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RESUMO 

  
 
O Trabalho de parto (TP), momento vivenciado pelas gestantes, é um período que mistura 
sentimentos, desejos, inseguranças, medo, ansiedade, preocupação e outros, o que traz, ou 
pelo menos se acredita que deveria trazer expectativas às mulheres de maneira precoce. Com 
isso, desde o pré-natal até o parto, a gestante deve ser orientada quanto a esse momento. 
Então, realizou-se um estudo descritivo, exploratório, com abordagem de natureza qualitativa 
entrevistando 16 gestantes, primigestas e multíparas, acima de 18 anos de idade, sem 
patologias que caracterizem risco fetal ou materno e sem problemas psíquicos. Estas se 
encontravam em acompanhamento de pré-natal em uma Unidade Básica de Saúde, do 
município de Niterói. Os objetivos da pesquisa foram: conhecer as expectativas assistenciais 
das gestantes em relação à enfermagem, no que se refere à assistência durante o trabalho de 
parto, identificando os cuidados a serem realizados no início deste processo; listar os fatores 
que ela classifica como positivos e negativos, na assistência, que ela pode vir a receber; Listar 
os fatores comuns, classificados por elas, como essenciais na assistência ao TP; discutir as 
expectativas assistenciais que as mulheres grávidas desejam receber em relação às 
possibilidades da assistência que se tem proposto no TP. Os dados foram coletados através de 
entrevista semi - estruturada e gravados em MP3, posteriormente transcritos e analisados 
através da análise do discurso segundo Eni Orlandi. Os resultados mostraram uma prevalência 
de mulheres com até 25 anos de idade, possuíam companheiros, exceto uma; grande parte das 
gestantes tinha o primeiro grau incompleto; algumas gestantes entrevistadas não possuíam 
expectativas para o TP e parto devido não ter recebido orientação do que acontece nesse 
momento; outras trazem expectativas baseadas em vivências anteriores ou de pessoas 
próximas; as expectativas assistenciais que as mulheres grávidas desejam receber são: 
atenção, agilidade no atendimento, ambiente limpo e arejado; os cuidados devem ser 
individualizados e de qualidade; classificam como positivo a atenção e a resolutividade 
oferecida pela equipe. E como expectativas negativas: sentir-se sozinha, sofre muito, o 
desrespeito por parte de alguns da equipe. Conclui-se que a enfermagem deve estar atenta às 
vivências das mulheres para favorecer desde o pré-natal uma rede de atenção digna no TP e 
no nascimento. 
 
 
Palavras chaves: Gestantes. Trabalho de Parto. Emoções. Cuidados de enfermagem. 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

ABSTRACT 

 
 

The labor, moment experienced by the pregnant woman, it is a period that mixture feelings, 
desires, insecurities, fear, anxiety, worry and others, that brings, or at least, it believes that 
should bring expectations to the women of early way.  With that, since the prenatal one to the 
birth, the pregnant woman should be oriented as regards that moment.  Then, it carried out a 
descriptive and exploratory study, with qualitative approach of nature, interviewing 16 
pregnant women, first-pregnancy and multi- pregnancy, more than 18 years of age, without 
pathologies that characterize fetal or maternal risk and without psychological problems. They 
were found in accompaniment of prenatal in a Basic Health Unit of Niterói city.  The 
objectives of the research were: know the assistance expectations of the pregnant women 
regarding the nursing, in what refers to the aid during the labor, identifying the cares that will 
be carried out in the beginning of this process; list the factors that she classifies as positive 
and negative, in the aid, that she may receive; list the common factors, classified by them, as 
essential in the aid to the labor; discuss the assistance expectations  that the pregnant women 
are going to receive regarding the possibilities of the aid that has been proposed in the labor. 
The facts were collected through interview pre - structured and recorded in MP3, 
subsequently transcribed and analyzed through the analysis by Eni Orlandi.  The results 
showed a predominance of women with 25 years of age, have companions, except one; great 
part of the pregnant women had the first grade incomplete; some pregnant women interviewed 
had no expectations for the labor and due birth to not have received orientation of what 
happens in that moment; other bring expectations based in previous experiences or of near 
people; the assistance expectations that the pregnant women wish to receive are: attention, 
agility in the service, clean environment and aired; individualized and quality care; They 
classify as positive the attention and the resoluteness offered by the team.  And as negative 
expectations: feel alone, suffers, I disregard on the part of some of the team. I concluded that 
the nursing should be aware of the experiences of the women to favor since the prenatal one a 
net of worthy attention in the labor and in the birth.   

 
 

Keywords:  Pregnant women.  Labor.  Emotions.  Cares of nursing. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
 
Tem-se conhecimento no senso comum a situação vivenciada pela mulher e chamada 

de “trabalho de parto”, que ocorre no período que se antecipa ao parto e nascimento. Contudo, 

na literatura encontra-se essa situação definida por períodos ou fases clínicas do parto. Brasil 

(2001, p.39) diz que a “presença de contrações uterinas a intervalos regulares, que vão 

progressivamente aumentando com o passar do tempo, em termos de frequência e intensidade, 

e que não diminuem com o repouso da gestante” caracteriza o trabalho de parto (TP). 

Ressalta-se que para o acompanhamento do trabalho de parto, a fase ou divisão 

funcional de interesse na aplicação prática da assistência à mulher deve-se ter certeza de que 

há um encadeamento de fenômenos que atestam estar a mulher nas fases de dilatação ativa e 

de expulsão do feto. FRIEDMAN1 (1978, apud BRASIL, 2001, p.46), SCHWARCZ et al 2

                                                      
1 FRIEDMAN, E.A. Labor: Clinical evaluation and management. New York, Appleton, 1978. 
2 SCHWARCZ R, DUVERGES C, DIAZ AG, FESCINA RH, Obstetrícia. 5° ed. Ed. Ateneu, Buenos Aires, 
1995. 640p. 

 

(1996, apud BRASIL, 2001, p.46).  

A duração do trabalho de parto varia de acordo com a gestante. As primigestas têm o 

trabalho de parto mais longo do que as multíparas e, esse tempo, depende de cada mulher e de 

suas condições. Na maioria dos casos, ocorre de 12 a 24 horas nas primigestas e de 04 a 12 

horas nas multíparas. Entretanto, a variação temporal não é rígida. 

Algumas gestantes entram em trabalho de parto em sua própria residência e 

permanecem nela durante todo esse processo, se esforçando para chegar à instituição de saúde 

já na fase de expulsão do feto. Ou pelo menos na fase final do trabalho de parto com dilatação 

total, já que muitas não possuem fácil acesso aos serviços de saúde.  

Segundo Brasil (2001, p.26) “O preparo da gestante para o parto abrange a 

incorporação de um conjunto de cuidados, medidas e atividades que têm como objetivo 

oferecer à mulher a possibilidade de vivenciar a experiência do trabalho de parto e parto como 

processos fisiológicos”. 
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Para a assistência à mulher no pré-parto, Brasil (2001, p.28, 31) afirma-se que devem 

ser ensinadas medidas referentes ao trabalho corporal como técnicas de relaxamento e 

exercícios respiratórios para a mulher obter um conhecimento da percepção corporal. Durante 

o TP, a gestante também deve ser incentivada à deambulação, banho de chuveiro ou imersão e 

massagens realizadas pelo acompanhante ou profissional da área de saúde. Tais medidas 

contribuem para um controle, por parte da mulher, do trabalho de parto. 

Contudo, o conceito de risco na gravidez está associado às probabilidades de agravos à 

saúde e a relação do fator de risco com o dano social, biofísico e psicológico à mulher e ao 

feto. Porém, nem sempre está explicado ou explícito na condição dela. Isso promove o 

entendimento de que não existe gestação sem risco e que minimamente as gestantes têm pelo 

menos baixo risco. Pois, até a questão de não ter conjugue, por exemplo, se constitui um fator 

de risco.  

No Brasil, devido aos fatores de risco conhecidos e apresentados no Manual do Pré-

natal e Puerpério do Ministério da Saúde (Brasil, 2001), existe grande quantidade de 

gravidezes com algum tipo de risco. Esses fatores são classificados como características 

individuais e condições sociodemográficas desfavoráveis (ex: baixa escolaridade); história 

reprodutiva anterior (ex: pré-eclâmpsia e eclâmpsia); intercorrências clínicas crônicas (ex: 

infecção urinária) e doença obstétrica na gravidez atual (ex: amniorrexe prematura). Quando é 

identificado um grupo condicionante desses fatores, a gestante deve ser encaminhada para 

uma atenção especializada, dita de alto risco.  

Neste trabalho vamos abordar o processo de TP, começando pelo período de dilatação 

cervical, apagamento do colo, contrações uterinas regulares, perda de líquido amniótico 

parcial ou total e terminando antes do parto propriamente dito, no período de expulsão. 

Contudo, não na assistência em domicílio, mas apenas por delimitação do espaço do estudo, 

na esfera institucional, especificamente nas enfermarias intituladas de pré-parto. 

Assim, cumpre ao enfermeiro que atua nesta área acolher a parturiente, dando voz a 

ela, avaliar seu estado de saúde e promover atenção específica para ela e sua família 

expectante, no sentido de atender às expectativas geradas no processo do TP. Dessa forma, o 

problema de pesquisa delimitado permitirá ao enfermeiro uma sistematização das ações 

relacionadas ao cuidado direto à mulher e família no sentido de assegurar o bem estar materno 

fetal. 
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1.1 PROBLEMA 

   
 
Quais são as expectativas assistenciais que as mulheres grávidas desejam receber da 

enfermagem durante o trabalho de parto (TP)? 

 
 
1.2 QUESTOES NORTEADORAS 

  
 
Como a mulher deseja receber os cuidados de enfermagem durante o TP? 

Quais são os fatores que ela classifica como positivos e negativos na assistência que 

virá receber? 

Quais são os fatores comuns, identificados por elas, como preditivos de receber uma 

adequada assistência? 

 
 
1.3 OBJETO DE ESTUDO 

  
 
O objeto de estudo são as expectativas assistenciais que a mulher deseja receber nos 

cuidados de enfermagem durante o TP. 

 
 
1.4 OBJETIVOS 

 
GERAL: 

• Conhecer as expectativas assistenciais das gestantes em relação à enfermagem, 

no que se refere à assistência durante o trabalho de parto, identificando os cuidados a serem 

realizados no início deste processo. 

 
 
ESPECÍFICOS: 

• Listar os fatores que ela classifica como positivos e negativos, na assistência, 

que ela pode vir a receber. 

• Listar os fatores comuns, classificados por elas, como essenciais na assistência 

ao TP. 
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• Discutir as expectativas assistenciais que as mulheres grávidas desejam receber 

em relação às possibilidades da assistência que se tem proposto no trabalho de parto. 

 
 

1.5 JUSTIFICATIVA 

    
Deste modo, justifico a escolha deste tema enfocando as expectativas das mulheres 

grávidas em relação ao período de trabalho de parto, buscando a assistência de enfermagem 

nesse momento caracterizado e único para ela. Deseja-se mostrar o suprimento das 

necessidades das gestantes dentro do que pode ser oferecido pela equipe de enfermagem. Com 

a voz da mulher pode-se perceber as necessidades que elas demandam para que os 

enfermeiros possam, junto com ela, planejar uma assistência otimizada e de qualidade no TP.  

Foram pesquisados 18 artigos (n = 18 (100%)) sobre a assistência à mulher no 

processo de trabalho de parto na Base de Dados de Enfermagem (BDENF), mas apenas 05 

deles (27%) falavam, no cenário do pós-parto, a respeito da assistência que a mulher recebeu 

no período de trabalho de parto. Então, observou-se a ausência de estudos sobre esse assunto 

sob o olhar da mulher, e especificamente como ela gostaria de ter sido atendida durante o TP. 

Penso que este estudo, através dos dados colhidos após análise, contribuirá para 

reflexão de enfermeiros a respeito da assistência oferecida durante o trabalho de parto. Com 

isso, possibilitará implementação de medidas não farmacológicas a fim de oferecer conforto à 

mulher, melhorar a qualidade dos cuidados com a gestante e humanizar a assistência de 

enfermagem. Desse modo, tendo um atendimento específico e digno para cada mulher grávida 

no período do TP dentro da instituição. 

Tal proposta decorre da integração de minha ação investigativa junto ao Núcleo de 

Pesquisa e Extensão em Atenção à Saúde Integral da Mulher, Criança, Adolescente e 

Coletiva, do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiátrica na linha de 

pesquisa de no 1- Atenção à saúde dos seres humanos, no ciclo vital, nas dimensões do cuidar 

/cuidado na saúde, sob orientação da Dra Helen Campos Ferreira. 

Admite-se que ao ouvir as mulheres gestantes ter-se á uma dimensão possibilitadora 

de outra perspectiva de cuidar da mulher e da família expectante, pois se dará voz àquela que 

pouco se coloca sobre seu momento que antecede ao parto e nascimento. Dessa forma, a 

enfermagem irá conceber atenção humanizada e especificada para este momento. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 
 
2.1 O TRABALHO DE PARTO E AS AÇÕES NO PRÉ-PARTO 

 
 
Não se pode negligenciar o esforço físico e mental que envolve o feto e sua mãe, 

intitulado trabalho de parto, então por definição:  
 
 
O trabalho de parto é a etapa mais dramática e significativa para a mulher e para a 
família. Representa um conjunto de fenômenos fisiológicos ocorridos em um 
período determinado, cujo objetivo é a dilatação do colo uterino na preparação do 
canal de parto para a passagem do produto final da concepção, o feto. (CARVALHO 
et al, 2009, p.770). 
 
 

O TP é definido por períodos ou fases clínicas do parto, abrangendo o período de 

dilatação, dividido em 03 fases (latente ou precoce, ativa e transição ou transacional) e 

período de expulsão.  

Segundo Ferreira (sem data), ele é um “[...] fenômeno dinâmico, a parturiente pode 

mover-se com liberdade: caminhar, banhar-se, agachar-se, urinar, deitar-se, recostar-se 

quando apetecer-lhe. [...] Gemer, suspirar, respirar como quiser [...]”.  

De acordo com Brasil, o TP: 
 
 
Nas fases mais iniciais nem sempre é possível fazer o diagnóstico diferencial entre 
verdadeiro e falso trabalho de parto com uma avaliação isolada. Nesses casos, 
reavaliar a gestante 01 a 02 horas após o primeiro exame pode ser necessário para 
confirmar o diagnóstico. (BRASIL, 2001, p.40).  

 
 

Já Rezende e Montenegro (1999, p.187) confirmam o argumento anterior ao falar que 

os elementos, compostos no trabalho de parto, isoladamente não têm importância significativa 

para o diagnóstico de TP, apenas quando agrupados pode-se afirmar estar-se diante do 

verdadeiro trabalho de parto. 
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O diagnóstico do TP é feito através das condições de contrações uterinas, em 

intervalos regulares que tendem a aumentar aos poucos, não reduzindo ao repouso da 

gestante, somados ao apagamento e dilatação do colo uterino da mulher. (BRASIL, 2001, 

p.39, 40). Ao controle do número de contrações, em intervalos temporais de dez minutos e a 

média da duração em segundos das contrações chama-se “controle da dinâmica uterina”, que 

deve ser realizado ao longo da fase ativa do TP pelos profissionais que assistem a mulher no 

pré-parto. 

Rezende e Montenegro (1999, p.187) definem o período de dilatação inicial “[...] com 

as contrações uterinas dolorosas, que começam a modificar ativamente a cérvice, e termina 

quando a sua ampliação está completa (10 cm)”. Portanto, o profissional que acompanha a 

mulher deve estar atento a esta dinâmica, realizando exame acurado para detecção das fases. 

Para Neme (2006, p.162) a fase latente, incluída nesse período, é o “[...] momento que 

provoca muitas dúvidas para a gestante, principalmente àquelas menos preparadas e/ou mais 

imaturas emocionalmente [...], pois, muitas das vezes, esta não aceita a decisão de aguardar 

mais algum tempo para a internação”. No que Burroughs (1995, p.189) completa afirmando 

que esse é o melhor momento para orientar e explicar à gestante a respeito das outras fases, da 

evolução do trabalho de parto.  

Quanto à sensação da mulher durante esse período, Burroughs (1995, p.167) destaca 

que a mesma “[...] sente-se capaz de enfrentar o desconforto. [...] conversa e ri, aliviada de 

que o trabalho de parto tenha, finalmente, começado. Ela normalmente está ativa, vendo 

televisão, ou conversando com seu companheiro”.  

Essa fase contém o período de dilatação, estima-se sua duração em aproximadamente 

08 horas, mas com grandes variações conforme a paridade e dentro da mesma paridade 

FRIEDMAN3

Burroughs (1995, p.189) confirma os argumentos anteriores ao declarar que “durante 

essa fase, as contrações involuntárias e intermitentes são, geralmente, fracas. Por causa disso, 

 (1956, apud NEME, 2006, p.162). Assim, cada parto é singular e deve ser 

respeitado com dignidade. 

Almeida et al (2005, p.55) diz que “na fase latente, o padrão da contração uterina é 

menor. [...] destina-se ao apagamento do colo uterino que, em primíparas, acontece antes da 

dilatação, e o processo doloroso é menos intenso”. Neme (2006, p.162) completa essa fase 

dizendo que a dilatação aumenta progressivamente, diferente da fase ativa, que a dilatação 

acontece de forma rápida. 

                                                      
3 FRIEDMAN, E.A. – The graphic analysis of labour. Am. J. Obstet. Gynecol., 68:1586, 1954. 
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a dilatação cervical é lenta (0 a 03 cm)”. A mesma autora, (1995, p.167) completa falando que 

na fase latente “as contrações [...] ocorrem a cada 10 ou 15 minutos e duram, 

aproximadamente, 15 a 20 segundos”.  

Após a fase latente, Neme (2006, p.163) fala sobre a fase ativa, dizendo que “[...] o 

início [...] não costuma ser determinado com precisão. Acredita-se iniciar com 04 cm”, de 

dilatação da cervice uterina, com o término da fase latente. 

É Burroughs (1995, p.167) que completa dizendo que “as contrações são mais fortes e 

mais longas, resultando na dilatação cervical de 04 cm para 08 cm. [...] A duração das 

contrações aumenta de 30 para 45 segundos”.  

Entretanto, na literatura verifica-se que a duração das contrações é variável, Branden 

(2000, p.186) diz que “as contrações ocorrem entre cada 02 e 05 minutos, duram 40 a 50 

segundos [...]”. 

Burroughs (1995, p.167) relata que se deve ajudar a mulher, incentivando-a com as 

técnicas de relaxamento e respiração. Porém, se for confortável e ela preferir, ou até a ruptura 

das membranas, a gestante pode deambular. 

Essa fase altera o emocional da mulher, Burroughs (1995, p.189) afirma que 

“frequentemente, inclui dúvidas e medos mal-definidos.” E ainda (1995, p.167) evidencia que 

nesse momento “a gestante pode começar a duvidar de sua capacidade em suportar as 

contrações do trabalho de parto”. 

Ao término da fase ativa do parto, começa a fase de transição, a mais difícil para a 

mulher, e é definida como a última do período de dilatação. Segundo Burroughs (1995, p.167) 

durante a fase de transição “a dilatação cervical continua num ritmo mais lento (de 08 para 10 

cm), porém torna-se completa. As contrações ficam mais freqüentes, mais longas (60 a 90 

segundos) e mais intensas”.  

Branden (2000, p.186) acrescenta dizendo que essa fase ocorre de 08 a 10 cm de 

dilatação da cérvice e é o momento de menor duração, comparado às outras fases, “durando 

menos de três horas na primípara e menos de uma hora na multípara”. 

Como nas outras fases, existe uma variação temporal sobre a duração das contrações 

entre os autores, Branden (2000, p.186) diz que as “contrações [...] estendem por 45 a 60 

segundos”. Nesse momento do trabalho de parto, o comportamento da gestante varia, podendo 

passar por agitação, irritação e até sentir náuseas e vômitos.  

 Burroughs (1995, p.167) concorda com Branden, e coloca que as características da 

mulher mudam com freqüência, passando por momentos de inquietação, raiva, irritação, e 

outros. Fase na qual a gestante, muitas das vezes, verbaliza declarações que não consegue 
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continuar; gotas de suor são evidenciadas no rosto e geralmente apresentam dificuldade em 

seguir as orientações, precisando repeti-la a cada contração. 

Quando a dilatação da cérvice se torna completa, isto é, chega aos 10 cm de dilatação, 

a gestante entra no segundo período do parto: o de expulsão. 

Rezende e Montenegro (1999, p.188) delimitam o período de expulsão iniciando com 

a dilatação total do colo uterino (10 cm) e terminando com o nascimento propriamente dito.  

Neme (2006, p.163) diz que “sua duração é variável, conforme a paridade materna e 

outros fatores, tais como volume da apresentação fetal, intensidade da contração uterina, 

posição materna etc.” 

Burroughs (1995, p.167) completa dizendo que “[...] o segundo período é, 

consideravelmente, mais curto do que o primeiro, durando de alguns minutos até 02 horas”. 

Branden (2000, p.186) reforça a idéia da duração dizendo que “para as primíparas, 

esse estágio dura em média uma hora, enquanto para as multíparas sua duração é de 24 

minutos”. 

Burroughs (1995, p.167) diz que nessa etapa do parto, as contrações são fortes, porém 

a freqüência é a cada 02 ou 03 minutos, com duração de 60 a 90 segundos. 

 
 

Nessa etapa, a gestante sente, geralmente, uma necessidade urgente de fazer força 
[...] utiliza, então, sua musculatura abdominal, para auxiliar as contrações uterinas 
involuntárias, forçando a saída do feto [...] A descida da cabeça do feto provoca a 
distensão do períneo. O coroamento ocorre quando a cabeça pode ser vista no 
orifício externo da vagina. Entre as contrações, a cabeça do feto parece retroceder. 
Com as sucessivas contrações e o esforço da mulher, o parto é iminente. [...] 
Aumenta a eliminação sanguinolenta. (BURROUGHS, 1995, p.167) 
 
 

 Neme (2006, p.164) refere que “a fase expulsiva exige participação materna ativa, sem 

a qual se prolonga o desprendimento fetal”. Por isso, a mulher deve seguir as orientações de 

realizar a força no momento das contrações e descansar nos intervalos das mesmas, sendo que 

Burroughs (1995, p.168) diz que “após o nascimento, a mulher geralmente sente-se aliviada”. 

Para o acontecimento da evolução do parto de forma ideal, depende muito das ações 

dos profissionais da área de saúde durante o pré-parto. 

 
 

É fundamental para a humanização do parto a adequado preparo da gestante para o 
momento do nascimento, e esse preparo deve ser iniciado precocemente durante o 
pré-natal [...], o preparo para o parto envolve, também, uma abordagem de 
acolhimento da mulher e seu companheiro no serviço de saúde, incluindo o 
fornecimento de informações desde as mais simples, de onde e como o nascimento 
deverá ocorrer, o preparo físico e psíquico da mulher, idealmente uma visita à 
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maternidade para conhecer suas instalações físicas, o pessoal e os procedimentos 
rotineiros, entre outros. (BRASIL, 2001, p.26) 
 

  
 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) (1996, p.04) “o objetivo da 

assistência é ter uma mãe e uma criança saudáveis, com o menor nível possível de intervenção 

compatível com a segurança”. 

Quando a mulher em trabalho de parto busca uma instituição, há procedimentos a 

serem seguidos na admissão e internação da mesma. Esses procedimentos são a anamnese, 

exame clínico, exame obstétrico, tricotomia e enteroclisma (BRASIL, 2001, p.41, 42). Muito 

embora esses dois últimos procedimentos já estejam proscritos por muitos profissionais. 

Durante esses procedimentos, não se pode esquecer que: 

 
 

[...] o respeito à mulher e seus familiares é fundamental: chamá-la pelo nome 
(evitando os termos "mãezinha", "dona", etc.), permitir que ela identifique cada 
membro da equipe de saúde (pelo nome e papel de cada um), informá-la sobre os 
diferentes procedimentos a que será submetida, propiciar-lhe um ambiente 
acolhedor, limpo, confortável e silencioso, esclarecer suas dúvidas aliviar suas 
ansiedades são atitudes relativamente simples e que requerem pouco mais que a boa 
vontade do profissional. (BRASIL, 2001, p.39). 
 
 

Complementando acerca do ambiente, a Organização Mundial de Saúde (OMS, 1996, 

p.11) fala que “os procedimentos rotineiros, mas não familiares, a presença de estranhos e o 

isolamento durante o trabalho de parto e/ou parto causaram estresse, e o estresse pode 

interferir no andamento do parto”. 

Como ações no pré-parto pode-se dizer que: 
 
 

Durante todo o trabalho de parto, deve-se avaliar regularmente o bem-estar físico e 
emocional da mulher. Isto implica medir a temperatura, freqüência cardíaca e 
pressão arterial, verificar a ingesta de líquidos e o débito urinário, avaliar o grau de 
dor e a necessidade de apoio. Este monitoramento deve ser continuado até o final do 
processo de parto. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1996, p.8).  

 
 

O profissional de saúde deve ensinar relaxamento e respiração de forma a ajudar a 

mulher no enfrentamento do TP. “Os exercícios de relaxamento têm como objetivo permitir 

que as mulheres reconheçam as partes do corpo e suas sensações, principalmente as 

diferenças entre relaxamento e contração [...]”. Já o objetivo das técnicas de respiração é 

“auxiliar as mulheres no controle das sensações das contrações durante o trabalho de parto” 

(BRASIL, 2001, p.28). 
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Encontra-se, também, algumas outras medidas não farmacológicas que ajudam no 

alívio da dor durante o TP, sendo estas: a massagem (realizada pelo profissional ou 

acompanhante); banho de chuveiro ou imersão; deambulação; uso de calor e frio superficiais; 

acupuntura; musicoterapia; cromoterapia, e outras. Porém, algumas destas não possuem 

estudos que comprovem a eficácia. Com isso, devem ser ensinadas e/ou incentivadas à 

parturiente (BRASIL, 2001, p.31). 

 
 
2.2 EDUCAÇÃO PARA O PARTO 
 
 
Vasques (2006, p.55) afirma que “o ciclo gravídico-puerperal é um período marcado 

por alterações significativas na dinâmica psíquica feminina e masculina, podendo ter como 

resultante o desenvolvimento sadio ou o comprometimento da saúde mental do casal”. 

Rodrigues (1999, p.17) concorda com o autor acima ao falar que “o processo de 

gravidez altera fortemente os fatores biológicos, psicológicos e emocionais da mulher”. 

Devido isso, as gestantes devem ser preparadas para o parto desde o período do pré-

natal com o objetivo de diminuir a ansiedade das mesmas, como mostra o autor Vasques 

(2006, p.111): 
 
 

A gestante, de modo geral ansiosa pelo nascimento de seu filho, porém ao mesmo 
tempo temerosa pelo que lhe irá ocorrer (principalmente primigestas e especialmente 
nos momentos que finalizam o período gestacional), deve receber esclarecimentos 
da equipe multidisciplinar, objetivando tornar estes acontecimentos mais amenos. 
 
 

Rodrigues (1999, p.17) completa dizendo que a preparação da mulher para o parto e 

nascimento tem como finalidade mostrar ao casal as transformações desse momento, para que 

os mesmos possam conviver de forma mais tranqüila com o período. 

O preparo da gestante abrange um conjunto de cuidados, medidas educativas e 

atividades que têm como objetivo oferecer à mulher a possibilidade de vivenciar a experiência 

do trabalho de parto e parto como processos fisiológicos, sentindo-se protagonista nesse 

processo. 

Rodrigues (1999, p.21) refere que a preparação consciente para o parto envolve quatro 

aspectos: físico, mental, emocional e espiritual. No aspecto físico, o autor engloba a 

preparação do corpo, exercícios de respiração e relaxamento e outros. Já no aspecto mental, 

inclui o conhecimento teórico e as informações que as gestantes devem ter acerca do parto. 
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No aspecto emocional, a mulher torna-se mais sensível devido à ação dos hormônios. No 

espiritual envolve a fé e a confiança para todo o processo do parto. 

Ainda completa falando que essa preparação mais ampla, envolvendo fatores físicos, 

psíquicos e emocionais, em geral não é abordada no pré-natal convencional. 

Como medidas educativas no processo de preparação da mulher para o parto, destaco 

dentre elas, promover visitas das gestantes e acompanhantes às unidades de referência ao 

parto, no sentido de desmistificar e minimizar o estresse de processo de internação no 

momento do parto. 

Vasques (2006, p.111) concorda com a afirmação acima ao dizer que “o ideal é que a 

gestante conhecesse, acompanhada dos profissionais responsáveis pelo seu pré-natal, a 

unidade onde mais provavelmente será prestada a assistência ao seu parto”. 

Outra medida educativa nesse preparo da mulher é a realização de grupos de gestantes 

nas unidades onde realiza pré-natal, de modo a trocarem experiências acerca do que já foi 

vivido. Essas “informações sobre as diferentes vivências devem ser trocadas entre as mulheres 

e os profissionais de saúde. Essa possibilidade de intercâmbio de experiências e 

conhecimentos é considerada a melhor forma de promover a compreensão do processo de 

gestação”. (BRASIL, 2000, p.09). 

Freitas et al (2011, p.266) completa a afirmação acima dizendo que: 
 
 

Esses grupos podem ser realizados com gestantes, casais e familiares a partir de uma 
determinada idade gestacional, ou independentemente dela, com apenas um ou 
vários encontros, nos quais são abordados assuntos relacionados ao momento de 
vida pelo qual os participantes estão passando.  
 
 

Nesses grupos, além da troca de experiências pelas gestantes e familiares, os 

profissionais de saúde podem realizar orientações para o bem-estar da mulher e com o intuito 

de amenizar o estresse frequente nesse processo que está sendo vivenciado. Esse tipo de 

medida educativa é produtivo e faz parte do preparo da gestante para a maternidade. Desse 

modo, mesmo a mulher primípara terá conhecimento de algumas vivências e orientações para 

poder se basear e criar sua própria expectativa para o seu processo de parto. 

Evidencia-se a importância da educação para o parto (baseada em orientações) a fim 

de proporcionar um processo de qualidade e minimizar tensões normais referentes ao 

momento. 
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2.3 OS POSSÍVEIS PROBLEMAS NO PRÉ-PARTO QUE CARACTERIZAM 

INADEQUADO ATENDIMENTO À MULHER 

 
 
“Durante o pré-natal, a gestante deve receber orientações em relação aos seguintes 

temas: processo gestacional, mudanças corporais e emocionais durante a gravidez, trabalho de 

parto, parto e puerpério, cuidados com o recém-nascido e amamentação” (BRASIL, 2001, 

p.26). 

Porém isso, conforme revela a mídia escrita e falada deixa de acontecer muitas vezes 

em nossa sociedade e com isso, a gestante sem saber qual serviço de saúde deve procurar, 

chega à instituição totalmente despreparada. 

A ausência de orientações pode levar a problemas à gestação relacionados à mulher e 

ao feto, como exemplo: a eclampsia, o Diabetes Gestacional e o baixo peso da criança. A 

inadequada atenção dos profissionais às gestantes e a demora do agendamento das consultas 

do pré-natal propiciam tais agravos à saúde. 
 
 

Os serviços de pré-natal e os profissionais envolvidos devem adotar [...] medidas 
educativas de prevenção e controle da ansiedade: manter o diálogo com a mulher e 
seu acompanhante, durante qualquer procedimento realizado na consulta pré-natal, 
incentivando-lhe, orientando-os e esclarecendo-lhes as dúvidas [...]; informar sobre 
as rotinas e procedimentos a serem desenvolvidos no momento do trabalho de parto 
e parto [...]; promover visitas das gestantes e acompanhantes às unidades de 
referência para o parto [...]; informar as etapas de todo o processo do trabalho de 
parto [...]; dar à gestante e seu acompanhante o direito de participar das decisões 
sobre o nascimento, desde que não coloque em risco a evolução do trabalho de parto 
[...] (BRASIL, 2001, p.27) 
 
 

Porém, medidas como estas não são realizadas no pré-parto, no pré-natal e ainda no 

momento do TP também existem situações-problemas. 

Na última década, a assistência ao trabalho de parto tem sido motivo de muitas 

discussões, tanto no que se refere à qualidade propriamente dita, quanto aos procedimentos 

utilizados. CECATTI4 (2005, apud BIO; BITTAR; ZUGAIB, 2006, p.672) e SERRUYA5

Bio; Bittar e Zugaib (2006, p.672) completam a afirmação acima ao declararem que 

“[...] deixou-se de valorizar orientações e procedimentos simples para o melhor uso do corpo 

durante o trabalho de parto”. 

 

(2004, apud BIO; BITTAR; ZUGAIB, 2006, p.672). 

                                                      
4 CECATTI JG, CALDERÓN IMP. Intervenções benéficas durante o parto para a prevenção da mortalidade 
materna. Rev Bras Ginecol Obstet. 2005; 27(6): 357-65. 
5 SERRUYA SJ, CECATTI JG, LAGO TG. O Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento do 
Ministério da Saúde no Brasil: resultados iniciais. Cad Saúde Pública. 2004; 20(5): 1281-9. 
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2.4 ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PERÍODO DO TRABALHO DE 

PARTO 

 
 
Burroughs (1995, p.184) diz que apesar da gestante e o companheiro terem esperado 

todo o tempo da gestação, o período do TP pode ou não ser traumatizante para ambos por 

causa dos procedimentos realizados e pela conduta que a equipe estabelece. 

Com isso, Barros (2006, p.167) destaca a importância da presença e participação do 

acompanhante durante o TP da parturiente (segurar a mão da gestante; realizar massagem na 

mesma; proporcionar suporte emocional), a fim de que a mesma sinta-se menos solitária e o 

acompanhante mais tranquilo. 

 Para Burroughs, a enfermagem precisa diminuir a possibilidade do trauma emocional 

na gestante, já que o mesmo autor esclarece: 
 
 

O enfermeiro está na posição da pessoa que apóia e assiste no momento mais 
importante da vida da nova família [...], pode estabelecer um relacionamento 
positivo com a futura mãe, proporcionando-lhe privacidade, explicando cada 
procedimento antes de ser realizado e atendendo-a de maneira tranqüila. 
 

 
Complementando, ele afirma, ainda, que “a meta do atendimento psicológico é tornar 

o trabalho de parto uma experiência mais agradável e satisfatória, permitindo uma maior 

participação da família. Isto pode influir na evolução do trabalho de parto”. 

Mostra que a enfermagem deve estabelecer medidas voltadas para a promoção da 

autoconfiança e diminuição do medo, além das de conforto psicológico e físico. O enfermeiro 

deve fornecer informações acerca da evolução do trabalho de parto a fim de reduzir o estresse 

do momento. 

Branden (2000, p.51) coloca algumas medidas relacionadas ao fator psicológico que 

devem ser implantadas pelo enfermeiro, como promoção da auto-estima de cada indivíduo da 

família e fornecer assistência de enfermagem respeitando os fatores sócio-culturais. 

Quanto aos procedimentos realizados por enfermeiros na admissão da paciente no 

Centro Obstétrico, Burroughs (1995, p.184) inclui: a pulseira de identificação que deve ser 

colocada na mulher; obtenção de informações para o registro do período de TP; exame físico; 

monitoramento de sinais vitais da mulher e BCF; armazenamento de roupas e objetos pessoais 
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da parturiente; avaliação da evolução do TP e preparação da mulher para o período atual (TP) 

e as seguintes fases do parto. 

Para isso o enfermeiro, obrigatoriamente, precisa conhecer em que fase a cliente se 

encontra no período do TP. Burroughs (1995, p.185) diz que a mesma deve saber sobre “a 

intensidade, a freqüência e a duração das contrações do trabalho de parto da mulher” para 

avaliar a evolução desse momento do parto, praticar a dinâmica uterina. 

O monitoramento dos sinais vitais é muito importante para garantir a vitalidade fetal e 

materna. E, segundo Burroughs (1995, p.185), é necessário estar atento para o aumento da 

freqüência cardíaca e respiração, pois podem ser sinais de estresse, infecção e/ou 

desidratação. 

Barros (2006, p.165) complementa a afirmação acima mostrando a necessidade da 

avaliação dos batimentos cardíaco-fetais (BCFs), devendo ser intermitentemente realizada a 

cada trinta minutos, no período de dilatação. 

Burroughs ainda mostra a necessidade da obtenção de informações para registro do 

TP, e para isso, o enfermeiro faz perguntas à gestante logo depois de sua admissão. Depois do 

término dessas perguntas, encaminha a mulher ao pré-parto e orienta quanto à posição no leito 

e local onde possa deambular, se preferir.  

Branden (2000, p.243) confirma os argumentos anteriores, completando que quando a 

mulher está em trabalho de parto ativo devem ser priorizadas as perguntas, enfatizando a 

obtenção das informações do TP atual. 

O enfermeiro não deve estar atento apenas as necessidades físicas da parturiente, como 

também as necessidades psicológicas. Burroughs (1995, p.187) coloca que como o aspecto 

físico é mais aparente, ele é o mais enfatizado no atendimento. 

Também destaca outras ações de enfermagem durante o TP, sendo estas a avaliação da 

condição do líquido amniótico (importância de saber se as membranas estão íntegras ou não); 

observação das necessidades de eliminação (incentivar a gestante a urinar durante o TP, 

devido o impedimento que a bexiga cheia possa fazer para a descida do feto, além da maior 

possibilidade de infecção) e proteção contra a desidratação, aspiração, infecção (deve ser 

realizada a limpeza do períneo após toda e qualquer eliminação e/ou toque vaginal) e 

ferimentos (manter as grades do leito levantadas). 

 Barros e Silva (2004, p.377) mostram a importância da enfermagem ao lado da 

gestante através da afirmação: “Ressaltamos [...] que nossa permanência e nosso cuidado com 

as gestantes e parturientes, fazem com que as mesmas sintam-se mais seguras e confiantes em 

relação à sua trajetória da gestação e da parturição”. 
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2.5 EXPERIÊNCIAS DOS AUTORES E ESTUDOS 

 
 
 Dos cinco artigos encontrados nas bases de dados sobre o tema, registra-se que eles se 

referem às puérperas falando sobre a assistência recebida por elas durante o período do 

trabalho de parto, mas poucos foram os relatos sobre a assistência que gostariam de ter 

recebido.  

 Almeida (2005) realizou uma pesquisa em maternidade pública no Estado da Bahia, 

em Salvador com 58 mulheres e destacou relatos de puérperas que elogiaram ações da 

enfermagem no período do trabalho de parto. Uma das puérperas relatou ter recebido 

atendimento breve e garantiu não terem deixado-a sozinha em nenhum momento, sempre 

estava em companhia dos enfermeiros.  

 Porém, outras relataram a falta de cuidados, paciência e atenção. Ressalto o relato de 

uma mulher dizendo que em primeiro lugar está a atenção e, de outra, falando que achava que 

os enfermeiros deveriam dar mais atenção. 

 Rodrigues; Silva e Fernandes (2006) desenvolveram seu trabalho investigativo em um 

Hospital Público da periferia de Fortaleza, entrevistando 20 mulheres, as quais relataram que 

gostaram da assistência recebida no local durante o TP. Observam-se comentários realizados 

pelas mulheres que gostaram de ter seu parto realizado no local, dizendo que foram bem 

atendidas, que receberam apoio da equipe e com isso, sentiram-se mais seguras. 

 Em outro estudo realizado com 15 parturientes em Centro Obstétrico de dois hospitais 

da rede SUS do município de São Paulo, Caron e Silva (2002) mostraram relatos das 

mulheres que gostaram do atendimento e outras não, do mesmo modo que o outro estudo. 

Neste está exposto um comentário feito por uma das gestantes, que também disse não ter se 

sentida sozinha, já que os enfermeiros estavam ao lado dando apoio e força naquele momento. 

Como também há, no mesmo estudo, relatos sobre a falta de informações da enfermagem 

acerca do TP e parto e ausência da equipe. 

 Barros e Silva (2004, p.377) mostram a importância da enfermagem ao afirmarem que 

“A atuação da enfermeira na assistência à mulher no processo de parturição, atualmente, é 

considerada como uma possibilidade para a redução da morbi-mortalidade materna e 

perinatal”.  

 Barros e Silva (2004, p.379) completam com argumentos que “As habilidades práticas 

e humanizadas da enfermeira permitem detectar e corrigir precocemente qualquer 
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intercorrência e/ou desvio do mecanismo fisiológico da gestação possibilitando melhor 

qualidade na assistência ao parto e ao nascimento”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGIA 

 
 

3.1 TIPO E ABORDAGEM DA PESQUISA 

 
 

A pesquisa foi do tipo exploratório que, segundo Figueiredo (2004, p.103), é aquela 

que “geralmente proporciona maior familiaridade com o problema, ou seja, tem o intuito de 

torná-lo mais explícito”.  

Minayo ao completar a afirmação acima coloca que ela: 

 
 
Consiste também em investigações empíricas, porém o objetivo é a formulação de 
questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar 
a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno, para realização 
de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar e clarificar conceitos. (MINAYO; 
GOMES, 2007, p.17). 
 
 

Ela também foi descritiva, já que nesta, Rudio (2003, p.55) destaca que “o pesquisador 

procura conhecer e interpretar a realidade, sem nela interferir para modificá-la, [...], narrando 

o que acontece”.  

Figueiredo (2004, p.104) completa o argumento anterior dizendo que nessa pesquisa, 

os fatos ocorridos da realidade são descritos com exatidão como se pretende apenas conhecer 

as expectativas que as mulheres grávidas criam sobre a assistência de enfermagem que irão 

vir a receber no trabalho de parto, penso ser útil também descrever as expectativas 

encontradas. 

Quanto à abordagem, utilizou-se natureza qualitativa, definida por Figueiredo e Souza 

(2005, p.71) como o: 
 
 

Método que se fundamenta em informações deduzidas das interações interpessoais e 
da co-participação dos informantes, sendo o pesquisador um participante ativo, que 
interage em todo o processo, compreende, interpreta e analisa os dados a partir da 
significação das informações coletadas. 
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Figueiredo (2004, p.107) confirma a definição acima dizendo que “as pesquisas 

qualitativas trabalham com dados não quantificáveis, coletam e analisam materiais pouco 

estruturados e narrativos, que não necessitam tanto de uma estrutura, mas em compensação 

requerem o envolvimento do pesquisador ao máximo”. 

Com isso, a abordagem foi escolhida com intuito de dar voz à mulher, demonstrando 

as expectativas desta, sem mensurar dados contidos em seus depoimentos, pois o que importa 

é o significado que ela dá ao cotidiano que ela mesma interpreta. Então, captou-se seus 

desejos implícitos e explícitos e a expressão do que eles significam para ela.   

 
 
3.2 MÉTODO 

 
 
O método usado foi o estudo de caso, que segundo Figueiredo e Souza (2005, p.92) 

conceituam como “um estudo profundo e exaustivo de fatos, situações ou objetos de maneira 

que permita seu amplo e detalhado conhecimento”. 

De acordo com Yin (2005, p.20), “o estudo de caso permite uma investigação para se 

preservar as características holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real [...]”. 

Este método é o que mais atendeu ao objeto de pesquisa tendo em vista que a voz da 

mulher não é uma prática comum no cotidiano assistencial do pré-parto por entender-se que 

este é um universo de sentido profissional e não se dá espaço para reais trocas de saberes e 

práticas.  

 
 
3.3 SUJEITOS E CENÁRIO DO ESTUDO 

 
 

Os sujeitos foram mulheres grávidas, primigestas e multíparas, acima de 18 anos de 

idade, sem patologias que caracterizem risco fetal ou materno e sem patologias psíquicas. 

O cenário era a Policlínica Regional Guilherme Taylor March, localizada na Rua 

Desembargador Lima e Castro, nº 238, unidade da rede básica de saúde do município de 

Niterói, no Estado do Rio de Janeiro. 
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3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 
 

Como instrumento, utilizou-se um roteiro com perguntas abertas. A técnica de 

entrevista, de acordo com Figueiredo e Souza (2005, p.85) “é uma conversa [...] face a face 

entre o informante e o entrevistador, cujo objetivo é colher dados [...] através de uma 

conversação dirigida ou livre, sendo orientada para um determinado propósito, visando 

sempre buscar as informações significativas [...]”. 

O roteiro de entrevista foi semi-estruturado por temática, atendendo especificamente 

aos objetivos e questões norteadoras. A temática emergiu dos discursos das depoentes 

voluntárias ao estudo, formando um leque de discussões em consenso e/ou discenso sobre as 

expectativas de trabalho de parto. 

Gil (2008, p.109), completa esta afirmação dizendo que essa técnica “[...] é uma forma 

de interação social. Mais especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma 

das partes busca coletarem dados e a outra se apresenta como fonte de informação”. 

Os dados foram coletados através de dispositivo eletrônico – MP3, utilizado durante a 

entrevista, os depoimentos foram gravados e posteriormente transcritos na íntegra pela autora. 

 
 

3.5 TÉCNICA DE ANÁLISE DE DADOS  

 
 

Os dados obtidos durante as entrevistas foram analisados e interpretados, de maneira 

integral, de acordo com a análise de discurso segundo Eni Orlandi. 

Para Orlandi (1999, p.17) “A análise de discurso tem uma proposta adequada em 

relação a estas colocações, já que no discurso constatamos o modo social de produção da 

linguagem. Ou seja, o discurso é um objeto histórico-social, cuja especificidade está em sua 

materialidade, que é linguística”. 

 
 
3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 
 
O pesquisador se responsabilizará pela preservação dos dados da pesquisa durante 

cinco anos, sendo que em todos os momentos da elaboração do estudo será mantido o 

anonimato dos sujeitos participantes. Caberá ao pesquisador divulgar os resultados da 

pesquisa em eventos científicos, sem denegrir a imagem da instituição envolvida  
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 Apresentaram-se os objetivos do estudo, o motivo da pesquisa, e pediu-se autorização 

consensual aos voluntários e ao dirigente da instituição, conforme a Resolução nº 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde / Ministério da Saúde – CNS/MS (BRASIL, 1996). O estudo só 

foi possível após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa que, antes do início da coleta de 

dados avaliou e permitiu sua execução através do protocolo de número 340/10.  

Os dados coletados foram utilizados neste estudo, como fontes primárias e, serão 

guardados e doados ao Núcleo de Pesquisa e Ensino Saúde Integral da Mulher, Criança, 

Adolescente e Coletiva (NPE-SIMCAC) da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

(EEAAC) da Faculdade Federal Fluminense (UFF). Desta maneira, preservarei a privacidade 

e o anonimato dos indivíduos em obediência ao Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem. 
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4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

  
 
 Foram coletados dados de 16 gestantes, por meio de entrevista, como já 

explícito na metodologia desta pesquisa. O cenário foi a Policlínica Regional Guilherme 

Taylor March, localizada no bairro do Fonseca, em Niterói. As entrevistas foram realizadas 

em diferentes dias, durante os meses de Março e Abril de 2011, com mulheres que após 

receberem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido se tornaram voluntárias e 

aceitaram participar do estudo.  

 Para garantir o anonimato das gestantes, como previsto na RS 196/96 do MS os 

nomes das mulheres foram substituídos pela letra “G” numa escala numérica arábica, 

caracterizando numericamente cada uma delas. 

 

     Quadro - Caracterização dos sujeitos 

 

Nome Idade Idade gestacional Companheiro Trabalha Escolaridade Nº de filhos 

     em semanas       (c/ essa gestação) 

G1 34 33 Sim Sim 1º grau incompleto 3 

G2 21 28 Sim Não 1º grau incompleto 2 

G3 25 38 Sim Não 2º grau completo 2 

G4 18 35 Sim Não 1º grau incompleto 1 

G5 23 37 Sim Sim 2º grau completo 2 

G6 28 20 Sim Sim 2º grau completo 2 

G7 18 13 Sim Sim 1º grau incompleto 1 

G8 24 34 Sim Não 1º grau completo 2 

G9 18 23 Sim Não 2º grau incompleto 1 

G10 23 16 Sim Sim 1º grau completo 2 

G11 22 30 Sim Não 2º grau incompleto 3 

G12 25 37 Sim Não 1º grau incompleto 3 

G13 25 28 Não Não 1º grau incompleto 1 

G14 35 38 Sim Sim 1º grau incompleto 3 

G15 29 38 Sim Sim 2º grau completo 1 

G16 25 30 Sim Não 2º grau completo 3 
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As mulheres encontravam-se na faixa etária de idade entre 18 e 35 anos, sendo a 

prevalência de mulheres com até 25 anos (somando 12 gestantes). Percebe-se também que 

grande parte das gestantes tem o 1º grau incompleto. Isso permite inferir que a baixa instrução 

que as mesmas possuem pode se constituir elemento de risco, acrescido de um número de 

filhos que fogem à média brasileira atual que é um filho por casal. 

Em relação ao companheiro, todas as gestantes afirmaram possuir, exceto uma: G13, a 

qual relata ter arrumado um companheiro apenas para ter um bebê. Segundo Freitas et al 

(2011, p.268) “a participação do pai no processo de trabalho de parto e parto tem sido 

destacada como um fator importante de ajuda tanto para a mulher, nesse período, quanto para 

o homem na formação de uma maior consciência a respeito da paternidade”. A importância 

desse companheiro vai muito além de um acompanhamento do parto dessa mulher, abrange 

também a ajuda e incentivo em casa, com a higiene do bebê, com o aleitamento materno e 

outras atividades. 

Quanto ao trabalho, a maioria das gestantes respondeu que no momento não estavam 

realizando nenhum tipo de atividade. Das 16 mulheres, 07 afirmaram trabalhar. A inserção da 

gestante no mercado de trabalho é considerada um ponto positivo, pois favorece a troca de 

saberes e experiências em diversos aspectos, como por exemplo, sobre o aleitamento materno, 

com as demais mulheres de seu ambiente de trabalho. 

Ao se verificar que a maioria era multípara, pode-se inferir que por terem vivenciado 

outras gestações e consequentemente partos, fundamentam suas expectativas nas experiências 

anteriores. Ainda que consideradas positivas ou até mesmo negativas, elas se remetem e 

tomam como verdade os fatos da realidade existencial delas para se colocarem mais uma vez 

no cenário do parto e nascimento. 

Já as primigestas não possuem muitas expectativas, pois não sabem o que podem 

vivenciar no momento do parto. Rodrigues (1999, p.87) mostra que “A preparação para o 

parto é básica. Havendo preparação, a mulher, o casal e a equipe de saúde terão mais 

tranqüilidade para acompanhar o parto, pois a sequência de acontecimentos fisiológicos é 

previsível e estar a par deles facilita o trabalho”. Essas primigestas além de não terem parido, 

dizem que não receberam orientações para o parto, pois o preparo para esse momento, quando 

é realizado, é de forma incompleta. Sendo que ele é essencial, pois passa segurança à mulher e 

familiares, como demonstra o autor acima. 

Como previamente determinado, os dados obtidos foram cuidadosamente examinados 

a fim de se levar em conta tudo o que as gestantes falaram durante as entrevistas. Dessa 

forma, apenas para efeito didático para facilitar a compreensão da trajetória realizada 
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separamos as respostas referentes a cada pergunta e analisamos a seguir, trazendo todos os 

discursos para o texto do estudo. 

 
 
4.2 DADOS DO ESTUDO 
  

Com intuito de descobrir se as mulheres estavam endereçadas a alguma instituição 

para o processo de parturição questionou-se qual instituição elas procurariam para ter o bebê, 

cujas respostas foram: 

 
G1 - “Vou ter bebê no Azevedo Lima”. 
G2 - “Ainda não. Azevedo Lima ou Maternidade de Charitas”. 
G3 - “Alzira Reis”. 
G4 - “Alzira Reis ou Azevedo Lima. Ainda não sei”. 
G5 - “Éééé... Alzira Reis”. 
G6 - “Eu quero ter lá em Charitas, na maternidade de Charitas. Por mim, eu teria lá no Hospital 
Antônio Pedro, mas não pode”. 
G7 - “Hospital de Charitas”. 
G8 - “Ah! Falaram que era para eu ir pro de Charitas, mas o mais perto de mim é o Azevedo Lima. Vai 
depender de como vou estar me sentindo. Se a dor estiver muito forte, vou pro Azevedo mesmo”. 
G9 - “O Azevedo Lima”. 
G10 - “Eu vou ter na São Silvestre, ali em São Gonçalo”. 
G11 - “Oh! Devo procurar o Azevedo Lima, mas as meninas indicam o de Charitas porque falam que 
lá é melhor e que o pai fica. Só que eu devo procurar o Azevedo Lima porque o pai trabalha a noite, aí 
ir lá para Charitas vai ficar complicado sem ele. Aí eu vou para o mais próximo, que é aqui”. 
G12 - “Eu vou querer ter na Alzira Reis”. 
G13 - “No Azevedo Lima mesmo, onde o pai trabalha”. 
G14 - “Pretendo operar, aí eu vou operar no particular. Porque é meu terceiro filho, não é?! Aí não 
vou esperar ter outro não. Vou lá para São Silvestre, São Gonçalo, não é?!”. 
G15 - “Alzira Reis”. 
G16 - “Azevedo Lima ou Alzira Reis, ainda não sei, mas o mais perto da minha casa é o Azevedo”. 

 

As gestantes apontaram maternidades de natureza pública, devido terem recebido 

recomendações referentes aos serviços ali prestados. Contudo, G1; G4 e G16 dão pistas que a 

insegurança existe no momento do encaminhamento delas o cenário institucional (o parto 

institucional). Ao se pensar na questão da integralidade da assistência ao parto os 

profissionais durante as consultas de pré-natal deveriam referendá-las para um lugar 

específico onde um grupo de profissionais estivesse esperando-as e fossem informados do 

“estado” de saúde delas durante todo o pré-natal. 

As mulheres G6; G8; G11; G13 e G16 comentam suas preferências ligadas às questões 

de acessibilidades aos serviços. Isto permite inferir que o conhecimento do ambiente e a 

proximidade de seu domicílio falam mais alto sobre o que se impõe socialmente ao conceito 

de risco. Elas não desejam estar vulneráveis e sob riscos, quer no trânsito quer nas questões de 

confiança pessoal, corroborando o que está posto por (BRASIL, 2001, p.39). 
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Ainda verifica-se que G10 e G14, optam pela rede privada: uma expressando 

claramente sua vontade de planejamento familiar e a outra, talvez, a total necessidade de 

sentir segurança de estar e permitir-se um ambiente familiar (seu médico, sua instituição e a 

família presente).  

Portanto, para este grupo, pode-se dizer que as expectativas a respeito do local onde 

irão parir existem, baseadas na ausência de determinismo sobre: onde e com quem parir.  E 

ainda acrescenta-se a insegurança de ter seus direitos assegurados ou não (presença de 

acompanhante). 

A enfermagem poderia contribuir permitindo que essas mulheres em determinado 

momento antes do período que antecede a parturição conhecessem os serviços nas 

instituições, formassem vínculos que trouxesse familiaridade, promovendo a diminuição do 

“medo” de onde ela deva estar para parir. 

Foram argüidas a respeito das orientações a cerca do momento em que deviam 

procurar a instituição para ter o bebê, elas explicaram: 

 
G1 - “Não tive nenhuma orientação. Eu quero que seja lá. Dizem que lá, agora, está bom, não é? Meus 
outros filhos, eu não tive lá”. 
G2 - “Não. Assim, há quatro anos, quando eu tive meu outro filho, foi no Azevedo Lima e eu não tive 
nada para reclamar de lá, estava uma maravilha. Agora, hoje, não sei como está lá. Penso também na 
maternidade de Charitas. Ainda não sei, mas tudo por conta própria, pois ninguém me falou nada”. 
G3 - “Não. Meu outro filho eu tive lá e gostei. Por isso, queria ir para lá”. 
G4 - “Não recebi nenhuma orientação. Vontade própria de ter em um desses dois lugares”. 
G5 - “Não. É por vontade minha. Meu primeiro filho eu tive lá e gostei. Por isso, eu quero ter lá de 
novo”. 
G6 - “Minhas amigas me indicaram esse de Charitas porque falam que lá é ótimo. Que lá, o 
tratamento e o ambiente são bons”. 
G7 - “Não. No.... Hospital de Charitas que eu vou. Porque minha mãe teve minha irmã lá e gostou”. 
G8 - “Não. Meu primeiro eu tive aqui no Azevedo Lima e é lá que eu vou procurar dependendo da 
situação. Se tiver vaga quando eu chegar lá, tudo bem. Minhas amigas me indicaram o de Charitas 
porque lá é bom e a alta é rápida. Tipo, você tem neném em um dia e no outro você já está indo 
embora, mas vai depender de como vou me sentir no dia!”. 
G9 - “Sim, a enfermeira daqui da Policlínica. Ela falou para qualquer coisa que aconteça eu ir para o 
Azevedo”. 
G10 - “Tive. Duas pessoas da minha família tiveram lá e como é meu segundo filho quero ter lá para 
operar, para não ter mais filho”. 
G11 - “Orientação?! Tive. As meninas falaram que o de Charitas é tudo organizado, direitinho, 
entendeu?! É um quarto só, o pai pode estar lá, como acompanhante”. 
G12 - “Não, é porque eu já tive ela lá e essa neném também quero que seja lá”.  
G13 - “Não, não. Na verdade, a orientação que recebo é de não ir para lá. RS. Eu só vou para lá 
mesmo por causa do pai que quer”. 
G14 - “A médica daqui que me indicou, eu nem conheço o Hospital, não sei nem onde é. Vou fazer no 
particular porque vou ligar”. 
G15 - “Orientação?! Muitas pessoas ultimamente que tem tido neném lá, me indicaram porque 
gostaram de lá”. 
G16 - “Sim, a médica que me orientou. Porque o Azevedo Lima é perto da minha casa e o Alzira Reis é 
só pegar o ônibus e ir direto, mas ainda não sei qual dos dois vou procurar. RS.”. 
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Foi tônica a negação do que deveriam observar em si mesmas e no feto para que 

procurassem as instituições. Não ocorreu nenhuma instrução formal a respeito dos momentos 

que precedem a parturição. A maioria relatou que é de “vontade própria” a procura pelo local 

de parturição, dando a entender que não compreendem muito bem esse momento, ou que esta 

compreensão não é tão importante, pois estarão lá por vontade própria. 

Verifica-se que uma boa experiência pessoal a faz optar pelo local da parição, mas em 

que momento ir? Nenhuma delas explicou isso. Demonstra-se que não sabem exatamente os 

sinais e sintomas dos pródomos do parto, mesmo as que já pariram.  

G9; G14 e G16 comentam da orientação recebida pelos profissionais de saúde. 

Contudo, em especial G14 fala da intervenção médica aceita mesmo sem conhecer o hospital 

e a G16 dá exemplo de intervenção positiva. Isto permite dizer que os profissionais de saúde 

não promovem segurança para a eleição de onde parir e não instrumentalizam a mulher para 

reconhecer o momento de procurar auxílio institucional (BRASIL, 2001, p.39, 40). 

A enfermeira que lida com esse grupo poderia instrumentalizá-las no sentido de torná-

las conscientes dos fatores desencadeantes que sinalizam estarem próximas do momento do 

parto. Não só a elas, mas também, aos familiares que as acompanham nas consultas que 

antecedem o parto. 

Então, trabalhando especificamente as expectativas perguntei-lhes sobre o que 

esperavam encontrar nos locais apontados: 

a) Quanto ao ambiente 
    

G1 - “Espero encontrar o ambiente limpo e arejado”. 
G2 - “Ah! Espero que o ambiente seja limpo e que... tenha boas condições para a gente ter um filho lá. 
Como falei, quando tive meu filho no Azevedo Lima, eles tinham acabado de reformar a maternidade 
lá, então estava ótimo, não tenho nada para reclamar de lá”. 
G3 - “Espero que o ambiente seja limpo”. 
G4 - “Espero encontrar o local limpo para se ter bebê”. 
G5 - “Ah! Espero que seja calmo e limpo. Que tenha ar condicionado. O quarto lá é bom, é melhor, 
porque é mais reservado, não fica tanta gente junta”. 
G6 - “Pretendo que seja limpo. Essa é a prioridade. Porque a gente toma banho, então, tem que ser 
limpo, não é?” 
G7 – “Ah! Não sei. Espero encontrar um local bom, que seja limpo”. 
G8 - “Ah! Um ambiente limpo”. 
G9 - “Limpo, não é?! Que tenha ar condicionado, por favor! RS. Que a cama seja confortável”. 
G10 - “Espero que seja um hospital bom. Que o ambiente seja limpo, que eu tenha conforto por ser 
particular”. 
G11 - “Quando eu fui ao Azevedo Lima pela primeira vez, não tive do que reclamar porque lá é muito 
bom. Espero que dessa vez esteja limpinho, normal, não é? No Azevedo Lima eu sei que tem tudo, então 
nem espero tanto porque sei que tem equipamentos e limpeza”. 
G12 - “Gostei do ambiente lá. Quando eu tive a primeira lá, não tive do que reclamar. Achei limpo, 
bonito. Não tenho do que falar de lá não”. 
G13 - “Eu já conheço o ambiente lá, entendeu?! já conheço e não é muito bom, não. Um banheiro pra 
todo mundo, é muita gente para uma sala só. O banheiro não é muito limpo. Espero encontrar mais 
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limpeza, mais privacidade, mais higiene. No Alzira Reis, as pessoas falam que toda hora tem alguém 
limpando... é isso que eu queria”. 
G14 - “O que eu espero?! Ah! Espero encontrar um local bom, não é?! Pra gente ter o neném! Limpo! 
Eu não conheço lá, mas espero que seja bem limpinho. A higiene é a principal coisa que espero 
encontrar”. 
G15 - “Limpo! Apropriado para o parto”. 
G16 - “Limpo, limpo! Tudo organizado, porque demora. RS. Porque meu outro filho a bolsa estourou 
em casa e eu fui pro hospital e fiquei um tempo lá ainda, ele só nasceu no dia seguinte. Ar 
condicionado, mas a maioria dos hospitais agora tem ar condicionado, por causa das bactérias”. 

   

Percebe-se que o total das gestantes deseja e espera encontrar o ambiente 

(maternidade) limpo e dentro das possibilidades de parir em um local digno, no que se refere à 

limpeza. Conclui-se ser a prioridade de todas as parturientes entrevistadas. “É necessário que 

a área física seja adequada para atendimento à gestante e aos familiares, com condições 

adequadas de higiene e ventilação” (BRASIL, 2000, p.13). Em meu ponto de vista, a limpeza 

é a parte mais importante no ambiente, devido a diversos motivos, dentre eles, a infecção 

hospitalar. . 

Outro aspecto muito citado foi ventilação que G1; G5; G9 e G16 confirmam que o 

local deve ser arejado, sendo que algumas ainda enfatizam a necessidade de ar condicionado. 

Outras gestantes: G5 e G13 disseram ser importante a privacidade, que gostariam que 

as salas ou quartos fossem mais “reservados”, com menos parturientes juntas. Acredita-se que 

essa vontade das mulheres seja por ser seu momento único, além de exposição da intimidade 

corporal e por desejarem mais privacidade no momento do parto. 

G11 comenta sobre a necessidade de ter equipamentos bons no local do parto, talvez 

por achar que a tecnologia é necessária para a qualidade do atendimento, além do medo de 

precisar de equipamentos para garantir o nascimento do bebê saudável. 

G9 e G10 demonstram interesse pelo conforto na maternidade, sendo que G10 

relaciona o conforto à instituição privada, já que não teria o bebê no público, poderia exigir 

este fator. 

“As instituições devem estar administrativa e estruturalmente preparadas para o 

processo, amparadas e suportadas por normas e diretrizes emanadas pelas instituições 

responsáveis pela saúde no país”. (BRASIL, 2001, p.65). Toda mulher deseja e merece 

condições mínimas para um parto humanizado e de qualidade, e por isso, toda maternidade 

deveria oferecer uma estrutura adequada para as parturientes, assim como é descrito pelo 

autor citado acima. Lembra os princípios norteadores de Florence para a enfermagem. 

b) Quanto ao pessoal: 
    

G1 - “Espero que o pessoal seja agradável, não é?” 
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G2 - “O pessoal que me recebeu quando eu tive meu filho foi muito bom. Muito bom, mesmo. Espero 
que seja assim. Que o pessoal seja muito gentil, porque existem enfermeiras grossas, não é? Quando a 
gente faz uma pergunta, já dão logo uma patada na gente. Nós não sabemos as coisas, então temos que 
perguntar, não é? Espero não encontrar esse tipo de enfermeira”. 
G3 - “Espero que o pessoal do lugar seja agradável”. 
G4 - “Espero que todos na maternidade sejam legais”. 
G5 - “Que sejam maravilhosos, que me tratem bem, com educação. Minha irmã teve lá há pouco tempo 
e disse que o pessoal de lá foi ótimo”. 
G6 - “Que o atendimento seja ótimo. Ser bem tratada, com educação”. 
G7 - “Espero que me tratem bem, que sejam simpáticos”. 
G8 - “Que as pessoas sejam legais e não ignorantes”. 
G9 - “O pessoal tem que atender bem, estar presente todo o tempo, ser educado”. 
G10 - “Que eu receba um bom tratamento. Que os médicos sejam atenciosos porque eu não vou ter no 
público, não é? Então, que eu venha a ter benefícios, uma prioridade a mais”. 
G11 - “Que dêem atenção a gente direitinho. Oh! O que eu esperava, eu vi. O pessoal foi muito 
atencioso. São carinhosos com as gestantes e pacientes. Tive muito carinho. Tiveram paciência comigo. 
Espero que seja assim de novo”. 
G12 - “Gostei do pessoal lá, me trataram muito bem. Espero que seja assim de novo, pessoal muito 
atencioso”. 
G13 - “Ah! Que sejam bem pacientes. Que tenham bastante paciência comigo”. 
G14 - “Quero que sejam legais também, porque do médico, eu gostei! Espero que sejam 
compreensivos, por que... sei lá, não é?”. 
G15 - “Espero que o pessoal seja simpático e compreensivo”. 
G16 - “Espero encontrar a equipe organizada! Que sejam rápidos!”. 

 

 Sabe-se que o atendimento humanizado prevê escuta atenta e acolhimento 

privilegiado, a tal ponto que no governo atual foi instituído o Programa Rede Cegonha que 

prevê como estratégia do Ministério da Saúde, operacionalização pelo SUS, fundamentada 

nos princípios da humanização e assistência, onde mulheres, recém-nascidos e crianças têm 

direito a: 

 
 

* Ampliação do acesso, acolhimento e melhoria da qualidade do pré-natal.  
* Transporte tanto para o pré-natal quanto para o parto.  
* Vinculação da gestante à unidade de referência para assistência ao parto - 
“Gestante não peregrina!” e “Vaga sempre para gestantes e bebês!”.  
* Realização de parto e nascimento seguros, através de boas práticas de atenção.  
*Acompanhante no parto, de livre escolha da gestante.  
* Atenção à saúde da criança de 0 a 24 meses com qualidade e resolutividade.  
* Acesso ao planejamento reprodutivo. 

 
Essas medidas adotadas pelo MS demonstram que o que se encontrou como resultado 

do estudo é problemática nacional. A enfermagem deve estar na vanguarda deste tipo de 

atenção, pois ela é o primeiro grupo profissional que na instituição recebe a mulher e a 

família. Porém, há de se atentar que muito falta para chegar-se a prestar a atenção proposta 

com destaque ao que se coloca em negrito por esta autora. 

c) Quanto à assistência: 

    
G1 - “Espero que me dêem toda assistência que precisa para meu bebê nascer bem. Porque ali, 
algumas pessoas falam que atendem bem e outras dizem que não. Não sei, não é?”. 
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G2 - “Espero que a assistência seja boa também. Quando for o momento de eu ter meu filho que a 
equipe seja inteligente e gentil, porque não estarei lá no hospital por opção”. 
G3 - “Quanto à assistência, espero que seja boa igual quando eu tive meu primeiro filho. Foi tudo 
ótimo. Eles fizeram tudo o que precisava me tratou bem e por isso eu quero voltar para lá”. 
G4 - “Espero que a assistência seja boa, lógico. Que toda a equipe me dê atenção”. 
G5 - “Há cinco anos foi ótima, mas não sei agora. Espero que seja melhor ainda, pelo amor de Deus! 
Porque eu vou ligar”. 
G6 - “Que eles saibam cuidar bem da pessoa. Tipo assim, falar o que está sentindo e eles verificarem e 
não largar lá, jogar no soro, sentindo dor, sem querer saber da pessoa. Porque tem hospital que faz 
isso, como o Azevedo Lima. Diz que não está na hora e a mulher fica lá sozinha sentindo dor. Quero 
que eles venham me ver freqüentemente”. 
G7 - “Espero que não deixem acontecer nada comigo e nem com meu filho”. 
G8 - “Espero ser bem atendida lá, que não enrolem para me atender”. 
G9 - “Que a assistência seja boa, que atendam o tempo todo, que venham falar toda hora, para saber 
se estou sentindo alguma coisa”. 
G10 - “Que todos que forem me atender sejam bastante atenciosos para que tudo corra bem, não é?”. 
G11 - “No Azevedo Lima, eu fui atendida na hora certa, remédio direitinho. O problema de lá é a 
comida e só! Assim, espero que seja mais rápido também, porque é muito cheio, aí é lento. Espero que 
seja mais rápido, não é? Porque a procura é muito grande”. 
G12 - “Foi boa a assistência que eu tive. Toda hora vinha alguém saber de mim, se eu tava precisando 
de alguma coisa, se eu tava sentindo dor, se eu tava fazendo contração. Fizeram todos os exames que 
eu precisava. Espero que continue a mesma coisa. Espero encontrar um bom médico, ser bem atendida. 
Espero não ser atendida que nem fui ao Azevedo Lima, detestei! Enfiaram-me embaixo de água fria, 
peguei pneumonia. Enfim, gostaria que a equipe me dessa atenção e um pouco de carinho”. 
G13 - “A melhor possível. Que tenham paciência e carinho comigo, porque ouço muitas coisas ruins”. 
G14 - “Que seja boa, que eles sejam bons, que tenham competência profissional. Já morro de medo de 
cirurgia! RS. Todo mundo fala muito bem desse médico, que ele é muito bom”. 
G15 - “Que a assistência seja ótima, que a equipe seja capacitada, que tenham competência 
profissional”. 
G16 - “Espero que seja um atendimento bom, rápido. Resolver logo se é parto normal ou parto 
cesáreo”. 

    
Observa-se nas respostas de quase todas as gestantes a expectativa da equipe ser 

capacitada para a realização de um parto saudável. Evidente nos depoimentos das G2; G3; 

G4; G5; G7; G14 e G15. “Os profissionais de saúde são, coadjuvantes desta experiência e 

desempenham importante papel. Têm a oportunidade de colocar seu conhecimento a serviço 

do bem-estar da mulher e do bebê, reconhecendo os momentos críticos em que suas 

intervenções são necessárias para assegurar a saúde de ambos”. (BRASIL, 2001, p.09).  

As gestantes sabem da repercussão do bom profissionalismo da equipe, que de forma 

qualificada gera um parto consciente e realizado da melhor forma possível. 

As mulheres enfatizaram a importância da atenção dos profissionais para com elas. 

Como se percebe no depoimento da G4: “Que toda a equipe me dê atenção”, assim como nas 

falas das G6; G9 e G10. Então, “o conceito de humanização da assistência ao parto pressupõe 

a relação de respeito que os profissionais de saúde estabelecem com as mulheres durante o 

processo de parturição” (BRASIL, 2000, p.11).  

De fato, a atenção e o respeito entre ambos (profissionais e gestantes) devem ocorrer e 

isso cria melhor vínculo entre equipe e a parturiente, passando mais segurança à mulher e 

consequentemente ajudando-a a lidar melhor com o momento. 
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Quando perguntadas acerca de como gostariam de ser recebidas na maternidade, 

responderam: 

    
G1 – “Gostaria de ser cuidada da melhor forma possível”. 
G2 – “Gostaria de ser cuidada da mesma forma que meu bebê. Que eles também tenham boa 
assistência comigo, que tenham os mesmos cuidados que vão ter com meu bebê. Que façam tudo que 
seja necessário comigo e com meu bebê, com muito respeito”. 
G3 – “Gostaria de ser atendida de maneira mais rápida possível. Que tirem meu bebê rápido e por 
cesariana. Ficar lá o dia inteiro tentando parto normal, ninguém merece!”. 
G4 – “Normal. Gostaria de ser cuidada com atenção, respeito, que façam todas as coisas necessárias 
para que o parto seja tranquilo”. 
G5 – “Muito bem! Espero que eu chegue, vá para o quarto e tenha o neném. Não quero sentir dor. 
Quero que seja muito rápido”. 
G6 – “Ah! Muito bem tratada, não é? Porque, tipo assim, quando você chega em um lugar e te tratam 
bem, você se sente mais tranqüila e mais confiante. Quero que sejam educados, que dêem bom dia, boa 
tarde, porque quando isso não acontece, você já sabe que lá para dentro do hospital você não vai ter 
um atendimento bom”. 
G7 - “Quero ser recebida bem, normal”. 
G8 – “Espero chegar lá e que me atendam rápido, que não demore. Porque quando fui ter a minha 
primeira filha, “caraca”, demorei “à beça” para ser atendida. O atendimento deveria ser mais 
rápido”. 
G9 – “Recebida na maternidade?! Se eu estiver passando mal?! Que seja rápido, não é?”. 
G10 – “Quando você chega para ter neném, eles têm que te receber bem, não é? Te interna logo e que 
venham passar aquilo que a pessoa não sabe, porque, por exemplo, eu tive parto normal e não cesárea 
então to por fora de como é a cesárea. Como eu vou operar que eles venham-me falar como vai ser não 
é?”. 
G11 – “Espero que me dêem carinho, atenção, porque a gente não é bicho, não é? Carinho, atenção, 
paciência, porque a gente não é bicho”. 
G12 – “Olha, não sei o que te dizer! Porque toda vez que eu vou, sou bem atendida quando chego. Eu 
vou, faço a ficha logo, o médico examina, vê se tem que internar ou não. Tem que continuar assim, 
rápido”. 
G13 – “Eu nem penso nisso ainda. Ouço o que as pessoas me falam sobre o Azevedo e me coloco no 
lugar. Eu queria que fosse uma coisa rápida. Bem rápida e... sem dor! RS. O que eu acho que é 
impossível. RS”. 
G14 – “Eu queria mesmo era internar antes, porque eu moro aqui no Fonseca e vou lá para São 
Gonçalo, não é?! Eu vou até falar com o médico amanhã, que eu queria ser internada antes, para eu 
não chegar logo lá e ter, não é?! Para que eu possa esperar lá. Gostaria de ser bem atendida, fizessem 
tudo direitinho”. 
G15 – “Gostaria que me orientassem, porque a gente nunca sabe ao certo o que vai acontecer. Que me 
recebessem com educação, não é?!”. 
G16 - “Encaminhar logo para a sala de parto para ter o bebê porque até nisso eles enrolam. Primeiro 
verificam a pressão. Espero que sejam rápidos e mais atenciosos, porque tem uns que meu Deus do 
Céu...”. 

 

Todas esperam ser “bem recebida”. Cada uma explica o significado do que é ser bem 

recebida a aí as respostas variaram bastante, mas grande parte, G3; G5; G8; G9; G12; G13 e 

G16 comentam esperar um atendimento rápido na maternidade, desde quando chegam ao 

local até o parto propriamente dito. A resolutividade assistencial poderá diminuir essa 

necessidade. Parir é um processo que não depende da equipe, isto precisa ser claro para elas. 

Acredita-se que existem alguns motivos para destacarem a rapidez como “expectativa” 

para o parto, dentre eles, a vivência de um parto demorado (seja pela própria evolução do 
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mesmo ou pelo atendimento da equipe, pela grande demanda ou não); o medo de sentir dor, 

de estar sozinha e não ter pessoas que sejam referencias e outros. 

G2; G4 e G14 falam da importância da assistência qualificada, que a equipe fizesse 

tudo que fosse preciso para garantir um parto seguro. “Os profissionais de saúde quando 

estudantes são treinados para adotar "práticas rotineiras", como numa linha de produção, sem 

a avaliação crítica caso a caso. Disto decorre um grande número de intervenções 

desnecessárias e potencialmente iatrogênicas”. (BRASIL, 2001, p.09).  

A necessidade da qualidade da assistência é, com certeza, um fator extremamente 

importante para a evolução e finalização de um parto seguro e saudável. Sabe-se que cada 

parto é único e deve ser realizado de maneira individualizada, porém, isso não acontece 

sempre. Com isso, ocorrem equívocos assistenciais que, por vezes, prejudica a saúde do bebê. 

Esses problemas ficam evidentes e provocam medo nas gestantes e por isso enfatizam a 

importância da qualidade assistencial 

Novamente foi comentado por algumas mulheres acerca da atenção, respeito e 

educação desde a pessoa que irá recebê-la na maternidade até a equipe que irá assisti-la no 

parto. G2; G4; G6; G11; G15 e G16 apontam essa prioridade. Sabe-se que a parturiente deve 

ser bem recebida e assistida na maternidade, pois isso é um direito de todos e que qualquer 

deslize faz a parturiente ter experiência negativa daquele parto para toda a vida 

G10 e G15 ainda apontam a necessidade de orientação por parte da equipe sobre a 

evolução do TP e parto, pois não sabem o que pode vir acontecer. Segundo Freitas et al 

(2011, p.315) “O esclarecimento dos mecanismos, das etapas e dos fenômenos da parturição, 

podem-se fornecer à grávida maior segurança e confiança”. As orientações devem ser 

passadas às gestantes de forma simples e clara, independente se a mulher já vivenciou outro 

parto anteriormente, esclarecendo todas as dúvidas (se a mesma possuir alguma) e 

consequentemente, tranquilizando-a para o decorrer do parto, de modo confiante. 

Em seguida, questionei-as como gostariam de ser cuidada na assistência e obtive as 

seguintes respostas: 
G1 – “Ao chegar à maternidade espero que me dêem toda assistência que uma mulher precisa nesse 
momento da equipe, que cuidem de mim e que façam tudo o que é necessário para um bom parto”. 
G2 – “Gostaria de ser recebida rapidamente e com bom atendimento de todos. Que seja o mais rápido 
possível. Nisso eu tenho o que reclamar, pois com meu outro filho demorou. Demorou muito, muito 
mesmo”. 
G3 – “Espero que todo o atendimento, desde o momento que me recebam até o final, que seja rápido”. 
G4 – “Gostaria de ser recebida normal. Que eu seja bem recebida, lógico. Que seja tudo no tempo 
certo, mas rápido”. 
G5 – “Gostaria que a equipe tivesse um pouco de carinho, que tenham calma nesse momento. Que não 
sejam ignorantes, que me tratem bem, com educação, porque às vezes eles tratam a gente como bicho. 
Que todos da equipe sejam eficientes. Acho que é só isso”.  
G6 – “Gostaria de ser tratada como ser humano, porque às vezes eles são muito grossos, não é?” 
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G7 – “Gostaria que os médicos não deixassem sentir dor”. 
G8 – “Da melhor maneira. Ah! Que me atendam direito, que me expliquem tudo o que está 
acontecendo, se estiver acontecendo alguma coisa”. 
G9 – “Conversasse comigo para falar o que está acontecendo. Não me deixar sem saber de nada. 
Informar-me tudo o que acontecer”. 
G10 – “Ah! Gostaria que eles fossem atenciosos. Só isso!”. 
G11 – “Gostaria de ser cuidada como gente porque tem médico que te trata como animal. Só porque 
você tá grávida, diz: não quer ter neném?! Tem médico que vem com problema de casa e desconta na 
gestante, em uma ignorância só”. 
G12 – “Também não tenho o que falar. RS. Sempre sou bem cuidada, só no Azevedo que não fui bem 
cuidada. Toda hora o médico vem para saber se você tá com dor, se não tá. Saber se você precisa de 
alguma coisa, se não precisa. Assim que tem que ser”. 
G13 – “Normal, como todo mundo deve ser tratada nesse momento. Com bastante atenção”. 
G14 – “Gostaria que me examinassem, que eu tivesse o bebê lá e eles fizessem tudo o que deveriam 
fazer, não é?! Ver o neném, para saber se está tudo direitinho”. 
G15 – “Da melhor maneira possível. Tratar-me com respeito e muita paciência”. 
G16 - “Eu já estou experiente, não preciso de ajuda não. Eu mesmo que me dou banho. RS. Não 
cesariana! RS. Se for cesariana, aí eu preciso de ajuda! RS. Gostaria que me tratassem bem, com 
atenção”. 
    

G2; G3 e G4 dizem ser importante a rapidez no atendimento, “que seja rápido, mas 

com bom atendimento”. Elas insistem que não gostariam que demorasse, mas não se 

esquecem de enfatizar o atendimento de qualidade. O atendimento deve ser rápido quando for 

possível (pois isso depende de muitos fatores, como a demanda da maternidade naquele 

momento e a evolução do TP da mulher) e com uma assistência qualificada assegurada. 

Outra resposta de consenso foi acerca da qualidade da assistência. G1; G5; G8 e G14 

expõem diretamente: “Que todos da equipe sejam eficientes”; “Que eles fizessem tudo o que 

deveriam fazer”. “A atenção adequada à mulher no momento do parto representa um passo 

indispensável para garantir que ela possa exercer a maternidade com segurança e bem-estar”. 

(BRASIL, 2001, p.38). Como já comentado anteriormente, a assistência tem que ser 

qualificada, independente da situação e/ou da gestante, para a realização de um parto seguro e 

correto, assegurando bem-estar de ambos (mãe e bebê). 

G5 fala da expectativa da equipe ser carinhosa, calma e educada. G6 e G11 ratificam 

ao dizem que gostariam de ser tratadas como ser humano, comentando que alguns 

profissionais de saúde (a primeira não especificou qual e a seguinte definiu ser médico) tratam 

grosseiramente, “como um animal”. Acredito que muitas vezes, esse tipo de tratamento surge 

devido à autoridade que os profissionais acham que possuem em relação à parturiente. 

 
 

Reconhecer a individualidade é humanizar o atendimento, permitindo relações 
menos desiguais e menos autoritárias, na medida em que o profissional em lugar de 
“assumir o comando da situação" passa a adotar condutas que tragam bem-estar e 
garantam a segurança para a mulher e o bebê. (BRASIL, 2001, p.10).  
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A equipe deve tratar bem, com educação, todas as gestantes. Alguns profissionais de 

saúde exercem a violência simbólica - gostam de mostrar superioridade em relação ao 

paciente, no caso, à parturiente e com isso, muitas vezes, tratam-nas como diferentes, como se 

não fossem ser humanos. Essa atitude é nociva, pois dificulta o vínculo equipe – mulher, 

podendo prejudicar o decorrer do parto. O que era pra se tornar um momento especial, com 

boas lembranças para a mulher, passa a ser lembrado negativamente. 

As gestantes G10; G12; G13 e G16 ainda responderam quanto à atenção que os 

profissionais têm, ou pelo menos, elas gostariam que tivessem, durante esse período de 

“internação” na maternidade, mais precisamente no decorrer do TP e parto. “A equipe de 

saúde deve estar preparada para acolher a grávida, seu companheiro e família, respeitando 

todos os significados desse momento. Isso deve facilitar a criação de um vínculo mais 

profundo com a gestante, transmitindo-lhe confiança e tranquilidade”. (BRASIL, 2001, p.38). 

G15 vai além e cita diretamente o respeito e a paciência como pontos importantes em 

sua expectativa para a assistência na hora do parto. Conforme Brasil (2000, p.11). 

Provavelmente por vivências de outras mulheres ou por já terem passado por isso 

anteriormente, tem medo da equipe não respeitar seu momento e ter pressa para realizar o 

parto devido a algum fator.  

A orientação à gestante no momento do TP e parto foi falada por G8 e G9, estas 

gostariam de saber e entender tudo o que irá ou poderá acontecer durante esse período. Já o 

que predomina para G7, na assistência, é que não deixassem ela sentir dor, não dando valor ao 

modo de tratamento da equipe e nem às orientações. “Os profissionais de saúde podem 

minimizar a dor, ficar ao lado, dar conforto, esclarecer, orientar, enfim, ajudar a parir e a 

nascer”. (BRASIL, 2001, p.09). Todas devem saber o que está acontecendo porque além de 

terem direito, também é um modo de tranquilizar a mulher, diminuindo sua ansiedade. 

Depois, detalhei a assistência, focando na enfermagem e perguntei o que gostariam de 

receber da equipe de enfermagem, exclusivamente. As respostas foram: 
G1 – “Ai, não sei. Gostaria de receber toda a assistência necessária. Que a equipe de enfermagem me 
examine, que veja o que precisa ser feito”. 
G2 - “A enfermagem tem que falar tudo o que está acontecendo e prestar assistência que eles sabem. 
Esse é o trabalho deles, não é? Tem que me deixar calma, porque a gente fica muito nervosa na hora. 
Tem que segurar a minha mão e dizer “fica calma, vai dar tudo certo”. Quero que seja assim”. 
G3 - “Não sei o que dizer... Ah! Que a enfermagem me atenda com boa assistência, que seja igual ao 
meu outro filho, muito bom. A enfermagem foi lá, me levou logo para cima. Não tenho do que reclamar. 
Foi muito rápido. Assim, fiquei lá o dia inteiro, mas falo “rápido” em relação ao atendimento”. 
G4 - “Espero que a equipe de enfermagem seja boa, competente e que todos sejam legais comigo na 
hora do parto”. 

G5 - “Espero receber elogios pela minha filha, que vai nascer linda”. 
G6 - “Ah! Muita calma, porque tipo assim é muita gente tendo filho na mesma hora, aí eles querem 
fazer o negócio rápido. Tipo: vamos! Vamos! Vamos! Então, eu quero muita calma”. 

G7 - “Não sei”. 
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G8 - “Espero que... atendam-me bem e só! Que eles façam tudo que puderem para ocorrer tudo certo”. 
G9 - “Que atenda bem e que não me machuque, tanto meu corpo quanto falando comigo também. 
Fisicamente e verbalmente”. 
G10 - “Espero que eles tenham paciência, não é? Que tenham humor, que sejam bem humorados, pois 
tem uns que são mal humorados!”. 
G11 - “Quando eu tive meu outro filho, da enfermagem eu recebi tudo, não tenho do que reclamar! Só 
que me furaram e machucaram. Quando vê que não tá conseguindo, tem que tirar porque ficam 
tentando, chega até no nervo. Tirando isso, não tenho do que falar, fui muito bem recebida, quero que 
seja assim. Não tem o que esperar mais, porque o melhor, eles já fizeram por mim. Me atenderam com 
rapidez. Quero ser atendida como ser humano”. 
G12 - “Todos os cuidados que eles têm. Se for cesárea, vão me deixar na sala de pré-parto até chegar 
minha hora e depois vão me encaminhar para o parto, vão me deitar, fazer aquelas coisas todinhas. 
Acho que isso. Que cuidassem de mim, que fizessem tudo que eles têm que fazer”. 
G13 - “A mesma coisa. Quero muito carinho comigo e com minha filha e bastante atenção. Que façam 
tudo que deve ser feito. O que eu vi lá uma vez era que a enfermagem dava atenção para umas pessoas 
e para outras não e eu não quero ser uma dessas que recebe menos atenção, entendeu?!”. 
G14 - “Queria ser bem tratada por eles. Que a equipe não escondesse as coisas, que falasse tudo o que 
está acontecendo”. 
G15 - “Eu queria que eles me ajudassem, me orientasse com as informações relacionadas ao momento. 
Tirassem minhas dúvidas, caso eu tenha alguma”. 
G16 - “Auxílio! Ajuda com o bebê, me ajudar também. Ah! Porque quero cesariana agora, então 
preciso de ajuda! RS. Ajudar dar o banho no bebê, caso eu não puder dar”. 
    

Há uma grande diversidade nas respostas, talvez seja por não saberem muito bem as 

funções da enfermagem. Elas demonstraram confusão de ações nas respostas e acredito terem 

respondido baseada nas vivências de partos anteriores ou generalizando a enfermagem como 

todas as outras profissões. Isto é, respondendo o que gostariam de receber da equipe como 

todo. G7 não sabia o que responder, pensando por alguns minutos, disse: “Não sei”. Acredito 

que a justificativa para isso é por ser a primeira gestação e por falta de orientações não 

pressupõe o que ocorrerá naquele momento. 

A assistência qualificada foi comentada nas respostas, dessa vez por: G1; G2; G3; G4; 

G8; G9 e G12. Novamente de forma direta e indiretamente. É evidente a necessidade de uma 

assistência de qualidade de todos os profissionais, mas nesse caso, mais precisamente da 

equipe de enfermagem, pois lida quase o tempo todo com essa gestante e posteriormente com 

o recém-nascido também. “A saúde da mãe e do feto, o papel de apoio do instrutor e a 

autocondução da mãe devem ser os objetivos do atendimento da enfermagem. As medidas de 

enfermagem devem apoiar e facilitar o processo do nascimento, diminuindo a necessidade de 

intervenções médicas”. (BURROUGHS, 1995, p.188). 

A equipe de enfermagem possui um importante papel ao mencionar-se a assistência e 

evolução do parto. G4; G9; G10; G11 e G13 enfatizaram a importância dos enfermeiros e 

técnicos de enfermagem ser “legais”, educados, pacientes, que dêem carinho e atenção, além 

de respeitarem as mesmas. Quanto ao “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, 2001, p.39). Essa atitude 
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além de ser humana, considera-se como um auxílio à parturiente para o parto, diminuindo a 

preocupação da mulher e impedindo seu descontrole. O fornecimento de orientações à mulher 

promove relaxamento da mesma, ajudando o desenvolvimento do TP.  

G2; G14 e G15 comentam da expectativa que elas têm da equipe de enfermagem em 

orientar quanto ao parto, explicando o que está acontecendo em cada momento da evolução. 

Freitas et al (2011, p.268) confirma ao falar que “O enfermeiro deve informar a parturiente 

acerca da evolução do trabalho de parto e a respeito da conduta que deve assumir nesse 

período e, em especial, sobre as técnicas respiratórias a cada contração e relaxamento nos 

intervalos”. 

G2 fala que a enfermagem deve deixá-la calma para o parto, pois diz que nesse 

momento, a gestante fica muito nervosa. A equipe de enfermagem deve tranquilizar a gestante 

nesse período, e possui diversas formas para alcançar esse objetivo. Dentre elas, é o 

ensinamento dos exercícios de relaxamento e respiratório. 

 
 

A preparação da mulher para o nascimento compreende principalmente a adoção de 
medidas referentes ao trabalho corporal. O objetivo da implementação destas 
medidas é oferecer à mulher um melhor conhecimento da percepção corporal, bem 
como do relaxamento e da respiração para um melhor controle do trabalho de parto e 
parto. Para isso é necessário trabalhar com a gestante com exercícios próprios para 
cada etapa da gravidez, com o relaxamento e com os exercícios respiratórios. 
(BRASIL, 2001, p.28). 

 
 

Essas medidas ajudam a mulher a se conhecer melhor nesse momento da sua vida, 

promovendo um controle da situação e consequentemente ocorre relaxamento da gestante. 

Dessa vez, G3 e G11, apesar de não enfatizarem tanto a rapidez nas respostas, comentaram 

que na outra vivência o atendimento foi rápido e por isso não podem reclamar. Se a 

maternidade estiver com muitas gestantes em TP, dificilmente a equipe conseguirá atender 

rapidamente todas elas. Poderá até tentar, porém, talvez o atendimento não se torne 

individualizado, como deveria ser. 

Apesar de duas gestantes, nessa pergunta, responderem que esperam pela rapidez da 

equipe, G6 expõe sua opinião totalmente contrária à G3 e G11. Ela diz que a equipe 

geralmente atende muito rápido devido a grande demanda e por isso ela gostaria de calma por 

parte dos profissionais de saúde nesse momento. 

Observou-se que G16 espera “auxílio” da enfermagem, tanto para ela quanto para o 

bebê. Essa gestante disse que caso não conseguisse fazer, por ser cesárea, precisaria de ajuda 

da enfermagem, por exemplo, no banho do seu filho. A resposta dela mostra a falta de 
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orientação para o parto cesáreo, pois ela se sente insegura por não saber o que vai acontecer e 

se poderá realizar as atividades ou não. Com isso, novamente percebe-se a importância e, ao 

mesmo tempo, a falta de orientação às gestantes durante o período do pré-parto. 

G5 mostrou se preocupar apenas com as características físicas da sua filha, já que 

espera da equipe de enfermagem elogios pela beleza do bebê. Acredita-se que por já ter 

passado por outra vivência de parto, ela pensa ser tudo igual e por isso, não espera muito do 

parto propriamente dito. Porém, não sabe que cada parto, apesar de ser a mesma mulher, é 

único e por isso, deve receber um atendimento individualizado. 

À medida que prossegui a entrevista, indaguei-as se existia algum fator que elas 

identificavam como negativo e por isso não gostariam de receber quando fossem parir. As 

gestantes deram as seguintes respostas:  

  
G1 - “Não. Nas outras vezes fui bem tratada. Foram educados e me ajudaram com tudo”. 
G2 - “Tem, ué. Tem a negligência, não é?”. 
G3 - “Não”. 
G4 - “Não”. 
G5 - “Ah! Que não estourem as minhas veias, pois da outra vez estourou. Não quero que minha 
cesariana fique marcada também. Que eles façam direitinho, que dêem ponto direito”. 
G6 - “Não”. 
G7 - “Não”. 
G8 – “Não”. 
G9 - “Hum... sei lá. Não quero que machuquem a criança, não é?”. 
G10 - “Maus tratos”. 
G11 - “Negativo?! Não queria receber esse tratamento que espera a pessoa sofrer para dizer que é 
cesárea. Se for cesárea, que façam logo”. 
G12 - “Não”. 
G13 - “Não gostaria que me fizessem... é... cesariana! RS. Ah! Eu nunca passei por nenhuma cirurgia, 
nenhum cortezinho. Cesariana me espanta muito por causa disso. Minhas amigas falam que é muito 
ruim”. 
G14 - “Que eu não gostaria de receber lá?! Ah! Que não me colocassem medo, essas coisas assim, 
entendeu?! Porque eu já sou medrosa! RS. Não falar coisas ruins, nada disso!”. 
G15 - “A princípio, não. A única coisa que me deixa apreensiva seria a maneira de tratamento”. 
G16 – “Maus tratos”. 
A metade delas G1; G3; G4; G6; G7; G8; G12 e G15 responderam não identificar 

nenhum fator negativo na assistência que virá a receber e a outra metade: G2; G5; G9; G10; 

G11; G13; G14 e G16 responderam existir fatores. G15 respondeu não identificar nenhum 

fator, porém mostrou-se apreensiva pelo modo de tratamento que irá receber da equipe. 

Das gestantes que responderam existir esse fator negativo, G2; G5 e G9 apontam a 

negligência diretamente (G2) ou indiretamente (G5 e G9). G5 diz que não gostaria que 

faltasse cuidado, por parte da equipe, com ela. Mostrou se preocupar com os pontos de 

cesárea e com as veias na hora da enfermagem puncionar. Já G9 se preocupa com a criança 

que vai nascer, tendo medo de machucarem a mesma, por desleixo dos profissionais de saúde. 
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G10 e G16 citam não querer receber maus tratos por parte da equipe que irá lhe 

assistir. “É importante considerar, nesse processo, os desejos e valores da mulher e adotar 

uma postura sensível e ética, respeitando-a como cidadã e eliminando as violências verbais e 

não verbais” (BRASIL, 2001, p.27). A gestante, no momento do TP e parto, precisa de muita 

atenção e ajuda, e os profissionais que estão lhe assistindo têm um papel fundamental, pois 

são eles que devem oferecer pelo menos o básico para o sucesso do parto. A mulher tem o 

direito de ser respeitada e sabemos que isso não ocorre sempre, pois muitas vezes, integrantes 

da equipe as ofendem verbalmente. Isso foi relatado por algumas gestantes entrevistadas. 

Outro fator negativo comentado foi a espera da evolução do parto (dilatação do colo 

uterino) para depois realizarem parto cesáreo. G11 diz que não quer receber esse tratamento, 

de fazer a mulher sofrer e realizar cesárea depois. Porém, geralmente, a equipe espera a 

evolução do parto vaginal e quando esse não ocorre indicam o cesáreo. Mas, G13 identifica 

como fator negativo a realização de um parto cesáreo. Expectativa para o parto bem diferente 

da maioria das gestantes que responderam as perguntas.  

 
 

Grande parte gostaria de ter parto cesáreo e algumas vão realizarão nessa gestação. 
O Brasil ocupou, até há pouco, a nada invejável posição de campão mundial de 
operações cesarianas. Se, por um lado, a cesárea realizada por razões médicas tem 
um grande potencial de reduzir a morbimortalidade materna e perinatal, por outro 
lado, o exagero de sua prática tem efeito oposto, inclusive por consumir recursos 
preciosos do sistema de saúde. (BRASIL, 2001, p.14). 

 
 

Assim como o autor coloca, no Brasil acontecem muitas cesarianas, sejam partos por 

indicação ou não. O fato de a gestante demonstrar importância quanto à preferência por parto 

normal foi bem interessante em meu ponto de vista. Admite-se que ainda existem mulheres, 

mesmo que a minoria, que optam pelo parto natural, ocorrendo no momento certo que o bebê 

deve nascer. 

G14 falou sobre o medo que tem para o momento do parto e com isso, diz não querer 

que os profissionais de saúde coloquem mais medo nela, que não sejam “terroristas”. A 

equipe, mais precisamente a enfermagem, por estar mais tempo com a gestante, tem como 

objetivo reduzir o medo da parturiente, reconhecendo suas ansiedades, respeitando-as e 

passando tranquilidade.  

 
 

A mulher e sua família trazem consigo expectativas, perspectivas, esperanças, 
preocupações, medos, ansiedades e angústias. Precisa de uma assistência técnica 
competente, mas também humanizada, que considere sua singularidade, suas 
emoções e o significado transcendente do parto, garantindo a integridade física e 
emocional da mulher e de seu filho. (FREITAS et al, 2011, p.267). 
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Porém, não se pode dizer que isso acontece sempre, pois ainda existem profissionais 

de saúde que não assistem com humanização. Estes colocam medo na gestante e desfavorece 

a relação, vulnerabilizando a evolução do parto e nascimento. 

A pergunta seguinte foi acerca do que é mais importante para ela na hora do parto, 

informaram: 

     
G1 - “Ah! Na hora do parto, para mim, o mais importante é que meu filho nasce com saúde”. 
G2 - “Eu acredito que o mais importante na hora do parto é o atendimento. Que o atendimento seja 
rápido e bom. Que os profissionais saibam tudo o que estão fazendo e que me tratem bem”. 
G3 – “Que a criança nasça com saúde, não é? Que corra tudo bem durante o parto”. 
G4 - “Ah! Sei lá. Que o bebê nasça com saúde”. 
G5 - “Que eles façam o trabalho deles bem feito e minha filha nasça com saúde. Que eles não deixem 
acontecer nada com ela. Depende de todos: de mim, da equipe e de Deus”. 
G6 - “Ah! Acho que minha mãe do meu lado. Sou muito medrosa”. 
G7 - “O mais importante?! Ah! Eu ficar bem, não acontecer nada comigo”. 
G8 - “Na hora do parto? Que eu veja meu filho bem”. 
G9 - “Saber que a criança vai nascer bem e eu também vou ficar bem”. 
G10 - “Ah! Eu acho que o mais importante pra mim é que eu não venha sentir dor, que eu não venha 
sentir nada! RS”. 
G11 - “Se for cesárea, resolver logo, porque nem toda criança aguenta. Se for cesárea, que eles façam 
logo porque eles esperam para fazer a cesárea. Se for normal, avisar: Oh! Vai ser normal. O que tiver 
que ser, vai resolver logo, normal ou cesárea. Tomar uma atitude logo. O medo maior da gente mesmo 
é acontecer alguma coisa, meu filho sofrer”. 
G12 - “Eu e o neném ficarem tudo bem. Que aconteça tudo bem”. 
G13 - “Que termine logo! RS. Que não demore muito!” 
G14 - “Ah que o neném nasça com saúde, não é?! Que eu também fique bem, que dê tudo certo”. 
G15 - “Acho que a atenção da equipe”. 
G16 - “Hum... Atenção!”. 
 
G1; G3; G4; G5; G8; G9; G12 e G14 ressaltaram a importância do seu filho nascer 

com saúde. Dessas parturientes G7; G9; G12 e G14 demonstraram preocupação com sua 

própria vida também, já que listaram como importante “ficar bem também”. Com essas 

respostas destaca-se que grande parte das gestantes se importa com a saúde do binômio mãe-

filho, porém com destaque para o bebê.  

Penso ser um ponto positivo por focarem no seu bebê, mas não se preocupam como 

será a assistência, apenas querem que os profissionais finalizem o seu parto, assegurando a 

saúde de ambos. G2 e G5 pontuam a importância do atendimento. G2 enfatiza que o 

atendimento deve ser rápido e comenta sobre a orientação acerca da evolução do seu parto, 

que gostaria de receber no momento. Já G5 quer que o atendimento seja qualificado a fim de 

garantir a saúde do seu bebê. Ao analisar o relato de G5, destaco que parte da 

responsabilidade do bebê nascer saudável é ter-se feito junto com ela um bom preparo para o 

parto e a equipe estar sensível ao momento dela. 
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G6 disse de sua vontade em ter sua mãe como acompanhante na hora do parto pelo 

medo que possui do momento. 

 
 

O direito ao acompanhamento da gestante é já reconhecido em diversas instâncias, 
incluindo o Ministério da Saúde, entretanto não e praticado de forma regular e 
sistemática em todo o país. Ao contrário, de maneira geral, apenas as mulheres mais 
favorecidas economicamente, que têm seus partos através de seguros em hospitais 
privados, é que se utilizam deste direito. (BRASIL, 2001, p.64). 

 
 

O acompanhante é um direito de toda parturiente e sempre que possível (devido à 

estrutura da maternidade) esse direito deve ser respeitado, o que raramente acontece nas 

instituições públicas. O fato de existir uma pessoa de confiança da gestante nesse momento é, 

geralmente, muito bom para a boa evolução do parto, pois o acompanhante oferece suporte 

emocional à mulher.  

G10 se preocupou em não sentir dor. Provavelmente, essa é uma das principais 

preocupações dela por algum tipo de vivência. Talvez em seu primeiro parto tenha sentido 

muita dor. É importante que a mulher receba uma “atenção durante o trabalho de parto que 

ofereça a possibilidade de controle da dor”. (BRASIL, 2001, p.68). Nesse momento, o 

enfermeiro tem diversos cuidados, como ensinar exercícios de relaxamento e respiração, para 

que possa ser usado durante o TP, com intuito de a mulher controlar a dor. 

G11 quer rapidez no atendimento, pois não gostaria de ficar “sofrendo” com o trabalho 

de parto se for cesariana, além de ter medo que aconteça algo com o bebê. Nessa resposta, 

pude perceber que existe uma falta de orientação à mulher. “O profissional de saúde participa 

das orientações, aconselhamentos específicos e atividades, no preparo da mulher e seu 

acompanhante para o parto” (BRASIL, 2001, p.26). Se a gestante fosse orientada que passaria 

pelo processo de trabalho de parto e como seria seu parto, diminuiria a sua ansiedade com o 

tempo. 

Ainda comentando sobre a rapidez do atendimento, G13 mostra a sua vontade do parto 

não demorar. Ela deveria curtir o momento do seu bebê nascer, mas por medo, não gostaria de 

vivenciar por muito tempo. Se essa mulher fosse bem orientada, não teria medo do parto, pois 

saberia o que acontece durante o TP e parto. No decorrer da internação, a equipe reforçaria as 

orientações acerca de como seu parto estaria evoluindo. 

G15 e G16 falaram que quando for parir, o mais importante é a atenção da equipe. Ao 

responderem, as mulheres foram diretas e claras, relacionando sua expectativa na hora do 
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parto com os profissionais atenciosos. As gestantes não deveriam se preocupar com a atenção 

que a equipe lhe dará, pois esse é um dever de todo profissional e um direito da parturiente. 

Finalizando a coleta de dados perguntou-se: na opinião dela, o que não pode deixar de 

acontecer, na assistência que ela virá a receber. Responderam: 

   
G1 - “Na assistência, não pode deixar de ter cuidado com o parto, não é? Que eles tirem meu bebê 
com muita cautela para dar tudo certo”. 
G2 - “Não pode deixar de acontecer um atendimento individualizado. Porque, para  mim, a culpa não 
é da enfermeira, pois ela tem outras gestantes para atender. A culpa é do hospital que tinha que 
colocar mais enfermeiras trabalhando. Não quero que a enfermeira me largue para atender outra e 
todas pensam assim. Então, assim, a equipe tem que ser boa também para estar atendendo a gente”. 
G3 - “A rapidez não pode deixar de acontecer. Por isso, eu falo que tem de ser rápido, pois a demora 
pode causar coisa séria, não é? Dependendo da situação”. 
G4 - “O que não pode deixar de acontecer? Bom, na hora do parto eu não quero sentir dor, mas eu sei 
que isso vai acontecer. Primeiramente, o que tem que acontecer é o nascimento da criança e acho que 
também não pode deixar de ter uma equipe competente para isso”. 
G5 - “Então, que o trabalho seja perfeito. Não podem deixar nenhuma falha, nenhum erro, que possa 
me prejudicar lá na frente”. 
G6 - “Ai, não sei! Que a equipe seja bem cuidadosa na hora do parto”. 
G7 - “Ah! Eu acho que eles aplicarem a anestesia e que pegue, pois tem casos que não funciona, 
sabia? Tenho medo disso. Porque assim, eu sou muito preguiçosa e quem é assim, não consegue ter 
abertura pro bebê passar, aí faz cesárea”. 
G8 - “O que não pode deixar de acontecer?! Hum... Ah! Que eles façam o exame completo para ver se 
está tudo bem ou se não está”. 
G9 - “Não sei. Não penso em nada quanto à assistência. Gostaria que a criança nascesse saudável”. 
G10 - “Assim, o que não pode deixar de acontecer é exatamente eles marcarem um horário e assim, 
nunca é aquele horário. Deixam as pessoas mofando lá na cama. Que venham marcar uma hora e que 
atendam aquela hora, não é? Outra coisa muito importante é que eles arranquem tudo para eu nunca 
mais ter filho! RS e que me mostrem ainda: mãe, arranquei as trompas, cortei tudo!! RS Nunca mais 
vai parir”. 
G11 - “Não pode deixar de ter atenção, porque é uma responsabilidade muito grande. Não pode deixar 
de ter higiene e paciência, muita paciência!”. 
G12 - “Xiii... Também não sei. Que eles me deixem ficar com o neném depois do parto. De resto, mais 
nada!”.  
G13 - “Não podem me esquecer lá, não é?! RS. Porque tem uma menina que disse que foi esquecida. 
Eu não sei se esqueceram ela lá, não é?! Mas, ela disse que sim. Eu queria alguém comigo o tempo 
todo, entendeu?”. 
G14 - “Tem que acontecer?! Não pode faltar nada, não. RS. Não pode faltar nenhum médico, que a 
equipe esteja toda lá, não é? Já que foi combinado, tem que estar lá. Não pode me passar para outra 
equipe, não. Tem que ser aquela que já foi combinada! RS. Eu quero a equipe dele toda, já que vai 
pagar, não é?! Tenho direito”.  
G15 - “Não pode deixar?! A atenção e o respeito, mesmo. A coisa que realmente não pode deixar de 
faltar é eles fazerem meu parto! RS”. 
G16 - “Fazer um parto ótimo, sadio”. 
    

Quase todas as mulheres tiveram opiniões diferentes nessa pergunta, e obtivemos 

respostas diversificadas. G1 e G6 relataram que não poderia deixar de acontecer o cuidado da 

equipe com o parto, mostrando que a mesma possui parte da responsabilidade para o parto 

acontecer com sucesso. 

G2 disse da importância do parto ser individualizado. Gostaria que o enfermeiro lhe 

oferecesse atenção o tempo todo, não querendo que a profissional fosse atender outra 
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gestante. Conclui que o problema da enfermeira atender várias gestantes ao mesmo tempo é 

do hospital que contrata poucos profissionais de saúde, logo, quando há grande demanda, os 

mesmos não conseguem atender a todos como deveriam. Freitas et al (2011, p.269) concorda 

com a afirmação da gestante ao falar que “a equipe deve prestar um atendimento humanizado, 

estando atenta às necessidades emocionais da mulher e de seu acompanhante e 

individualizando a assistência. Nesse aspecto, o enfermeiro ocupa a posição-chave”. O 

enfermeiro deve oferecer uma assistência individualizada a cada gestante, independente da 

situação, pois cada parto é único e diferenciado. 

Ainda, G2, completa sua fala mostrando que a assistência qualificada também não 

pode deixar de acontecer. G4 e G5 também priorizam a qualificação da assistência que irá 

receber. G8 também gostaria que a equipe fizesse um exame completo para saber se está tudo 

bem, mostrando indiretamente a necessidade da qualidade do atendimento. 

Novamente o fator “rapidez” foi comentado pelas gestantes. Dessa vez, G3 fala que a 

demora da realização do parto pode causar algum tipo de problema no bebê. Concordo com a 

afirmação da gestante, pois a demora excessiva na realização do parto, que já está na hora de 

acontecer, pode levar ao sofrimento fetal. Porém, ela não sabe que o trabalho de parto é 

importante e indispensável no período do pré-parto. Acredito que ela esteja se referindo a 

evolução do TP. Se ela fosse orientada melhor quanto ao TP e parto, talvez tivesse uma 

opinião um pouco diferente. 

Para G7 não pode deixar de ter anestesia, pois ela acredita que será parto cesáreo e 

demonstra medo da anestesia não funcionar e ela sentir dor. Essa gestante tem um 

conhecimento popular passado pela sua mãe e o traz para a sua realidade. Há uma grande 

chance do parto dela ser normal e não precisar de anestesia. 

G9 não dá importância à assistência que virá a receber na maternidade. Enfatiza a 

importância de o seu bebê nascer com saúde. Como já comentado em outra pergunta, a 

gestante não tem expectativas para o atendimento, pensa apenas no seu filho que vai nascer. 

Como G10 terá seu parto em uma instituição privada, vai marcar horário e gostaria de 

ser atendida na hora marcada. Outro fator citado por essa gestante foi a importância da 

laqueadura para não ter outro filho. “Estatísticas recentes demonstram um número expressivo 

de laqueaduras realizadas em mulheres jovens e desinformadas”. (BRASIL, 2001, p.16). 

Percebe-se que a vontade de muitas mulheres jovens, que já possuem pelo menos dois 

filhos, é de realizar laqueadura. Por isso, vão ter o parto em rede privada, para realizarem a 

cirurgia. Se essas mulheres passassem pelo planejamento familiar e tivessem orientação 

acerca dessa cirurgia da ligadura de tubas uterinas, talvez, muitas dessas mudariam de idéia. 
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G14 também terá o bebê em instituição privada e por isso acha que deveria ter mais 

direitos do que as que terão em instituição pública. A mesma gostaria que ninguém da equipe 

que “combinou” para o parto faltasse, já que foi pago. Todas as gestantes, independente se o 

local é publico ou privado deveriam ter os mesmos direitos. Porém, nas instituições públicas, 

a mulher não sabe quem fará parte da equipe que irá lhe atender, muito menos se alguém será 

substituído no dia do seu parto. 

G11 tem como grande expectativa a atenção e a paciência da equipe, além da higiene 

para a realização do seu parto. G15 também prioriza a atenção dos profissionais que irão lhe 

assistir, além do respeito. Conforme Brasil (2001, p.39). G15 completa sua resposta 

afirmando não poder faltar o básico: a realização do seu parto. Assim como G16 também tem 

como expectativa um parto saudável. 

A expectativa da G12 é que não pode deixar de ficar com seu bebê após o parto. Ela 

destaca apenas essa vontade, falando “de resto, mais nada”. Essa gestante também não pensa 

na assistência que irá receber, apenas no contato com seu filho. 

G13 diz querer ter alguém presente o tempo todo de sua internação na maternidade, 

talvez pelo medo que demonstra anteriormente de ser “esquecida” pela equipe.  

 

 
O acompanhamento pelo marido, companheiro, familiar próximo ou amiga não 
envolve necessariamente nenhum preparo técnico. Representa, mais que nada, o 
suporte psíquico e emocional da presença reconfortante, do contato físico, para 
dividir o medo e a ansiedade, para somar forças, para estimular positivamente a 
parturiente nos momentos mais difíceis. (BRASIL, 2001, p.64). 

 
 
A presença de um acompanhante, sem dúvidas, é essencial e ajudaria a melhorar o 

emocional da mulher no TP e parto. No caso em questão, a gestante perderia o medo por ter 

alguém dividindo aquele momento com ela. 

Diante dos achados a enfermagem deve criar uma rede de informações que favoreçam 

as mulheres criarem expectativas positivas em relação à assistência de enfermagem que 

receberão quando ocorrer o trabalho de parto nos cenários institucionais. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Ao conhecer as expectativas assistenciais que as mulheres grávidas desejam receber da 

enfermagem durante o trabalho de parto, percebe-se que as primigestas não possuem muitas 

expectativas, pois não foram orientadas quanto ao que acontece no momento de TP e parto. 

Algumas primigestas se baseiam nos partos de pessoas próximas e por isso, têm sentimentos e 

desejos ainda não muito claros a cerca do que de fato elas almejam. Já as multíparas, criam 

expectativas baseadas nas vivências anteriores (nos outros partos já vividos por elas). 

Após analisar as falas, dando voz às mulheres, conheci as expectativas assistenciais 

das gestantes em relação à enfermagem, no que se refere à assistência durante o trabalho de 

parto, identificando os cuidados a serem realizados no início deste processo. Nas respostas, 

pude destacar as mais freqüentes: a atenção; agilidade no atendimento; cuidados de qualidade 

e individualizados; e outras menos citadas. 

Ao listar os fatores que elas classificam como positivos na assistência que podem vir a 

receber destacam-se: a atenção e a resolutividade oferecida pela equipe, e como negativos, as 

gestantes citaram: sentir-se sozinha; a questão de sofrer muito, relacionado à dor e o 

desrespeito por parte de alguns profissionais da equipe. 

Após listar os fatores comuns, classificados por elas, como essenciais na assistência ao 

trabalho de parto, as mulheres grávidas comentaram as expectativas de a equipe ser atenciosa; 

dos profissionais serem competentes; do ambiente ser limpo e arejado; do atendimento ser 

rápido; e outras. 

Ao discutir as expectativas assistenciais que as mulheres grávidas desejam receber em 

relação às possibilidades da assistência que se tem proposto no trabalho de parto, percebe-se 

que as mesmas desejam atitudes competentes por parte dos profissionais da equipe de saúde, 

isto é, deveres do profissional de saúde, na assistência ao TP. Elas não pedem nada além do 

compromisso social que deve ser demonstrado na prática profissional. 
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Concluindo o trabalho realizado, acredita-se que os objetivos traçados no início do 

projeto foram alcançados com sucesso e a pesquisa poderá ser utilizada posteriormente para a 

enfermagem, no que se diz respeito ao conhecimento das expectativas assistenciais que 

mulheres grávidas desejam receber durante o TP e a atenção que o enfermeiro deve dar desde 

o pré-natal, para que essa mulher seja orientada quanto ao momento de TP e parto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 

 

 

 

6. OBRAS CITADAS 
 
 
ALMEIDA, M.S. Assistência de enfermagem à mulher no período puerperal: uma análise das 
necessidades como subsídios para a construção de indicadores de gênero. Doutorado em 
Enfermagem da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo. [Tese] 148p. São Paulo. 2005. 
  

ALMEIDA, N.A.M. et al. Utilização de técnicas de respiração e relaxamento para alívio de 
dor e ansiedade no processo de parturição. Revista Latino-Americana de Enfermagem. 
Ribeirão Preto, Vol. 13, Nº 01. Janeiro-Fevereiro. 2005. 
  

BARROS, L.M; SILVA, R.M. da. Atuação da enfermeira na assistência à mulher no processo 
de parturição. Texto & Contexto Enfermagem. Florianópolis, Vol. 13, Nº 03. Julho-
Setembro. 2004. 
  

BARROS, S.M.O. de. Enfermagem no ciclo gravídico-puerperal. São Paulo: Editora 
Manole, 2006. 
 

BIO, E; BITTAR, R.E; ZUGAIB, M. Influência da mobilidade materna na duração da fase 
ativa do trabalho de parto. Revista Brasileira de ginecologia e obstetrícia. Rio de Janeiro, 
Vol. 28, Nº 11. Novembro. 2006. 
 

BRANDEN, P.S. Enfermagem materno-infantil. 2ªed. Rio de Janeiro: Reichmann e 
Affonso editores, 2000. 
  

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, Assistência pré-natal. Brasília, Ministério da Saúde, 
2000. 
 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, Parto, aborto e puerpério: assistência humanizada 
à mulher. Brasília, Ministério da Saúde, 2001. 
 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, Pré-natal e puerpério: atenção qualificada e 
humanizada. Brasília, Ministério da Saúde, 2006. 
   

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, Projeto Cegonha. Brasília, 2010. 
 

 



52 

 

BURROUGHS, A. Uma introdução à enfermagem materna. 6ªed. Porto Alegre: Editora 
Artes médicas, 1995. 
   

CARON, O.A.F; SILVA, I.A. Parturiente e equipe obstétrica: a difícil arte da comunicação. 
Revista Latino-Americana de Enfermagem, Ribeirão Preto, Vol. 10, Nº 04. Julho-Agosto. 
2002. 
 

CARVALHO, F.A.M. et al. Significado do trabalho de parto: a perspectiva dos acadêmicos 
de enfermagem. Acta Paulista de Enfermagem. São Paulo, Vol. 22, Nº 06. Novembro-
Dezembro. 2009. 
 

FERREIRA, S.M. O parto: a saudável interação obstetra-parturiente. Disponível em: 
http://www.amigasdoparto.com.br/ac005.html S/d. Acesso em: 24/05/2010. 
 

FIGUEIREDO, A.M. de; SOUZA, S.R.G. de. Como Elaborar Projetos, Monografias, 
Dissertações e Teses: Da Redação Científica à Apresentação do Texto Final. Rio de 
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005. 
 

FIGUEIREDO, N.M.A. de. Método e Metodologia na Pesquisa Científica. São Paulo: 
Editora Difusão, 2004. 
 

FREITAS, F. et al. Rotinas em Obstetrícia. 6ª ed. Porto Alegre: Editora Artmed, 2011. 
  

GIL, A.C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2008. 
  

KOFFMAN, M.D; BONADIO, I.C. Avaliação da atenção pré-natal em uma instituição 
filantrópica da cidade de São Paulo. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil. Recife, 
Vol. 05, Suppl. 01. Dezembro. 2005. 
 

MINAYO, M.C. de S; GOMES, S.F.D.R. Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade. 
26ª ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2007. 
 

NEME, B. Obstetrícia Básica. 3ª ed. São Paulo: Editora Sarvier, 2006. 
 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Assistência ao parto: um guia prático. 
Brasília, 1996. 
 

ORLANDI, E.P. Discurso & Leitura. 4ª ed. São Paulo: Editora Cortez, 1999. 
 

REZENDE, J. de. Obstetrícia. 10ª ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2005. 
 

REZENDE, J. de; MONTENEGRO, C.A.B. Obstetrícia Fundamental. 8ª ed. Rio de Janeiro: 
Editora Guanabara Koogan, 1999. 

http://www.amigasdoparto.com.br/ac005.html�


53 

 

 

RODRIGUES, D.P; SILVA, R.M. da; FERNANDES, A.F.C. Ação interativa enfermeiro-
cliente na assistência obstétrica. Revista de Enfermagem da UERJ. Rio de Janeiro, Vol. 14, 
Nº 02. Abril-Junho. 2006. 
 

RODRIGUES, L.P.F. Lobas e Grávidas: Guia prático de preparação para o parto da 
mulher selvagem. São Paulo: Editora Ágora, 1999. 
  

RUDIO, F.V. Introdução ao Projeto de Pesquisa Científica. 31ª ed. Petrópolis: Editora 
Vozes, 2003. 
 

VASQUES, F.A.P. Pré-natal: Um enfoque multiprofissional. Rio de Janeiro: Editora 
Rubio, 2006. 
 

YIN, R.K. Estudo de Caso: Planejamento e Métodos. 3ª ed. Porto Alegre: Editora 
Bookman, 2005. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

 

 

 

 

7. OBRAS CONSULTADAS 

 
 
BRASIL. Lei do exercício profissional da enfermagem. Nº 7.498/86. Brasília, 1986. 
   

CARVALHO, G.M. de. Enfermagem em Obstetrícia. 3ª ed. Editora Pedagógica e 
Universitária, 2007. 
 

CUNNINGHAM, F.G. et al. Williams Obstetrícia. 20ª ed. Rio de Janeiro: Editora 
Guanabara Koogan, 2000. 
 

DAVIM, R.M.B; BEZERRA, L.G. de M. Assistência à parturiente por enfermeiras obstétricas 
no projeto midwifery: um relato de experiência. Revista Latino-Americana de 
Enfermagem, Ribeirão Preto, Vol. 10, Nº 05. Setembro-Outubro. 2002. 
 

DELASCIO, D; GUARIENTO, A. Obstetrícia Normal Briquet. 3ª ed. São Paulo: Editora 
Sarvier, 1981. 
 

GREENHILL, J.P; FRIEDMAN, E.A. Obstetrícia. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora 
Interamericana, 1976. 
 

GRELLE, F.C; AMARAL, L.B.D. Obstetrícia: texto básico para estudantes de medicina. 
Rio de Janeiro, 1981. 
 

MOURA, F.M. de J.S.P. et al. A Humanização e a assistência de enfermagem ao parto 
normal. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, Vol. 60, Nº 04. Julho-Agosto. 2007. 
 

ZIEGEL, E.E; CRANLEY, M.S. Enfermagem Obstétrica. 8ª ed. Editora Guanabara 
Koogan, 1985. 
    

_____. Apresentação de trabalhos monográficos de conclusão de curso / Universidade 
Federal Fluminense. 9ª ed. rev. ampl. por Estela dos Santos Abreu e José Carlos Abreu 
Teixeira. Niterói: EdUFF, 2007. 
 
 

 

 



55 

 

 

 

 

 

 

 

8. APÊNDICE 

 
 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 
 
CARACTERIZAÇÃO DO SUJEITO: 

NOME:________________________________________________________ 

IDADE:_________________   IG: (     )_______________ 

POSSUI COMPANHEIRO? SIM (   ) NÃO (   ) 

TRABALHA? SIM (   ) NÃO (   ) EM QUÊ?__________________________ 

ESCOLARIDADE:_______________________________ 

 
 

1. Sabe qual instituição procurar para ter o bebê? 
 

2. A Sra. teve alguma orientação a cerca do momento em que deve procurar a 
instituição para ter o bebê? Explique: 

 

3. O que espera encontrar neste local?  
 

• Quanto ao ambiente:  ______________________ 
• Quanto ao pessoal: ________________________ 
• Quanto à assistência: _______________________ 

 

4. Como gostaria de ser recebida na maternidade?  
 

5. Quando a Sra. for ter o bebê como gostaria de ser cuidada (assistência)? 
 

6. O que a Sra. gostaria de receber da equipe de enfermagem? 
 

7. Existe algum fator que a Sra. identifica como negativo e, portanto não

 

 deseja 
receber quando for parir? 
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8. O que é mais importante para a Sra. na hora do parto?  
 

9. Em sua opinião, na assistência que a Sra. irá receber o que não

 

 pode deixar de 
acontecer? 
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9. ANEXO 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 

 

PROJETO DE PESQUISA: A voz da mulher sobre o início do processo de parturição. 
Pesquisador Responsável: Profª.drª. Helen Campos Ferreira. 
Coleta de dados: Anna Carolina Gaspar Barcellos de Almeida. 
Instituição: Policlínica Regional Guilherme Taylor March. 
  

A Srª. está sendo convidada a participar da pesquisa “A voz da mulher sobre o início do processo de 

parturição” realizada com gestantes que não tenham problemas que tragam algum risco ao bebê ou a mãe. Ela 

tem como objetivo conhecer o que as mulheres esperam no período do trabalho de parto, identificando os 

cuidados de enfermagem a fim de que possamos prestar a assistência que ela deseje receber.  

Esclarece-se que a pesquisa não trará riscos a sua saúde e não será utilizada para qualquer outro objetivo 

a não ser aqueles já mencionados. Entre os benefícios que esta pesquisa poderá trazer estão os cuidados de 

enfermagem e uma assistência mais qualificada. Sua participação é voluntária, podendo a qualquer momento a 

Sra. se recusar a responder as perguntas ou desistir de participar,  retirando o consentimento. Sua recusa não trará 

nenhum prejuízo na relação com o pesquisador ou com a instituição. A Sra. não terá nenhum custo ou quaisquer 

compensações financeiras.  

Será realizada uma entrevista gravada a fim de registrarmos sua fala. Sua identidade será mantida em 

sigilo, para isso a Srª. será identificada por um número. Suas respostas serão confidenciais e seu nome não será 

divulgado 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.  

A Sra. receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone/e-mail e endereço do pesquisador, 

podendo tirar suas dúvidas sobre a pesquisa e sua participação agora ou a qualquer momento.            

Obrigada pela participação! 

Declaro que li o termo de consentimento, concordando com seus termos e que aceito participar da 

pesquisa.  

 Eu, ___________________________________________________________________, Idade 

_____ RG no _____________________________, declaro ter sido informada e concordo em participar como 

voluntária da pesquisa acima descrita. 
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Niterói, _________de_______________de 2011. 

 

                                                                                         

_______________________________                                    _____________________________________                                

Assinatura da voluntária                                             Anna Carolina Gaspar Barcellos de Almeida 

           

Anna Carolina Gaspar B. de Almeida                     Helen Campos Ferreira 

carol.gaspar@ymail.com                                         helen.campos@gmail.com 
Telefone: 021     98016612                                      Telefone: 021     9628-0921 
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