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RESUMO 

 
 
O trabalho de parto e parto faz parte de um momento muito especial na vida da 

mulher, pois é nele em que ocorre o nascimento do seu filho. A mulher se encontra em um 
momento de sua vida especial, único e de fragilidade emocional. Desta forma, delinea-se 
como objeto de estudo: as preocupações das primíparas acerca do trabalho de parto e parto. 
Os objetivos desse trabalho são conhecer as preocupações das primíparas acerca do trabalho 
de parto e parto e identificar ações do profissional de enfermagem para minimizar esse 
sentimento. Esta pesquisa teve a abordagem qualitativa, sendo do tipo descritiva exploratória. 
O cenário foi o Alojamento Conjunto do Hospital Universitário Antônio Pedro, localizado na 
cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Participaram do estudo seis puérperas que 
tiveram parto normal. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 
Universitário Antônio Pedro, sob o parecer nº 218.283. Para a coleta dos dados, desenvolvida 
nos meses de abril e maio de 2013, foi realizada uma entrevista semi-estruturada com os 
sujeitos; onde foram gravadas e transcritas na íntegra, destacando-se que os procedimentos 
éticos previstos na Resolução no. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde foram atendidos 
integralmente. Os dados foram analisados utilizando a análise de conteúdo, através da 
modalidade de categorização. Dessa análise emergiram duas categorias: as preocupações 
encontradas e amenizadas que possui três subcategorias: as preocupações ditas, as 
preocupações não ditas e as preocupações amenizadas pelo acompanhante e como segunda 
categoria ações do enfermeiro em prol da mulher no trabalho de parto e parto.As primíparas, 
pelo fato de estarem passando pela primeira vez pelo processo de trabalho de parto e parto, 
sentem muito mais preocupação do que as multíparas. É importante para a mulher que tenha 
alguém em que confie durante esse momento tão especial em sua vida. Atualmente, as 
mulheres possuem o direito de escolher alguém para estar com ela durante o parto e pós-parto. 
É importante que o profissional de saúde, principalmente o enfermeiro, facilite a presença do 
acompanhante e oriente sobre como ele poderá fazer para ajudar a mulher, estimulando-o a 
participar do processo de trabalho de parto e parto junto com ela.É importante que o 
enfermeiro realize uma assistência humanizada, pois a mulher precisa ser visualizada com um 
indivíduo biopsicossocial, e esse contato resulte em uma relação de confiança mutua. O 
enfermeiro não pode esquecer que uma das suas principais funções é o cuidado. E essa função 
engloba várias questões, como promover o conforto da paciente, olhá-la de forma integral e 
não apenas como um ser que vai dar vida a outro ser. Essa questão é importante para oferecer 
uma assistência de qualidade para a paciente e realizar um bom trabalho. 

 
Palavras-chave: Enfermagem obstétrica, trabalho de parto, gestantes. 
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ABSTRACT 
 

 

The labor and delivery is part of a very special time in a woman's life, because it is 
where there is the birth of your child. The woman is in a moment of your life special, unique 
and emotional fragility. Thus, outlines as study object: the concerns of primiparas about labor 
and delivery. The objectives of this work are aware of the concerns of primiparas about labor 
and delivery, and identify actions of nursing staff to minimize this feeling. This research was 
a qualitative approach, with a descriptive exploratory. The scenario was the Rooming 
University Hospital Antonio Pedro, located in the city of Niterói, state of Rio de Janeiro. The 
participants were six postpartum women who delivered vaginally. The study was approved by 
the Ethics Committee in Research of the University Hospital Antonio Pedro, in the opinion 
No. 218 283. For data collection, developed in the months of April and May 2013, we 
performed a semi-structured interview with the subject: where were taped and transcribed, 
emphasizing that ethical procedures foreseen in Resolution. 196/96 of the National Health 
Council were fully reported. Data were analyzed using content analysis by type of 
categorization. From this analysis, two categories emerged: the concerns found and mitigated 
that has three subcategories: concerns spoken, unspoken concerns and worries eased by the 
companion and as second category nursing actions in favor of women in labor and birth. The 
heifers, because they are going for the first time by the process of labor and childbirth, feel 
much more concern than multiparous. It is important for women to have someone to trust 
during this special moment in your life. Currently, women have the right to choose someone 
to be with her during labor and postpartum. It is important that health professionals, especially 
nurses, to facilitate the presence of the companion and guide on how he could do to help 
women, encouraging them to participate in the process of labor and childbirth with her. It is 
important that nurses perform a humanized because women need to be viewed with an 
individual biopsychosocial, and this contact results in a relationship of mutual trust. The nurse 
can not forget that one of its main functions is care. And this function encompasses several 
issues, such as promoting patient comfort, look at it holistically and not just as a being who 
will give life to another being. This issue is important to provide quality care for the patient 
and do a good job. 

 
Key Words: Obstetric Nursing, labor, pregnant 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

  

O trabalho de parto e parto faz parte deum momento muito especial na vida da mulher, 

pois é nele em que ocorre o nascimento do seu filho. Conforme Rezende e Montenegro (2008, 

p.187), o trabalho de parto tem seu início através de quatro fatores que são: 

 
Contrações dolorosas que são rítmicas (no mínimo duas em 10 minutos), que se 
estendem a todo o útero e tem duração de 50 a 60 segundos; colo apagado, nas 
primíparas, e dilatado para 2 cm, nas multíparas semi-apagado e com 3 cm de 
dilatação; formação da bolsa de águas; perda do tampão mucoso, denunciando o 
apagamento do colo.  

 

Conforme Lopes et al. (2005), “O parto representa um marco na vida da mulher, 

repercutindo profundamente nos seus planos físico, emocional e social. Antecipado na 

gestação, nas fantasias da mulher, e continuará sendo revivido nas lembranças da mãe”. 

Portanto o trabalho de parto e parto em primíparas, que segundo Michaelis (1998), é a 

“fêmea que teve ou vai ter o primeiro parto”, entende-se que todos os sentimentos e sensações 

estão aflorados, principalmente a ansiedade, por estarem enfrentando o desconhecido.  

De acordo com Domiciano e Okazaki(2004), a definição de preocupação é “o ato ou 

efeito de preocupar ou preocupar-se. Inquietude, cuidado”, que no caso de uma primípara as 

preocupações se dão por como será esse trabalho de parto e parto, como irá ser a sua vida 

depois do nascimento da criança, o parto terá alguma complicação?  

Conforme Alves et al (2007): 
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Sentimentos ambivalentes acompanham o cotidiano da gestante até o momento do 
parto. Assim, o processo de nascimento torna-se um momento singular e importante 
pelas modificações a que a gestante esteve exposta e pelas novas rotinas que o 
nascimento demanda. 
 

A mulher se encontra em um momento de sua vida especial, único e de fragilidade 

emocional, onde todo apoio é bem vindo para diminuir as suas aflições, a sua preocupação em 

relação ao trabalho de parto e parto, principalmente, da pessoa que está cuidando dela, nesse 

caso o enfermeiro. 

Muitas mulheres não possuem a informação de que o enfermeiro pode acompanhar a 

evolução do trabalho de parto e pode realizar o parto sem distócia, de acordo com a Lei 

7498/86 que decreta o exercício do profissional de enfermagem. Só são considerados 

enfermeiros, os que possuem diploma em enfermagem tendo a instituição valor legal no 

Brasil e só poderá exercer a atividade profissional quem estiver inscrito e legalizado pelo 

Conselho Regional de Enfermagem. Essa Lei foi regulamentada pelo Decreto 94.406/87 que 

vai abordar o exercício da enfermagem.  

Nesse contexto durante o 6º período do Curso de Bacharelado e Licenciatura da Escola 

de Enfermagem Aurora de Afonso Costa/Universidade Federal Fluminense, na realização do 

Ensino Teórico-Prático na disciplina de Enfermagem em Saúde da Mulher II, desenvolvido 

em um Hospital Maternidade da rede pública Municipal da cidade do Rio de Janeiro, houve a 

oportunidade de presenciar a assistência realizada por um enfermeiro a uma mulher em 

trabalho de parto e parto, e nesse momento pude perceber a importância desse profissional em 

prol da mulher e do recém-nascido. 

E agregando, além de leitura de artigos científicos sobre a temática, a vivências de 

pessoas conhecidas sobre seus trabalhos de parto e partos surgiu à intenção de abordar as 

preocupações que as mulheres primíparas vivenciam durante o trabalho de parto e parto, por 

ser algo desconhecido para estas.  

Então propomos como objeto de estudoas preocupações das primíparas acerca do 

trabalho de parto e parto.  

As questões norteadoras levantadas versão sobre: Quais as preocupações das 

primíparas em relação ao trabalho de parto e parto? Como o enfermeiro pode agir para 

amenizar essas situações?  

 E os objetivos estabelecidos são: Conhecer as preocupações das primíparas acerca do 

trabalho de parto e parto e Identificar ações do enfermeiro para amenizar esse sentimento. 
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O estudo justifica-se pela necessidade do enfermeiro, como prestador de cuidado e 

sendo assim o profissional que possui o maior contato com a mulher durante o trabalho de 

parto e parto, este poderá identificar, com mais facilidade, as necessidades e as preocupações 

da mulher e poderá trabalhar em cima delas, conseguindo amenizá-las. Esse trabalho será bom 

para que a mulher possa aproveitar esse momento em sua totalidade e que o vínculo entre mãe 

e recém-nascido seja mais forte. Esse contato será proveitoso para os três elos: enfermeiro, 

mulher e criança. 

A relevância desse estudo consiste na intenção damelhoria da qualidade da assistência 

obstétrica para a mulher que é um ser que possui a sua história, suas crenças e que faz parte de 

uma sociedade. As mulheres precisam ser assistidas em sua totalidade durante esse momento 

tão especial que marcará as suas vidas e de seus filhos para o resto da sua existência, 

tornando-se uma experiência única e especial. Com o levantamento proposto por esse 

trabalho, a assistência poderá ser de maior qualidade e as muitas mulheres poderão ter as suas 

preocupações amenizadas sobre o trabalho de parto e partoe não irá transferir em suas 

possíveis futuras gestações.  

E como contribuição para a assistência em enfermagem obstétrica melhorar a atenção 

no momento do trabalho de parto e parto; para a pesquisa fomentar mais estudos sobre o 

assunto. Este tema é muito importante, pois vai gerar uma assistência de maior qualidade para 

a gestante e seu filho, e essa mulher vai poder aproveitar e participar do trabalho de parto e 

parto em sua totalidade, gerando um forte laço de mãe-filho.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 TRABALHO DE PARTO E PARTO  

 

O parto é definido como a expulsão ou retirada do feto e anexos do corpo feminino e é 

classificado em pré-termo (menor que 37 semanas de gestação), a termo (37 a 42 semanas de 

gestação) e pós-termo (maior que 42 semanas de gestação).  

Ele é um momento único em que a mulher passa em suas vidas. É um processo 

fisiológico, onde, na maioria das vezes, não precisa de intervenção. A mulher, nesse momento 

especial, precisará do apoio psicológico tanto da família como da equipe de saúde. 

Buchabquit et al1

                                                 
1 BUCHABIQUI JA, ABECHE AM, BRIETZKE E. Assistência pré-natal. In: Freitas F, Costa SHM, Ramos 
JGL, Magalhães JA, organizadores. Rotinas em obstetrícia. Porto Alegre (RS): Artmed; 2003. 

(2003) apud Marque; Dias e Azevedo (2006, p.442)compartilha da seguinte 

ideia, segundo o trecho abaixo: 

 
O parto é um processo fisiológico natural, onde não existe, na maior parte dos casos, 
a necessidade de condutas intempestivas e agressivas, ou interferências que possam 
a vir prejudicar fisicamente ou psicologicamente a parturiente e/ou neonato, exceto 
em casos em que a gravidez se torna de risco em virtude dos problemas de saúde da 
mãe ou do bebê.  

 

O parto é a fase onde se encerra o ciclo gravídico-puerperal, onde o trabalho de parto 

se divide em quatro períodos: dilatação, expulsão, secundamento e período de Greemberg.  
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Segundo Rezende e Montenegro (2008, p. 186-208) o primeiro período do trabalho de 

parto é a dilatação, onde é caracterizado por contrações uterinas dolorosas que vão começar a 

modificar a cérvice e termina quando a dilatação chega aos 10 cm.  

AindaRezende e Montenegro (2008, p. 188), “Nas primíparas, ao início da dilatação, o 

colo já está apagado (desaparece o canal cervical, agora apenas um anel) e dilatado para 2 

cm.” É dividido em três fases. A primeira é denominada de latente que apresenta contrações 

regulares e de fracaintensidade que ocorrem de 10 a 15 minutos e duram, em média, de 15 a 

20 segundos. Essa fase termina quando a mulher atinge quatro cm de dilação. A mulher é 

capaz de aprender o que está sendo ensinado.  

 
 Na fase latente do trabalho de parto a conduta é expectante, desde que a vitalidade 
fetal esteja preservada, e o ideal é que as parturientes sejam acompanhadas de 
ambulatório quando não se tratar de gestação de risco. Observa-se que, em muitas 
mulheres, a duração é superior a 20 horas e os ocitóocicos devem ser evitados, pelo 
risco de aumento na incidência de cesárea, decorrente do colo uterino desfavorável 
(BRASIL, 2001, p. 46). 

 

 A segunda é a fase ativa que apresenta contrações mais fortes e mais longas que 

resulta na dilatação de quatro cm a oito cm; a duração das contrações dura, em torno, de 30 

para 45 segundos. A terceira é conhecida como a de transição que apresenta a dilatação 

cervical completa, contrações mais frequentes (1 a 2 minutos), mais longas (a cada 60 a 90 

segundos) e mais intensas.  

O segundo período do trabalho de parto é conhecido como expulsão. Esse período 

começa quando ocorre a total dilatação e o feto sai. As contrações uterinas ficam mais 

frequentes e intensas e acontecem com menor frequência. Há a ação de força motora das 

metrossístoles e a prensa abdominal. O feto ficará ligado à mãe pelo cordão umbilical.  

O terceiro período do trabalho de parto é o chamado de secundamento ou 

delivramento, e é caracterizado pelo deslocamento, descida e expulsão da placenta pelas vias 

vaginais. 

Segundo Rezende e Montenegro (2008, p. 202-05): 

 
O deslocamento, decorre, essencialmente, da retração do músculo uterino, após o 
parto, e em consequência de suas contrações. Assim, reduz-se de forma acentuada a 
superfície interna do útero, pregueando-se a zona de inserção da placenta, o que vai 
ocasionar o seu deslocamento.A descida é proveniente das contrações uterinas, que 
não cessam, e a possível ação da gravidade condicionamà migração da placenta, que 
se cumpre de acordo com a modalidade do deslocamento, a locação placentária e a 
maior ou menor facilidade com que se desprendem as membranas. Do corpo uterino, 
passa a placenta ao segmento inferior, que então se distende. Percorre a cérvice e cai 
na vagina.E a expulsão ou desprendimento é finalizada no canal vaginal, quando a 
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placenta provoca nova sensação de puxo, determinando esforços abdominais 
semelhantes aos do 2° período do parto, responsáveis pela expulsão do órgão para o 
exterior. 
 

O quarto período do trabalho de parto é o período de Greemberg, onde acontece na 

primeira hora depois da descida da placenta. Nesse período, há a ativação dos mecanismos da 

hemostasia, que tem como finalidade, conter a hemorragia que acontece depois do 

deslocamento da placenta.  

Esse período é dividido em quatro fases: a primeira, sendo a miotamponagem que 

ocorre logo após a saída da placenta com a contração do útero e este é palpável no ponto que 

fica entre a pube e o umbigo.  

Segundo Rezende e Montenegro(2008, p. 205) a retração inicial determina a 

laqueadura viva dos vasos uterinos, constituindo a primeira linha de defesa contra a 

hemorragia. 

A segunda sendo a trombotamponagem, que também exerce linha de defesa contra a 

hemorragia. Para Rezende e Montenegro(2008, p. 205)é a formação de trombos nos grandes 

vasos uteroplacentários, constituindo hematoma intra-uterino que recobre, de modo contínuo, 

a ferida aberta no sítio placentário. 

A terceira e quarta fases respectivamente seriam a indiferençamiouterina, quando o 

útero fica “apático” e sofre fases de contração e relaxamento, e a contração uterina fixa, 

quando o útero adquire maior tono se mantendo assim até a involução puerperal.  

O enfermeiro precisa orientar a gestante sobre os sinais do trabalho de parto que são a 

perda de muco espesso, início das contrações e rompimento da bolsa da água; e esclarecer a 

diferença entre o trabalho de parto falso e o verdadeiro, no trabalho de parto verdadeiro as 

contrações são regulares e de intensidade crescente.É importante o profissional de saúde saber 

se a gestante está na sua primeira gestação, pois esta possui muitas dúvidas e a sua 

preocupação é maior, principalmente, por não saber identificar os sinais de início de trabalho 

de parto e como deverá agir nessa situação e tentar sanar essas dúvidas e amenizar os receios 

dessas primíparas.  

 

2.2 SER PRIMÍPARA 

 

Durante a gravidez, as mulheres que estão na sua primeira gestação, que são chamadas 

de primíparas, ficam encantadas com a ideia de ser mãe, mas não pensam sobre as 

consequências desse fato, como vai ser a vida delas depois do parto com a chegada da criança. 
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Durante a gestação, a primípara irá passar por uma crise que influenciará o resto da 

sua vida, onde é preciso enfrentar as dificuldades e preparar-se para o parto e para cuidar de 

um ser. Essa crise será marcada por mudanças emocionais e físicas que poderão gerar 

conflitos transitórios, estados de tensão, medo, ansiedade e insegurança. É importante o 

profissional de saúde ajudá-la a superar esses sentimentos, os momentos de tensão e passar 

por essa fase sem complicações.  

 
Para abordar a complexidade das vivências no ciclo gravídico - puerperal faz-se 
necessário considerar o conjunto de fatores relacionados entre si, tais como: a 
história pessoal da gestante, as características da evolução da gravidez, o contexto 
socioeconômico, o contexto assistencial e o contexto existencial (SILVA, LOPES e 
DINIZ, 2004, p. 598). 
 

No primeiro trimestre, a mulher percebe que está grávida e começa a ser instalada a 

vivência da gravidez. No segundo trimestre, a gestante começa a sentir os movimentos fetais 

e, com isso, há a personificação do feto. No terceiro trimestre, a mulher está ansiosa com a 

aproximação do parto e a mudança da sua rotina.  

O parto é considerado o momento crucial na vida das mulheres, principalmente, as 

primíparas, onde essas estão enfrentando o desconhecido e é marcado pelapreocupação de 

sentir dor, de não conseguir dar a luz, de defecar durante o parto. Por isso é importante à 

questão do parto humanizado, onde a mulher irá ser vista em sua totalidade, como um ser 

psicossocial.  

O profissional de saúde tem papel crucial na vida dessa mulher, onde este precisa ter 

paciência para entender as ansiedades e os receios da sua paciente e tentar esclarecer da 

melhor forma possível às dúvidas que vierem a surgir. É importante, também, que o 

profissional permita e esclareça a mulher que ela possui direito pela Lei 11.108 que vale 

desde 2005, a um acompanhante durante o trabalho de parto até sua alta hospitalar.  

 

2.3PREOCUPAÇÕES DA MULHER NO TRABALHO DE PARTO E PARTO 

 

A gestante possui uma preocupação durante a gestação, mas durante o trabalho de 

parto e parto esses sentimento aflora. A mulher possui vários motivos para ter essa 

preocupação, como: da dor, de que o parto seja difícil, de não reconhecer os sinais do parto 

(contrações, endurecimento da barriga, rompimento da bolsa, pequeno sangramento), de 

aborto, da anestesia, de não gostar do filho, de que o bebe seja trocado na maternidade, de má 
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assistência médica, de estar sozinha na hora do parto, de ficar com a vagina larga, de evacuar, 

urinar, soltar gases, de não ser boa mãe, de morrer, de malformação do feto. 

 Como dito anteriormente, grande parte da preocupação da gestante podem ser sanados 

com um pré-natal adequado, onde a mulher é preparada e informada para o trabalho de parto e 

parto propriamente dito. A participação de grupos onde são passadas informações necessárias 

cerca da gravidez o cuidado com recém-nascidos também são de grande ajuda para amenizar 

esses receios da gestante. 

 
O objetivo dessas atividades é o de complementar o atendimento realizado nas 
consultas, melhorar a aderência por parte das mulheres às indicações médicas, 
diminuir as ansiedades e medos em relação à gravidez, parto e puerpério, incluindo 
as vivências e necessidades da mãe e do recém-nascido, o aleitamento materno e a 
contracepção. Ao mesmo tempo, também o de realizar um trabalho corporal de 
relaxamento e respiração para melhorar a adequação corporal ao trabalho de parto e 
parto, favorecendo o parto normal (BRASIL, 2001, p. 28). 
 

A gestante precisa que o tanto o seu lado físico, como o emocional e o mental sejam 

trabalhos durante a gestação para que não haja dúvidas e nemqualquer preocupação durante o 

trabalho de parto e parto. A mulher precisará estar segura de suas decisões e escolhas; de seu 

papel durante o parto e que suas escolhas serão atendidas pela equipe.   

 
Para a pessoa que se sente frágil, com medo, insegura, e a sofrer, os gestos de 
reconhecimento do seu valor humano, o respeito, a delicadeza e o interesse, 
comunicam-lhe energia para continuar a viver. Receber cuidados humanizados ajuda 
a crescer humanamente, a ser mais profundo, a ser capaz de ajudar os outros 
(BENNER e WRUBEL, 1989). 
 

Há alguns métodos na literatura médica de relaxamento e psico-profiláticos que 

podem ser iniciados no pré-natal que são Método de Dick-Read, Bradley e Método de 

Lamaze. O método de Dick-Read consiste em esclarecer sobre a fisiologia do parto, exercício 

para a musculatura do períneo e do abdome, e técnicas de relaxamento (o relaxamento 

acontece através da concentração de cada parte do corpo); de acordo com esse método, são 

três os fatores que causam a preocupação: sugestão, ignorância e desamparo psicológico. O 

método de Bradley trabalha com o ambiente e as suas variáveis. O método de Lamaze ensina 

a mulher a contrair grupos específicos de músculos enquanto que outros são relaxados. A 

gestante aprende a focalizar um pequeno objeto, que é chamado de ponto focal, que é usado 

durante o parto. 

 
Tais métodos não possuem a pretensão de substituir na íntegra os métodos 
farmacológicos de minimização da dor e, sim, modificar a atitude da mulher e seu 
acompanhante que, ao invés de ligar o parto a medo e dor, passam a aceitá-lo com 
compreensão, segurança, tranqüilidade e com participação ativa (BRASIL, 2001, p. 31). 
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A preparação do trabalho de parto e parto começa no pré-natal e termina no puerpério, 

onde a mulher precisa ser ensinada a amamentar e a cuidar do recém-nascido. O enfermeiro 

precisa respeitar a decisão da mulher e apoiá-la numa hora tão importante.  

 
O parto constitui um dos pontos fundamentais da vida psico-sexual da mulher. 
Assim, quando é vivenciado com dor, angústia, medo e isolamento, podem levar a 
distúrbios psicológicos, afetivos e emocionais, podendo influenciar o 
relacionamento mãe/filho, além de sua vida afetiva e conjugal. O medo gera dor e a 
dor aumenta o medo (BRASIL, 2001, p. 64). 

 

 

O profissional de saúde, principalmente o enfermeiro, precisa dar apoio à mulher nessa 

hora tão cheia de mistérios e expectativas para essa gestante, para que ela possa reagir de 

maneira positiva ao trabalho de parto e parto. 

 
A mulher reage ao que lhe é oferecido de maneira positiva ou negativa, sendo assim, 
os sentimentos envolvidos no processo de nascimento são bastante significativos 
para a parturiente. Quando percebe que os profissionais (notadamente a enfermeira) 
se mostram sensibilizados com a situação e se solidarizam com as expressões de dor, 
medo e alegria, a mulher reage com segurança, exacerbando a possibilidade de 
compreensão ao momento que vivencia. (OLIVEIRA et al, 2010, p.39). 
 

De acordo com Frello e Carraro (2010), o cuidado da enfermagem é muito importante 

durante o trabalho de parto e parto. 
 
O cuidado de enfermagem transcende a utilização de procedimentos técnicos, 
envolvendo a sensibilidade e no processo de parir todas as habilidades podem ser 
utilizadas pelas enfermeiras, delineando um cuidado sensível. Este cuidado é 
imprescindível nos momentos que antecedem o parto e durante o nascimento do 
bebê já que o estado emocional da parturiente muitas vezes se mostra extremamente 
sensível e vulnerável às condições apresentadas pelo ambiente e pelas relações com  
as pessoas ao seu redor. 
 

O trabalho de parto e parto é um momento em que a mulher possui uma confusão de 

sentimentos. Ficar preocupada, com receio de acontecer algo de errado com o bebe e como 

vai se dar o processo de parto, feliz por torna-se mãe. O enfermeiro pode amenizar essas 

preocupações com simples gestos, como: dar privacidade a paciente, manter o quarto 

silencioso, manter uma iluminação adequada para promover o relaxamento, deixar a mulher 

escolher a posição em que deseja ficar, promover e ajudar a mobilidade, realizar massagens, 

tocar, deixar que a mulher faça sons durante o trabalho de parto sem repreender.  
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 Ninguém é obrigado a gemer, mas aquelas que sentem essa necessidade, e gemem, 
encontram nesse ato um canal de expressão importante. Emitir sons auxilia o corpo a 
produzir seus próprios remédios contra dor, as endorfinas, que também são 
produzidas quando entram em jogo, outros fatores como: a penumbra, o emprego de 
um mínimo de palavras, o cochicho e o contato com a água. (DOMICIANO e 
OKASAKI, 2004, p. 39). 

 

  



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

 De acordo com Minayo (2003, p. 22), metodologia é um caminho e um instrumento 

para a abordagem da realidade. Assim, podemos dizer que a metodologia possui um lugar 

central no interior das teorias sociais, já que faz parte da visão social de mundo que é 

associada à teoria. Esse estudo trata-se de natureza qualitativa e é do tipo descritivo e 

exploratório.  

A abordagem utilizada foi qualitativa que segundo Minayo (2003): 

 
 A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 
ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, 
ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações dos processos e 
dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 
Essa abordagem é utilizada conforme Leopardi (2001, p.135) “quando se tenta 

compreender um problema da perspectiva dos sujeitos que os vivenciam, parte de sua vida 

diária, sua satisfação, desapontamentos, surpresas e outras emoções, sentimentos e desejos”. 

A pesquisa foido tipo descritiva que de acordo Minayo (2007, p. 28): 

 
Tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada 
população ou fenômeno ou estabelecimento de relação entre variáveis. São inúmeros 
os estudos que podem ser classificados sob este título e uma das suas características 
mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados. 

 
Esse tipo de estudo não possui obrigação de explicar os fenômenos e é realizada 

através de entrevistas e coleta de dados. 

O local onde foi realizada a coleta de dados foi a maternidade do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP) da Universidade Federal Fluminense (UFF) (ANEXO I) 

localizado no centro da cidade de Niterói. O referido setorpossui duas enfermarias em 

funcionamento, uma destinada às gestantes de alto risco e a outra destinada ao alojamento 
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conjunto, onde o binômio mãe-bebê saudáveis permanecem juntos após o trabalho de parto e 

parto até a alta hospitalar.  

Os sujeitos que participaram da pesquisa foram mulheres adultas que vivenciaram o 

seu primeiro parto, as primíparas, internadas no alojamento conjunto da maternidade do 

Hospital Universitário Antônio Pedro em puerpério imediato, ou seja, da expulsão da placenta 

até o 10º dia pós-parto, de parto normal e que quiseram participar do estudo.  

Os critérios de inclusão para a participação da pesquisa foram mulheres em seu 

primeiro parto acima de 18 anos, que tiveram parto normal e que quisessem participar do 

estudo.  

Os critérios de exclusão foram gestantes com idade inferior a 18 anos, que não tiveram 

parto normal e as que não quiseram participar do estudo. 

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

Hospital Universitário Antônio Pedro, para ser submetido a avaliação e posição do mesmo. 

Foi aprovada sob o n° do parecer 218.283 CAAE n° 12265713.6.0000 (ANEXO II) no dia 08 

de março de 2013. 

A coleta dos dados foi realizada durante o período de abril/2013 e maio/2013 

(APÊNDICE I).  

As mulheres foram abordadas no puerpério imediato de parto normal em condições 

plenas de saúde, e foram informadas sobre a pesquisa e a finalidade da mesma. Após esse 

esclarecimento, os sujeitos que aceitaram em participar da pesquisa, receberam o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APENDICE II) para assinatura e para iniciar a coleta de dados. 

Segundo Fonseca (2009, p.36), coleta de dados é definida como: 

 
A fase da pesquisa que tem por objetivo obter informações sobre a realidade. 
Conforme as informações necessárias existem diversos instrumentos e formas de 
operá-los. Nas ciências humanas, o questionário e a entrevista são os mais 
frequentes instrumentos para coleta de dados. As suas respostas dão ao pesquisador 
a informação necessária para o desenvolvimento do estudo. 

 

A técnica utilizada para a coleta de dados foi a entrevista semi-estruturada 

(APÊNDICE III), que segundo Tozoni-Reis (2009, p. 40) tem como objetivo: 

 
Buscar informações por meio da “fala” dos sujeitos a serem ouvidos, os 
entrevistados. Consideramos como entrevista todo tipo de comunicação ou diálogo 
entre um pesquisador que tem como objetivo coletar informações dos depoentes 
para serem posteriormente analisadas 
. 

O roteiro dessas entrevistas segundo Tozoni-Reis (2009, p. 44-45): 
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Tem o papel de recordar ao entrevistador dos principais pontos a serem colocados 
no diálogo com o entrevistado. Na entrevista semi-estruturada, as questões são 
apresentadas ao entrevistado de forma mais espontânea, seguindo sempre uma 
sequência mais livre, dependendo do rumo que toma o diálogo. 

 
O roteiro conteveperguntas sobre os dados socioeconômicos e perguntas sobre como 

foi o parto, o tratamento recebido pelo enfermeiro e profissional de saúde e quais foram os 

medos e anseios que sentiu durante o trabalho de parto e parto. 

A entrevista foi direcionada ao assunto pertinente ao estudo através de perguntas pré-

estabelecidas que abordassem se a mulher participou do trabalho de parto e parto, se foi 

satisfatória a vivência, se as consultas de pré-natal ajudaram essas puérperas a enfrentarem de 

forma mais positiva esse trabalho de parto e parto, quais os medos e os anseios que sentiram 

durante esse momento e se o enfermeiro ajudou essas mulheres a enfrentar os seus medos e 

anseios. 

As entrevistas foram gravadas em um aparelho digital que, depois, foram transcritas 

para posterior análise de dados. 

A análise dos dados foi realizada através da transcriçãodas entrevistas na íntegra e 

foram divididas de acordo com o tema, que é chamado de análise temática. 

Segundo Minayo (2007, p. 303), a análise temática nada mais é do que: 

 
Descobrir os núcleos de sentindo que compõem uma comunicação, cuja presença ou 
frequência signifiquem alguma coisa para o objetivo analítico visado. 
Tradicionalmente, era feita pela contagem de frequência das unidades de 
significação, definindo o caráter do discurso. 

 
Assim para atender aos objetivos dessa pesquisa, foi realizada a articulação entre as 

entrevistas colhidas com a leitura de artigos científicos, pesquisas em literatura específica da 

área. 

As entrevistas realizadas durante a coleta de dados foram transcritas, e depois foram 

analisadas sendo criadas duas categorias: As preocupações encontradas e amenizadas e as 

ações do enfermeiro em prol da mulher no trabalho de parto e parto. 

Quanto a limitação do estudo, deu-se pela dificuldade de não encontrar sujeitos que se 

adequassem nos critérios de inclusão para participarem da entrevista, devido a grande 

demanda do Hospital Universitário Antônio Pedro, que é referência para gestação de alto 

risco, e a maioria dos partos realizados durante o período de coleta serem cesarianas. 

O estudo respeitou e atendeu a Resolução nº. 196/96 (CNS, 1996) que trata de 

diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 
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Esta Resolução incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, os quatro 

referenciais básicos da bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça, entre 

outros, e visa assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos 

sujeitos da pesquisa e ao estado.  

 Sendo notória a importância do que a Resolução nº. 196/96 (CNS, 1996) visa admitir 

no que condiz ao máximo respeito pela ética no trabalho com seres humanos, viabilizando 

benefícios e diminuindo riscos, além de garantir a soberania da autonomia e dos direitos 

individuais e coletivos. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

  

Este estudo foi realizado no Alojamento Conjunto que fica localizada na maternidade 

do Hospital Universitário Antônio Pedro, localizada no município de Niterói, na cidade do 

Rio de Janeiro, através da coleta de dados por entrevista semi-estruturada, com seis puérperas, 

durante o período de 01 de abril a 20 de março de 2013, após o consentimento do Comitê de 

Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro. Com a transcrição das entrevistas 

e análise dos seus conteúdos foram destacadas duas categorias:As preocupações encontradas e 

amenizadas e as ações do enfermeiro em prol da mulher no trabalho de parto e parto.  

 

4.1. Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

  

No presente estudo, foram entrevistas seis primíparas que tiveram seus filhos de parto 

normal, internadas no Alojamento Conjunto na maternidade do Hospital Universitário 

Antônio Pedro.  

 Com relação a idade dos sujeitos da pesquisa, estes tinham entre 19 e 40 anos de 

idade, onde cinco (05), ou seja, 83,3%  estavam na faixa etária entre 19 a 30 anos e um (01), 

relativo a 16,6% estava na faixa etária entre 31a 42 anos.  

Conforme a literatura, as mulheres que possuem idade superior a 35 anos, a gestação 

passa a ser considerada como de alto risco.  

Segundo Gomes et. al (2008, p.101), “ Fica claro, então, que a idade materna, por si 

só, vem sendo destacada muitas vezes com um fator de risco para a gravidez, o que faz com 

que as mulheres com mais de 35 anos sejam tratadas com um manejo especial desde o início 

da sua gestação”. 

A classificação de gestação de alto risco para essas gestantes que possui maior que 35 

anos de idade, mesmo as mulheres estando mais seguras de si, dos seus sentimentos, 
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geramuma tensão, fazendo que o nível de preocupação seja maior, pois elas ficam receosas de 

acontecer algo com o seu filho durante o desenvolvimento e durante o nascimento.  

De acordo com Gomes et al. (2008, p. 103) o fato de se incluir as gestantes com 35 

anos ou mais em um grupo de risco as faz ter mais preocupações com a segurança do bebê, o 

que poderia acabar afetando negativamente a interação mãe-feto. 

Em contrapartida, as gestantes que são novas sentem dificuldade em se adaptarem ao 

sua nova realidade, deixando de ser filha para passar a ser mãe, o que pode gerar conflitos 

internos provocando ansiedade e medo.  

Conforme Gomes et al. (2008, p. 103) as mulheres mais jovens experimentaram mais 

dificuldades de ajustamento ao papel materno durante a gestação, em comparação com os dois 

grupos mais velhos. 

Independentemente, da idade, as gestantes possuem certas preocupações. As mais 

velhas, com idade superior a 31 anos, ficam receosas de acontecer algo com elas e com o 

filho. Já as mulheres, com idade inferior a 31 anos, ficam receosas de não conseguirem ser 

boas mães, de não estarem preparadas para assumir esse papel, além das preocupações que 

são comuns as duas idades, como: a dor, o medo de não conseguir ter forças, entre outras.  

Em relação ao estado civil, duas (02), 33,3% da amostra eram solteiras, duas (02), 

33,3% eram casadas e duas (02), 33,3% falaram que possuíam uma união estável com o 

parceiro. 

 Quanto à religião, quatro (04), 66,6% eram evangélicas, uma (01), 16,6% católica e 

uma (01), 16,6% diz não possuir nenhum tipo de religião. 

 Em relação à raça/cor, duas (02), relativo a 33,3% eram brancas, duas (02), 

33,3%pardas e as outras duas (02), 33,3%negras. Não houve indígenas.  

 Sobre a escolaridade, três (03), relativo a 50% da amostra, possuíam ensino médio 

incompleto, uma (01), 16,6% possuía ensino fundamental incompleto, uma (01), 16,6% da 

amostra, possuía ensino médio completo e apenas uma (01), 16,6%, possuía ensino superior 

completo.  

 Em relação à renda familiar, duas (02), 33,3% possuíam menos que um salário 

mínimo, duas (02), 33.3% tinham um salário mínimo e as outras duas (02), 33,3% possuíam 

mais que um salário mínimo.  

 Sobre a profissão de cada participante, três (03), 50% da amostra, eram 

desempregadas, uma (01), 16,6% relatou trabalhar em casa realizando tarefas domésticas, uma 

(01), 16,6%, trabalhava com telemarketing e uma (01), 16,6% trabalhava por conta própria. 
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Quando analisamos as questões de escolaridade, renda familiar e a profissão vêmà 

tona a questão das informações que a gestante possui e como vai estar preparada para o 

trabalho de parto e parto. Muitas mulheres que não possuem o devido preparo acabam se 

sentindo muito dor o que vai gerar medo, insegurança, ansiedade e isso, pode atrapalhar o 

trabalho de parto e parto. 

 
“Factores como idade, estado civil e escolaridade também se relacionam com o grau 
de dor sentida no parto, sendo que as jovens primíparas, com baixo nível 
educacional e solteiras sentiram dor no parto com maior intensidade. (Dannenbring 
et al., 1997; Fridh et al., 1988; Reading & Cox 1985, Luís, 2008 cit. por Vicente, 
2009, p. 26)”. 
 

Foi perguntado as participantes sobre a questão do aborto, onde cinco (05), 83,3% da 

amostra falaram que não sofreram aborto e uma (01), 16,6% relatou que sofreu um aborto 

provocado. 

Segundo Chatel2

 

 (1995) apud Sarmento e Setúbal (2003, p. 266): “Aborto provocado: 

é resultante de uma ambivalência que, embora comum a todas as gestações, torna-se muito 

perturbadora, revestindo a gravidez de um caráter tão persecutório (por fatores internos e/ou 

externos), que fica impossibilitada de ser levada adiante”. 

Muitas mulheres ficam se sentindo culpadas por realizar o aborto, o que irá influenciar 

nas gestações futuras, o que pode causar um maior nível de preocupação. 

De acordo com Freire e Chatelard (2009, p. 1010), “A possibilidade de ter a gravidez 

interrompida estabelece uma nova interação entre a mãe e o bebê. Uma relação objetal, 

baseada em inseguranças, medos e defesas, resultará em uma estruturação psíquica do objeto, 

o bebê, distinta dos bebês de mães que não sofreram perdas fetais”. 

 De acordo com o número de consultas de pré-natal, quatro (04), 66,6% falaram que 

realizaram mais de seis consultas de pré-natal, já duas (02), 33,3% realizaram menos de seis 

consultas. Dentro dessas duas (02) que realizaram menos de seis consultas, uma (01) relatou 

que fez esse número, devido ao descobrimento da gravidez tardiamente.  

 A consulta de pré-natal é o lugar onde a gestante pode falar abertamente dos seus 

anseios, medos, das suas preocupações em geral com um profissional de sua confiança sem 

ser criticada por isso. É importante o profissional que realiza esse pré-natal abordar questões 

sobre: técnica de relaxamento, dor, ansiedade, preocupações, medo que a gestante possa ter e 

prepara-la da melhor forma possível para o momento de trabalho de parto e parto.  

                                                 
2 CHATEL MM. Mal-estar na procriação: as mulheres e a medicina da reprodução. Campo Matêmico; 1995. 
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Os resultados mostram que o planejamento do parto parece ser benéfico para 
algumas mulheres em termos de medo, dor e preocupação em relação ao bebé 
durante o parto. Deste modo, a implementação de medidas que promovam 
ainformação, suporte emocional e envolvimentos nas tomadas de decisão por parte 
dos serviços de saúde materno-infantis poderiam constituir uma mais-valia para o 
melhoramento das experiências dos pais. (COSTA,PACHECO e FIGUEIREDO 
2012). 

 

Com a relação a complicações no pré-natal, quatro (04), 66,6% falaram que não 

tiveram e duas (02), 33,3% relataram que tiveram complicações, como: sangramento, infecção 

urinária, descolamento placentário e plaquetomia.  

 Sobre o profissional que acompanhou o pré-natal, três (03), 50% falaram que foi o 

médico que realizou esse acompanhamento e três (03), 50% relataram que foi o enfermeiro. 

 Conforme a idade gestacional, quatro (04) participantes do estudo, 66,6% foi superior 

a 38 semanas e duas (02), 33,3% tiveram a idade gestacional menor que 38 semanas.  

 

4.2 Categorias 

 

 Das entrevistas surgiram as seguintes categorias relacionadas as preocupação das 

primíparas em relação ao trabalho de parto e parto e as ações do enfermeiro para amenizar 

essas preocupações: as preocupações encontradas e a figura do acompanhante, e ações do 

enfermeiro em prol da mulher no trabalho de parto e parto. 

 

4.2.1As preocupações encontradas e as amenizadas 

  

Nessa categoria vamos abordar as preocupações que surgiram durante as entrevistas e 

a figurante do acompanhante em ajudar a mulher durante do trabalho de parto conseguindo 

minimizar as preocupações das primíparas. Foram criadas três subcategorias: as preocupações 

ditas, as preocupações não ditas e as preocupações amenizadas pelo acompanhante. 

 

As preocupações ditas 

 

Nessa subcategoria serão abordadas as preocupações das primíparas que apareceram 

em suas falas. 

 Para as parturientes, principalmente para as primíparas, o parto é um marco em suas 

vidas que mexe com sua sexualidade e com suas emoções. Essa experiência de parto irá 

marcar a vida das mesmas, sendo de forma positiva ou negativa. 
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 A maioria das preocupações das gestantes é originada pelas ansiedades e medos que 

elas possuem durante o trabalho de parto e parto e esses sentimentos surgem devido ao fato 

das mulheres, principalmente as que estão tendo o seu primeiro filho, estarem passando por 

situação ainda desconhecida para elas.  

De acordo com Oliveira et al (2010): 
 

 As parturientes vivenciam curiosidade e expectativa durante toda a gestação. No 
período em que percebem que o nascimento está prestes a acontecer, a ansiedade 
aumenta, porém, esse não é o único sentimento experenciado por elas durante esse 
momento: a insegurança e o medo da morte se somam ao sentimento de proteção e 
temor da perda, característicos da maternidade. A mulher, que se transformará em 
mãe, teme por complicações obstétricas que possam surgir e lhe impedir de desfrutar 
os primeiros momentos de convívio com o filho tão aguardado. 
 

Uma das preocupações que as primíparas relataram com maior frequência, foi à 

questão da dor do parto:  

Ai... era muito dor por causa dessa infecção que tive, ai eu ficava 
pensando: eu falo para eles que tô sentindo muito dor, que não 
aguento ela mais aqui dentro ou não, meu Deus do Céu? (HJS) 
 
Senti da dor que falam que a gente sente... (CDSP) 
 
Fiquei preocupada mais com a dor né? Por mais que as pessoas 
expliquem que vai ser uma dor muito forte, você nunca está 
preparada, psicologicamente, para essa dor tão forte. Me deu um 
desespero assim... da dor, que te dá vontade de fazer tudo, de 
evacuar, de vomitar, de me urinar, de tudo... (CSS) 
 
Sei lá, não sei explicar não... A dor foi muito forte, dói muito. 
(KSPB)  

 

A questão da dor no trabalho de parto e parto é um conceito que ronda as mulheres 

durante gerações e muitas gestantes, principalmente as primíparas, possuem o medo de 

escolher o parto normal devido ao fato de ter receio de sentir essa dor tão forte como é 

passado de mãe para filha.  

De acordo com Oliveira et al (2010), 

 
o conceito de parto como um momento de dor é transmitido de geração em geração 
e, possivelmente, causa medo nas parturientes, principalmente nas que nunca 
vivenciaram esse momento, contribuindo para o aumento da sensação de dor e 
dificuldade. 

 
Muitas das vezes, a dor está diretamente relacionada à ansiedade que a mulher 

vivencia durante o trabalho de parto e parto. Então quanto mais ansiosa a mulher estiver, mais 
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dor irá sentir. É importante que a gestante tenha uma boa preparação para o parto, para que a 

ansiedade seja minimizada e consequentemente o nível da dor.  

Para Lebovici3

Gorgulho

 (1987) apud Lopes et al (2005, p.248), “as relações entre dor e a 

ansiedade são recíprocas: a dor acentua a ansiedade, e a ansiedade incrementa a dor”. 

 Conforme as falas das participantes desse estudo, outra preocupação levantada foi em 

relação ao tempo, ligada a idade gestacional. Algumas participantes tiverem seus filhos com 

menos de 38 semanas e outras acima desse tempo. 

 

Senti, por causa da passagem do tempo né? Eu pensei que já tava 
passando do tempo (ECS) 
 
Tive. Ai... Pô, num momento diziam para mim que ela tinha que 
ficar mais tempo né? Dentro da minha barriga... Por que... Para 
ela se... desenvolver melhor... (HJS) 
 
Eu fiquei muito preocupada com ela, devido a idade gestacional, 
com a minha doutora que fez o pré-natal foi uma e aqui do médico 
que tava me atendendo, foi outra. Então com essa diferença fiquei 
com medo, mas tava com o tempo bom... pelo médico daqui que eu 
confiei né? (CSS) 
 

 A idade gestacional, principalmente quando é abaixo de 38 semanas, traz preocupação 

para as mulheres, conforme foi demostrado nas falas anteriormente. A questão da 

prematuridade é delicada, ainda mais relacionado ao seu primeiro filho e poderá influenciar 

na convivência familiar, no cuidado mãe-bebe, pois esse recém-nascido prematuro precisa 

ficar internado até se desenvolver completamente. É importante que o convívio familiar seja 

estimulado, fazendo com que a mãe visite seu filho com frequência, que amamente e seja 

orientada para isso e para que assim os laços sejam criados e fortalecidos.  
4

                                                 
3LEBOVICI, S. O bebê, a mãe e o psicanalista. Porto Alegre: Artes Médicas, 1987. 
4GORGULHO, FR, PACHECO STA. Amamentação de prematuros em uma unidade neonatal: a vivência 

materna. Esc Anna Nery Ver Enferm 2008 mar; 12(1): 19-24. 

(2008) apud Ramos e Cuman (2009, p.303): 

 
A prematuridade também interfere na convivência familiar, no relacionamento, na 
proximidade, nos cuidados e na amamentação. As mães, ao se defrontarem com a 
vivência da hospitalização de seu filho, se deparam com as impossibilidades citadas 
e mostram-se ansiosas, com dúvidas e dificuldades diante dessa realidade. 
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Segundo Sarmento e Setúbal, (2003, p. 267) surgem sentimentos de culpa por estarem 

assustados, distantes, com medo e com dificuldades em se aproximar do bebê, culpa por não 

ter podido levar a gestação adiante, de não ser uma mãe capaz. 

 Uma das participantes do estudo que possuía idade acima dos 35 anos mostrou que a 

sua preocupação durante o trabalho de parto e parto era em relação a sua idade, que segundo o 

Ministério da Saúde um dos fatores de risco para a gravidez atual é idade menor que 15 e 

maior que 35 anos. Devido ao fato de ser mais velha que a média tanto para ter um filho como 

para ter o seu primeiro filho, esta possuía o medo de acontecer algo com o bebê e, também, 

por ser uma gestação de alto risco tanto por causa da idade materna tanto por causa de 

algumas complicações que ocorreram durante o pré-natal. 

 

Eu senti por que, pela idade, por todos os problemas né? Como o 
da plaqueta muito baixa podia ter hemorragia, que era perigoso. 
Então a minha preocupação foi essa também.”(JAA) 
 

 Segundo Tedesco5

 Tal estado de tensão foi vivido como de grande sofrimento para o qual 
contribuíram, certamente, numerosos fatores, entre os quais, os processos 
fisiológicos da parturição, sentidos como insurportavelmente dolorosos, assim como 
os processos psicológicos sinalizados por manifestações de angústia e ansiedade e 
pelo que foi recorrentemente referido como medo, percebido como não menos 

 (1997) apud Gomes et al (2008, p. 100), 

 
A gravidez de alto risco pode apresentar, tanto para a gestante como para a equipe 
médica, um indicativo de maiores problemas emocionais e sociais associados a 
vivência desse período da vida. Por estas razões, a gestante incluída em um grupo de 
gravidez de alto risco tende a se sentir mais frágil, apreensiva e impotente. 
Associado a isto ocorre um incremento dos níveis de ansiedade materna. 
 

A última preocupação que foi falada durante as entrevistas foi de acontecer algo com o 

bebê. Conforme o trecho:  

 

Senti. Ai... senti... muito medo dela... Muito dor assim e ai senti 
medo dela, sei lá, de quebrar alguma coisa dela... Sei lá, não sei 
explicar não... (KSPB) 
 

As primíparas sentem vários tipos de preocupaçõesdevido ao enfretamento com o 

desconhecido, o que gera medo, ansiedade.  

Conforme Silva e Siqueira (2007, p. 132): 

 

                                                 
5TEDESCO, J. Aspectos emocionais da gravidez de alto risco. Em M. Zugaib, J. Tedesco& J. Quayle (Orgs). 
Obstetrícia psicossomática (pp. 99-108). São Paulo: Editora Atheneu, 1997. 
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doloroso, segundo os depoimentos – medo da dor, da morte, dos agravos a saúde, de 
imperfeições. 
 

As primíparas, pelo fato de estarem passando pela primeira vez pelo processo de 

trabalho de parto e parto, sentem muito mais preocupação do que as multíparas. É importante 

que o enfermeiro e outros profissionais de saúde possuem paciência e tente esclarecer suas 

dúvidas para que as preocupações que foram abordadas aqui sejam minimizadas.  

 

As preocupações não ditas 

 

Nessa subcategoria serão abordadas as preocupações não expressadas abertamente nas 

falas das primíparas. 

Analisando o conteúdo das entrevistas coletadas, podemos perceber que algumas 

preocupações que as mulheres tiveram durante o trabalho de parto e parto não foram 

abertamente expressadas. 

De acordo com Tedescoet al (2004, p. 791-792), 

 
A gestação representa período único e especial na vida da mulher, no qual a 
sensação de tornar-se mãe confunde-se muitas vezes com incertezas, medos e 
inseguranças. Esse fato aflora nas primigestas, especialmente no que se relaciona ao 
momento do parto. 

 
As falas transcritas apontaram para: o receio de acontecer algo com ela própria, ou 

com o bebê por morte esofrimento fetal. 

 
Ai, depois disso fiquei com aquela coisa no pensamento, será que 
ela devia ter ficado mais tempo aqui dentro? Será que ela vai 
passar bem? (HJS) 
 
...de ta tudo bem com ele lá dentro né? (CDSP) 

 

 O profissional de saúde precisa respeitar a gestante como um sujeito que possui sua 

cultura, suas crenças e suas emoções para tentar amenizar essas preocupações durante o 

trabalho de parto e parto.  

Como dito anteriormente, é importante que esses receios sejam trabalhados durante o 

pré-natal, e durante o trabalho de parto e parto sejam apenas reforçados. 

 Brasil (2003)6

                                                 
6BRASIL. Ministério da Saúde. Parto, aborto e puerpério: assistência humanizada à mulher. Brasil: Ministério da 
Saúde, 2003. 

 apud Parada e Tonete (2008, p. 41),  
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 Os métodos de preparação para o parto objetivam, em geral, evitar a tríade medo-
tensão-dor, pois se considerada o que o conhecimento destrói o temor e evita a 
tensão, controlando a dor. 

 
Conforme Parada e Tonete (2008, p. 41) a ausência de apoio, atendimento ou 

orientação pode resultar em medo – de morrer ou de perder o bebê – e, em muito sofrimento. 

Amenizando essas preocupações, as primíparas poderão participar ativamente do seu 

trabalho de parto e parto e terão uma experiência de parto positiva o que influenciará nos seus 

futuros partos.  

 

As preocupações amenizadas pelo acompanhante 

 

Nessa subcategoria serão abordadas as preocupações das primíparas amenizadas pelo 

acompanhante. 

A presença de um acompanhante durante o trabalho de parto e parto só traz benefício 

para a gestante.  

De acordo com Domingues (2002) as mulheres valorizaram o conforto físico e o 

suporte emocional proporcionados pelo acompanhante familiar e manifestaram o desejo de 

que essa prática fosse estendida a todas as maternidades. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS)reconhece que a presença do acompanhante 

só traz benefícios durante o trabalho de parto e parto.  

Segundo o guia prático da OMS (1996), os benefícios de ter a presença do 

acompanhante durante o trabalho de parto e parto são: diminuição do tempo de trabalho de 

parto, menor necessidade de medicação e analgesia, menor necessidade de parto operatório ou 

instrumental.  

É importante para a mulher que tenha alguém em que confie durante esse momento tão 

especial em sua vida.  

 Atualmente, as mulheres possuem o direito de escolher alguém para estar com ela 

durante o parto e pós-parto.  

Leal7

                                                 
7LEAL MC, GAMA SGN, CAMPOS MR, CAVALINI LT, GARBAYO LS, BRASIL CLP, et al. Fatores 
associados à morbi-mortalidade perinatal em uma amostra de maternidades públicas e privadas do Município do 
Rio de Janeiro, 1999-2001. Cad Saúde Pública 2004; 20 Suppl 1:520-33. 

(2004) apud Dias e Deslane (2006, p. 2652) aponta que: 
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O Rio de Janeiro foi o primeiro município no Brasil que regulamentou a presença de 
acompanhantes no trabalho de parto e parto nas maternidades próprias da sua rede. 
Embora no início da sua implantação houvesse muita resistência dos profissionais 
em garantir a presença do acompanhante (e esta resistência persiste), atualmente 
para cerca de 40% das usuárias da rede municipal ela tem sido garantida, ao passo 
que esta possibilidade só foi possível para cerca de 6% das usuárias dos outros 
serviços do SUS. 
 

Analisando as entrevistas coletadas, de todas as mulheres, que tiveram um 

acompanhante durante o seu trabalho de parto e parto, emergiu das falas das mesmas as 

preocupações amenizadas, por terem uma pessoa de confiança ao seu lado ajudou durante 

esse momento especial. 

De acordo com Domingues (2002) as mulheres valorizaram o conforto físico e o 

suporte emocional proporcionados pelo acompanhante familiar e manifestaram o desejo de 

que essa prática fosse estendida a todas as maternidades. 

 Todas as primíparas falaram que o acompanhante as deixaram mais calmasatravés de 

palavras de apoio e com simples gestos, como: segurar a mão, fazer massagem. Isso demostra 

que deixando as gestantes mais calmas, os níveis de preocupações destas diminuem, fazendo 

com que o momento de trabalho de parto e parto seja mais proveitoso para a mulher, bebê e 

acompanhante.  

 
Me ajudou muito, ele me ajudou a beça. Tipo assim, ele não me 
deixou ficar mais nervosa, me ajudava a levantar, subir e fazer 
quando vinha as contrações, me ajudou a beça. Me deixou mais 
calma né? Mandava eu apertar a mão dele... (ECS) 

 
Me ajudou, é bom uma pessoa assim presente. Ele me dava forças, 
palavra de incentivo, as vezes ficava um pouco nervoso também, 
mas me ajudou, porque é bom ter uma pessoa assim próxima a 
você presente.(JAA)  

 
Me ajudou sim. Ah... me apoiando, fazendo massagem, segurando 
a minha mão... Me ajudando a me movimentar quando eu queria 
ne? Tentando me deixar mais calma... (CDSP) 
 
Ele ficava me orientando para me acalmar por ele saber que 
realmente ir doer ne? ...A presença dele me ajudou mais do que ele 
falando... (CSS) 

 

Ajudou. Ela me dando força, me dando a mão, segurando a mão 
dela. (KSPB) 

 

 A presença do acompanhante, como visto nas falas acima, foi importante para que a 

mulher se acalmasse e pudesse ter o controle desse momento, em que sua opinião e 
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participação são fundamentais. Com uma pessoa sempre ao seu lado, a primípara se sente 

cuidado, apoiada nesse momento de fragilidade emocional.  

Segundo Coutinho, Baptista & Morais8

 

4.2.2. Ações do enfermeiro em prol da mulher no trabalho de parto e parto 

 

Nessa categoria vamos abordar as ações do enfermeiro em prol da mulher no trabalho 

de parto e parto que surgiram durante as entrevistas. 

Há muito tempo, o parto deixou de ser algo natural para um procedimento com 

excessiva intervenção médica e hospitalar. Segundo Ackeret al (2006, p. 647-648), 

 
Os rituais que cercam o nascimento modificaram-se ao longo do tempo, em virtude 
de influências significativas do avanço da ciência. O nascimento já foi parte do 
cotidiano das famílias. Acompanhado por mulheres parteiras no domicílio e 
marcado por grande envolvimento afetivo, permitia que a natureza agisse sem 
interferências. Atualmente o nascimento está cercado de procedimentos técnicos 
desenvolvidos para aumentar a segurança do parto, porém está afastado da família, 
do componente humano e afetivo. 

 
Isso acaba gerando vários tipos de preocupações, como medo de acontecer algo com o 

bebê; da dor intensa; de não conseguir parir; do bebê nascer prematuro e o enfermeiro, com o 

seu cuidado, pode auxiliar a mulher durante o trabalho de parto e parto com simples gestos, 

como conversar com ela; realizar massagem; utilizar palavras de conforto, amenizando esses 

sentimentos, como o medo e a ansiedade.  

 (2002)apud Baptista, Baptista e Torres (2006, 

p. 40): 

 
Um adequado suporte social proporciona também apoio a alguns momentos 
particularmente diferenciados no decorrer da vida dos seres humanos, como por 
exemplo os períodos de puerpério, parto e pós-parto, favorecendo, inclusive as 
gestantes e puérperas um maior controle do ambiente e autonomia, fornecendo 
esperança, apoio e proteção. 

  

É importante que o profissional de saúde, principalmente o enfermeiro, facilite a 

presença do acompanhante e oriente sobre como ele poderá fazer para ajudar a mulher, 

estimulando-o a participar do processo de trabalho de parto e parto junto com ela. 

                                                 
8COUTINHO, D.S., BAPTISTA, M.N. & MORAIS, P.R. (2002). Depressão pós-parto: prevalência e correlação 
com o suporte social. Infanto – Revista Neuropsiquiatra da Infância e Adolescência, 10(2), 63-71. 
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Segundo Branden9

Para Brasil, no Manual Assistência pré-natal

 (2000) apud Almeida e Oliveira (2005, p. 87-88), “O nascimento 

do filho é uma experiência estressante para a mulher e o apoio constante do enfermeiro pode 

ajudar a atenuar o estresse emocional e o desconforto físico neste período”. 

 É importante que o enfermeiro realize uma assistência humanizada, pois a mulher 

precisa ser visualizada com um indivíduo biopsicossocial, e esse contato resulte em uma 

relação de confiança mutua.  
10

                                                 
9BRANDEN, P.S. Assistência materno-infantil. São Paulo: Reichmann S. Affonso, 2000. 
10 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde, Saúde da Mulher. Assistência pré-natal: 
manual técnico. Brasília, 2000. 

 (2000) apud Almeida e Oliveira (2005, p. 

88): 
O Ministério da Saúde preconiza estabelecer uma relação de confiança entre os 
profissionais de saúde e a mulher durante o processo de parturição, que compreende 
o respeito aos sentimentos e cultura da gestante, disposição para ajudar a mulher a 
diminuir a ansiedade e insegurança neste processo e informação e orientação a 
parturiente sobre o trabalho de parto e parto. 

 

Durante a entrevista foi perguntado as primíparas se o enfermeiro poderia ter feito 

algo a mais para diminuir as suas preocupações durante o trabalho de parto e parto. Essa 

pergunta foi feita para podermos visualizar se as mulheres são compreendidas durante esse 

momento marcante em suas vidas.  

As mulheres entrevistadas responderam que os enfermeiros deram atenção as suas 

preocupações e prestaram uma boa assistência, dando atenção, escutando suas angústias, 

administrando medicação para dor e fazendo tudo que estava ao seu alcancedurante o trabalho 

de parto e parto. O apoio desses profissionais na hora do trabalho de parto e parto faz toda a 

diferença e fica gravado na memória dessas mulheres. Esse apoio foi passado através de 

conversas entre paciente e enfermeiro fazendo com que a mulher ficasse mais calma, 

escutando-as, passando instruções do que fazer e como agir durante determinada fase do 

trabalho de parto e parto.   

 
Deu, as enfermeiras. Eles tudo me trataram bem, conversaram 
comigo. Eles conversavam, me acalmava. Falava que quando 
vinha as contrações para fazer força, não atrapalhar. Conversava 
comigo normal. (ECS) 
 
O enfermeiro. Todos eles assim me trataram muito bem né? 
Especialmente o enfermeiro que tava me acompanhando, falando 
que ia dar tudo certo, me deu bastante apoio assim., mesmo com a 
idade avançada assim né? Que vai dar tudo certo... (JAA) 
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O enfermeiro. Todos me trataram muito bem. Me deram apoio, 
força, falando para eu ficar calma. Me escutaram, meajudavam a 
fazer força para o bebe sair... (CDSP)  
 
Os enfermeiros realmente me atenderam super bem, ficaram me 
acalmando, me passando as instruções de como seria essa dor e a 
dor conforme eu fui sentindo me dava um desespero, gente socorro, 
ficava desesperada. (CSS) 

 

 As entrevistadas ainda responderam que os enfermeiros fizeram o que estava ao seu 

alcance durante o trabalho de parto e parto das mesmas, para amenizar as suas preocupações 

durante esse momento de suas vidas. Quando questionadas se o enfermeiro poderia fazer algo 

para amenizar suas preocupações durante o trabalho de parto e parto, responderam: 

 

Não, porque eles me ajudaram a beça. Já tinha me ajudado, então 
nem tenho o que falar (ECS) 
 

Eu acho que não. (HJS) 
 

Eu acho que eles fizeram, assim, bastante, entendeu? 
Principalmente, a enfermeira que estava ali me acompanhando. 
(JAA) 

 
Acho que não... Eles me ajudaram muito. Tudo que eu precisava 
eles me ajudaram. (CDSP)  

 
Acho que dor, realmente, tem hora que não dá para eles fazerem... 
o filho não fica no corpo deles. Eles tentam acalmar falando que é 
normal.(CSS) 

 
Não, acho que foi tudo feliz, me trataram muito bem quando 
cheguei aqui. Num acho não... (KSPB) 

 

 O enfermeiro necessita saber como se desenvolve o processo do trabalho de parto e 

parto para poder dar suporte e orientar a mulher e aos seus familiares e acompanhante sobre o 

desenvolvimento desse momento, transmitindo confiança e segurança, e prestando os 

cuidados de enfermagem adequados. 

Desta forma criando um vínculo entre o profissional e a parturiente, que será de vital 

importância para que a mulher tenha uma boa experiência do seu trabalho de parto e parto.  

Segundo Dias e Deslandes (2006, p. 2650): 

 
 Quando um membro da equipe de saúde faz um vinculo com a parturiente ela se 
sente acolhida e cuidada, mesmo que esse profissional não permaneça com ela 



37 

 

durante todo o tempo. Em nosso estudo, a presença de um profissional (geralmente 
de enfermagem) que deu algum tipo de atenção durante o trabalho de parto, 
associada a ausência de complicações com a mulher ou com o bebê foi apontada 
como motivo para satisfação em relação a assistência ao parto anterior 

 

 O principal papel do enfermeiro é cuidar do paciente, e por isso, no caso da mulher em 

trabalho de parto e parto, precisa estar atento à mulher indivíduo, e não somente a expulsão do 

bebê.  

Propiciar um ambiente adequado à parturiente nesse momento deixa-la fazer barulhos 

e gritar conforme for à vontade dela, deixa-la deambular e ficar na posição que desejar. Com 

isso, a mulher irá classificar a experiência de trabalho de parto e parto positivamente e levará 

isso para as próximas gestações.  

Segundo Radunz11

 

 (1999) apud Carraroet al (2006, p. 98), “Cuidar é olhar, 

enxergando; ouvir, escutando; observar, percebendo; sentir, empatizando com o outro, 

estando disponível para fazer com ou para o outro.” 

O enfermeiro não pode esquecer que uma das suas principais funções é o cuidado. E 

essa função engloba várias questões, como promover o conforto da paciente, olhá-la de forma 

integral e não apenas como um ser que vai dar vida a outro ser. Essa questão é importante 

para oferecer uma assistência de qualidade para a paciente e realizar um bom trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11RADÜNZ, V. Cuidando e se cuidando: fortalecendo o self do cliente oncológico e o self da enfermeira. 
Goiânia (GO): AB; 1999. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste estudo foi possível perceber que durante o trabalho de parto e parto, as 

mulheres, principalmente as primíparas pelo fato de estar enfrentando algo novo, ficam 

preocupadas e como esse momento fica marcado em suas vidas, refletindo em outras 

gestações futuras. 

 É importante que os sentimentos das mulheres em trabalho de parto e parto não sejam 

ignorados pelos profissionais de saúde, principalmente o enfermeiro, pois esse cuidado de 

escutar as suas preocupações e proporcionar uma assistência individualizada e humanizada irá 

fazer todo diferença nesse momento tão estressante. 

 A preparação fornecida pelo enfermeiro, à mulher para o trabalho de parto e parto é 

fundamental para que os seus níveis de preocupação possam diminuir e para que assuma o 

papel de protagonista durante esse momento tomando as decisões sobre o seu corpo e 

participando ativamente delas.  

 Diante dos sujeitos estudados, que foram as puérperas primíparas de parto normal, 

buscou-se conhecer as preocupações das primíparas acerca do trabalho de parto e parto e 

propor ações do enfermeiro para amenizar esse sentimento e percebeu-se que um dos maiores 

receios apontados por elas seria a dor, que durante séculos na literatura mundial e no saber 

popular, é posta como uma dor muito forte e quase que insuportável.  

Em segundo lugar, quanto às preocupações, aparece a possibilidade de seus filhos 

nascerem prematuros ou pós-termo, ou seja, antes de 38 semanas e acima de 42 semanas, 

respectivamente. Em terceiro lugar, o receio de acontecer algo com elas próprias e seus filhos 

recém-nascidos.  
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Emergiram do estudo duas categorias: As preocupações encontradas e amenizadas e 

asações do enfermeiro em prol da mulher no trabalho de parto e parto. 

Entendeu-se que com as falas é importante para essa mulher em trabalho de parto e 

parto ter por perto alguém de confiança durante esse momento, no caso o enfermeiro, que 

deve proporcionar uma assistência de qualidade, que no entendimento das mesmas, é 

apontada como sinônimo de atenção.  

Os profissionais de saúde obstétrica não ignoraram as preocupações dessas gestantes 

acalmando-as, e desta forma oportunizando para que estas tivessem uma percepção positiva 

do trabalho de parto e parto.  

 Identificou-se que muitas mulheres não receberam uma boa preparação para o trabalho 

de parto e parto durante o pré-natal, pois as mesmas apontaram angustias e nervosismo 

durante esse momento.  

O profissional de saúde obstétrica, tanto o enfermeiro como o médico, durante as 

consultas de pré-natal, necessita transmitir o maior número de informações e orientações 

sobre o trabalho de parto e parto, principalmente para as primíparas, para que durante o tão 

esperado momento a mulher possa aproveitar e participar de forma efetiva.  

O enfermeiro durante o trabalho de parto e parto irá reforçar o que a mulher aprendeu 

durante o pré-natal, como técnicas de relaxamento, as etapas do trabalho de parto. É 

importante, também, que o esse profissional incentive o acompanhante a participar desse 

momento, como ajudar a gestante a se locomover, realizar massagem, ajudar a mulher na 

respiração.  

O enfermeiro necessita promover o conforto, diminuindo a intensidade da luz, deixar a 

mulher se expressar da forma que quiser, sendo gritando ou não querendo conversar. É 

importante que a individualidade de cada gestante seja respeitada nessa hora tão importante. 

 Portanto, conclui-se que as primíparas possuem muitas preocupações, medos, 

inseguranças durante o trabalho de parto e parto, e que estes podem ser amenizados com uma 

preparação adequada e uma assistência de qualidade durante esse momento. 

A preocupação em minimizar os receios das parturientes, não é apenas do profissional 

de saúde obstétrica, enfermeiro ou médico, que irá estar com ela durante o trabalho de parto e 

parto, mas, também, do profissional que irá realizar o pré-natal.  

A articulação entre esses dois momentos da assistência irá fazer com que a mulher 

fique mais calma, reduzindo as preocupações, diminuindo as possíveis complicações durante 

o trabalho de parto e parto e fazendo com que esse momento seja marcante para essa mulher 

de forma positiva.  
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Análise de dados              X X X  

Construção das Considerações Finais                X  
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APENDICE II – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA de AFONSO COSTA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MATERNO-INFANTIL E 

PSIQUIATRICA 

PROJETO DE PESQUISA: As preocupações das primíparas em relação ao trabalho 

de parto e parto. 

Pesquisador Responsável: Prof.ªMs. Bianca Dargam Gomes Vieira. 

Coleta de dados: Monique Gonzalez de Souza. 

Instituição: Hospital Universitário Antônio Pedro 

  
A Sra. está sendo convidada a participar da pesquisa “As preocupações das primíparas em relação ao 

trabalho de parto” realizada com as puérperas em puerpério imediato que se encontram no alojamento conjunto. 

 A pesquisa tem como objetivo identificar as preocupações das parturientes no parto normal e 

qual foram à assistência recebida do enfermeiro para amenizar esse sentimento.  Será realizada uma entrevista na 

qual a Sra. responderá algumas questões importantes para o estudo. 

Sua identidade será mantida em sigilo, para isso a Sra. será identificada pelas iniciais do seu nome e 

sobrenome. A pesquisa não trará riscos a sua saúde e não será utilizada para qualquer outro objetivo a não ser 

aqueles já mencionados. Muitos serão os benefícios, dentre eles a possibilidade da melhoria da assistência de 

enfermagem obstétrica.  

A participação é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a qualquer momento, sem prejuízo 

à continuidade do curso. Tendo tomado conhecimento das características de sua participação, e caso esteja de 

acordo, solicito sua assinatura na parte inferior do presente documento.  

Sua participação é voluntária, podendo a qualquer momento você se recusar a responder as perguntas ou 

desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o 

pesquisador ou com a instituição. Você não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. É válido 

ressaltar que este estudo não oferece risco de qualquer natureza biológica ou psicologia. 

Para tanto, se faz necessário realizarmos entrevista gravada a fim de registramos sua fala e não 

perdermos os detalhes de sua expectativa. Suas respostas serão transcritas e ficarão anônimas e confidenciais, 

isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Os dados coletados serão 

utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados e publicados em eventos e/ou revistas científicas.  

O benefício relacionado com sua participação será de indicar ações para que o enfermeiro possa 

oferecer uma assistência de qualidade às parturientes durante o trabalho de parto e parto visando amenizar os 

medos e os anseios que a mulher possa apresentar para que seu trabalho de parto e parto atenda as expectativas. 

Você 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.            
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Obrigada pela participação, 

________________________________________ 

Monique Gonzalez de Souza. 

 
 
 
Nome do Voluntário: _________________________________________________________ 
Idade: __________anos 

RG: ___________________________ 

Declaro conhecer que serei entrevistado (a), tendo minha identidade preservada e que o trabalho 

contribuirá para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da assistência de enfermagem obstétrica. Além 

disso, estou sabendo que receberei respostas ou esclarecimentos a qualquer dúvida acerca dos procedimentos, 

riscos, benefícios e outros assuntos relacionados à pesquisa. Fui informado (a) a respeito da possibilidade de 

retirar o meu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo; e que as informações 

relacionadas com a minha privacidade serão mantidas em segredo. 

 Eu,___________________________________________________________________, RG no 

_____________________________, declaro ter sido informada e concordo em particular como voluntário da 

pesquisa acima descrita. 

    Niterói, _________de_______________de2013. 

_______________________________ 
Assinatura do Voluntário 
 
 _________________________________________ 
Assinatura do responsável por obter o consentimento 
 
_______________________________                                         
Testemunha 
 
_____________________________________ 
Testemunha                                                                  

 

Monique Gonzalez de Souza 

RG: 20558855-1 – DETRAN-RJ 

CPF: 139448687-14 

E-mail: nique_gonz@hotmail.com 

Tel: (21) 86588473 

 

 

 

 

 

Bianca Dargam Gomes Vieira 

RG: 09735793-3 – DETRAN-RJ 

CPF: 029155837-22 

E-mail: biadargam@gmail.com 

Tel: (21) 2629-9457/7738-8025 
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APÊNDICE III – Roteiro da Entrevista 
 

 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MATERNO-INFANTIL E 
PSIQUIATRICA 

 
 
Projeto de Pesquisa: As preocupações de uma primípara em relação ao trabalho de 

parto e parto.  
Orientadora: ProfaMs Bianca Dargam Gomes Vieira 
Acadêmica: Monique Gonzalez de Souza 
 
 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 
 
 

CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL 
 
1. Identificação: 
2. Idade:  
3. Cor/Raça: ( ) Branca ( ) Pardo ( ) Negro ( ) Indígena 
4. Escolaridade: ( ) analfabeta ( ) ensino fundamental completo ( ) ensino 

fundamentalincompleto ( ) ensino médio completo ( ) ensino médio incompleto ( ) ensino 
superiorcompleto ( ) ensino superior incompleto 

5. Estado civil: ( ) solteira ( ) casada ( ) outros  
6. Religião: ( ) católica ( ) evangélica ( ) espírita ( ) outras:  
7. Renda familiar: (  ) menos de 1 salário mínimo ( ) 1 salário mínimo (  ) mais que  1 

salário mínimo 
8. Profissão: 
9. Abortos anteriores (qtos/provocados/espontâneos):  
10. Número de consultas de pré-natal dessa gestação: ( ) menos de 6  (  ) mais de 6 
11. Complicações no pré-natal (sim/não/qual): 
12. Profissional que acompanhou no pré-natal (medico/enfermeiro/não sabe): 
13. Idade Gestacional no parto: 
 
PERGUNTAS: 
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14. Você sentiu algum tipo de preocupação durante o seu trabalho de parto e 

parto? Se sim, qual (is)? 
15. Você teve acompanhante durante o seu trabalho de parto e parto? Você pôde 

escolher quem queria? 
16. (Fazer a pergunta somente se a anterior foi positiva) E a presença desse 

acompanhante te ajudou, reduzindo as suas preocupações, durante o seu trabalho de 
parto e parto? Como? Então, qual(is) preocupações ajudou a reduzir? 

17. Algum funcionário da maternidade te deu atenção em relação as suas 
preocupações na hora do seu trabalho de parto e parto? Se positivo, quem foi 
(profissão)? E de que forma ele fez isso? 

18. Você acha que o Enfermeiro poderia ter feito algo por você para reduzir as 
suas preocupações durante o seu trabalho de parto e parto? Se positivo, diga o que e 
como? 
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8.ANEXOS 
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ANEXO I – Autorização do Hospital Universitário Antônio Pedro 
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ANEXO II–Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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