do processo evolutivo, e não pode ser melhorado através de 

equipamentos, drogas ou cirurgias. Nossa função como profissionais da saúde é 

observar os casos em que existe uma patologia. Nesse sentido, poderemos com 

toda a confiança e cuidado usar a nossa arte e nossa tecnologia para salvar tanto 

mães quanto bebês ( ibid, p. 144). 

 

2.3 - Profissionais De Saúde Humanizados 

 

 Para dar conta deste processo de humanização na assistência obstétrica é 

necessário que se tenha profissionais de saúde humanizados, capazes de entender 

as dimensões subjetivas da sua paciente como prioritárias, assistindo-a como 

singular, irreprodutível e diferente de todas as outras, tratando-a com gentileza e 

respeito, oferecendo a elas a condução do processo e percebendo o nascimento 

como momento único e evento ápice da feminilidade (ibid, p. 150 ). 

 Esse profissional usa os protocolos mais atualizados relativos à assistencia, 

mas sempre leva em consideração a dimensão subjetiva de cada uma, forjada na 

sua história pessoal, suas lembranças, seus medos, suas expectativas, seus 

sonhos, suas características físicas e seu desejo de passar pelo nascimento de seus 

filhos como um ritual de amadurecimento (ibid, p. 150). 

 O profissional de saúde humanizado é aquele que alia as suas habilidades 

técnicas com uma postura compassiva em relação às mulheres no ciclo gravídico-

puerperal, entendendo-as como possuidoras de um grande tesouro, que deve ser 

cuidado com carinho e respeito.  

 Segundo Kitzinger (2005, p. 23), um profissional humanista é aquele que 

estimula que suas clientes, ao olharem para trás e lembrando do seu parto, possam 

enxergar uma estrada de crescimento pessoal.  
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 Um profissional de saúde humanizado tem o máximo cuidado com o uso de 

intervenções e drogas durante o processo do trabalho de parto. Pois um humanista 

do nascimento sabe que as rotinas em qualquer centro obstétrico no mundo são 

extremamente invasivas, e que essa interferência no processo natural pode ter 

repercussões dramáticas nos resultados do nascimento para o binômio mãe-bebê. 

Portanto procura ter como meta um parto em que o menor número de intervenções 

ocorra ao mesmo tempo em que se preocupa com o máximo de segurança e bem-

estar para todos (BRASIL, 2008, p. 150). 

 A humanização da assistência obstétrica e a abordagem desse profissional de 

saúde é mais necessária e importante quando essa mulher está na fase da 

adolescência.  

 

2.4 - Gestação Na Adolescência 

 

E para tanto se faz válido trazer o entendimento do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2006, p. 126) referente à gestação na adolescência, que descreve como 

uma fase em que o ser humano está em desenvolvimento, pelas mudanças 

biológicas, psicológicas e sociais ainda não bem estruturadas, e que a superposição 

da gestação acarreta sobrecarga física e psíquica, principalmente para as 

adolescentes de 10 a 15 anos de idade, aumentando a vulnerabilidade aos agravos 

materno-fetais e psicossociais.  

 No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) inspirado nos 

Instrumentos Internacionais de Direitos Humanos da Organização das Nações 

Unidas e em especial, na Declaração dos Direitos da Criança, tem a finalidade de 

garantir proteção integral à criança e ao adolescente (BRASIL, 2006, p. 129). 

 O ECA no Título dos Direitos Fundamentais, Capítulo l, do Direito à Vida e à 

Saúde, art. 7º, dispõe o seguinte: “a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida 

e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e 

o desenvolvimento sadio, harmonioso e em condições dignas de existência“ ( ibid, p. 129). 

 Por se tratar de gravidez na adolescente o ECA dará apoio a essas gestante 

sobre como deverá ser todo esse processo de forma humanizada atendendo aos 

direitos da adolescente. 

 E ainda de acordo com a Lei nº 11.108 de 7/04/2005, que dispõe sobre o 

direito ao acompanhante de sua escolha durante o trabalho de parto, no parto e no 
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pós-parto, regulamentada pela Portaria GM 2.418, de 2/12/2005. Principalmente, é 

importante que a adolescente seja informada de seus direitos, como o de ter 

acompanhante de sua escolha durante toda a gestação e durante o trabalho de 

parto, no parto e no pós-parto (BRASIL, 2008, p.129). 

Esta lei que regulamento o direito da gestante de ter um acompanhante em 

seu trabalho de parto é essencial para a adolescente, pois esse acompanhante 

poderá dar apoio, já que muitas vezes estas se sentem insegura e esta passando 

por muitas transformações.  

O atendimento a adolescente deve ser humanizado e com qualidade, no pré-

natal, no parto e no puerpério, pois este fato é fundamental para diminuir os agravos 

físicos e emocionais dessa mulher.  

 

2.5 - Trabalho De Parto 

 

O término da gestação dá-se pelo inicio do trabalho de parto que antecede ao 

parto, momento este que gera muita apreensão das mulheres e principalmente das 

adolescentes, por ser um período de grandes transformações para estas, em que o 

corpo ainda não está completamente pronto para este processo. Essas 

adolescentes podem passar por situações de desconforto físico e emocional, tendo 

receio e ficando apreensivas sobre como ocorrerá este momento. 

 Para Rezende e Montenegro (2008, p. 187), clinicamente o trabalho de parto, 

compreende três fases principais que seriam; a dilatação, expulsão e 

secundamento, precedida de um estágio preliminar chamado de pré-parto. O 

conjunto desses episódios constitui os fenômenos passivos do parto, que se 

completam com a análise dos movimentos executados pelo feto, na sua penetração 

rotativa através do canal do parto, impulsionado pelas contrações uterinas. 

 O trabalho de parto é diagnosticado clinicamente por um conjunto de fatores, 

sendo estes: contrações dolorosas, rítmicas (no mínimo duas em 10 minutos), que 

se estendem a todo o útero e têm duração de 50 a 60 segundos; colo apagado, nas 

primíparas, e dilatação para 2 centímetros; nas multíparas o colo deve estar semi-

apagado e com 3 centímetros de dilatação; deve haver formação da bolsa das 

águas e perda do tampão mucoso, denunciando o apagamento do colo (REZENDE 

e MONTENEGRO, 2008, p.188). 
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 Para a adolescente, em seu trabalho do parto, assistido por profissional de 

saúde capacitado, nesse momento direciona a sua percepção aos fatos que estão 

acontecendo com ela e em seu entorno. 

 Segundo Bergson (1999, p. 159), a apreensão do mundo por intermédio do 

instinto remete à construção conceitual de percepção baseada numa memória que 

representa um conjunto fundido de novas leituras das coisas. Dessa maneira, a 

percepção é, a todo o momento, construída do momento presente em adição ao 

passado que não está absolutamente separado do primeiro.  

Para Castoriadis (1999, p. 95) a percepção não pode ser separável da 

imaginação, ainda que não possa ser reduzida a esta, havendo uma 

interdependência intrínseca na relação do imaginário com a apreensão do real, de 

maneira que no momento da leitura dos sentidos, o universo das imagens direciona 

o ato perceptivo e se diluem nas informações que chegam puras ao racional 

humano. 

 Essa percepção será diferenciada, já que é construída do momento presente 

em adição ao passado e será única para cada adolescente. Estas com toda sua 

história de vida têm pensamentos diferenciados que trarão interdependência 

intrínseca na relação do imaginário com a apreensão do real.  

 Esses referenciais fizeram com que tivéssemos embasamento para 

posteriormente solucionar nossos questionamentos.       
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3 – METODOLOGIA 

 

 

 Segundo Minayo (2004, p. 22), entendemos por metodologia um caminho e 

um instrumento próprio para abordar a realidade. Dessa forma, pode-se dizer que a 

metodologia tem um lugar central no interior das teorias sociais, já que faz parte da 

visão social de mundo associada à teoria. 

 A metodologia inclui concepções teóricas que abordam um conjunto de 

técnicas possibilitando compreensão da realidade e também a originalidade do 

pesquisador (ibid, p. 22). 

 Além do entendimento do que seria metodologia, precisamos também 

entender o que é uma pesquisa social para a realização deste estudo e dessa forma, 

segundo a mesma autora (ibid, p. 23), entende-se por pesquisa social uma atividade 

básica das ciências na sua investigação e achados da realidade. Este tipo de 

pesquisa é uma prática de freqüente busca, que define um processo inacabado e 

permanente. Ou seja, é uma atividade que se aproxima da realidade inesgotável, 

fazendo uma combinação entre a teoria e os dados. 

 Com base nos objetivos entendemos que esse estudo teve uma abordagem 

qualitativa, que para Minayo (2003, p. 16-18), trata-se de uma atividade da ciência, 

que visa à construção da realidade, mas que se preocupa com as ciências sociais 

em um nível de realidade que não pode ser quantificado, trabalhando com o 

universo de crenças, valores, significados e outras percepções das relações que não 

podem ser descritos numericamente.   

 Este estudo foi do tipo descritivo, o qual segundo Gil (1996, p. 46) “tem como 

objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou, então, o estabelecimento de relação entre variáveis”. 

 Ainda segundo o mesmo autor (ibid, p. 46), uma das características mais 

importantes do estudo descritivo está na utilização de técnicas padronizadas de 

coleta de dados, tais como o questionário e a observação. 
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 O cenário para o desenvolvimento do estudo foi no Hospital Maternidade 

Oswaldo Nazareth no bairro do Centro, da cidade do Rio de Janeiro, a qual possui 

enfermarias exclusivas para puérperas adolescente do tipo alojamento conjunto, 

onde permanece o binômio mãe-bebê após o trabalho de parto e parto. Nesta 

enfermaria também é permitida a presença de acompanhante do sexo feminino da 

respectiva mãe com o intuito de tornar este momento mais humanizado. 

 Para o seu inicio esta pesquisa foi encaminhada ao Comitê de Ética em 

Pesquisas do Município do Rio de Janeiro, para ser submetido à avaliação e posição 

do mesmo. Foi aprovada sob o nº 223/11 CAAE nº 0345.0.258.314-11 no dia 05 de 

dezembro de 2011, e a partir disso a coleta das informações para a realização da 

mesma deu-se de 13 de março a 10 de abril de 2012 (ANEXO 1).  

 Segundo Minayo (2004, p. 105), “entendemos por Campo, na pesquisa 

qualitativa, o recorte espacial que corresponde à abrangência”. Desta forma a autora 

considera campo e cenário como sendo equivalentes.  

 Os sujeitos dessa pesquisa foram adolescentes mulheres, que segundo o 

Programa de Saúde do Adolescente (BRASIL, 1996 a, p. 5), possuem idade entre 10 

e 19 anos, internadas no alojamento conjunto do referido Hospital Maternidade em 

puerpério imediato de trabalho de parto/parto eutócicos e que quiseram participar do 

estudo. 

 Para Rezende e Montenegro (2008, p. 209), puerpério imediato é o período 

após a expulsão da placenta até o 10º dia pós parto quando a mulher já começa a 

ter o retorno do seu fisiológico para o estado não gravídico. No pós-parto imediato 

prevalecem os fenômenos catabólicos e involutivos das estruturas hipertrofiadas ou 

hiperplasiadas pela prenhes, ao lado das alterações endócrinas, quase todas 

referentes a regressão das modificações gestacionais do organismo. 

 É válido ressaltar que não seria possível a realização desse estudo com as 

adolescentes que não estivessem em condições emocionais e físicas para as 

explicações e abordagens necessárias para o desenvolvimento da pesquisa, devido 

à Resolução no. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996b), que 

dispõe sobre os aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos.

 Ainda de acordo com a referida Resolução no.196/96, em seu artigo III, quanto 

à eticidade da pesquisa implica em: consentimento livre e esclarecido dos 

indivíduos-alvo e a proteção a grupos vulneráveis e aos legalmente incapazes. 

Neste sentido, a pesquisa envolvendo seres humanos deve sempre tratá-los em sua 
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dignidade, respeitá-los em sua autonomia e defendê-los em sua vulnerabilidade.

 As adolescentes foram abordadas pelo pesquisador no puerpério imediato de 

parto normal, quando estavam em condições equilibradas de saúde, para serem 

informadas sobre os objetivos da pesquisa, e de como se daria a obtenção das 

informações, como também para saber do seu interesse em participar.  

 Após a isso foi disponibilizado para as adolescentes o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE 2), em duas vias, para assinatura e 

início da coleta dos dados com as mesmas. Das menores de 18 anos também foi 

necessário o aceite do responsável para que a pesquisa fosse realizada. 

 Como técnica de coleta de dados foram utilizadas a observação livre e 

simples e entrevista semí-estruturada.  

 Como componentes do trabalho de campo se têm duas categorias 

fundamentais, sendo estas a entrevista e a observação (MINAYO, 2004, p. 107). 

 A entrevista será do tipo semi-estruturada (APÊNDICE 3) que aconteceu no 

alojamento conjunto quando as jovens estavam no puerpério imediato. 

 Este tipo de entrevista segundo Minayo (2004, p. 108): “combina perguntas 

fechadas e abertas, onde o entrevistado terá a possibilidade de discorrer o tema, 

sem respostas ou condições prefixadas pelo pesquisador”.  

 Para a realização das entrevistas primeiramente informamos as puérperas 

como é um trabalho de parto com assistência humanizada. Com isso, estas 

adolescentes teriam uma base de entendimento sobre o assunto, para que 

pudéssemos trazer as suas visões através das respostas as perguntas  

 Essas entrevistas foram gravadas em Mp3 e posteriormente transcritas para 

análise dos dados. Com isso conseguimos entender quais as relações das 

percepções dessas adolescentes sobre a assistência recebida nos seus respectivos 

trabalhos de parto e parto 

 A observação livre e simples, também como técnica de coleta de dados, 

aconteceu concomitante à entrevista, e foram registradas em um diário de campo 

(APÊNDICE 4). 

 Segundo Gil (1994, p. 104), “a observação nada mais é que o uso dos 

sentidos com vistas a adquirir os conhecimentos necessários para o cotidiano”.  É a 

partir da observação que se consegue obter informações sobre uma dada realidade, 

possibilitando o registro e a análise de fatos e fenômenos. 
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 É importante que, durante a observação, o observador leve em conta as 

reações das pessoas à sua presença, pois ele também interfere no comportamento 

das pessoas observadas. Sendo assim, não existe observação neutra. 

 A observação utilizada pode ser classificada como livre (não estruturada) em 

relação ao meio utilizado; e simples, segundo a participação do observador, onde a 

presença do observador tem como finalidade apenas a observação, sendo apenas 

um expectador (GIL, 1994, p. 105) 

 Toda a observação deve ser registrada em um instrumento chamado diário de 

campo, que para Minayo (2004, p. 100): 

 

Desse caderno constam todas as informações que não sejam o 
registro das entrevistas formais. Ou seja, observação sobre conversas 
informais, comportamentos, cerimoniais, festas, instituições, gestos, 
expressões que digam respeito ao tema da pesquisa. Fala, 
comportamentos, hábitos, usos, costumes, celebrações e instituições 

compõem o quadro das representações sociais. 
 

 

 Para a definição da amostragem dos sujeitos, optamos por saturação dos 

dados. Segundo Fontanella et al (2008, p. 17), a amostragem por saturação é uma 

ferramenta frequentemente empregada no campo da saúde e estabelece ou fecha o 

tamanho final de uma amostra de estudo, interrompendo assim a captação de novos 

componentes.   

 Ainda segundo o mesmo autor (ibid, p. 17), o fechamento da amostra por 

saturação, é definido como a suspensão da inclusão de novos participantes, quando 

os dados obtidos passam a apresentar uma certa redundância ou repetição, não 

sendo considerado relevante persistir com a coleta de dados.  

 Ainda para a realização desse estudo foi necessário recorrermos aos 

prontuários das pacientes e ao Livro de Registros de Procedimentos realizados no 

Centro Obstétrico para confirmar informações. 

 Utilizamos os prontuários, pois percebemos que por muitas vezes as 

puérperas não sabiam informar sobre o tempo de trabalho de parto e alguns 

procedimentos realizados durante o mesmo. 

 E a consulta ao Livro de Registros de Procedimentos que contém todos os 

procedimentos realizados com as mulheres em trabalho de parto e parto e o 

profissional obstetra responsável pela assistência. 
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 É válido ressaltar que todo o material que foi coletado será preservado 

durante cinco (05) anos, e após será apagado (gravação) e incinerado (transcrição).  

 Para analisarmos os fatos surgidos na investigação, optamos pelas categorias 

temáticas proposta por Minayo (2004, p. 208). Assim, realizamos primeiramente a 

ordenação dos dados, por meio do mapeamento de todas as informações obtidas no 

trabalho de campo, como transcrição das gravações, leitura e releitura exaustiva do 

material, organização dos relatos e dos dados da observação livre e simples/diário 

de campo. 

 Após a classificação dos respectivos dados, utilizamos como base as 

informações mais relevantes nos depoimentos; nesse caso o tema, que é a unidade 

de significação que se depreende do texto analisado, identificando qualitativamente 

os valores de referência e os modelos de comportamento presentes no discurso, e 

que apareceram em maior freqüência formando os grupos de categorias temáticas. 

De acordo com Bardin (1979, p.42), a categorização foi realizada através de 

um conjunto de técnicas de comunicação, visando obter, por procedimento 

sistemático e objetivo, os indicadores que permitem a interferência de conhecimento 

relativo às condições de produção e recepção destas mensagens, ou seja, uma 

operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por 

diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero, com critérios 

previamente definidos. 

 Portanto, para atender aos objetivos deste estudo, além das entrevistas 

colhidas e transcritas e da observação livre e simples, procuramos estabelecer 

articulações com outras informações obtidas através de prontuários, livros de 

registros, pesquisas bibliográficas, por meio de literaturas específica da área, artigos 

científicos, teses, dissertações e materiais do Ministério da Saúde. 
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4 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

 Este estudo foi realizado no Alojamento Conjunto de adolescentes, do 

Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth, maternidade municipal, localizada na 

Praça XV, no Centro da cidade do Rio de Janeiro, através da coleta de dados por 

entrevista e observação livre, com oito puérperas, durante o período de 13 de março 

a 10 de abril de 2012, após prévio consentimento do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Prefeitura do Rio de Janeiro. 

 Os sujeitos foram as puérperas adolescentes, após trabalho de parto/parto 

eutócicos. Apresentamos a caracterização das entrevistadas a seguir, tendo sido 

utilizado como quesitos de investigação: idade; cor; escolaridade; idade gestacional; 

número de gestações e abortos anteriores, trabalho de parto acompanhado por 

médico ou enfermeiro obstetra e horas de trabalho de parto.  

 Enquanto quesito faixa etária, 37,5% dessas puérperas tinham entre 10 e 15 

anos, e 62,5% possuíam entre 16 e 19 anos de idade. 

 Segundo o Programa Saúde do Adolescente criado pelo Ministério da Saúde, 

a adolescência corresponde à faixa etária entre 10 e 19 anos. É um período da vida 

caracterizado por intenso crescimento e desenvolvimento, que se manifestam por 

transformações anatômicas, fisiológicas, psicológicas e sociais (BRASIL, 1996a, 

p.5). 

 O ultimo Censo realizado em 2010 no Brasil pelo Instituto de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2010a) identificou que o número de indivíduos entre 10 e 19 anos 

do sexo feminino, representam aproximadamente 8,8% da população brasileira, 

portanto 16.873.350 adolescentes.  

 Para Brasil (2011, p. 40) na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher relata que:  
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Com a progressiva antecipação do inicio da puberdade, verificada 
desde 1940, e o conseqüente decréscimo na idade da menarca, a 
capacidade reprodutiva se instala mais cedo e a competência social, para a 
constituição de uma família, acontece mais tarde. Esse hiato provoca maior 
exposição à maternidade precoce, considerada pela OMS como aquela que 
ocorre antes dos 20 anos. 

 
 

 

 Ainda, de acordo com Brasil (2011, p. 41) na Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher, é considerado que o alto número de partos 

principalmente em idade precoce torna evidente a vulnerabilidade das adolescentes 

aos agravos em saúde sexual e reprodutiva. 

 No quesito cor, identificamos que dentre essas puérperas 37,5% eram 

branca, 25% eram pardas e 37, 5% eram negras, não havendo indígenas. Desta 

forma podemos perceber que somados o número de negras e pardas teremos 

62,5%, demonstrando assim uma maioria de mulheres “não brancas”. 

 Ainda no Censo 2010, realizado no Brasil pelo Instituto de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2010b) as estatísticas oficiais revelam que o Brasil não é um país 

de população majoritariamente branca, pois 96.795.294 pessoas se declararam 

“pretas” ou “pardas”, totalizando 50,74% do total, ao passo que 91.051.646 se 

disseram “brancas” (47,73%).  

 Segundo Brasil (2005a, p. 7) no manual de Atenção à Saúde das Mulheres 

Negras, os dados socioeconômicos indicam que a maioria das negras, encontran-se 

abaixo da linha da pobreza, e por isso sua taxa de analfabetismo é o dobro das 

brancas, estas tem menor acesso a serviços de saúde de qualidade e tem maior 

risco de contrair e morrer mais cedo de determinas doenças. 

 Diante de todos esses indicadores de vulnerabilidade das mulheres negras e 

“não brancas” é importante ressaltar, também como consequência, o maior número 

de gravidezes na adolescência, que é diretamente ligado, e exacerbado enquanto 

riscos gestacionais, pelos indicadores socioeconômicos.  

 Em relação à escolaridade, 50% tinham ensino fundamental incompleto, 

37,5% tinha ensino médio incompleto, e apenas 12,5% possui ensino médio 

completo. Não sendo identificadas puérperas analfabetas, com ensino fundamental 

completo, com ensino superior completo ou incompleto. Demonstrando, assim, que 

a maioria das mulheres entrevistadas possui menos de 7 anos de estudo, sendo 

considerado um nível de escolaridade baixo. 
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 De acordo com dados da Síntese de Indicadores Sociais (SIS) do Censo 2010 

realizado no Brasil pelo Instituto de Geografia e Estatística (IBGE, 2010c) a 

escolaridade é um dos condicionantes do comportamento da fecundidade feminina. 

Para o País como um todo, as mulheres com até 7 anos de estudo tinham, em 

média, 3,19 filhos, enquanto o número de filhos das mulheres com 8 anos ou mais 

de estudo era 1,68.  

 Enquanto idade gestacional no momento do trabalho de parto/parto, 12,5% 

das mulheres estava com menos de 36 semanas; 12,5% estava entre 37 e 38 

semanas; 62,5% estava entre 39 e 40 semanas e ainda 12,5% estava com mais de 

40 semanas.  

 Chagas e Monteiro (2007, p. 38) demonstram que o fato das adolescentes 

serem capazes de procriar e enfrentar as dificuldades do parto e nascimento 

prematuro do filho nesta idade fundamenta uma sensação de plenitude e felicidade. 

 Segundo os mesmos autores, para algumas mães adolescentes, o 

nascimento do bebê antes do termo, pode, por vezes, representar uma vitória, em 

contra partida, outras demonstram desapontamento quanto ao parto, pelo fato de o 

nascimento do seu bebê não ter ocorrido de acordo com suas expectativas (ibid, p. 

39). 

 Identifica-se que as mães adolescentes, em sua maioria, são tomadas por 

sentimentos de tristeza e dor diante dos problemas de saúde apresentados pelos 

bebês, e com isso lamentam sua imaturidade, que para elas pode ser identificada 

como uma ameaça a vida deles (ibid, p. 39). 

  Com isso percebemos que a idade gestacional e o nascimento pré termo dos 

bebês, influencia esta relação que já é tão difícil, devido à adolescência. 

 Quanto ao número de gestações identificamos que 100% das entrevistadas 

eram primíparas, ou seja, estavam em sua primeira gestação.  

 Segundo König et al. (2008, p. 409), as adolescentes identificam que ocorrem 

perdas advindas da maternidade precoce, de forma que além delas não se sentirem 

preparadas para ter o primeiro filho, o contato com a nova realidade é impactante. Já 

que antes não tinham compromisso nenhum e agora possuem vários, que interferem 

no desenvolvimento de suas vidas. 

 Ainda segundo os mesmos autores (ibid, p. 411) eles perceberam que as 

adolescentes entendem que, com a maternidade, é esperado que a mãe dedique 
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seu tempo aos filhos para que eles cresçam e amadureçam. O que mais uma vez irá 

intervir nas responsabilidades das mães que tem seu primeiro filho nesta idade.  

 E quanto à experiência de abortos anteriores, espontâneo ou não, 100% 

dessas puérperas não haviam vivenciado essa situação.  

 Essa é uma informação importante, visto que Vieira et al. (2007. p 1202) 

demonstra que a assistência ao adolescente na área da saúde sexual e reprodutiva 

muitas vezes é qualificada como inadequada, por não existir ações voltadas a essa 

população em processo de abortamento, enfatizando também que as jovens não 

são acolhidas devidamente e com freqüência engravidam novamente.  

 O mesmo autor relata que entre as dificuldades que se constataram como 

barreira à promoção da saúde do adolescente, está indicada a inexistência de 

políticas e programas eficientes, que atendam essa faixa etária (VIEIRA et al., 2007. 

p 1202). 

 Diante da temática do estudo, foi de grande importância para a sua 

caracterização a identificação se o trabalho de parto e parto da puérpera foi 

acompanhado por médico obstétra ou enfermeiro obstétra. Percebemos, portanto, 

que dentre as entrevistadas, 100% haviam realizado o trabalho de parto e parto 

acompanhado por médico obstétra. 

 Identificamos no Livro de Registros de Procedimentos; livro que contem os 

procedimentos realizados no Centro Obstétrico, que no período da coleta dos dados 

deste estudo houve um total de 451 partos normais e destes, apenas 7 realizados 

por enfermeiro obstétra.  

 No referido período haviam lotados apenas três enfermeiros obstétras no 

Centro Obstétrico, mas estes atuavam enquanto enfermeiros também em outros 

setores do Hospital Maternidade devido ao baixo contingente de pessoal. Com isso, 

o acompanhamento do trabalho de parto e parto, durante esse espaço de tempo, 

deu-se apenas pela equipe médica. 

 Segundo a Portaria n.º 163, de 22 de setembro de 1998 do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 1998) , que considera o disposto na Lei nº 7.498 de 25 de junho de 

1986, que regulamenta o Exercício da Enfermagem e no Decreto nº 94.406 de 08 de 

junho de 1987, que define as atribuições do enfermeiro obstétra, resolve em seu 

artigo 1º, regulamentar a realização do Parto Normal sem Distócia a ser realizado 

por enfermeiro obstétra, que contempla também a identificação de distócias 

obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico; prestação de 
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assistência à parturiente e ao parto normal; acompanhamento do trabalho de parto; 

execução do parto sem distócia e emissão de laudo de internação.  

 Quanto à duração do trabalho de parto das referidas puérperas, 25% ocorreu 

em até 5 horas, 62,5% teve a duração de 5 a 10 horas, e 12,5% durou de 10 a 15 

horas. 

 É importante lembrar que quanto mais tempo demorar, mais durará a angustia 

dessas pacientes, devido a ser uma situação tão delicada e dolorosa. Muitas 

adolescentes relatam esse momento como uma expectativa sofrida. Ao sentir suas 

primeiras contrações as pacientes relatam sempre uma mistura de medo e alegria 

(MCCALLUM e REIS, 2006, p.1483). 

 Os mesmos autores retratam ainda que este medo surge de diferentes 

formas: medo de dor, medo de ser incapaz de expelir o bebê, medo da morte, de si 

própria ou do seu bebê e em alguns casos medo de maus tratos do profissional de 

saúde (ibid p.1484). 

 Vale lembrar que diante de tantas angustias da adolescente  cabe a equipe 

de saúde tentar tornar esse tempo o menos prolongado possível, com técnicas 

humanizadas de alívio da dor e relaxamento do períneo. 

 As mulheres, em sua maioria, foram receptivas durante a pesquisa e, 

demonstravam face alegre, e boa interação com o filho que havia nascido. 

Apresentavam o vestuário apropriado ao puerpério e bom aspecto higiênico. Apenas 

uma entrevistada não demonstrou interesse pela pesquisa, respondendo apenas o 

necessário e não fornecendo muitas informações desenvoltas e claras. 

As entrevistas e a observação foram transcritas na íntegra, à medida que 

foram coletados, até que ocorresse saturação dos dados. Durante o 

desenvolvimento da pesquisa, também foi necessário recorrermos aos prontuários 

das pacientes e ao Livro de registro de procedimento para confirmar informações. A 

partir da releitura do material, foi possível a organização dos depoimentos e 

posteriormente, permitiu a convergência das falas e a demarcação de unidades. 

 A definição dessas unidades possibilitou a construção de categorias, assim 

como a ampliação do conhecimento em relação à percepção das adolescentes 

sobre a assistência humanizada no trabalho de parto e parto. 

No decorrer da apresentação das falas, nos referimos às mulheres como 

“entrevistadas”, seguido do número referente à ordem da realização das entrevistas.  
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4.1 - As Percepções Das Adolescentes Em Relação Á Assistência No Momento Do 
Seu Trabalho De Parto E Parto 
 

 De acordo com as entrevistas realizadas com as puérperas adolescentes, 

para atender ao primeiro objetivo do estudo que versa sobre a Identificação das 

percepções destas adolescentes em relação á assistência oferecida no momento do 

seu trabalho de parto e parto, emergiram três categorias: O atendimento da equipe 

de saúde obstétrica; O direito ao acompanhante e as Práticas obstétricas instituídas. 

 

O atendimento da equipe de saúde obstétrica 

 

 Nesta categoria, onde trouxemos a percepção das puérperas sobre o 

atendimento recebido pela equipe obstétrica durante o seu trabalho de parto e parto, 

e também a importância da assistência da equipe de saúde para o processo. 

 Seguem as falas: 

 
A assistência foi muito boa. A médica e as enfermeiras foram bem atenciosas 

comigo durante o parto... Eu achava que ia ser diferente, não assim do jeito 

que foi. Eles foram bem atenciosos, me ajudaram. (entrevistada 1)  

 

Demorou muito. Acho que eu não fui bem atendida não. Todo mundo tava 

reclamando lá em baixo (na recepção do 1º andar). É por que não tive muita 

dilatação não, e também não tinha muita enfermeira, não tinha nada disso. 

(entrevistada 2) 

 

Fui muito bem atendida, todos me ajudaram. (entrevistada 5)  

 

Fui bem atendida, por que eu não gritei, nem sofri. Só sofri com 8 e 9 de 

dilatação. Mais fui pra sala de parto... Fui bem atendida porque o médico era 

muito paciente. Ele me ajudou muito. (entrevistada 6) 

 

 

 Segundo Brasil (2002, p.5), em seu Programa de Humanização do Pré-natal e 

Nascimento, caracteriza que um dos aspectos fundamentais da humanização:   
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É dever das unidades de saúde receber com dignidade a mulher, 
seus familiares e o recém-nascido. Isso requer atitudes éticas e solidárias 
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. 
 
 

 Três das puérperas apontaram satisfação com o atendimento, mas uma das 

mulheres demonstrou insatisfação com o quantitativo de profissionais. O que por 

muitas vezes acaba interferindo no processo de cuidado da equipe com a paciente, 

pois tendo o quantitativo de profissional adequado, estes ajudariam para que todo o 

processo do trabalho de parto e parto fosse menos doloroso e demorado. 

 Quanto à percepção das puérperas sobre o fato de alguém da equipe 

obstétrica ter falado algo desagradável para a mesma durante o seu trabalho de 

parto: 

 

Não, foi muito bom. (entrevistada 1)  

 

Foi tudo bem. Eles foram bem atenciosos. (entrevistada 5) 

 

 Não, por que saí de lá da sala de parto. Eu já vim direto para cá pra cima 

(Alojamento Conjunto). (entrevistada 6) 

 

 Segundo Brasil (2011, p. 59) na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

da Mulher, ressalta que: “As histórias das mulheres na busca pelos serviços de 

saúde expressam discriminação, frustrações e violações dos direitos e aparecem 

como fonte de tensão e mal-estar psíquico-físico”. 

Devido a esses fatores lembramos que a humanização e a qualidade da 

atenção estão ligadas à promoção, reconhecimento, e respeito aos direitos humanos 

das puérperas, dentro de um marco ético que garanta a saúde integral e seu bem-

estar. 

 Como o foco deste estudo é a percepção das adolescentes em relação à 

assistência que receberam, ressaltamos como ponto principal a pergunta sobre 

como ela foi atendida pela equipe de saúde durante o seu trabalho de parto e parto. 

Seguem as falas: 
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Como o meu foi um parto normal, pra mim eu acho que correu tudo bem. Foi 

como eu posso dizer... Bem correto... Eu achava que ia ser diferente, e não 

assim do jeito que foi. Foram (a equipe obstétrica) bem atenciosos. Me 

ajudaram. A médica e as enfermeiras foram bem atenciosas comigo durante o 

parto. (entrevistada 1)  

 

Eu gostei da assistência... Foi muito boa. Eles atentem bem, são atenciosos. 

Pedem (a equipe obstétrica) pra ficar calma... Me ajudaram muito. Foi bom 

também, cada hora vinha um médico, perguntar se eu estava bem, ou se não 

tava. (entrevistada 2) 

 

Tiveram muita paciência comigo. Eu fiquei muito nervosa e eles tentaram me 

acalmar, me deixando tranqüila. (entrevistada 3) 

 

 Diante das falas e se tratando da assistência oferecida, percebe-se que para 

as mulheres, o parto rápido, o bom tratamento da equipe, o pouco sofrimento e o 

bom estado da mãe e do bebê foram os aspectos mais importantes na visão positiva 

do parto. Além disso, a presença do acompanhante é outro fator que contribui para a 

satisfação da mulher (DOMINGUES et al., 2004, p. 555). 

 Percebeu-se que muitas vezes se observa uma melhor satisfação com o parto 

entre as primíparas, mulheres que estão no primeiro parto, o que neste estudo 

demonstram o total de entrevistadas, e pode ter interferido nos relatos de bom 

atendimento (ibid, p. 555). 

 O relacionamento das mulheres com a equipe dos profissionais de saúde é 

tido como um dos fatores que mais afeta a memória das mesmas em relação à 

experiência do parto e nascimento, tendo grande importância para sua satisfação 

(ibid, 559). 

 Diante disso, percebe-se que as mulheres valorizam profissionais que sejam 

responsivos a perguntas e reconheçam as suas necessidades (ibid, p. 560). 

 Percebemos ainda que a qualidade desse atendimento muitas vezes acaba 

dependendo muito mais da equipe de saúde do que da própria instituição, pois para 

dar conta deste processo de humanização na assistência obstétrica é necessário 

que se tenha profissionais de saúde humanizados. Estes profissionais devem ser 

capazes de entender as dimensões subjetivas da sua paciente como prioritárias.  
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 Mas, em contrapartida, nos relatos de duas mães, ainda sobre o atendimento 

da equipe obstétrica durante o seu trabalho de parto e parto, foi aclarado a 

percepção das mesmas sobre suas ações e reações, que tentam ser controladas 

por elas para se conseguir a assistência adequada. Vejamos nas falas a seguir: 

  

Eu fiquei quietinha, não gritava. As pessoas que reclamam, não são bem 

atendidas porque gritam muito. (entrevistada 5) 

 

Fui bem atendida, por que eu não gritei, ... (entrevistada 6)  

 

 É de grande importância que uma assistência seja cuidadosa e afetuosa para 

a satisfação com o parto. Para isso os profissionais devem ser mais atenciosos, 

pacientes, informativos, afetivos e não emitirem opiniões sobre a vida e 

comportamentos das pacientes (DOMINGUES et al., 2004, p. 558). 

 Desta maneira pode-se identificar a violência do profissional de quatro modos: 

negligencia; violência verbal, através de tratamento grosseiro, ameaça reprimendas, 

gritos e humilhação intencional; violência física através da não utilização de 

medicação analgésica, quando tecnicamente indicada; e abuso sexual (ibid, p.560).  

 As mulheres consideram a informação, suporte e compaixão elementos 

necessários para se sentirem bem cuidadas (ibid, p.560).  

 Diante disso, percebemos como essa assistência influencia as mulheres no 

seu modo de agir, fazendo com que elas não demonstrassem o que queria naquele 

momento e se sentisse “presas” em suas atitudes para conseguirem barganhar um 

atendimento de qualidade, que deveria ocorrer para todas. 

 Percebemos, desta forma, o que muitas vezes está enraizado na cultura da 

sociedade, colocando o profissional de saúde como o detentor do saber, e de que 

elas, no caso as parturientes, não têm o direito de se manifestar.  

 Porém a humanização da assistência esta se desenvolvendo para mudar 

esse mito. Pois neste momento do nascimento é a mulher a protagonista do parto, 

que deve ter a liberdade de se manifestar e fazer o que quiser, para tornar esse 

momento melhor para ela e para o seu filho. Não é a equipe de saúde que deve 

ordená-la como fazer. A equipe deve ter o papel de auxiliar essa mulher quando ela 

quiser e precisar 
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 Nos relatos a seguir demonstram desconhecimento das mulheres sobre o 

momento do seu trabalho de parto e parto: 

 

Eu achava que ia ser diferente, não assim do jeito que foi. (entrevistada 1) 

 

Mais não esperava sentir tanta dor. (entrevistada 3)  

 

Agente fica meio assim, não sabe o que vai acontecer... (entrevistada 6) 

 

 Em seu estudo Domingues et al. (2004, p.556) verificou que apenas 23% das 

mulheres se sentem completamente informadas sobre o que acontece com elas e 

com o bebê durante o parto. Desta forma elas avaliaram as informações recebidas 

como insuficiente. 

 É importante lembrar que quanto mais completa e suficiente a informação 

recebida pela mulher maior será a satisfação relatada com a assistência ao parto 

(ibid, p. 556). 

 Para Domingues et al. ( ibid, p.560) o grau de informação, durante o trabalho 

de parto, tem sido mostrado como fatos importante para as mulheres, por possibilitar 

maior participação no processo decisório e aumentar sua percepção de que está no 

controle da situação, o que irá aumentar a satisfação com o parto.  

 Diante das falas das entrevistadas, elas primeiramente demonstram medo e 

apreensão quanto ao que iria acontecer, e posteriormente não sabem relatar como 

foi e o que aconteceu. E tudo isso segundo Domingues et al. ( ibid, p.560) deveria 

ser uma decisão da mulher, pois no momento do parto ela deve perceber que esta 

no controle da situação e não que a equipe de saúde irá fazer o que quer. Já que 

quando essa relação é estabelecida adequadamente, a mulher se sente muito mais 

segura. 

 Mas em algumas falas as depoentes expressam, não exatamente de forma 

direta, o atendimento inadequado pelos integrantes da equipe obstétrica: 

 

Pela equipe que tava no plantão dele nascer, fui bem atendida. (entrevistada 

6) 
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Sei lá.... Tem gente que trata bem, tem gente que trata mal... Sempre tem um 

que trata mal. (entrevistada 7) 

 

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

para que haja a resolução dos problemas identificados, com a satisfação das 

usuárias, no fortalecimento da capacidade das mulheres frente à identificação de 

suas demandas (BRASIL, 2011, p.59). 

 Com isso, percebemos que as mulheres entendem como uma assistência de 

qualidade e um bom atendimento, quando são assistidas por profissionais 

cuidadosos, afetuosos e atenciosos. O que nem sempre acontece integralmente em 

uma equipe de saúde. 

 Esses relatos demonstram, em sua maioria, que na opinião das puérperas a 

assistência direcionada a elas foi de qualidade, já que as mesmas não têm 

conhecimento dos critérios da humanização.  

 Entendemos a atenção dispensada pela equipe obstétrica ás mulheres, mas 

percebemos também que a mesma ainda se coloca como detentora do processo, 

estagnando o retorno ao empoderamento da mulher sobre as questões do seu 

corpo, nesse caso, sobre o parto e nascimento. 

  

Direito ao acompanhante 

 

 De acordo com a humanização do trabalho de parto e parto, para melhorar a 

assistência oferecida às adolescentes, existem vários critérios para tornar a 

assistência humanizada e, neste momento, os depoimentos trouxeram questões 

sobre a participação do acompanhante em todo o processo de trabalho de parto e 

parto. 

 

Eu tive acompanhante sim, foi minha mãe. (entrevistada 1)  

 

Tive, foi minha mãe! (entrevistada 5) 

 

Pra vim veio, mais entrar não podia... Não podia, minha avó queria, mais não 

deixaram. (entrevistada 7) 
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 O direito ao acompanhante da gestante é garantido por lei e muitas vezes não 

acontece nas maternidades e hospitais públicos. A Lei nº 11.108, de 7 de abril de 

2005 (BRASIL, 2005b), publicada no Diário Oficial da União de 8/4/2005, garante às 

parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, 

parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Essa Lei 

foi assinada pelo Ministro da Saúde à época Dr. Humberto Costa durante o II 

Congresso Internacional de Humanização do Nascimento, no Rio de Janeiro. 

 A presença do acompanhante, por ocasião do trabalho de parto e parto traz 

diversos benefícios como diminuir a duração do trabalho de parto, já que o 

acompanhante tem o papel de ajudar e incentivar a nesse processo. Além de 

influenciar positivamente na formação dos laços afetivos familiares, principalmente 

se este acompanhante for o pai.  

 È importante ressaltar ainda que a referida Lei nº 11.108/2005, ao garantir a 

entrada do acompanhante não se coloca excludente quanto ao sexo do mesmo. 

 Mas, nas falas de duas puérperas, é indicado que apenas as acompanhantes 

mulheres participaram do processo, e pior, no depoimento de outra, negaram a 

possibilidade de a mesma ter um acompanhante. 

 Apontamos ainda que o fato de ser adolescente, no caso dessas puérperas, a 

Instituição de Saúde tem por direito/obrigação permitir o acompanhamento dessa 

adolescente, já que o Art. 12 da lei 8.069 de 13 de julho de 1990 (BRASIL, 1990) 

que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências e 

afirma que: os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar 

condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, 

nos casos de internação de criança ou adolescente. Esta lei foi publicada no Diário 

Oficial da União de 16/7/1990. 

 No Hospital Maternidade onde foi realizado o estudo é instituído a presença 

do acompanhante, porém somente é permitido o do sexo feminino, e isso não é 

preconizado pelo Ministério da Saúde.  

 

Práticas obstétricas instituídas 

 

 Nesta categoria iremos trazer as práticas obstétricas instituídas, segundo as 

falas das depoentes. Para aumentar o grau de fidedignidade das informações 

prestadas pelas entrevistadas, entendendo ainda a possível deturpação das 
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informações da assistência recebida devido à falta de conhecimento/entendimento 

das mesmas em relação às ações específicas em saúde. Utilizamos a comprovação 

nos prontuários das gestantes, sobre a assistência realizada pela equipe obstétrica e 

supostamente documentada por meio das avaliações/evoluções anotadas nos 

formulário.  

 Mas infelizmente percebemos que os cuidados que deveriam estar 

registrados, por exemplo, como o oferecimento/estímulo ao banho, ingestão de 

líquidos, a realização do enema e do acesso venoso com identificação das 

substâncias administradas não foram descritos nos respectivos prontuários, 

impossibilitando verificarmos a realidade das ações da equipe obstétrica em relação 

à fala das puérperas. 

 Então, dando seguimento ao estudo, quanto ao oferecimento e/ou estímulo, 

pela equipe obstétrica, ao banho às gestantes em trabalho de parto seguem as falas 

abaixo: 

 
Não, banho não. (entrevistada 1)  

 

Eu queria tomar banho, mas uma doutora lá, que ficou andando prá lá e prá 

cá, não queria tirar o soro que eu tava tomando. E depois de um tempão que 

eu fui tomar banho. (entrevistada 7) 

 

Não, porque eu não podia fazer muito esforço. Por que queriam que o bebê 

agüentasse até sábado. (entrevistada 8) 

  

 Segundo Brasil (2001a, p.31), no manual parto, aborto e puerpério: identifica 

que o banho de chuveiro ou de imersão com água morna, pode ser utilizado no inicio 

da fase ativa do parto, quando as contrações começam a intensificar, objetivando o 

relaxamento e o alívio da dor. 

 Percebemos que não foi oferecido e/ou estimulado, como também negado, 

pela equipe obstétrica, banho as gestantes em trabalho de parto que participaram do 

estudo. 

 É preconizado nas maternidades geridas pelo SUS que seja oferecido e/ou 

estimulado às gestantes em trabalho de parto o banho, para que a mesma, além de 

se sentir revigorada, relaxe e se movimente.  
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 Esse cuidado humanizado, que se caracteriza também por medidas de 

conforto físico, faz com que o trabalho de parto seja mais rápido, já que a parturiente 

se sente com mais forças, além do facilitador da gravidade pela posição de pé, e a 

própria deambulação, que estimulará a descida do bebê e o aumento da dilatação, 

fazendo assim, com que esse período ocorra em menor tempo e menos dor para 

essas mulheres. 

 Quanto ao oferecimento, pela equipe obstétrica, de água às gestantes em 

trabalho de parto seguem as falas abaixo: 

 

Deram água para eu beber, assim... colocaram na minha boca, que estava 

muito seca. (entrevistada 1)  

 

Só umas gotinhas d’água que a enfermeira colocou na minha boca. 

(entrevistada 2) 

 

Não podia beber água e nem comer nada.( entrevistada 3) 

 

Sim, me ofereceram. (entrevistada 4)  

 

Não podia não. (entrevistada 5) 

 

Não podia! (entrevistada 6) 

 

 Segundo Brasil (2001a, p.43) no manual parto, aborto e puerpério, enquanto 

gestante de baixo risco, na medida em que ocorre a aproximação da fase ativa do 

parto deve ser permitido à ingestão de pequena quantidade de líquidos, como água, 

suco sem polpa, chá, café e refrigerante. 

 Ainda segundo Brasil (2008, p.72), agora no modelo de atenção obstétrica no 

setor Saúde Suplementar no Brasil, da Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS), para a assistência humanizada ser oferecida, é necessário que se tenha um 

suporte individualizado durante o trabalho de parto e parto, sendo caracterizado 

também por medidas de conforto físico, às gestantes, as quais incluem banho, 

massagens e ingestão de líquidos. 
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 Portanto apesar de poucas vezes as entrevistadas relatarem que sim, foi 

oferecido a ingesta de líquidos, em sua maioria a resposta foi negativa. E as que se 

posicionaram positivamente, muitas vezes, apenas molharam a boca para ludibriar a 

sede.  

 Diante do exposto percebemos que apesar de ser normatizada pelo Ministério 

da Saúde a ingestão de líquido pela gestante, no trabalho de parto/parto, justamente 

por ter estudos comprovando que não é contra-indicado, ainda não é uma prática 

instituída nas unidades de saúde e equipes obstétricas. 

 Quanto à realização do enema, ou lavagem intestinal, pela Equipe Obstétrica, 

às gestantes em trabalho de parto seguem as falas abaixo: 

 
Fizeram sim. (entrevistada 4)  
 
 
Não precisou, eu acho. (entrevistada 6) 

 
 
Não, só se fizeram quando eu tava tendo ela. (entrevistada 7) 

 
 

 Segundo Brasil (2001a, p. 188), no manual parto, aborto e puerpério: o uso 

rotineiro do enema é uma das práticas que deve ser eliminada das rotinas.   

 Pois a realização de enema é claramente prejudicial ou ineficaz, além de 

causar incômodo para as mulheres (BRASIL, 2008, p. 31). 

 Em pergunta as entrevistadas, percebemos que na Maternidade não vem 

acorrendo o enema como prática comum a obstetrícia, porém uma das depoentes 

relatou ter feito, o que contradiz com as outras. Devido a não conter registro em 

prontuário sobre essa prática, não tivemos como identificar se realmente foi 

realizado.  

 Entendemos que o fato de realmente não ser realizado o enema no momento 

do trabalho de parto é um ganho para as mulheres e o processo de humanização do 

parto e nascimento devido a não exposição das mesmas, à práticas desnecessárias 

e constrangedoras, que supostamente não contribuem em nada para aquele 

momento. 

 Quanto à utilização do acesso venoso, para a administração de ocitocina, 

pela equipe obstétrica, às gestantes em trabalho de parto e parto seguem as falas 

abaixo: 
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Colocaram para aumentar à contração. (entrevistada 1)  

 

Foi para sentir dor. (entrevistada 2) 

 

Senti muita dor. (entrevistada 5) 

 

 Brasil (2001a, p. 189), no manual de parto, aborto e puerpério, consideram 

como prática inadequada frequentemente utilizada no parto normal, à correção da 

dinâmica uterina com utilização de ocitocina. 

 A ocitocina é capaz de iniciar ou aumentar as contrações rítmicas em 

qualquer momento da gravidez, embora a resposta uterina seja maior, quanto mais 

próximo o final da gestação. A infusão endovenosa de ocitocina sintética tem sido o 

método mais utilizado para indução e condução do trabalho de parto (ibid, p. 125). 

 Os efeitos adversos da ocitocina podem produzir a taquissistolia, hipertonia e 

hiperestimulação uterina, podendo provocar inclusive a rotura uterina. Para o feto, o 

mais frequente efeito colateral, é o sofrimento fetal agudo, motivado pela redução da 

perfusão sanguínea por taquissistolia e/ou hipertonia (ibid, p. 125). 

 Percebemos claramente nas falas das entrevistadas a associação do acesso  

venoso com o fato de sentirem mais dores relativas ao processo parturitivo, portanto 

caracterizando essa relação biunívoca.  

 Essa indução com ocitocina é prejudicial às mulheres, já que muitas vezes é 

desnecessária e poderá causar além de comprometimentos ao feto, complicações 

maternas, sendo a mais comum a intensificação da dor advindo das contrações 

uterinas objetivando a dilatação mais rápida. 

 Duas entrevistadas em trabalho de parto identificaram a utilização do acesso 

venoso, mas não correlacionaram com a administração de ocitocina, também não 

sabendo identificar quais substâncias: 

 

Colocaram soro e acho que com nada. (entrevistada 7) 

 

Não sei. Por que tinha também um antibiótico. (entrevistada 8) 
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 Em se tratando sobre a não informação dos procedimentos nos corpos das 

mulheres/gestantes, devido a muitas vezes elas desconhecerem o que foi realizado, 

percebemos que podem ocorrer vários tipos de interação entre o profissional e a 

paciente.  

 Entre esses tipos esta a não-informação que, muitas vezes é aquela que não 

é dada de forma proposital, consciente, por achar que o outro não vai conseguir 

entender o que seria explicado (PEREIRA, 2004, p. 393). 

 Enquanto humanização da assistência e o empoderamento da mulher em 

relação ao seu corpo, e por consequência ao seu trabalho de parto e parto, a equipe 

obstétrica teria por obrigação informá-la sobre a necessidade do acesso venoso, e 

sobre quais substâncias e motivo das mesmas para a situação. 

 Desta forma, com esse tipo de intervenção, a protagonista do processo de 

parir seria a equipe obstétrica, detentora do poder, a qual a gestante deve 

“obedecer” e não questionar.  

 E por último, quanto à realização da episiotomia, pelo profissional obstetra, às 

gestantes em trabalho de parto e parto seguem as falas abaixo: 

 
Fizeram sim. (entrevistada 1)  

Fizeram, e ainda levei ponto. (entrevistada 2) 

 
A incisão no períneo é utilizada para aumentar o canal vaginal e vem sendo 

uma prática muito utilizada. No entanto trata-se de uma conduta frequentemente 

utilizada de maneira inadequada. Além disso, o uso liberal de episiotomia esta 

associado à maior taxa de traumatismo de períneo e a menor taxa de mulheres com 

períneo intacto (OMS, 1996, p. 59). 

A OMS avalia que em determinas situações como: sinal de sofrimento fetal, 

progressão insuficiente do parto e ameaça de laceração de terceiro grau, podem ser 

bom motivos para a indicação de episiotomia em um parto de evolução normal 

(BRASIL, 2001 a, p. 82). 

Não há justificativa para episiotomia de rotina: ela não traz benefícios, para a 

mãe, nem para o bebê, aumenta a necessidade de sutura no períneo e risco de 

complicações no sétimo dia pós parto, trazendo dor e desconforto desnecessários, 

que muitas vezes pode estar associado à infecção puerperal (DINIZ e CHACHAM, 

2006, p. 85). 
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 Uma mulher se refere a não realização da episiotomia, mas sim a laceração 

na fala abaixo: 

 

Foi ele (recém-nascido) que me abril, não foi o corte não... O doutor falou: eu 

não cortei nada, ele que nasceu grande. (entrevistada 6)  

 

A episiotomia de uso restrito associa-se a um menor risco de trauma de 

períneo posterior, de necessidade de sutura e complicações na cicatrização, com 

isso conclui-se que na prática, o uso restrito parece ser benéfico, quando comparado 

a episiotomia de rotina (DINIZ e CHACHAM, 2006, p. 81). 

 A fala dessa entrevistada indica a humanização da assistência, pois não foi 

realizada episiotomia e sim a proteção do períneo para que não houvesse laceração. 

Porém não foi o suficiente, já que o recém-nascido era grande e com isso houve um 

rompimento do tecido perineal e a necessidade de uma sutura, no caso, 

configurando assim uma episiorrafia. 

 Ainda, uma outra puérpera se refere a não saber sobre os procedimentos 

realizados em seu próprio corpo no momento do parto: 

 

Acho que realizaram episiotomia, por que eu levei ponto. (entrevistada 8) 

 

 Essa dificuldade de informação dos procedimentos nos corpos das 

mulheres/gestantes, mais uma vez identifica um processo contínuo e silencioso de 

objetificação das usuárias dos serviços de saúde, o que reduz a pessoa a um órgão 

sem corpo (PEREIRA, 2004, p. 394). 

 Dessa maneira, o profissional de saúde cria uma fragmentação no modo de a 

pessoa se ver. Esta, muitas vezes não sabe o que os profissionais falam enquanto 

realizam procedimentos em seus corpos (ibid, p. 394). 

 Portanto mais uma vez fica clara a falta de informação da equipe obstétrica 

em relação aos procedimentos realizados no corpo da parturiente, onde a mesma 

diz achar que foi realizado a episiotomia, pela correlação de ter percebido a ação da 

sutura, mas não por ter ciência do fato. É válido ressaltar que os referidos 

procedimentos foram registrados em prontuário. Uma das entrevistadas diz achar 

que foi feito epsiotomia. 
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 Portanto percebemos, diante das entrevistas, que apenas uma puérpera 

indicou não ter sofrido episiotomia, e sim episiorrafia, já que com o nascimento de 

seu filho houve laceração. Já sete das oito puerperas,, sem indicação para a 

episiotomia no prontuário, mas com o procedimento registrado, identificaram tê-la 

sofrido na Maternidade onde foi realizado o estudo, durante o período de coleta dos 

dados.  

 

4.2 - A Assistência Obstétrica Humanizada: Possibilidades E Limites 

 

 Após a apresentação dos relatos das entrevistadas, para atender ao segundo 

objetivo do estudo que versa sobre a discussão das percepções das adolescentes a 

assistência humanizada recebida no trabalho de parto e parto com a preconizada 

pelo Ministério da Saúde, Iremos pontuar contribuições possíveis para a melhora 

dessa atuação e o que dificulta esse processo. 

 É importante lembrarmos a importância da assistência da equipe de saúde, 

principalmente quando tratamos de adolescentes. A maioria das puérperas relatou 

que foi bem atendida durante o trabalho de parto e parto, e desta forma percebemos 

as possibilidades de se ter uma assistência humanizada de qualidade. Pois segundo 

o Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento, é dever das unidades de 

saúde receber com dignidade a mulher, seus familiares e o recém-nascido (BRASIL, 

2002, p. 5). 

 A maioria das entrevistadas acredita que a assistência foi de qualidade, já que 

as mesmas não têm conhecimento dos critérios da humanização. Porém sabemos 

que diante das afirmações da ocorrência de várias ações contrárias, percebemos 

que essa assistência não foi adequada nestes aspectos. 

 Na fala das entrevistadas, percebemos que muitas vezes elas acreditam que 

o profissional de saúde da área obstétrica é o detentor do saber, e que elas não têm 

o direito de se manifestar. Porém o conceito de humanização posto pelo Ministério 

da Saúde está tentando mudar esse paradigma, já que no momento do nascimento 

é a mulher a protagonista do seu parto. 

 Uma assistência humanizada envolve um conjunto de conhecimentos, 

práticas e atitudes que visam à promoção do parto e nascimento. Desta forma os 

profissionais de saúde são coadjuvantes destas experiências e desempenham um 
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papel importante de ajudar a parir e nascer. Tornando assim a mulher a protagonista 

do seu parto (BRASIL, 2001a, p. 9). 

 As mulheres, principalmente em se tratando de adolescentes inexperientes, 

muitas vezes não são informadas do que acontece no momento do seu parto e por 

isso se sentem oprimidas e acham que devem fazer o que a equipe deseja para que 

seja bem atendida, o que demonstra uma relação de barganha sobre a assistência 

que receberá.   

 Segundo Pereira (2004, p. 393) podem ocorrer vários tipos de interação entre 

o profissional e a paciente, o que depende do tipo de informação que é transmitida a 

mesma. È valido ressaltar que essas mulheres muitas das vezes não são informadas 

ou consultadas sobre os procedimentos realizados em seus corpos 

 Dentro dos critérios de humanização, devemos ressaltar a importância do 

acompanhante em todo o processo de trabalho de parto e parto.  O que é garantido 

pela Lei nº 11.108 de 7 de abril de 2005 (BRASIL, 2005b), publicada no Diário Oficial 

da União de 8/4/2005, porém percebemos que isso não esta ocorrendo 

adequadamente. 

 Além de o acompanhante ser importante e interferir no processo de 

humanização positivamente. As entrevistadas se eram adolescentes, o que indica 

também mais um fator sobre o direito a ter este acompanhante. 

 Outro fator que interfere no processo de humanização é a ocorrência de 

constantes práticas intervencionistas desnecessárias, interrompendo desta forma o 

processo natural de parturição. 

 O banho durante o trabalho de parto, por exemplo, percebemos que essa 

prática não acontece na unidade. O que seria muito benéfico para essas 

adolescentes já que a água quente faria com que essa mulher relaxasse e se 

movimentasse, fazendo assim, com que esse período fosse menos doloroso. 

 Segundo Brasil (2001a, p. 31), no manual parto, aborto e puerpério: a 

assistência humanizada a mulher, retrata que o banho de chuveiro ou de imersão 

pode ser utilizado no inicio da faze ativa do parto, quando as contrações começam a 

intensificar. 

 Sobre a ingestão de água, constatamos que poucas relataram ter sanado a 

sua sede. Muitas vezes apenas molharam a boca com pouquíssima quantidade de 

água. O que não condiz mais com a assistência humanizada preconizada pelo 

Ministério da Saúde. Já que para Brasil (ibid, p. 43) no manual parto, aborto e 
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puerpério, enquanto gestante de baixo risco deve ser permitido à ingestão de 

pequena quantidade de líquidos. 

 Outra prática intervencionista que buscamos saber informações foi sobre o 

enema, o qual apenas uma entrevistada, relatou ter realizado. Essa não realização 

está de acordo cm o que é preconizado atualmente, com a humanização. Já que 

segundo Brasil (2001a, p. 188) no seu manual parto aborto e puerpério, o uso 

rotineiro do enema é uma das práticas que são claramente prejudiciais ou ineficazes 

e por isso devem ser eliminadas das rotinas. 

 O uso de acesso venoso com ocitocina durante o trabalho de parto e parto é 

outra intervenção que erroneamente vem ocorrendo indiscriminadamente. Já que a 

maioria afirmou ter utilizado. Identificamos claramente na fala das entrevistadas a 

associação que elas fazem do uso da ocitocina, com o fato de sentir dor.   

 Brasil (ibid, p. 189) no manual de parto, aborto e puerpério, consideram como 

prática inadequada frequentemente utilizada no parto normal, a correção da 

dinâmica uterina com utilização de ocitocina.  

Como último procedimento intervencionista pesquisado, temos a realização 

de episiotomia, durante o trabalho de parto. Nesta unidade, este procedimento 

também vem sendo realizado indiscriminadamente, já que a maioria das pacientes 

relatou ter sofrido esse procedimento.  

Estudos mostram que quando não há nenhum risco para a mãe bebê, não há 

justificativa para episiotomia de rotina, pois ela não traz benefícios e aumenta os 

riscos de complicações (DINIZ e CHACHAM, 2006, p. 85). 

 Além desses fatores, percebemos a falta de registro das ações e dos 

cuidados da equipe de saúde obstétrica, que ao procurarmos os prontuários para 

confirmar as informações foi identificado a deficiência no seu preenchimento, o que 

demonstra a falta de uma assistência obstétrica humanizada, já que não são 

claramente exposta as intervenções realizadas podendo acarretar situações de risco 

para o binômio mãe - bebê. 

 Entendemos, portanto, que as possibilidades e limites das práticas de 

humanização na assistência Obstétrica perpassam e estão intimamente ligadas não 

somente as orientações do Ministério da saúde, e a estrutura física e pessoal 

disponibilizada pelas unidades de saúde, mas também, e principalmente ao 

entendimento e colaboração do material humano, no caso os profissionais, de saúde 

da área obstetra no sentido de colocar em prática as ações adequadas a esse 
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momento, entendendo o indivíduo no processo processo parturitivo e desta forma 

oferecendo uma atenção de qualidade. 

 Lembramos que a humanização e a qualidade da atenção estão ligadas a 

promoção, reconhecimento, e respeito aos direitos humanos dos indivíduos, dentro 

de um marco ético que garanta a saúde integral e seu bem-estar. 

 Diante disso entendemos a importância da humanização da assistência, 

principalmente com as adolescentes em trabalho de parto e parto que passam por 

um período tão difícil. Entendemos que dessa forma, o processo será menos 

traumático, possibilitando que a mesma consiga criar laços afetivos mais rapido com 

seu filho.  
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste estudo foi possível perceber o caminhar da assistência obstétrica ao 

trabalho de parto e parto. Vimos que inicialmente os partos eram domiciliares e 

realizados por parteiras, onde a mulher era a protagonista daquele momento, porém 

a partir da década de 40, começou a se implantar e implementar a hospitalização do 

processo do nascimento com os avanços da tecnologia. 

Atualmente percebemos um grande esforço para que o parto volte a seu lugar 

de origem, onde a mulher seja capaz de tomar suas próprias decisões de como parir 

e essa assistência seja mais humanizada. 

Diante dos sujeitos estudados, que foram as adolescentes puérperas de parto 

normal eutócico, buscamos entender a sua percepção diante da assistência que 

receberam no momento do trabalho de parto e parto e entendemos que a maioria 

acredita ter recebido uma boa assistência, a assistência mais adequada naquele 

momento, já que culturalmente a sociedade não tem conhecimento de como o 

trabalho de parto e parto pode ser humanizado e menos medicalizado. 

 Mas, mesmo diante da percepção das puérperas sobre uma boa assistência 

no momento do seu trabalho de parto e parto, isso se contradiz com os dados 

colhidos, visto que, na maioria das vezes ocorreram intervenções desnecessárias, 

que não são preconizadas pelo Ministério da Saúde. 

Percebemos ainda uma grande lacuna assistencial durante o período da 

pesquisa na referida Maternidade municipal, onde os enfermeiros obstetras, que 

deveriam estar atuando no centro obstétrico, assistindo à mulher no parto eutócico, 

devido à falta de profissionais enfermeiros, estariam atuando em outros setores e 

deixando espaço para que apenas os médicos obstétras realizassem essa atividade. 

Identificamos lacunas também quanto aos registros realizados pelos 

profissionais de saúde nos prontuários sobre o trabalho de parto e parto, visto que 

tivemos a necessidade de confirmar algumas informações coletadas das puérperas 
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sobre esse momento, mas que não foi possível pela falta de dados nos referidos 

documentos. 

Diante disso, percebemos a grande dificuldade encontrada pela Maternidade 

municipal para implementar uma assistência humanizada à mulher durante o 

trabalho de parto e parto, principalmente sendo ela adolescente, que pela própria 

fase passa por um período conturbado e com tantas modificações.  

 Portanto, conclui-se que a implementação e a sensibilização dos profissionais 

de saúde para uma assistência humanizada fazem parte da principal estratégia para 

modificar esse cenário. Isso poderá ocorrer através da capacitação e treinamento de 

profissionais de saúde, entendendo que a humanização deve estar ligada á 

promoção, reconhecimento e respeito a essas adolescentes. 

 Pois para a realização de todas essas estratégias são necessários esforços 

em conjunto dos profissionais que prestam assistência, da instituição hospitalar e do 

Ministério da Saúde. Já que, a humanização e a qualidade da atenção em saúde, 

são condições essenciais para que haja a resolução dos problemas identificados, 

com a satisfação das usuárias, no fortalecimento da capacidade das mulheres frente 

à identificação de suas demandas. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MATERNO-INFANTIL E PSIQUIATRICO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
PROJETO DE PESQUISA: A assistência humanizada no trabalho de parto: percepção das 
adolescentes 
Pesquisador Responsável: Profª Ms. Bianca Dargam Gomes Vieira. 

Coleta de dados: Discente Pricilla Braga Vargas 
Instituição: Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth 
 
 A Sra. Paciente está sendo convidada a participar da pesquisa “A assistência humanizada no 

trabalho de parto: percepção das adolescentes” realizada com puérperas adolescentes no alojamento 

conjunto. 

 A pesquisa tem como objetivo Estimar o entendimento das adolescentes sobre a assistência 

humanizada no trabalho de parto; Identificar as percepções dessas adolescentes em relação á 

assistência oferecida no momento do seu trabalho de parto; Discutir essas percepções com a 

assistência humanizada no trabalho de parto preconizada pelo Ministério da Saúde. Será realizada 

observação e uma entrevista na qual a Sra. Paciente responderá algumas questões importantes para 

o estudo.  

Sua identidade será mantida em sigilo, para isso a Sra. Paciente será identificada por um 

algarismo arábico. A pesquisa não trará riscos a sua saúde e não será utilizada para qualquer outro 

objetivo a não ser aqueles já mencionados. Muitos serão os benefícios, dentre eles a possibilidade da 

melhoria da assistência de enfermagem obstétrica.  

A participação é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a qualquer momento, 

sem prejuízo à continuidade do curso da pesquisa. Tendo tomado conhecimento das características 

de sua participação, e caso esteja de acordo, solicito sua assinatura na parte inferior do presente 

documento.  

Sua participação é voluntária, podendo a qualquer momento você se recusar a responder as 

perguntas ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo 

em sua relação com o pesquisador ou com a instituição. Você não terá nenhum custo ou quaisquer 

compensações financeiras. È válido ressaltar que este estudo não oferece risco de qualquer natureza 

biológica ou psicologia. 

Para tanto, se faz necessário realizarmos entrevista gravada a fim de registramos sua fala e não 

perdermos os detalhes de sua expectativa. Suas respostas serão transcritas e ficarão anônimas e 

confidenciais, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. 

Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados e publicados 

em eventos e/ou revistas científicas. Desta forma todo este material será preservado durante cinco 

(05) anos, e após será apagado (gravação) e incinerado (transcrição). 

O benefício relacionado com sua participação será de indicar ações para que o enfermeiro 

possa oferecer uma assistência de qualidade às gestantes adolescentes em trabalho de parto quanto 
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a humanização da assistência oferecida. Você receberá uma cópia deste termo onde consta o 

telefone/e-mail e endereço dos pesquisadores, podendo tirar suas dúvidas sobre a pesquisa e sua 

participação agora ou a qualquer momento.     

Obrigada pela participação,  

________________________________________ 

Pricilla Braga Vargas 
 

  
Nome do Voluntário: _________________________________________________________ 
Idade: __________anos 

Declaro conhecer que serei entrevistado (a), tendo minha identidade preservada e que o 

trabalho contribuirá para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da assistência de enfermagem. 

Além disso, estou sabendo que receberei respostas ou esclarecimentos a qualquer dúvida acerca dos 

procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados à pesquisa. Fui informado (a) a 

respeito da possibilidade de retirar o meu consentimento a qualquer momento e deixar de participar 

do estudo; e que as informações relacionadas com a minha privacidade serão mantidas em segredo.  

 Eu,___________________________________________________________________, 

declaro ter sido informada e concordo em particular como voluntário da pesquisa acima descrita. 

    Niterói, _________de_______________de 2012 

.                                                                                

__________________________________ 
Assinatura do Voluntário                                   
 
__________________________________ 
Assinatura do responsável por obter o consentimento 
           
__________________________________ 
Testemunha                                                        
 
__________________________________ 
Testemunha 
 

Pricilla Braga Vargas 
e-mail: prizinha_braga@hotmail.com 
Tel:(21) 2621-7620/8883-1505 
 

Bianca Dargam Gomes Vieira 
e-mail: biadargam@gmail.com 
Tel: (21) 2629-9457/9639-9800 
 

 
Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e defesa Civil 
Rua Afonso Cavalcante, 455 sala 710 – Cidade Nova 
Tel: 3971-1463 
E-mail: cepsms@rio.rj.gov.br / cepsmsrj@yahoo.com.br 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tel:(21)
mailto:cepsms@rio.rj.gov.br
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MATERNO-INFANTIL E PSIQUIATRICA 

 
Projeto de Pesquisa: A Assistência humanizada no trabalho de parto: Percepção 
das adolescentes 
Orientadora: Profa Ms Bianca Dargam Gomes Vieira 
Acadêmica: Pricilla Braga Vargas 
 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
Entrevista semi-estruturada 

 
CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL 
Entrevista no:  
1. Idade:  
2. Cor: (   ) Branca (   ) Pardo (   ) Negro  (   ) Indígena 
3. Escolaridade: (   ) analfabeta   (   ) ensino fundamental incompleto   (   ) ensino 
fundamental completo  (   ) ensino médio incompleto  (   ) ensino médio completo (   ) 
ensino superior incompleto (   ) ensino superior completo 
4.IG:  
5. Nº de gestações:  
Se tiver gestação anterior: 

 Parto anterior realizado por:     

 Tipo de parto anterior: 

 Horas de trabalho de parto anterior:  

 Há quanto tempo do ultimo parto: 
6. Nº Abortos anteriores:  
7. Trabalho de parto acompanhado por: (   ) Médico Obstetra  (   ) Enfermeiro  Obstetra 
(   ) não sabe informar 
8. Duração do trabalho de parto (em horas) desde que chegou na maternidade: 
9. Data do parto:  
10.Data da entrevista:  
 
TRABALHO DE PARTO 
11. Você foi bem atendida pela equipe de saúde durante o trabalho de parto? 

(   ) SIM (   ) NÃO 
12. Você teve acompanhante à sua escolha durante o trabalho de parto? 

(   ) SIM (   ) NÃO 
13. Alguém disse algo que você não gostou durante o trabalho de parto? 

(   ) SIM (   ) NÃO 
14. Foi oferecido à você que toma-se banho durante o trabalho de parto? 

(   ) SIM (   ) NÃO 
15. Foi oferecido água à você durante o trabalho de parto? 

(   ) SIM (   ) NÃO 
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16. Foi realizado em você enema (lavagem intestinal) durante o trabalho de parto? 
(   ) SIM (   ) NÃO 

17. Foi realizado em você acesso venoso (soro/ocitocina) durante o trabalho de parto? 
                          (   )SIM                                                             (   )NÃO 
18. Foi realizado em você episiotomia (corte na entre a vagina e o ânus) durante o 
trabalho de parto?                  
                           (   )SIM                                                             (   )NÃO            
19. O que você percebeu durante a assistência no seu trabalho de parto? (desdobrar se 
tiver partos anteriores) 
 
20. Como você foi atendida pela equipe de saúde no seu trabalho de parto? 
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A assistência humanizada no trabalho de parto: Percepção das adolescentes 
 
 

Diário de Observação 
  

DIA: HORA INICIO:        HORA FIM: ENTREVISTADA: 

OBSERVAÇÃO LIVRE: 
 
 
 

 RUBRICA PESQUISADORA: 

 

DIA: HORA INICIO:        HORA FIM: ENTREVISTADA: 

OBSERVAÇÃO LIVRE: 
 
 
 

 RUBRICA PESQUISADORA: 

 

DIA: HORA INICIO:        HORA FIM: ENTREVISTADA: 

OBSERVAÇÃO LIVRE: 
 
 
 

 RUBRICA PESQUISADORA: 

 

DIA: HORA INICIO:        HORA FIM: ENTREVISTADA: 

OBSERVAÇÃO LIVRE: 
 
 
 

 RUBRICA PESQUISADORA: 

 

DIA: HORA INICIO:        HORA FIM: ENTREVISTADA: 

OBSERVAÇÃO LIVRE: 
 
 
 

 RUBRICA PESQUISADORA: 

 

DIA: HORA INICIO:        HORA FIM: ENTREVISTADA: 

OBSERVAÇÃO LIVRE: 
 
 
 

 RUBRICA PESQUISADORA: 
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