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RESUMO  

 

As enfermeiras obstétricas da Casa de Parto David Capistrano Filho, durante a 

assistência ofertada às mulheres em processo de parturição, utilizam como tecnologia de 

cuidado o plano de parto, instrumento em que as gestantes trazem a idealização de como 

querem parir, descrevem seus desejos e motivações para o seu parto. O objeto de estudo 

versa sobre o plano de parto, segundo a percepção  das mulheres que pariram nessa 

Instituição. Os objetivos deste estudo foram: Identificar quais são os elementos que as 

mulheres utilizaram para criar o plano de parto; Descrever a construção do plano de parto 

durante o trabalho de parto e parto pelas mulheres; Analisar a percepção das mulheres em 

relação ao plano de parto como tecnologia de cuidado. Metodologia: Trata-se de um estudo 

descritivo com abordagem qualitativa. O cenário de estudo foi a Casa de Parto David 

Capistrano Filho (RJ) e as participantes da pesquisa foram 11 puérperas assistidas no processo 

de parto e nascimento. Os aspectos éticos da Resolução n
o
 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde foram respeitados e, após o aceite e liberação pelos Comitês de Ética em Pesquisa, deu-

se início à etapa de coleta dos dados, realizada durante o período de abril a junho de 2017, 

utilizando-se como instrumento a entrevista individual semiestruturada, baseada em um 

roteiro previamente estabelecido. Para análise dos dados, foi utilizada a técnica de análise de 

conteúdo, na modalidade temática, à luz do pensamento de Bardin. Resultados: O estudo 

apontou para o desenvolvimento de duas categorias: 1ª: Plano de parto como tecnologia do 

cuidado; 2ª: Segurança no processo de parturição a partir do plano de parto. Percebeu-se, de 

forma evidente, que na percepção das mulheres, o Plano de Parto é um instrumento 

fundamental por ser embasado nos conhecimentos adquiridos durante o pré-natal e oficinas 

para gestantes, fato esse considerado essencial para a autonomia feminina. Conclusão: Os 

resultados corroboram as diretrizes da Organização Mundial de Saúde e as políticas de 

humanização do parto e nascimento do Ministério da Saúde que traduzem, em seus 

documentos, a necessidade de uma assistência qualificada e segura, bem como a importância 

da presença da enfermeira obstétrica na condução dos partos de risco habitual, articulado com 

o trabalho humanizado, responsável e respeitoso. 

 

Descritores: Parto Humanizado; Enfermeiras Obstétricas; Direitos Reprodutivos. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The obstetric nurses from the birthing center “Casa de Parto David Capistrano Filho” 

during the assistance offered to women in labor, use the labor plan as a care technology, 

instrument in which the expectants bring to light how they want to give birth, describe their 

wills and motivations for their delivery. The object of study discourses the labor plan voiced 

by women who have given birth at this Institution. The objectives of this study were: Identify 

what are the elements women use in order to create the labor plan; Describe the use of the 

labor plan, done by women, during the labor and the childbirth; Analyze women’s perception 

regarding the labor plan as a care technology. Methodology: It is about a descriptive study 

with a qualitative approach. The study scenario was the “Casa de Parto David Capistrano 

Filho”, located in Rio de Janeiro and the participants of the research were 11 women assisted 

during labor and childbirth. The ethical aspects of the Resolution number 466/2012 of the 

Health National Council were respected and after acceptance and permission given by the 

Ethics on Researches Committee, the data collection started from April to June in 2017, using 

as an instrument individual semi structured interviews, based on a previously established 

script. For the analysis, the content analysis – on the thematic modality, in the light of thought 

of Bardin – was used. Results: The study pointed at the development of two categories: 1a: 

Labor plan as a care technology and 2a: Safety on the process of giving birth from the labor 

plan, when it was clear from the women’s point of view that the labor plan is a fundamental 

instrument which becomes based on the knowledge acquired during the prenatal and 

pregnancy workshops, fact that was considered essential for women’s autonomy. Conclusion: 

Those results corroborate with the guidelines of the World Health Organization and the 

humanization policies of labor and birth of the Health Ministry which translate, on their 

documents, the necessity of a qualified and safe assistance as well as the importance of the 

obstetric nurse professional conducting the usual risk labors, articulated with humanized, 

responsible and respectful work.  

 

Key Words: Humanized Childbirth, Obstetric Nurses, Reproductive Rights. 
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1. INTRODUÇÃO      

 

O objeto de estudo versa sobre o plano de parto, segundo a percepção das mulheres 

que pariram na Casa de Parto David Capistrano Filho.  

A minha motivação pela temática surgiu da minha vivência profissional, quando 

iniciei as atividades de Enfermeira Obstétrica no ano de 2009, na Casa de Parto David 

Capistrano Filho (CPDCF), onde atuam enfermeiros obstétricos e técnicos de enfermagem, 

espaço destinado à mulher e à família para a assistência humanizada e de qualidade ao ciclo 

gravídico-puerperal de risco habitual. 

Nessa Instituição, tive a oportunidade de participar de um modelo assistencial 

desmedicalizado
1
, com propostas de utilização de práticas obstétricas humanizadas, dentre as 

quais, encontra-se o estímulo e a orientação às gestantes para a confecção do próprio plano de 

parto. Esse instrumento é uma carta de intenção que a própria gestante escreve com 

declarações sobre quais atendimentos espera receber para si e para o seu bebê, procedimentos 

que aceita, suas expectativas e como quer ser tratada durante o processo de parto e 

nascimento.
2  

Essas declarações contidas no plano de parto, fazem aflorar o sentimento de 

empoderamento
*3

 nessas mulheres, pois se percebem com capacidade de decisão sobre as suas 

questões e o processo parturitivo, passando a ter voz e visibilidade
4 

enquanto protagonistas do 

seu parto e, por conseqüência, fazendo valer o seu direito reprodutivo. 

Assim, o empoderamento, na maioria das vezes, precisa da intervenção de fatores 

externos para que se possa entender o contexto de vida da mulher e, assim, intervir na sua 

realidade, fazendo com que se conscientizem de problemas que estão sobre suas vidas, tais 

como injustiças, para tomarem decisões no sentido de mudar esse cenário, o que pode levar ao 

aumento da autoestima, da autoconfiança, da participação nas decisões necessárias e da sua 

autonomia. Este conceito, portanto, vai ao encontro da construção do plano de parto como 

tecnologia de cuidado que favorece a autonomia das mulheres. 

                                                 

1
Desmedicalizado - cuidado na parturição, significando apresentar às mulheres opções de diferentes 

possibilidades na assistência ao parto, com o fazer respeitando a fisiologia, o direito de escolha de cada mulher e 

a exclusão do raciocínio clínico-médico como única alternativa, assim resgatando o parto como um evento 

feminino em que a mulher seja a protagonista (Progianti JM
1
).   


 Este estudo assumiu como conceito de empoderamento, aquele descrito por Horochovski

3
, que conceitua o 

empoderamento de pessoas, organizações ou um grupo, a partir da aquisição da capacidade de decidir , agir,  de 

motivar e de ter voz sobre situações que estão inseridas em sua vida, em diversas situações; exercício da 

autonomia plena. 
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As gestantes confeccionam o plano de parto porque são orientadas e estimuladas a 

fazê-lo durante o pré-natal e nas Oficinas, que são grupos educativos com a finalidade de 

preparar as mulheres para o parto, o nascimento e o puerpério.  

Essa vivência permitiu-me constatar que exerço a minha atividade profissional em um 

local que se diferencia da maioria das Instituições de Saúde que atendem ao parto e 

nascimento, pois favorece o empoderamento
4
 feminino por meio do incentivo e da 

valorização do plano de parto, ao devolver à gestante o papel de protagonista do parto e do 

nascimento, além do seu direito reprodutivo. 

O resgate dessa vivência remete ao início dos tempos, época em que as mulheres 

tinham seus corpos preparados para a reprodução da espécie. Todavia, com o passar dos anos, 

sua práticas e costumes que englobavam o parto têm variado bastante, de acordo com suas 

culturas e costumes, principalmente devido à institucionalização médica do acontecimento.
 5 

Atualmente, durante o processo parturitivo, as mulheres perderam a privacidade e a 

autonomia, foram separadas das suas famílias e submetidas à práticas intervencionistas, 

vivenciando o parto e esperando a dor, o desespero, o desrespeito e o abandono. 
5 

Neste contexto, a assistência obstétrica busca recursos em medicamentos para atenuar 

o sofrimento, notando-se que alguns profissionais tratam o parto como um processo de 

doença, não deixando que a mulher o vivencie de forma fisiológica. Entende-se que a 

enfermeira Obstétrica tem sido importante na tentativa de desmedicalizar o parto tratando-o 

como um evento fisiológico, colaborando para a autonomia da mulher durante esse 

fenômeno.
6
  

O parto tem um contexto diferente em cada país e em cada cultura. Segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), o parto é um processo natural em que as mulheres, 

por sua própria natureza, sabem parir e não precisam de intervenções, quando houver risco 

habitual. Nesse sentido, salienta também que mesmo a mulher grávida de alto risco pode ter 

um parto normal.
6 

Entretanto, a pesquisa Nascer no Brasil mostra que apenas 5% das 

mulheres dão à luz sem sofrer intervenções desnecessárias, afirmando que a medicalização do 

parto existe em todo o país.
 7
 

De acordo com o Ministério da Saúde, a gestação, o parto e o nascimento englobam 

vivências sexuais e reprodutivas de homens e mulheres, passando a ser um evento único para 

as famílias e comunidades, sendo uma experiência humana enriquecedora para quem a 

vivência.
8 

A humanização compreende princípios éticos e morais que podem ser traduzidos 

como um ambiente acolhedor e uso de tecnologia apropriada, evitando as intervenções 
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desnecessárias que, rotineiramente, causam danos à mulher e ao recém-nascido, garantindo 

uma assistência obstétrica e neonatal humanizada e segura, baseada em evidências científicas, 

evitando práticas intervencionistas. 
9 

Desta maneira, a humanização da assistência obstétrica vem sendo implementada cada 

vez mais como uma filosofia de trabalho, visando oferecer maior conforto físico e mental às 

mães e seus bebês, rompendo com a medicalização do parto, intencionando acabar com a 

utilização de práticas em saúde que não são comprovadamente benéficas, resgatando seu 

protagonismo no processo parturitivo. 
1,10

 

Em 2011, o Ministério da Saúde trouxe uma estratégia inovadora para o Brasil, qual 

seja, a Rede Cegonha que tem uma proposta de mudança no contexto do gestar e parir, 

garantindo à mulher seus direitos reprodutivos e de atenção humanizada durante toda a 

gravidez, o parto e pós-parto e, também, aos bebês um nascimento seguro e crescimento 

saudável. A Rede Cegonha elege a enfermeira obstétrica ou obstetriz como profissional 

responsável no acompanhamento de trabalho de parto e parto, capaz de avaliar qualquer 

intercorrência e encaminhá-la para o profissional médico.
11 

 

Isto porque, a enfermeira obstétrica tem seu habitus desmedicalizado, entendendo-se 

que esse habitus é o conjunto de conhecimentos práticos adquiridos ao longo do tempo, que 

lhe permite perceber e agir com naturalidade em um universo social dado
12

, fazendo com que 

compreenda e desenvolva o seu cuidado com base em tecnologias não invasivas e na 

educação em saúde.
 13 

A educação em saúde, também identificada como trabalho educativo na assistência 

obstétrica realizada pela enfermeira, objetiva melhorar a qualidade da atenção, o 

empoderamento da mulher e sua família por meio de orientações, estímulo e atividades em 

grupo em prol do fortalecimento da sua cidadania e dos vínculos familiar, profissional e 

institucional.
 13 

É devido a essa maneira de pensar e agir que as enfermeiras obstétricas da CPDCF 

estão envolvidas em um modelo humanizado de assistência segura ao parto fisiológico, 

enquanto representação simbólica de um conjunto de idéias guiadas por um paradigma 

próprio, diferente daquele vigente no sistema de saúde atual, pois respeita os saberes culturais 

das clientes e de suas famílias e os utiliza para trabalhar as práticas educativas.  

Desta maneira, na CPDCF, a gestante pode caminhar, comer, beber, tomar banho e 

receber massagens. A posição do parto, seja na água, deitada ou de cócoras, é escolhida pela 

mulher no momento em que confecciona o seu plano de parto ou pela decisão tomada por ela 

na hora do parto. Além do mais, o acompanhante pode estar presente a qualquer momento e,
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após o nascimento, o bebê não é separado da mãe. 

As enfermeiras obstétricas da casa de parto estimulam a construção do plano de parto 

como uma das ferramentas de empoderamento. Essa construção é estimulada durante o pré 

natal e nas oficinas de final de gestação, possibilitando que a gestante pense no que deseja no 

seu trabalho de parto e parto, tornando-se mais empoderada sobre o seu processo de 

parturição.    

O plano de parto, para a Organização Mundial de Saúde, é identificado como um dos 

primeiros itens, enquanto instrumento, que deveria ser estimulado no pré-natal para o uso de 

boas práticas na assistência ao parto e nascimento.
14

 Nesse sentido, o Ministério da Saúde 

recomenda  que o plano de parto tenha uma posição de destaque dentre as condutas que 

devem ser encorajadas durante a gestação.
 15 

A elaboração do plano de parto é um direito da mulher e, assim, deve ser respeitado 

por todos os profissionais de saúde da Unidade, sendo considerado um documento de caráter 

legal em que as mulheres escrevem suas escolhas, transmitindo para a equipe obstétrica os 

seus conhecimentos e vontades em relação ao parto.
 2,16 

Dessa forma, é importante aproveitar a atenção realizada no pré-natal para nortear a 

mulher e sua família e incentivar sua autonomia e empoderamento no processo de parto e 

nascimento, por meio da orientação e do estímulo à construção do plano de parto, 

contribuindo também para uma qualidade elevada da assistência, pois traz a gestante para esse 

processo participativo.
17 

Considera-se que o plano de parto, enquanto tecnologia não invasiva de cuidado de 

enfermagem obstétrica, ainda favorece uma assistência de qualidade por ser personalizado a 

cada gestante, gerando um vínculo entre a mulher/família e o profissional, assim levando a 

um trabalho de parto e parto satisfatórios.
18

 

Diante do exposto, tem-se como questões norteadoras:  

 Qual é o papel do plano de parto na assistência prestada às gestantes? 

 De que forma o plano de parto contribui para assegurar o cuidado centrado na 

mulher? 

Para elucidar estes questionamentos, foram formulados os seguintes objetivos:  

 Identificar quais são os elementos que as mulheres utilizaram para criar o plano 

de parto;  

 Descrever a construção do plano de parto pelas mulheres;  

 Analisar a percepção das mulheres em relação ao plano de parto como 

tecnologia de cuidado. 
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1.1 JUSTIFICATIVA, RELEVÂNCIA E CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

 

Hoje, no Brasil, são altos os índices de mortalidade materna e neonatal. Sabe-se que a 

maioria destes óbitos advém de causas evitáveis, principalmente como conseqüência da 

qualidade na assistência em saúde prestada. Além disso, observou-se através da pesquisa 

Nascer no Brasil, que as mulheres estão sofrendo intervenções desnecessárias no parto 

normal.
6
 

Diante disso, esse estudo justifica-se devido à importância de possibilitar discussões 

acerca de humanização, respeito, empoderamento e direitos reprodutivos, trazendo o resgate 

da mulher como protagonista do seu parto, fortalecendo-o como um evento fisiológico.  

Portanto, abordar o modelo humanizado de assistência obstétrica durante o trabalho de 

parto, parto e nascimento, a partir da vivência desse modelo, através do discurso feminino das 

usuárias do serviço público de saúde, possibilita desvelar os contextos e práticas assistenciais 

instituídos, bem como suas repercussões na condução e desfecho do processo parturitivo. 

A relevância da pesquisa evidencia-se por ser imprescindível a reformulação do 

modelo de assistência obstétrica, com a pretensão de delineamento do cuidado pautado nas 

evidências científicas atuais, almejando a redução dos riscos e danos, assim como a obtenção 

de melhores resultados maternos e neonatais.  

A contribuição do estudo, devido ao plano de parto ser um instrumento de 

comunicação com propriedade educativa que produz reflexões e quebra de modelos, aponta 

para a qualificação de atenção ao trabalho de parto e parto, por compreender que o plano de 

parto beneficia o fortalecimento da autonomia e do empoderamento das mulheres.
 18 

O estudo pretendeu, então, discorrer acerca da assistência em saúde obstétrica, 

suscitando valorosa reflexão sobre o tema em questão. Espera-se, portanto, que seus 

resultados fortaleçam a implementação do modelo humanizado de atenção ao parto e 

nascimento, permitindo reafirmar a importância da adequada construção do conhecimento, 

sua ampliação e a atualização constante do saber profissional, isto porque o investimento na 

qualificação da prática assistencial, tem o potencial de melhoria dos índices de saúde, gerando 

múltiplos benefícios, incluindo a satisfação das mulheres usuárias dos serviços de saúde e 

suas famílias.  

A inserção deste estudo no meio acadêmico-científico, através da linha de pesquisas 

“Atenção Integrada à Saúde da Mulher e da Criança” do Programa de Mestrado Profissional 

em Saúde Materno-Infantil da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense 

(UFF), fomenta sua condução e publicação, visando ao aperfeiçoamento da atenção obstétrica 
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baseada em evidências científicas atuais e a sustentação das políticas públicas de saúde.  

E ainda, este estudo poderá contribuir para a análise das práticas educativas oferecidas 

às mulheres no pré-natal, oferecendo também sustentação teórica e prática aos profissionais de 

enfermagem nas perspectivas do direito reprodutivo e do processo de empoderamento para o parto. 
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2.  PRESSUPOSTOS TEÓRICOS  

 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE DA MULHER NO PARTO E NASCIMENTO:  

UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO  
 

Historicamente, o parto é cercado de significados específicos na vida de cada mulher. 

Cada uma tem sua cultura em relação ao parto, que era um acontecimento domiciliar entre 

mulheres, muitas das próprias famílias, o que para a gestante significava que era um evento 

seguro e acolhedor.  

As parteiras acompanhavam as mulheres desde o momento que elas se descobriam 

grávidas, esclareciam dúvidas em relação às modificações do corpo e do comportamento 

durante a gravidez e, na hora do parto, elas não interferiam nas escolhas de posições 

assumidas pelas mulheres, não restringiam a presença dos familiares e prestavam assistência 

ao recém-nascido.
19

 

Com o decorrer dos anos, o aumento da população nas cidades e o poder médico sobre 

a sociedade, a medicina apoderou-se do que era fisiológico e natural, subestimando os 

conhecimentos culturais das parteiras e tornando o parto um evento hospitalar.
20

 

Na década de 70, a mulher era vista apenas como objeto de concepção, manipulada 

por uma política autocrata que visava seus próprios interesses. Havia um controle sobre a 

natalidade, desrespeitando-se a autonomia da mulher com relação à sua sexualidade e decisão 

de reprodução. A política da época não investia na educação sobre contracepção segura, sendo 

socialmente reservados para a mulher os papeis de mãe e dona do lar.
21

 

Com o decorrer do tempo, o aumento da assistência medicalizada e de intervenções 

como cesáreas desnecessárias, episiotomia rotineira, indução e aceleração do parto, 

tricotomia, posição de litotomia, fórceps de alívio entre outras práticas, não contribuíram para 

bons índices de mortalidade materna e perinatal, o que levou a comunidade científica a pensar 

e questionar a respeito desse panorama no cenário do parto.
22 

Em 1975 foi criado o Programa Nacional de Saúde Materno-Infantil (PNSMI), tendo 

como intuito diminuir o índice de mortalidade materno-infantil, e até esse momento, o foco 

era melhorar os índices de saúde infantil.
23

 A partir de meados dos anos 80, o movimento 

feminista brasileiro, junto ao movimento sanitarista, na conjunção mundial da luta pelos 

direitos humanos, recriminou a situação da saúde vigente no País resultando numa grande 

colaboração para a formulação do Programa de Assistência Integral à Saúde das Mulheres 

(PAISM).
23 
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A OMS, desde o início da década de 80, preocupou-se com a valorização do parto 

normal como evento fisiológico surgindo, a partir daí, mudanças para o incentivo do parto 

normal desmedicalizado.
19 

Então, em 1984, foi implantado no Brasil o Programa de 

Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), que continha diretrizes e ações 

programáticas voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde da mulher, tendo 

como perspectiva a integralidade nas ações. Nesse Programa, a mulher começou a ser 

reconhecida em sua totalidade e nas diversas etapas do seu ciclo vital, sendo destacado o 

conceito de equidade e integralidade, assim contribuindo para construção do Sistema Único 

de Saúde (SUS).
23    

Em 1996, o Ministério da Saúde, em parceria com a Federação Brasileira de 

Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) e a Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), lançou o Projeto Maternidade 

Segura com a intenção de reduzir a mortalidade materna e perinatal, através da melhoria da 

assistência ao parto e ao nascimento. O documento apontava três passos relacionados 

diretamente com a assistência: garantia de informação sobre saúde reprodutiva e direitos da 

mulher, garantia da assistência em relação ao planejamento familiar e durante a gravidez, 

parto e puerpério e incentivo ao parto normal e humanizado.
24

 

No ano de 1998 foi editada a Portaria n.º 163, que regulamentava a realização do 

procedimento Parto Normal sem Distócia, realizado por Enfermeiro Obstétrico, a aprovação 

do Laudo de Enfermagem para emissão de Autorização de Internação Hospitalar e a limitação 

de valores pagos para a realização de cesarianas, ações claras em prol do incentivo ao parto 

normal e redução de cesáreas. 
25 

Em 2000 o Ministério da Saúde, visando melhorar e garantir o acesso aos serviços de 

saúde em relação à gestação, parto e nascimento, lançou o Programa de Humanização no Pré-

Natal e Nascimento (PHPN), cuja principal estratégia era a de assegurar a melhoria do acesso, 

da cobertura e da qualidade do acompanhamento do pré-natal, da assistência ao parto e 

puerpério para as gestantes e recém-nascidos, na perspectiva de direitos de cidadania.
8
 

No ano de 2004, o PAISM passou à denominação de Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), com o objetivo de unificar nacionalmente a 

linguagem do Programa e atender as necessidades femininas de forma integrada
26 

mediante 

ações que passariam a contribuir para a garantia dos direitos humanos, conquistando a escuta 

ativa das mulheres com enfoque nas questões de gênero, direitos sexuais e reprodutivos, 

violência doméstica e sexual.
19 

A conquista dos direitos reprodutivos e, por conseqüência, dos direitos humanos, 
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envolveu a luta pelo aborto e pelo acesso legal à contracepção, aprofundando o debate sobre a 

medicalização do corpo feminino e o uso abusivo de tecnologias, a partir do respeito à 

integridade corporal das mulheres.
25,26 

Em 2005 a mulher passou a ter garantida, por meio da Lei nº 11108
29

, a presença de 

acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto, proporcionando à mulher e sua 

família vários benefícios no processo de parturição, entre eles a retirada da gestante do 

isolamento, tornando esse momento mais seguro e confortável, assim reforçando um 

atendimento humanizado.
30  

Pensando em reduzir os índices de morbimortalidade materna e neonatal, em 2007 foi 

elaborada a Política Nacional de Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, tendo como aliada 

a conquista das metas do milênio pactuadas nos Compromissos do Milênio da Organização das 

Nações Unidas, com a proposta de diminuir em um terço esse quadro até 2015.
 6 

Em março de 2011, o governo brasileiro lançou o Projeto Rede Cegonha por meio da 

Portaria nº 1.459/2011, que apresentou uma estratégia fundamentada no princípio da 

humanização da assistência. A proposta consistia no acompanhamento da gestante em todos 

os momentos da gravidez, parto, puerpério e direitos reprodutivos, com priorização de acesso 

ao atendimento, o acolhimento da gestante com classificação de risco e a melhoria da 

assistência pré-natal, transporte para a maternidade, vinculação da gestante à unidade de 

referência, garantia do direito ao acompanhante e observação sistemática do crescimento e 

desenvolvimento infantil.
10 

O Projeto Rede Cegonha criou também, por meio de 

financiamento, o incentivo à criação de instituições como Centro de Parto Normal, Casa da 

Gestante, Bebê e Puérpera, além de leitos de Unidade de Tratamento Intensivo e Cuidados 

Intermediários e Unidade Canguru.
10

 

Em 2015, a Agência Nacional de Saúde (ANS) formulou a Resolução Normativa nº 

368/2015 com o objetivo de diminuir o número de cesarianas, preconizando o direito de 

escolha da mulher, uma vez que fossem garantidas informaçõescomo a quantidade de 

cirurgias cesáreas e partos normais realizados por determinados profissionais médicos.
31 

A Lei nº 7191, promulgada em 2016, reforçou a mudança da assistência ao parto e 

nascimento, assegurando às gestantes um parto humanizado na rede pública de saúde no 

Estado do Rio de Janeiro. Essa Lei também trouxe o plano de parto como um instrumento 

para que a gestante expressasse o que ela desejava ter na hora do seu parto, com a 

possibilidade de aproximação entre a mulher e o profissional.
32 
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2.2 OS AVANÇOS DA ENFERMAGEM OBSTÉTRICA 

 

A mudança de assistência ao parto e nascimento encontra apoio no movimento de 

retomada do protagonismo da mulher frente a essas questões, embasando-se nas experiências 

européias com enfermeiras obstétricas e/ou parteiras formais que serviram de modelo para se 

contrapor ao paradigma brasileiro, em que o parto é majoritariamente hospitalar e realizado 

por médicos. Desta maneira, tem início a inserção da enfermeira obstétrica no cenário do 

parto e nascimento.
33

 

Então, com base nas recomendações de 1996 da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), que versavam sobre a assistência obstétrica que deve ter como objetivo a mãe e a 

criança saudáveis com o mínimo de intervenções compatíveis com a segurança, a participação 

da enfermeira obstétrica durante o parto foi regulamentada, passando a ser estimulada no 

Brasil e respaldada por meio de legislações, tomando como base os cuidados humanizados e 

não intervencionistas.
34

 

 A partir disso, o Ministério da Saúde iniciou um processo de estímulo à atuação das 

enfermeiras obstétricas nos serviços de atenção ao pré-natal, parto e nascimento por meio da 

publicação de diversas Portarias Ministeriais que as legitimaram no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS).  

 No Rio de Janeiro, na década de 90, começaram as mudanças devido à implantação da 

Política de Humanização do Parto e Nascimento, com a inserção de enfermeiras obstétricas 

realizando o pré-natal de baixo riscona Maternidade Leila Diniz, na sala de parto, assistindo 

partos normais de baixo risco, seguindo a linha da humanização.
 35 

Em 1998, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS/RJ) expandiu o 

trabalho da enfermeira obstétrica no pré-natal e na assistência ao parto para todos os serviços 

municipais do Rio de Janeiro.
35

 Nesse mesmo ano, o Ministério da Saúde reconheceu 

oficialmente a assistência ao parto pela enfermeira obstétrica nas maternidades públicas 

brasileiras.
35 

E em 1999, foram editadas as Portarias GM/MS n
o
888, de 12/07/99, que 

regulamentava as Casas de Parto, e nº 985, de 05/08/99
36

, que criava os Centros de Parto 

Normal (CPN) no âmbito do SUS, futuros locais de atuação de enfermeiras obstétricas no 

parto de baixo risco, sem a presença de profissionais médicos.
35 

Após avanços no desenvolvimento da Rede Cegonha, o Ministério da Saúde editou a 

Portaria nº 11, de 7 de janeiro de 2015, redefinindo as diretrizes para implantação e 

habilitação de Centro de Parto Normal (CPN) no âmbito do SUS, para o atendimento à 

mulher e ao recém-nascido no momento do parto e do nascimento, em conformidade com o 
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Componente “Parto e Nascimento” da Rede Cegonha, dispondo também sobre os respectivos 

incentivos financeiros de investimento, custeio e custeio mensal.
37

 

Entretanto, o número de enfermeiras obstétricas atuando no País ainda é baixo e, por 

conseqüência, o número de partos realizados por essas profissionais representa 0,9% do total 

de partos realizado pelo SUS.
38

 Por esse motivo, é de fundamental importância que haja a 

inserção dessas profissionais na rede de saúde de atenção ao parto e nascimento.
39

 

O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) declara que são necessários 

esforços do governo para aumentar o quantitativo de enfermeiras obstétricas e que, sem isso, 

as mulheres continuarão a ter seus direitos sexuais e reprodutivos desrespeitados, o parto e 

nascimento medicalizados e os índices de óbitos maternos e neonatais não serão reduzidos.
40

 

Por sua vez, a OMS recomenda que para impactar positivamente a assistência obstétrica, os 

países devem ter, minimamente, uma parteira qualificada para cada 125 nascimentos ao ano.
41 

 

A Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras (ABENFO) estima 

que deve haver, no máximo, 10.000 enfermeiras obstétricas no Brasil
42

 mas, a partir do ano de 

2017, contando com a colaboração de diversas universidades e instituições, incluindo o 

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e os Conselhos Regionais de Enfermagem 

(COREN), a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde 

(OPAS/OMS), o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), a Organização das 

Nações Unidades (ONU), Mulheres e o Ministério da Saúde, a ABENFO iniciou o 

desenvolvimento da pesquisa "Força de Trabalho em Enfermagem Obstétrica no Brasil",não 

somente objetivando  identificar o quantitativo dos profissionais mas, a partir de então, 

contribuir para a elaboração de políticas públicas de saúde e para o fortalecimento da 

Enfermagem Obstétrica.
43

 

As enfermeiras obstétricas são profissionais que incorporaram novos conhecimentos e 

tentam resgatar o parto fisiológico, a partir de uma visão desmedicalizada desse momento, 

quando trazem em suas práticas as tecnologias não invasivas de cuidado, quando ela interage 

diretamente com a mulher num trabalho individualizado, contribuindo para o resgate da 

autonomia da gestante, formando um vínculo com a mesma e respeitando-a em seu trabalho 

de parto e parto
44

, desta maneira possibilitando uma quebra no modelo biomédico.
45-46 

Evidências demonstram que os modelos de assistência obstétrica envolvendo essas 

profissionais de saúde, associam-se a menores taxas de intervenções e em maior satisfação 

das mulheres com a experiência do parto
39

, por lhes transmitir segurança e conforto, trazendo 

de volta a sua autoconfiança e fortalecendo a sua capacidade de parir.
34

 

Desta maneira entende-se que as enfermeiras obstétricas foram, e estão sendo, uma das  
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forças motrizes do nosso Pais para a transição  do paradigma medicalizado e hospitalocêntrico 

do parto e nascimentos para o modelo humanizado, mesmo com os limites advindos da falta 

de investimento na saúde e do quantitativo de profissionais em atuação.
47

 

 

2.3  PLANO DE PARTO  

 

A gestação e o parto fazem parte da vida, e dos direitos reprodutiva da mulher,  

devendo ser acompanhados de maneira não invasiva, favorecendo a autonomia da mulher no 

seu processo parturitivo.
48

 

Os movimentos a favor dos direitos reprodutivos tiveram início em 1980, por meio das 

ações feministas que reivindicavam a igualdade de gênero e a liberdade da função 

reprodutiva, sem violência e discriminação.
49

 

O direito reprodutivo está relacionado ao conceito de liberdade e igualdade em relação 

à vida reprodutiva. Para as mulheres, lutar pelos seus direitos reprodutivos significa romper 

com ausência de autonomia durante anos, em relação aos próprios corpos, uma vez que os 

homens ao longo do tempo, sempre dominaram o corpo da mulher reprimindo sua 

sexualidade e reprodução.
 50 

O conceito de Plano de Parto foi descrito por Sheila Kitzinger, em 1980, nos Estados 

Unidos
51

 como um documento de caráter legal, contendo as escolhas da mulher para o seu 

pré-parto, parto e pós-parto.
52

 

Em 1996, começou a ser estimulado pela OMS o uso de boas práticas na assistência 

obstétrica, em respeito às diretrizes do Programa de Humanização e como garantia dos 

direitos reprodutivos das mulheres nas ações de saúde. O plano de parto surge como 

instrumento na construção do cuidado cultural e humanizado, cabendo às mulheres durante a 

gestação, expressarem onde e por quem o parto seria realizado, além de compartilhado com 

seu marido e ou familiares.
 13

 

A elaboração da idéia do plano de parto foi estimulada pela expressão “decisão 

informada”, considerada uma forma de levar informação de qualidade às mulheres e protegê-

las da medicalização crescente que acontecia nos Estados Unidos e na Europa. É relevante 

salientar que seu uso remonta a 1980, na literatura de países industrializados. A divulgação do 

seu conceito tem sido amplamente utilizada em sites na internet, sendo um documento 

recomendado pela OMS, desde 1996, e pelo National Institute for Health and Clinical 

Excellence (NIHCE). No município de São Paulo, o plano de parto foi incluído como um 

direito na Lei Municipal 15.894/2013, estando previsto na Portaria 1020/GMMS-2013 
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do Ministério da Saúde.
53,54

 

O plano de parto, portanto, surge como um instrumento importante para estimular a 

autonomia que a mulher precisa para resgatar seus direitos reprodutivos, em razão de 

fortalecer e valorizar potencialidades, favorecendo a adoção de uma atitude mais participativa 

da mulher diante de seu trabalho de parto e parto, tornando-a uma personagem ativa e 

principal de seu próprio parto.
52

 Significa a autonomia, enquanto princípio bioético, que é 

quando a mulher capacitada decide sobre seu corpo e sua vida
55

 e escolhe a sua assistência 

por meio da compreensão do processo do parto e nascimento, assim produzindo um efeito de 

satisfação e reduzindo suas angústias pelo desconhecido.  

Tecnicamente falando, é uma lista de itens relacionados ao parto, que a gestante 

elabora no pré-natal a respeito de suas expectativas e desejos com relação ao trabalho de parto 

e parto. Ela tem a liberdade de confeccionar esse documento da maneira como desejar, desde 

planos digitalizados, manuscritos e até em corte e colagem, quando manifesta seus 

pensamentos e desejos. Isto inclui escolhas como: lugar e posição do nascimento do bebê, o 

acompanhante que vai estar presente, a preferência por tecnologias não invasivas, aromas, 

músicas que quer ouvir, dentre outras.
56 

O plano de parto tem como papel fundamental fazer com que a mulher reflita sobre 

seu parto trazendo, então, mudanças na sua forma de agir para esse momento tão especial em 

sua vida. Sendo assim, não se torna obrigatório um papel com esses registros, porém, quando 

há um registro, fica evidente a facilidade de atingir  os desejos da gestantes, através da ciência 

de toda a equipe, tornando este momento prazeroso para a mulher. É de grande importância 

essa reflexão que o plano de parto traz, para se consiga uma mudança no processo de parto e 

nascimento. 

Então, entende-se o plano de parto como o planejamento, pela mulher, dos eventos e 

ações que ocorrerão no momento do trabalho de parto, parto e nascimento. Entretanto, este 

planejamento é realizado de forma flexível, visto que a gestante poder declinar a qualquer 

momento de suas decisões, modificando o que foi proposto inicialmente, para que as 

enfermeiras obstétricas atendam suas solicitações, de acordo com a evolução do trabalho de 

parto.
56 

O plano de parto sustenta a mulher no momento de sua fragilidade, que é o trabalho de 

parto e parto, uma vez que por meio desse documento poderá fazer valer seus desejos em 

relação ao seu parto e seus direitos de cidadã.
57

 

E também em relação aos direitos reprodutivos que compõem a conquista histórica 

para a redução das desigualdades de gênero e a melhora dos indicadores de saúde das 
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mulheres e bebês, e não sofrer violações aos direitos humanos, e muito menos violência 

obstétrica, advinda de práticas sem consentimento e coerção à autodeterminação e autonomia 

das mulheres.
28

 

É importante frisar, que o profissional ao estimular a mulher, deve fazer isso com 

sensibilidade, informando à mulher que seus planos podem ser modificados, de acordo com as 

necessidades do momento, para que não haja frustrações em relação a esse planejamento. A 

gestante tem que estar ciente de que nem sempre o que ela idealizou vai ser possível, mas, que 

ela será respeitada e informada a todo o momento sobre seu processo e em relação a possíveis 

mudanças no momento de seu parto.   

 

2.4 O PLANO DE PARTO E O ESTADO DA ARTE  

 

Para a melhor compreensão dessas questões, até então analisadas de forma empírica, 

realizou-se a busca e seleção de estudos científicos pertinentes à temática, não somente para 

demonstrar o Estado da Arte, mas também para sustentar as discussões da pesquisa 

utilizando, como delimitação, a seguinte pergunta: qual o conhecimento científico produzido 

sobre o plano de parto na assistência prestada às gestantes? Os Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS) utilizados foram, quando combinados, “Trabalho de Parto”, “Humanização da 

Assistência do parto” e “Enfermagem Obstétrica”.  

Ainda nesta etapa, estiveram delimitados os critérios de inclusão para busca na 

literatura, por meio da seleção dos estudos indexados nas bases de dados: pesquisas 

publicadas abordando a temática/descritores no título e/ou resumo, tendo como sujeitos 

investigados as mulheres, em forma de artigo científico completo nos idiomas Português, 

Inglês e Espanhol, publicados no período de 2010 a 2018 e disponíveis eletronicamente. 

A busca dos artigos foi realizada em janeiro de 2018, nas bases de dados: PUBMED; 

Literatura da América Latina e Caribe (LILACS) e Scientific Electronic Library Online 

(SciELO).  

Após a coleta de dados, a partir da amostra encontrada constituída por 63 estudos, 

foram retiradas 30 duplicatas através do gerenciador de referência Endnote
TM

 Basic e, a partir 

disso, foi realizada a leitura e análise por título e resumo, que resultou na exclusão de mais 18 

artigos. Finalizando a análise, foi realizada a leitura do texto completo de 15 artigos, obtendo-

se a amostra final, constituída por 11 artigos, sendo quatro encontrados na fonte de dados 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO), dois na Literatura da América Latina e Caribe 

(LILACS) e cinco na PUBMED, como demonstra o Quadro 1. 
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Quadro 1: Distribuição dos textos da amostra final por fonte de dados 

 

FONTES DE 

INFORMAÇÃO 

ARTIGOS 

ENCONTRADOS 

ARTIGOS 

SELECIONADOS 

PUBMED 33 5 

LILACS 10 2 

SCIELO 20 4 

TOTAL 63 11 

Fonte:  Loiola AMR, Alves VH, 2018.   

 

A partir disso, fez-se a identificação e a coleta dos dados nos estudos selecionados e, 

posteriormente, a disposição de forma organizada em um instrumento elaborado, que 

contemplou: titulo do artigo; nome do periódico; ano de publicação; nível de evidências; 

descritores; método do estudo; objetivos; resultados alcançados e recomendações (Quadro 2, a 

seguir).  

 

Quadro 2: Instrumento de Coleta de Dados: apresentação da síntese dos artigos 

 

(1) titulo do artigo Plano de parto em rodas de conversa: escolhas das mulheres 

nome do periódico Revista Mineira de Enfermagem 

Ano 2017 Nível de Evidência VI 

Descritores Tomada de Decisões; Participação do Paciente; Parto 

Humanizado; Enfermagem Obstétrica. 

Método Estudo descritivo exploratório, tendo como instrumento o plano 

de parto da caderneta da gestante da Secretaria Municipal de 

Saúde de Belo Horizonte. 

(2) titulo do artigo Autonomia feminina no processo de parto e nascimento: revisão 

integrativa da literatura. 

nome do periódico Revista Gaúcha de Enfermagem 

Ano 2017 Nível de Evidência V 

Descritores Saúde da mulher; Obstetrícia; Parto; Autonomia pessoal; 

Preferência do paciente. Tomada de decisões. 

Método Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura segundo 

os seis passos metodológicos propostos. 

(3) titulo do artigo Plano de parto: ferramenta para o empoderamento de mulheres 

durante a assistência de enfermagem. 

nome do periódico Revista de Enfermagem da UFSM 

Ano 2017 Nível de Evidência V 
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Descritores Gravidez; Parto humanizado; Enfermagem obstétrica; Cuidados 

de 

enfermagem. 

Método Trata-se de um texto reflexivo sobre o uso do Plano de Parto 

durante a assistência de enfermagem e o empoderamento da 

mulher.. 

(4) titulo do artigo Implementação da humanização da assistência ao parto natural. 

nome do periódico Revista de Enfermagem UFPE Onlinne 

Ano 2016 Nível de Evidência VI 

Descritores Parto Humanizado; Enfermagem Obstétrica; Parto Normal. 

Método Estudo descritivo, transversal, com 

abordagem quantitativa. 

(5) titulo do artigo Uso e influência dos Planos de Parto e Nascimento 

no processo de parto humanizado. 

nome do periódico Revista Latino Americana de Enfermagem 

Ano 2015 Nível de Evidência IV 

Descritores Parto Humanizado; Autonomia Pessoal; Tomada de Decisões. 

Método Estudo de coorte quantitativo, transversal, observacional 

descritivo comparativo, realizado durante um biênio. 

(6) titulo do artigo Humanização da assistência ao parto natural: uma revisão 

integrativa. 

nome do periódico Revista Ciência e Tecnologia 

Ano 2015  Nível de Evidência V 

Descritores Parto Humanizado. Humanização da Assistência. Parto Natural. 

Método Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura. 

(7) titulo do artigo Expectativas, percepções experiências sobre o parto normal: 

relato de um grupo de mulheres. 

nome do periódico Fractal: Revista de Psicologia 

Ano 2013 Nível de Evidência VI 

Descritores Humanização; parto normal; pré-natal; direitos; vivência. 

Método Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, de natureza 

qualitativa. 

(8) titulo do artigo Parto humanizado e a assistência de enfermagem: uma 

revisão da literatura. 

nome do periódico Revista Científica UNIPAR 

Ano 2013 Nível de Evidência V 

Descritores Trabalho de parto; Parto humanizado; Cuidados de enfermagem 

Método Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura. 

(9) titulo do artigo Autonomia no parto normal na perspectiva das mulheres 

atendidas na casa de parto. 

nome do periódico Revista Rene 

Ano 2011 Nível de Evidência VI 

Descritores Centros Independentes de Assistência a Gravidez e ao Parto; 

Parto humanizado; Assistência de Enfermagem 

Método Trata-se de um estudo descritivo,exploratório, de natureza 

qualitativa. 

(10) titulo do artigo Conforto no processo de parto sob a perspectiva das puérperas. 
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nome do periódico Revista Enfermagem UERJ 

Ano 2010 Nível de Evidência V 

Descritores Cuidados de enfermagem; parto; trabalho de parto; conforto, 

Método Trata-se de um estudo, descritivo, prospectivo e Multicêntrico.  

(11) titulo do artigo As práticas humanizadas desenvolvidas por enfermeiras 

obstétricas na assistência ao parto hospitalar. 

nome do periódico Revista Eletrônica de Enfermagem 

Ano 2010 Nível de Evidência VI 

Descritores Cuidados de enfermagem; Enfermagem obstétrica; Parto 

humanizado; Saúde da mulher. 

Método Trata-se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa. 
Fonte: Loiola AMR, Alves VH, 2018. 

 

De acordo com a amostra estudada, composta por 11 artigos selecionados quanto aos 

tipos de estudo, houve predomínio da abordagem qualitativa do tipo descritivo-exploratória, 

realizados por meio de dados coletados através de entrevistas com roteiro semiestruturado; 

três artigos eram de revisões integrativas da literatura, realizadas através do desenvolvimento 

de etapas estabelecidas e um texto reflexivo. Verificou-se um artigo do tipo descritivo, 

prospectivo e multicêntrico e um estudo de coorte, quantitativo transversal, observacional 

descritivo e comparativo.  

Em relação ao ano de publicação dos artigos selecionados, verificou-se que houve 

predominância no ano de 2017, enquanto nos outros anos houve uma distribuição quase linear 

de publicações; nos anos de 2015, 2013 e 2010 houve dois estudos para cada período, e em 

2016 e 2011, houve 1 estudo para cada ano.  

A síntese dos estudos analisados comprovou que o número de mulheres que utilizaram 

o plano de parto como tecnologia de cuidado no seu trabalho de parto, continua tendo um 

índice abaixo do previsto, porém, os estudos revelam que movimentos vêm sendo estimulados 

em prol dessa tecnologia, tão benéfica para a saúde das mulheres.   

Similarmente, a amostra estudada revelou uma relação positiva entre o Plano 

do Parto e Nascimento e um aumento do “contato pele a pele”, do “clampeamento tardio do 

cordão” e da taxa de “partos normais”, práticas que direta e indiretamente diminuem os gastos 

da saúde e as hospitalizações, tanto da mulher como do recém-nascido, evidenciando a 

importância da utilização do plano de parto ser cada vez mais estimulada.  

Pesquisas adicionais são necessárias para determinar a causa do baixo número de 

planos de parto e nascimento no contexto analisado, além da criação de políticas de saúde 

para a difusão desses documentos, e o estímulo ao uso dos Planos de Parto e Nascimento 

entre as gestantes, quando a enfermeira obstétrica na Atenção Primária tem um papel 
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importante na articulação desse movimento, sendo responsável por acompanhar a mulher na 

elaboração desse documento. 
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3 METODOLOGIA   

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, que responde à 

situações particulares do dia a dia; assim, o pesquisador se preocupa  com o nível de realidade 

que não pode ser quantificado, trabalhando apenas com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, correspondendo a um espaço mais profundo nas 

relações.
58-59 

A pesquisa descritiva intenciona descobrir e observar fenômenos, tentando os 

descrevê-los e explicá-los
60 

objetivando levantar opiniões, atitudes e crenças acerca de um 

determinado assunto, descrevendo minuciosamente as características de um evento ou 

população, sendo a mais usada por pesquisadores e Instituições que se preocupam com a 

prática.
61 

Assim, entende-se que desta forma o universo da percepção das mulheres, que não 

pode ser quantificado, poderá ser compreendido em relação ao fenômeno observado, que 

passará a ser descrito
62

, no caso, o plano de parto. 

Entretanto, a pesquisa qualitativa sempre é descritiva, pois ela é representada por 

intermédio de meios de obtenção de dados, que podem ser utilizados em conjunto, compostos 

por entrevistas, diálogos, gravações, notas de campo, fotografias e memórias pessoais, 

facilitando para que o pesquisador analise o conteúdo e o transcreva, respeitando todos os 

detalhes. Na abordagem qualitativa nada é dispensado, tudo é levado em consideração para a 

construção do estudo.
63 

 

3.2  CENÁRIO DO ESTUDO  

 

 O cenário de estudo foi a Casa de Parto David Capistrano Filho (ANEXO A) 

localizada no bairro de Realengo, situado na zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, 

integrante da Área Programática 5.1. É uma unidade pública de saúde, de instância municipal, 

que se caracteriza como uma Casa de Parto comunitária, pois, não está acoplada a uma 

unidade hospitalar.  

A implantação da Casa de Parto David Capistrano Filho (RJ) acontece devido a um 

longo período histórico, principalmente após a abertura da Casa de Parto de Sapopemba (SP), 

em 1998, pelo médico sanitarista David Capistrano Filho, que incentivava a construção de 
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casas de parto com enfermeiras obstétricas, por achar que esse tipo de serviço era adequado à 

assistência ao parto normal com menos gastos para o sistema de saúde.
36 

Ele também foi o coordenador do Projeto de Casas de Parto, sendo apoiado pelo 

Ministério da Saúde na gestão do Ministro José Serra, em 12 de julho de 1999, através da 

Portaria GM nº 888/99. No mês seguinte, este acontecimento originou a Portaria GM nº 985, 

de 5 de agosto de 1999, que regulamentou o funcionamento de Centros de Parto Normal no 

SUS.
36  

A Casa de Parto David Capistrano Filho, no Rio de Janeiro foi inaugurada em 08 de 

março de 2004, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no bairro de Realengo, sendo 

regulamentada pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS/RJ) por meio das 

Resoluções  nº 971, de  25 de março de 2003 e nº 1041, de 11 de fevereiro de 2004.
36 

Esta Unidade de Saúde é, atualmente, a única opção do Estado do Rio de Janeiro, no 

âmbito do SUS para o parto fora do ambiente hospitalar. Funciona 24 horas por dia para 

atendimento ao pré-natal, parto e pós-parto, não fragmentando o cuidado à mulher e família 

que escolhem esse tipo de assistência. Faz, em média, 20 partos mensais mas atua em 

conjunto com a Maternidade de referência e com as Unidades de Saúde da Área Programática 

a que pertence, mantendo em seu pátio uma ambulância para atender as remoções de 

urgência.
64

 

Esta ambulância é disponibilizada em tempo integral, com motorista e um técnico de 

enfermagem, para ser utilizada sempre que existir indicação de transferência, sendo a unidade 

de referência o Hospital da Mulher Mariska Ribeiro (HMMR), localizado no bairro de Bangu, 

também situado na zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, a nove minutos de distância. 

A área física da Casa é composta por dois consultórios, uma sala de grupo e uma sala 

de espera, todas com banheiro, um posto de enfermagem, uma sala de parto que funciona 

também como consultório, três suítes para internação com banheiro e banheiras, caso a 

mulher queira utilizá-las para parir, uma sala da direção, um quarto de descanso para a equipe 

técnica, um expurgo, uma lavanderia, uma salareservada para materiais de consumo.
64

 

Sua estrutura físicamuito lembra as residências brasileiras porque tem um aspecto 

acolhedor desde a entrada, com cadeiras de balanço feitas de vime e enfileiradas até as salas 

de consulta. O fato de não ter muros ajuda a criar transparência. Na sala de consulta, cliente, 

enfermeira e acompanhante não são separados por uma mesa, mas sentam-se 

confortavelmente em um sofá. 

 As três suítes onde as gestantes se internam, têm nomes de mulheres como forma de 

homenagear personagens com representação social na luta pelos direitos das mulheres, e são 
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equipadas com cama de casal e suíte (com banheira). Na sala de grupos, onde são realizadas 

atividades de acolhimento e grupos educativos, não existem cadeiras, apenas almofadas 

coloridas e puffs, tornando o espaço acolhedor e informal.
64

 

Coadunando-se com a proposta das casas de parto no Brasil, a Casa de Parto David 

Capistrano Filho é gerida de forma autônoma pela enfermagem obstétrica, desde a 

coordenação até a assistência direta, responsáveis pela administração e condução técnica dos 

trabalhos. 
36 

Sua equipe é composta por vinte e uma enfermeiras(os) obstétricas(os), estando duas 

na função de direção, doze técnicos de enfermagem, um assistente social e uma nutricionista. 

Também conta com uma equipe de administração, conservação e limpeza, bem como 

seguranças e copeiras. 

A configuração das escalas de plantão assim são apresentadas: plantões de 12h  

compostos por quatro enfermeiras obstétricas e dois técnicos de enfermagem. A nutricionista 

e assistente social trabalham como diaristas. 

As enfermeiras obstétricas dessa Casa de Parto constroem um discurso nas voltado 

para as atividades de educação em saúde, objetivando sempre a individualidade e a 

sensibilidade de cada mulher, buscando a humanização do cuidado numa visão libertadora e 

empoderada para a vida.
65 

Pautadas nas evidências científicas, elas oferecem as tecnologias de 

cuidado  como o uso da água, de óleos essenciais, de aromas e músicas, entre outras, para 

favorecer a evolução do trabalho de parto. 
66 

A proposta de atendimento na Casa de Parto está norteada sob o paradigma da 

humanização, do resgate da fisiologia do parto e nascimento e no cuidado centrado na família. 

Dessa forma, esse serviço é considerado uma mudança primordial no modelo assistencial 

vigente, voltado para o respeito aos aspectos sociais e emocionais do parto e nascimento, com 

o mínimo de intervenções e também a participação ativa da mulher em todo o processo, além 

de assegurar uma boa assistência.
64

 

 A gestante para ser acolhida pela Casa de Parto, deve participar do grupo de 

Acolhimento, para ter acesso às informações sobre a proposta de trabalho da Casa de Parto; os 

profissionais que trabalham na Unidade; os exames a serem realizados; a participação nas 

oficinas; a importância da presença do acompanhante em todo processo, o Plano de Parto, as 

consultas individuais e o seguimento depois do parto. Após o seu aceite terá a sua matricula 

efetivada no Pré-natal, sendo a condição para parir na Unidade o comparecimento às 

consultas e a participação nas Oficinas, que objetivam preparar a mulher para o parto e 

nascimento. 
64 
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 Nas atividades educativas, desenvolvidas nos Grupos de gestantes no formato de 

oficinas, que ocorrem paralelamente ao pré-natal, a mulher é estimulada com informações e 

orientações para facilitar a sua compreensão sobre os fenômenos corporais e emocionais 

envolvidos no processo da parturição. Os temas versam sobre os cuidados que podem ser 

utilizados e elas são incentivadas a construir os seus próprios Planos de Parto, onde 

descrevem as suas intenções acerca do momento do parto, possibilitando o resgate de sua 

autonomia e o direito reprodutivo.
67

 

          Ao incentivar a elaboração do plano de parto, a enfermeira obstétrica tem como 

objetivo fazer com que a mulher reflita juntamente com seus familiares, e a partir dessa 

reflexão mude sua forma de agir e pensar. Com isso, não existe uma obrigatoriedade de 

escrever em um papel, pois, ao pensar sobre seu parto, a mulher se sente capaz de mudar todo 

o contexto existente, de acordo com seus desejos. 

 

3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 As participantes da pesquisa foram 11 (onze) puérperas assistidas na Casa de Parto 

David Capistrano Filho, no processo de parto e nascimento sem intercorrências.  

Foram estabelecidos os critérios de inclusão: 1) ter 18 anos de idade completos ou 

mais; 2) estar inserida nas rodas de conversa, um mês após seu parto; 3) e aceitar participar da 

entrevista assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A). 

Os critérios de exclusão foram os seguintes: 1) mulheres com problemas de saúde mental; 2) 

mulheres que foram transferidas; 3) mulheres que não construíram seu plano de parto; 4) ou 

que não desejassem participar do estudo. 

A roda de conversa é um grupo educativo agendado um mês após o parto, onde as 

puérperas relatam como foi a experiência do parto e puerpério, momento este ideal para a 

entrevista, pois a mulher consegue falar sobre seu parto sem as emoções do momento. 

 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS  

  

 Após a direção da Casa de Parto ter autorizado formalmente a realização do estudo 

(ANEXO B), o projeto de pesquisa foi submetido à apreciação dos Comitês de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina (FM) da Universidade Federal Fluminense (UFF) e da 

Secretária Municipal de Saúde do Município do Rio de Janeiro (SMS-RJ), onde está 

vinculada a Casa de Parto David Capistrano Filho, tendo como norte a Resolução n
o
 466/2012 
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do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que estabelece as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo seres humanos. O Projeto foi aprovado pelo CEP 

da UFF (Parecer nº: 1.963.984 e CAAE: 62132416.2.00005243) (ANEXO C) e pelo CEP da 

SMS-RJ (Parecer nº: 2.023.037 e CAAE: 62132416.2.3001.5272) (ANEXO D).   

Os pesquisadores repassaram às participantes as informações sobre os benefícios e 

possíveis riscos do estudo; que não teria nenhum custo ou quaisquer compensações 

financeiras; orientações sobre a plena liberdade de recusar-se em dar contribuições em 

qualquer momento da pesquisa e o anonimato em relação à identificação das falas, como 

também entregaram às participantes, para assinatura em duas vias, o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). 

 Ressalta-se que após o término do estudo, os dados serão mantidos em arquivo, físico 

e/ou digital, sob a guarda e responsabilidade dos pesquisadores,por um período mínimo de 5 

(cinco) anos, após o que serão destruídos. 

 

3.5 COLETA DOS DADOS 

 

Após o aceite e liberação pelos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP), deu-se início à 

etapa de coleta dos dados, realizada durante o período de abril a junho de 2017 (APÊNDICE 

B), na sala de grupo da Casa de Parto. Foi escolhida a técnica da entrevista individual 

semiestruturada, realizada com base em instrumento composto por perguntas abertas e 

fechadas, seguindo um roteiro previamente estabelecido
63

 (APÊNDICE C). Foram 

entrevistadas as mulheres que pariram na Casa de Parto, sendo o tema abordado a percepção 

de cada uma a respeito da elaboração do respectivo plano de parto.  

A entrevista semiestruturada é indicada nas pesquisas sociais por permitir o contato 

mais próximo entre entrevistador e entrevistado, valorizando a entrevista e dando ao 

entrevistado liberdade de expressão, focando o assunto sem restringir a sua espontaneidade.  É 

tida como o método mais adequado para o aprofundamento da opinião dos entrevistados.
68 

O 

instrumento de coleta de dados foi composto, inicialmente, por questões fechadas sobre as 

condições socioeconômicas, avançando sobre o histórico gestacional, reprodutivo e pelo 

processo parturitivo em si. Em seguida, foram feitas perguntas abertas e específicas sobre 

plano de parto. Esta formatação seguiu uma ordem de raciocínio para facilitar a narrativa das 

entrevistadas.  

Nesse instrumento, foi priorizado o uso de perguntas abertas sobre o plano de parto, 

permitindo que as entrevistadas se expressassem da maneira que melhor lhes conviessem, 
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tendo por base seus conhecimentos e experiências acerca do assunto em questão, até porque 

sob a perspectiva das participantes, intencionou-se gerar uma experiência mais enriquecedora 

e completa em relação ao tópico de interesse.
 69,70 

Para realizar as entrevistas, foram selecionadas as puérperas que participariam das 

rodas de conversa. Na sequência, manteve-se contato com cada um dos grupos para explicar 

detalhes desta pesquisa em voga e, considerando o critério de inclusão, foi perguntado quais 

as mulheres que gostariam de participar, respondendo ao questionário da pesquisa. As 

entrevistas foram realizadas ao término de cada grupo, na própria sala de grupo, ficando 

evidente que as participantes não tiveram ônus com transporte por já estarem presentes na 

Casa de Parto, participando daqueles grupos.   

As entrevistas foram gravadas em aparelho de captura de áudio com autorização das 

mulheres, e após foram transcritas pela pesquisadora, para que nenhuma informação fosse 

perdida. As puérperas foram identificadas pela letra “P” seguida de um algarismo arábico (P1, 

P2,... P11), conforme a realização das entrevistas, dessa forma garantindo o anonimato das 

participantes.  

 

3.6  TRATAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A escolha do método de análise dos resultados colhidos, torna-se indispensável para 

que o pesquisador tenha condições de realizar a opção mais adequada aos objetivos propostos 

no estudo, isto porque é na análise que o pesquisador entra em maior contato com os dados 

decorrentes da pesquisa, a fim de conseguir respostas às suas indagações, procurando 

estabelecer as relações necessárias ao objeto de estudo da pesquisa .
58 

Para atender aos objetivos propostos, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo na 

modalidade temática, à luz do pensamento de Bardin, por se tratar de um conjunto de técnicas 

de análise das comunicações visando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção dessas mensagens.
71 

É, portanto, um esquema geral em que se verifica um conjunto de processos que 

podem ser implementados para o tratamento dos dados, permitindo analisar o conteúdo dos 

mesmos.
71 

A análise de conteúdo é “compreendida muito mais como um conjunto de técnicas” 
 

71:27 
e constitui-se na análise de informações sobre o comportamento humano possibilitando 

uma aplicação bastante variada. Tem duas funções: “verificação de hipóteses e/ou questões 
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e descoberta do que está por trás dos conteúdos manifestos”.
  71:39 

A análise de conteúdo de mensagens possui duas funções que, na prática, podem ou 

não se dissociar: a Função Heurística, na qual a análise de conteúdo enriquece a tentativa 

exploratória, aumentando a propensão para a descoberta; e a função de Administração de 

Prova, que se utiliza de hipóteses sob a forma de afirmações provisórias para o método de 

análise sistemática, para serem verificadas no sentido de uma confirmação ou de uma 

informação. Serve de prova.
71 

Para o êxito da análise, utilizou-se quatro etapas: a) a organização da análise; b) 

codificação; c) categorização; e d) Inferência.  

A organização da análise efetuou-se em três diferentes pólos, constituindo um roteiro 

específico: pré-análise; exploração do material; e tratamento dos resultados obtidos e 

interpretação.
 71 

1 - Pré-Análise – Ocorreu no primeiro contato com as entrevistas transcritas e 

digitalizadas, que foram analisadas por meio de leitura flutuante, permitindo sistematizar as 

idéias iniciais para um plano de análise, baseadas nas regras de exaustividade, 

representatividade, homogeneidade, pertinência e exclusividade.  

2 - Exploração do Material – Após a pré-análise, obteve-se uma organização 

sistemática que viabilizou a compreensão dos passos seguintes, seja a visualização de toda a 

amplitude do material até a compreensão das próximas etapas como a codificação, 

decomposição ou enumeração, em função das regras previamente formuladas.  

3 - Tratamentos dos resultados obtidos e interpretação – Nesta fase ocorreram a 

validação dos significados e a confrontação sistemática dos resultados obtidos com o material 

pesquisado.  

A codificação ocorreu quando as respostas foram por recorte agregadas, enumeradas e 

classificadas atingindo a representação que esclareceu as características dos textos. Desta 

forma, foram identificadas as unidades de registro (UR) que corresponderam a palavras ou 

frases relacionadas ao conteúdo, considerado como Unidade de Base. Em seguida, foi 

utilizada a frequência através de sua intensidade, como regra de enumeração para saber o 

número de vezes que determinadas palavras apareceriam nas respostas.  

A categorização ocorreu a partir da diferenciação dos conjuntos de palavras e, em 

seguida, pelo reagrupamento de acordo com os sentidos similares. Tais processos foram 

estruturados em duas etapas: através do inventário, quando foram isoladas as palavras ou 

frases; e pela classificação, quando as palavras foram agrupadas de acordo com a similaridade 

de significados.  
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A Inferência ocorreu a partir da disposição de dados significativos e fieis, o que 

permitiu exercitar algumas interpretações a partir dos objetivos previstos na pesquisa, além de 

situações não visualizadas anteriormente e que surgiram após a leitura e análise do conteúdo.  

A grande importância dada pelo pesquisador que utiliza a análise de conteúdo, 

consiste nos saberes que emergem do material após o cumprimento dessa última etapa
71,72 

 

tendo como objetivo auxiliar na busca dos conhecimentos, conceitos e explicações implícitos 

nos dados coletados,como se depreende da literatura científica. A seguir, os quadros que 

exemplificam o caminhar para as categorias de análise. 

 

Quadro 3: Unidades de Registro, segundo o Núcleo Temático, Unidade Temática e 

Frequência para elaboração da Primeira Categoria 

 

Núcleo Temático: Plano de parto na voz das mulheres que  

pariram na Casa de Parto David Capistrano Filho 

 

Unidade Temática: 

As tecnologias de cuidados não invasivas expressas no plano de parto 

 

Unidades de Registro (UR) N° de Repetições 

Oferta de tecnologias do cuidado;  39 

Estímulo à autonomia feminina; 34 

Orientações durante o processo de parturição; 29 

O acompanhamento do bem-estar materno e fetal; 10 

A percepção da mulher sobre o processo de parturição; 53 

Construção de Plano de Parto entre os familiares 26 

Total de UR por Categoria 191 

Total de Entrevistas por Categoria (n=11)  11 
Fonte: Loiola AMR, Alves VH, 2018.  

 

Quadro 4: Unidades de Registro segundo o Núcleo Temático, Unidade Temática e 

Frequência para elaboração da Segunda Categoria 

 

Núcleo Temático: Plano de parto na voz das mulheres que  

pariram na Casa de Parto David Capistrano Filho. 

 

Unidades Temáticas:  

Segurança no processo de parturição, a partir do plano de parto 

 

Unidades de Registro (UR) N° de Repetições 

Parir com segurança; 38 

A escuta sensível à parturiente; 16 

O cuidado um para um no TP e Parto; 25 

Vivenciar o processo de parturição; 32 

A relação de confiança entre profissionais e a mulher; 21 

O cuidado respeitoso e centrado na mulher; 24 

Total de UR por Categoria 156 

Total de Entrevistas por Categoria (n=11)  11 
Fonte: Fonte: Loiola AMR, Alves VH, 2018. 
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Com fins didáticos, construiu-se o Quadro 5 a partir das Unidades de Registro 

depreendidas, ilustrando os desmembramentos dos Núcleos Temáticos nas Unidades 

Temáticas e, posteriormente, na criação das Categorias e Subcategorias pertinentes ao estudo, 

as quais serão abordadas em profundidade no capítulo a seguir. 

 

Quadro 5:   Núcleo Temático, Unidades Temáticas, Categorias 

Núcleo Temático 
Unidades 

Temáticas 
Categorias 

 

Subcategorias  

Plano de parto na 

percepção das 

mulheres que 

pariram na 

Casa de Parto 

David Capistrano 

Filho. 

As tecnologias de 

cuidados 

não invasivas expressas 

no  

plano de parto 

 

O plano de parto 

como tecnologia 

do cuidado 

1- Construção do plano 

de parto  

2- Tecnologias 

utilizadas na 

elaboração do plano 

de parto 

 

 

Segurança no processo 

de  

parturição a partir do 

plano de parto 

 

 

 

Segurança no 

processo de 

parturição a 

partir do 

plano de parto 

 

 

Fonte: Loiola AMR, Alves VH, 2018.   
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da identificação das Unidades de Registro (UR) e posterior definição dos 

Núcleos Temáticos e das Unidades Temáticas, surgiram dois eixos temáticos abordando, 

primeiramente, as tecnologias de cuidados não invasivas expressas no plano de parto; e um 

outro, segurança no processo de parturição, a partir do plano de parto. Desta forma, foram 

delimitadas as seguintes categorias analíticas: 

1) O  Plano de parto como tecnologia do cuidado 

2) Segurança no processo de parturição, a partir do plano de parto 

A seguir, dar-se-á a apresentação e análise pontual do perfil das participantes deste 

estudo, seguidos das duas categorias que emergiram com base nas UR identificadas nas 

transcrições das entrevistas realizadas. As mesmas serão abordadas segundo as Políticas 

Públicas de Saúde que versam sobre a humanização do parto e nascimento.  

 

4.1  PERFIL DAS PARTICIPANTES 

 

Para a elaboração do perfil socioeconômico das participantes, os dados coletados todos 

por autodeclaração sobre faixa etária, raça/cor, religião, estado civil, escolaridade, 

ocupação/profissão, renda familiar e história obstétrica, foram organizados com o objetivo de 

perceber melhor o perfil das puérperas que participaram da pesquisa.  

Entretanto, mesmo sendo tais dados de suma importância para a elucidação de 

questões desta pesquisa, foi necessário atentar para o fato de que somente 11 (onze) mulheres 

participaram efetivamente do estudo, por atenderam à saturação quanto aos dados 

qualitativos. Contudo, no campo da caracterização, entendeu-se que este quantitativo seria 

insuficiente para apresentar evidências quantitativas, sendo esta uma limitação do estudo.  

 

4.1.1 Caracterização socioeconômica das mulheres, segundo a respectiva autodeclaração 

 

Os dados coletados a partir das 11 (onze) puérperas entrevistadas, foram categorizados 

segundo os aspectos socioeconômicos, podendo ser observados em sua completude na Tabela 1, a 

seguir. 



 38 

 

Tabela 1 - Perfil socioeconômico das puérperas da Casa de Parto David Capistrano Filho. 

Zona Oeste do Estado do Rio de Janeiro/RJ, 2017. (n=11) 

N=11 N  %  

Faixa etária   

20 a 26 anos 

27 a 33 anos 

34 a 40 anos 

 

4 

6 

1 

 

36,36 

54,54 

9,09 

 

Raça/cor   

Branca 

Parda 

Negra 

3 

4 

4 

27,3 

36,36 

36,36 

 

Religião   

Católica 

Evangélica 

Candoblecista 

Não possui 

2 

5 

1 

3 

18,18 

45,45 

9,09 

27,3 

 

Estado civil   

União estável 

Casamento 

Solteiro 

4 

7 

- 

36,36 

63,63 

- 

Escolaridade   

Ensino médio 

Ensino superior incompleto 

Ensino superior completo 

 

4 

4 

3 

 

36,36 

36,36 

27,3 

 

Ocupação/profissão   

Do lar 

Personal 

Estudante 

Esteticista 

Enfermeira 

Professora 

Técnica de enfermagem 

 

 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

45,45 

9,09 

9,09 

9,09 

9,09 

9,09 

9,09 

 

Renda familiar   

1 salário mínimo 

Entre 1 e 2 salários mínimos 

De 3 até 10 salários mínimos 

4 

5 

2 

 

36,36 

45,45 

18,18 

Fonte: Loiola AMR, Alves, VH, 2018.  
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A idade das participantes variou entre 20 e 40 anos, sendo a maioria com menos de 33 

anos. Como mencionado anteriormente, um dos critérios de inclusão restringia a participação 

de menores de 18 anos no estudo, impossibilitando a análise de puérperas adolescentes. 

Esses dados coadunam-se com a pesquisa “Saúde Brasil”, realizada pelo Ministério da 

Saúde, cujo registro é de que o percentual de mães na faixa etária de 30 anos cresceu na 

última década, passando de 22,5% em 2000 para 30,2% em 2012, e que a maior quantidade de 

mães com 30 anos de idade ou mais, está concentrada nas regiões Sudeste e Sul 

representando, respectivamente, 34,6% e 33,6% dos nascimentos.
73

 

Quanto à raça/cor das  participantes, três (03) autodeclararam-se brancas, quatro (04) 

pardas e as outras quatro (04) negras, ou seja, a maioria das puérperas identificou-se como 

não brancas. 

Mais uma vez, os achados deste estudo vão ao encontro dos dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), quando demonstram a existência do 

crescimento da proporção da população que se declara preta ou parda, advindo da recuperação 

da identidade racial das pessoas.
74

 

Em relação à religião, a predominância deu-se pela Evangélica com 45,45% das 

entrevistadas, seguida das que se autodeclararam não possuir religião, com 27,3%. Entretanto, 

no cômputo geral, sete (7) participantes, ou seja, 63,63% pertenceriam a religiões de tradição 

judaico-cristã, como a Evangélica e a Católica.   

Os resultados do Censo Demográfico Brasileiro (2010) mostram que a religião 

Católica seguiu a tendência de redução observada nas duas décadas anteriores, estando com 

64,6% de seguidores, havendo o crescimento da religião Evangélica com 22,2% de fieis
75

, 

dados que vêm ao encontro dos achados desta investigação.  

Quanto ao estado civil, a maioria das mulheres indicou ser casada, correspondendo a 

63,63% da amostra, sendo as outras participantes (35,4%) envolvidas em relacionamento 

estável, ou seja, morando junto com seu companheiro.  

 O Manual Técnico de Gestação de Alto Risco elaborado pelo Ministério da Saúde 

(2012) considera, além das intercorrências clínicas que qualquer gestante pode sofrer, 

algumas condições desfavoráveis como a situação conjugal insegura.
76

 Entretanto, essa 

premissa não se relacionou com as participantes deste estudo. 

Quanto à escolaridade, destaca-se que a maioria das entrevistadas, ou seja, sete 

(63,63%), estavam cursando ou já haviam concluído o nível superior. Essa informação é 

positiva, visto que as mulheres instruídas tornam-se mais empoderadas, propiciando a 

compreensão e o entendimento sobre as escolhas para os seus respectivos planos de parto. 
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 O referido Manual considera também como uma condição desfavorável às gestantes a baixa 

escolaridade
76

, que não foi o caso das entrevistadas nesta pesquisa. 

No tocante à ocupação/profissão, cinco (45,45%) puérperas apresentaram-se como 

sendo "Do Lar", enquanto outras seis (54,54%) indicaram trabalhar fora de casa. O fato de ter 

uma atividade laboral externa, diferentemente da interna, como ser "Do Lar", traz certa 

autonomia à mulher devido aos proventos financeiros auferidos. Entretanto, há de se analisar 

a questão do esforço físico e do nível de estresse de qualquer atividade laboral repetitiva 

dentro ou fora do espaço doméstico, porque o Ministério da Saúde considera o tipo de 

ocupação que envolve exposição a riscos ocupacionais com esforço físico, carga horária, 

rotatividade de horário, exposição a agentes físicos, químicos e biológicos nocivos e estresse, 

como fatores que podem oferecer condições desfavoráveis às gestantes.
76 

 

Em relação à renda familiar, cinco (45,45%) participantes recebiam entre 1 e 2 salários 

mínimos e quatro (36,36%), apenas 1 salário; ou seja, nove (81,81%) viviam com até 2 

salários mínimos. 

Os grupos de análise salarial anteriormente citados, foram estabelecidos considerando-

se os valores nacionais vigentes, fixados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social 

para o ano de 2016 que, à época da pesquisa, correspondia a R$ 880,00 (oitocentos e oitenta 

reais). Desta forma, as participantes estavam entre as Classes Sociais D e E, segundo os 

critérios atuais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
77

 

Os dados acerca do perfil obstétrico foram levantados com base nas informações 

gestacionais de gestações anteriores e demais aspectos reprodutivos, podendo ser vistos com 

detalhes na Tabela 2, a seguir. 
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Tabela 2 - Perfil obstétrico das puérperas da Casa de Parto David Capistrano Filho,  

Zona Oeste do Estado do Rio de Janeiro/RJ, 2017. (n=11) 

 

N=11 N  %  

Gestações   

1 gestação 

2 gestações 

3 gestações 

4 gestações 

5 ou mais gestações 

 

8 

1 

- 

1 

1 

72,7 

9,09 

- 

9,09 

9,09 

 

Abortamento    

0 aborto 

1 aborto 

 3 abortos 

 

9 

1 

1 

81,8 

9,09  

9,09 

 
Fonte: Loiola AMR, Alves VH, 2018.  

 

A história obstétrica investigada mostrou que oito (72,7%) depoentes, ou seja, a maioria 

era primípara, situação que está envolta no novo, trazendo descobertas, dúvidas, inseguranças 

e idealizações na questão do parto e nascimento. 

O parto é o momento ansiosamente esperado pela mulher e família, não somente pelas 

possíveis complicações, como por ser o marco do primeiro encontro com o bebê real, sendo 

percebido por compor uma complexidade de emoções associadas à vida dessas mães, fazendo 

com que a sua importância e implicações possam transcender o ato especificamente.
78

 

Em relação ao aborto, que é a interrupção de uma gravidez até a 22ª semana, quando o 

produto da concepção pesa menos de 500 gramas ou mede menos de 16 cm
79

,  nove (81,81%) 

das entrevistadas não haviam passado por essa experiência.
 79 

No Brasil, terminam em abortamento 31% das gravidezes, ocorrendo anualmente 1,4 

milhões de abortamentos espontâneos / inseguros, com uma taxa de 3,7 abortos para cada 100 

mulheres em idades de 15 a 49 anos.
80 

Desta maneira, a história obstétrica investigada acerca 

dessas mulheres traz uma conotação positiva visto que, mesmo frente ao novo e às 

inseguranças que ele traz, devem elas ter se sentido mais livres para idealizarem junto com 

seus familiares o seu plano de parto, intencionando também minimizarem os seus anseios e 

medos. 



 42 

4.2 CATEGORIAS 

 

Em continuidade aos aspectos analíticos, neste momento dar-se-á ênfase às categorias 

codificadas das Unidades de Registro (UR) que emergiram das falas das puérperas que 

vivenciaram a construção do plano de parto na Casa de Parto David Capistrano Filho. 

Sabe-se que o plano de parto é um instrumento assistencial que visa contribuir para o 

empoderamento e a autonomia da mulher no processo de gestar e parir, tendo como focos a 

autodeterminação, o direito à liberdade, à privacidade, à escolha individual e de livre vontade, 

fatores que contribuem para um melhor desfecho no parto.
 81 

Quanto à assistência da enfermeira obstétrica, permite à gestante realizar seus desejos 

com total autonomia
82

, preservando o seu protagonismo durante a parturição, desde que 

respeitado o seu plano de parto.
17 

Não é demais lembrar, pela sua importância, que a 

construção do plano de parto com total autonomia, dará liberdade e autoconhecimento à 

gestante, facilitando o entendimento do processo assistencial e abrindo um diálogo entre ela e 

a equipe de saúde que assistirá ao seu parto.
18

 

O plano de parto é considerado uma tecnologia não invasiva de cuidado, devido ao fato de 

a mulher ser protagonista na sua elaboração, além de ser adaptável e renovável de acordo com 

as circunstâncias. Significa dizer que a cada novo acontecimento, ela tem a possibilidade de se 

reorganizar, sem atrapalhar seu parto. Ademais, é um instrumento que lhe permitirá um 

atendimento personalizado, favorecendo o seu vínculo com o profissional de saúde, por se sentir 

respeitada e encontrar suporte e segurança para aquele momento significativo de sua vida.
 18

 

Na Casa de Parto as mulheres tem a oportunidade de realizar o seu pré-natal quando se 

descobrem grávidas. Assim, no início da gestação, elas passam por grupos educativos cujo 

objetivo é proporcionar-lhes melhor conhecimento de seu corpo, principalmente em relação 

ao trabalho de parto e parto. Os temas abordados são mudanças fisiológicas da gravidez, 

direitos da gestante, gênero e sexualidade, vínculo, amamentação, cuidados com recém-

nascido, tecnologias não invasivas de cuidado, trabalho de parto.  

Esses grupos são relacionados ao período da gestação em que a mulher se encontra, 

sendo organizados em oficinas com um método participativo e criativo, através de dinâmicas, 

jogos, dramatizações e orientações. Todas as atividades incluem os acompanhantes. Quando 

as mulheres e seus familiares participam dessas oficinas, todos obtém informações relevantes 

relacionadas à gestação, principalmente a gestante quanto ao seu trabalho de parto, parto e 

puerpério.  

Segue-se a apresentação da primeira categoria deste estudo, que se refere ao plano de 



 43 

parto e cujas diretrizes gerais já foram abordadas, para melhor entendimento do leitor. 

 

4.2.1 Primeira Categoria: Plano de parto como tecnologia do cuidado  

 

Esta categoria foi construída com base nos depoimentos das mulheres que tiveram 

seus filhos na Casa de Parto David Capistrano Filho, onde o plano de parto é uma tecnologia 

de cuidado utilizado durante o pré-natal, o parto e o nascimento. 

No Estado do Rio de Janeiro, a Lei nº 7.191, de 06 de janeiro 2016
32

, que “dispõe 

sobre o direito ao parto humanizado na rede pública de saúde no Estado do Rio de Janeiro e 

dá outras providências”, prevê em seu Artigo 5º que: 

 
A elaboração do Plano Individual de Parto deverá ser precedida de avaliação do 

profissional médico ou enfermeiro que acompanha a gestante, na qual serão 

identificados os fatores de risco da gravidez, reavaliados a cada contato da gestante 

com o sistema de saúde durante o pré-natal, inclusive quando do atendimento 

preliminar ao trabalho de parto.  

 

Assim, esta Lei reforça o direito da gestante de elaborar o seu plano de parto durante o 

pré-natal, documento no qual ela vai expressar seu desejo de como quer que o parto aconteça 

e a pessoa que ela deseja ter por companhia no processo de parturição. Essas opções 

contribuem para uma assistência humanizada
32

, sendo fundamental que ela verbalize para o 

profissional de saúde, na presença de seu provável acompanhante, seus desejos, anseios, 

sentimentos e expectativas, descrevendo o almejado e o possível para o momento do parto.
56 

 

4.2.1.1  Primeira Subcategoria: Construção do Plano de Parto 

 

Confirmando estudos anteriormente citados, as puérperas entrevistadas demonstraram 

em suas falas que se sentiram empoderadas e com total liberdade e autonomia para escrever e 

executar seus planos de parto. Idealizaram e concretizaram esse momento, descrevendo a 

construção da confiança, calma, serenidade, diminuição da ansiedade, acreditando na sua 

capacidade de parir e no respeito da equipe de saúde em relação às suas decisões. Os 

depoimentos confirmam claramente o que foi dito: 

 

Primeiro eu comecei a idealizar como seria o parto, pensar nos 

momentos [...] planejando como seria como eu gostaria que 

fosse, a hora, né? Do nascimento dele do que eu gostaria de 

estar ouvindo nesse momento, como eu gostaria que o clima 

tivesse [...] no que me daria mais tranqüilidade o que me 
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deixaria mais calma, para esse momento [...] e fui pensando o 

que me deixaria mais tranqüila relaxada como seria esse 

processo até finalizar o plano de parto. P1 

 

[...]eu trouxe o plano de parto, tudo direitinho, e foi isso, saiu 

como eu queria, com certeza [...]eu me planejei, então eu já fui 

bem preparada [...] na hora que eu fiz o plano de parto eu já me 

planejei [...] faz uma diferença, faz pensar no parto. No plano de 

parto você vai deixar claro o que você quer, vai parir da forma 

como você quer. Perfeito para mim, é da forma que eu esperava 

que fosse. Assim, é com a questão do respeito a mim. P2  

 

[...] plano de parto, pra que tudo ocorra, assim, do jeito, 

exatamente do jeito que eu quiser, porque é isso que inclui, né? 

Um parto humanizado[...]também, é algo para a mulher se 

sentir bem pra hora. Foi muito bom! Foi a melhor coisa! P11 

 

O pré-natal e os grupos educativos são fundamentais para a construção do plano de 

parto, uma vez que a prática educativa possibilita o acesso a informações indispensáveis para 

a mulher tomar decisões relacionadas ao seu parto, com isso aumentando sua autonomia 

diante das suas escolhas. Os grupos educativos, por sua vez, favorecem a segurança e a 

autonomia do casal, transformando atitudes e comportamentos, e esse tipo de atividade tem 

impacto positivo nas mulheres e na sociedade, como um todo.
  67

 

Dessa forma, as atividades educativas contribuem decisivamente para o 

desenvolvimento humano, fazendo com que as mulheres reflitam sobre seu parto, colocando-

se como protagonistas e tomando decisões em relação à sua assistência, sempre a partir do 

plano de parto. Essas informações adquiridas são importantes para manter as escolhas na hora 

do parto e também para que o parto, seja realizado da forma como ela imaginou.
83

 

Durante as oficinas e no pré-natal, as gestantes são incentivadas a realizar seu plano de 

parto, instrumento muito importante para construir o conhecimento de cada uma durante todo 

o processo de parturição. Antes disso, elas passam por essas oficinas educativas e também por 

orientações durante todo o pré-natal. Mas, quando começam a idealizar o parto, todas buscam 

mais conhecimento, seja perguntando às enfermeiras obstétricas, seja através de pesquisas em 

livros ou pela internet.  

Assim, ao finalizar seu plano de parto, em desenvolvimento durante a gestação, ela 

ainda busca saber com os profissionais de saúde, durante a consulta de pré-natal, tudo que é 

possível fazer no trabalho de parto e parto. Pode-se observar esse processo de conhecimento 

nos seguintes depoimentos: 
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[...] eu estava esperando a oficina de trabalho de parto e 

tecnologias, que aí ia falar melhor, né? [...] Aí eu botei a forma 

que eu queria [...] trouxe o rascunho para a consulta. Na 

consulta a enfermeira foi me ajudando, ela foi falando, me 

ajudando [...] o conhecimento foi ter passado por todo o 

processo de aprendizado, as oficinas, tudo aquilo que eu fiquei 

lendo de relato de parto, até isso me ajudou, fez diferença para 

mim na hora do parto. P5  

 

[...] entendo de plano de parto. Foi algumas coisas que eu 

entendi nas oficinas e algumas coisas que eu procurei, também 

na internet, nos relatos sobre plano de parto também, os 

modelos de plano de parto [...] foi através de pesquisa, né? E 

também conversei com algumas pessoas, conversei com pessoas 

daqui da casa de parto também, trouxe para fazer tipo uma 

avaliação, né? E aí, foi assim que eu constitui. P7  

 

[...] fiz mais com a orientação da oficina. Eu trouxe numa 

consulta de pré-natal, aí a gente conversou muito. Quem me 

atendeu foi muito importante para mim. De uma frase que eu 

escrevi no plano de parto, ela extraiu uma memória do meu 

passado que tava me atrapalhando tanto, e era esse aspecto que 

estava atrapalhando eu entrar em trabalho de parto [...] Chorei 

muito com ela, botei para fora essas coisas que estavam me 

atormentando e aí ela me deu alguns conselhos. P9 

 

O plano de parto é construído pela mulher, mas também pode ser acordado com seus 

familiares, já que tem como objetivo preparar a gestante, seus familiares e também a equipe 

de saúde para o parto.
13

 Com esse instrumento, os familiares têm a possibilidade de, junto 

com a gestante, planejar o momento do parto, diminuindo a ansiedade e o medo durante esse 

processo. Ademais, ao compartilhar suas escolhas em relação ao parto e nascimento, a partir 

do plano de parto, o vínculo afetivo é fortalecido entre a mulher e seu companheiro ou 

familiares.
17 

 

Portanto, observa-se que esse instrumento assistencial mostrou-se eficiente para 

aumentar o vínculo entre gestantes e familiares, significando que a construção do mesmo é 

um momento em que a família se reúne para planejar o parto junto com a mulher, o que é 

muito importante para o aumento da participação do acompanhante e compreensão de todos 

acerca do trabalho de parto e parto, tornando esse momento radiante. Observa-se esse 

resultado nas seguintes respostas das entrevistadas: 

 

Eu fiz meu plano de parto sozinha, depois eu li para ele, para 

ver se ele tinha alguma coisa para acrescentar [...] O bom do 

plano de parto também, é que meu marido estava ciente, minha 
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irmã estava ciente de tudo que eu queria que acontecesse, 

porque talvez se eu não tivesse feito o plano de parto, tudo isso 

ia ficar só na minha cabeça e eles não teriam nem como fazer 

isso acontecer [...] P5 

 

Conversei com meu marido também, muitas coisas ele 

perguntou se poderia fazer [...] foi também muito bom para 

poder introduzir ele também no meu trabalho de parto, porque 

não era só meu, ele também tava de alguma maneira parindo 

comigo [...] P7 

 

[...] fiquei recebendo carinho da minha irmã, recebendo 

carinho do meu marido, foi muito bom. Ele o tempo todo 

falando para mim que eu ia conseguir, que ia dar tudo certo, 

embora, eu já tivesse implorando trinta vezes, para me dar uma 

anestesia e uma cesariana. E eu pedi, escrevi no meu plano de 

parto, eu falei assim: “- Me ignora mesmo, me ignora. Só faz 

cesariana se tiver risco para minha vida’’ [...] ele olhou para a 

minha cara e falou: “- Lembra do que você me pediu? Então, 

você vai ficar aqui, você vai parir.”[...] E foi muito 

bom,assim,ter o olhar do meu marido, olhando para mim e 

falando, assim: “- Você vai conseguir! Eu acredito em você!” 

[...] Isso reforçou muito mais o nosso vínculo [...] P9 

 

Mesmo quando a mulher não constrói seu plano de parto junto com seus familiares, 

fica clara a importância desse instrumento assistencial para que, no momento do parto, o seu 

acompanhante esteja ciente do que ela idealizou, não indo contra o que ela desejou, podendo 

vivenciar esse momento de forma mais prazerosa.  

Assim, percebe-se a importância do plano de parto como tecnologia de assistência ao 

parto e nascimento, possibilitando às mulheres mais autonomia no processo de parturição e 

aos profissionais de saúde, a relação de um diálogo autêntico com as mulheres entre o 

desejável e o possível no plano de parto, durante o processo de parto e nascimento. 

 

 

4.2.1.2 Segunda Subcategoria:  Tecnologias utilizadas na elaboração do plano de parto 

 

O plano de parto proporciona a autonomia e o empoderamento da mulher, 

possibilitando-lhe expressar o que deseja que aconteça com o seu corpo no dia do parto, como 

à escolha da posição e da ingestão de alimentos, não permitindo intervenções desnecessárias 

nesse momento, tornando os cuidados de saúde menos intervencionistas.
52

 

Sabe-se que as tecnologias do cuidado são práticas não invasivas que contribuem 

respeitosamente para atender a mulher e seu corpo no trabalho de parto e parto, dentre as 
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quais estão o incentivo à presença do acompanhante, o alívio da dor, o estímulo à 

deambulação, a mudança de posição e o uso da água para relaxamento.
 56

 

Nesse contexto, a enfermeira obstétrica tem um papel importante em relação às 

tecnologias não invasivas, em especial na orientação da construção do plano de parto, a 

compreensão do conceito de não invasão do corpo feminino e o respeito ao que é natural e 

fisiológico.
20 

Isto se dá porque ela exerce o cuidar de forma mais sensível, favorecendo o 

empoderamento da mulher ao resgatar um cuidado feminino ao parto e nascimento, conforme 

descrito no depoimento abaixo:  

[...] Tinha várias coisas no meu plano de parto, usei a música. 

Eu trouxe pen-drive e a gente usou, foi bem legal. A posição foi 

na água, a posição que escolhi [...] plano de parto eu coloquei o 

acompanhante, a minha mãe e o meu marido [...] P3 

 

[...] Coloquei no plano também, que eu queria que fosse na 

banheira, mas eu queria ter liberdade, também para escolher 

qualquer outra coisa que eu me sentisse mais à vontade na hora 

[...] tentei o cavalinho, tentei na cama, com duas posições, 

assim, né? Meio deitada, meio de quatro também, mas, no fim, 

foi no banquinho. Que foi a posição mais confortável, que eu 

achei [...] P6 

 

[...] pedi música, eu pedi massagem. Música teve, massagem 

teve. Meu marido fez o tempo inteiro massagem nas minhas 

costas, as meninas me deram óleo para ajudar na massagem 

[...] botaram a música. Elas trouxeram um óleo, elas baixaram 

a luz, elas fizeram tudo que eu tinha pedido sim. P8 

 

Também o Projeto Rede Cegonha preconiza uma assistência humanizada ao parto e 

nascimento, respeitando a gestante como um todo, fortalecendo sua autonomia e 

protagonismo, mantendo o uso de tecnologias apropriadas e baseadas em evidências, 

incluindo a liberdade de movimentos, de escolhas de posições durante o processo de 

parturição, direito ao acompanhante previsto na Lei nº 11.108/05, além de um cuidado com 

seu bem estar e integridade corporal.
 84 

Nesse sentido, a ênfase ao plano de parto é objeto das 

considerações das entrevistadas, como se observa a seguir: 

 

[...] é como se fosse uma cartinha ou um documento onde você 

escreve aquilo que você espera de como seja o teu parto e 

aquilo que você não tolera em hipótese alguma no seu parto, 

né? É um meio de você deixar registrado para o profissional 

que vai conduzir o trabalho de parto, enfim, as suas vontades, 

por exemplo, intervenções que você não aceita, ou coisas que 

você gostaria que tivesse naquele momento para tornar um 

momento mais tranqüilo, mais prazeroso [...] P9 



 48 

 

Meu marido fez o plano de parto junto comigo, ele tava junto 

comigo a gente fez junto [...] P10 

 

Com essas informações durante todo o pré-natal, elas se sentiram capazes de fazer 

suas escolhas informadas no que diz respeito às tecnologias não invasivas do cuidado ao parto 

e nascimento. Isso fica evidente nas falas a seguir: 

 

[...] eu queria aceitar todas as idéias, de rebozo, escalda pés, eu 

queria tudo que fosse bom para aliviar aquela tensão do 

momento, a dor [...] as tecnologias que aqui tinha, para eu 

poder fazer [...]quando eu cheguei aqui, eu fui bem acolhida, já 

fui para debaixo do chuveiro[...] P5 

 

[...] colocaram a música que eu escolhi, a luz, o ambiente que 

eu falei, que não queria que ficasse muito silêncio. Eles 

deixaram a gente à vontade para ficar conversando. Meu 

marido [...] minha prima, que é madrinha dela, e quando a 

bolsa estourou eles já encheram a banheira. Porque eu também 

tinha planejado fazer na água e, graças a Deus, foi tudo 

tranqüilo, nasceu na água [...] e o corte do cordão umbilical 

também, que tava no meu plano de parto e ele cortou. Foi tudo 

bem perfeito pra mim [...] P10 

 

Fica claro nos depoimentos acima, que as puérperas tinham conhecimento do que 

poderiam escolher para o seu trabalho de parto e parto, sabendo de seus benefícios. Assim, 

enfatizaram as tecnologias invasivas de alívio para dor, relataram como queriam o ambiente 

(luz baixa, música, silêncio), o local do parto, as posições que lhes garantissem maior 

conforto e a presença fundamental de seus acompanhantes. 

Resgata-se aqui um estudo realizado com enfermeiras de duas maternidades públicas 

do Rio de Janeiro, quando foi observado que a liberdade de posição da parturiente durante o 

trabalho de parto e parto favorecia a autonomia da gestante, melhorando a progressão fetal, 

concluindo-se que esse processo deveria ser construído no pré-natal, com a efetivação do 

plano de parto.
85  

A idéia vem ao encontro de outro estudo no qual se afirma que a construção do plano 

de parto possibilita liberdade às mulheres no processo de parturição, citando como exemplo a 

opção da posição vertical da parturiente, que auxilia na abertura do canal de parto e o ângulo 

de encaixe, ajudando na evolução do trabalho de parto.
 86 

Alternar posições como sentada no 

leito, na cadeira, na banqueta, em decúbito lateral, ajoelhada, agachada, de quatro apoios ou 

em pé jogando o corpo para frente, pode ajudar a reduzir a dor, facilitar a circulação materno-
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fetal e a descida do feto. Essas posições, sem dúvida, podem ser construídas no plano de 

parto.
 87 

Foi citado, também, o banho de imersão como tecnologia importante por acelerar o 

trabalho de parto e minimizar a dor, porque a água morna tem um efeito relaxante, 

contribuindo para tirar o foco da gestante das contrações e diminuindo sua impaciência.
82 

Quando a gestante fica imersa na água morna, o calor promove o relaxamento da sua 

musculatura e, conseqüentemente, reduz os níveis de adrenalina e promove uma dilatação 

mais rápida do colo uterino.
 87 

Outro estudo aponta o banho no trabalho de parto como uma tecnologia que se 

caracteriza por medidas de conforto físico, fazendo com que a gestante sinta-se revigorada, 

consiga relaxar, além de ser estimulada a movimentar-se, já que a Lei da Gravidade ajuda na 

descida do feto, o que faz com que a mulher sinta-se mais forte resultando num aumento da 

dilatação, assim contribuindo para que o parto torne-se um processo mais rápido e com menos 

dor.
88 

Reforçando os estudos anteriores, é consenso na prática assistencial de que o banho 

morno favorece a redução dos níveis de adrenalina e, consequentemente, propicia o alívio da 

dor da gestante.
44 

Os planos de parto enfocam o desejo da gestante pela massagem, como meio de 

proporcionar apoio e segurança, fazendo com que ela se sinta importante, seja pelo simples 

afago ou por meio da massagem propriamente dita
85

,isto porque a massagem é um estímulo 

sensorial que contribui significativamente para o alívio da dor, além de proporcionar uma 

sensação de relaxamento na gestante, minimizando o estresse emocional, aumentando o fluxo 

sanguíneo e a oxigenação dos tecidos.
87

 

No caso da musicoterapia, tem-se o aumento da tranquilidade das gestantes, 

interferindo beneficamente no ciclo medo-tensão-dor-medo de forma relaxante, diminuindo o 

nível da dor causada pelo parto.
89

 As mulheres entrevistadas nesta pesquisa relataram que, em 

seus planos de parto, a música foi importante no processo de parturição. 

O acompanhante é muito importante
50

 para a gestante durante o trabalho de parto, 

parto e pós-parto, pois traz segurança e tranqüilidade, reduzindo o tempo de trabalho de parto 

e o número de cesarianas. O plano de parto deve ser construído pela gestante e seu 

companheiro e/ou outra pessoa de sua escolha, tendo como objetivos também servir de apoio 

à gestante, aumentar o vínculo do casal, fazer com que o companheiro seja mais participativo 

com o bebê e, sobretudo, tenha mais atenção com as necessidades da puérpera. 
90

 

Diante do que foi mencionado acima, reforça-se a importância da Lei do 

Acompanhante, já referida neste estudo, para que todas as gestantes tenham garantido o 
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direito da presença de um acompanhante de sua livre escolha, em todo trabalho de parto e 

pós-parto, como uma estratégia considerada não farmacológica de redução da dor durante esse 

processo. 
 29

 

Após os grupos educativos realizados durante a gestação em conjunto com o pré-natal,  

na Casa de Parto as mulheres adquiriram informações suficientes para decidirem qual 

tecnologia não invasiva elas gostariam de utilizar em seu trabalho de parto, tornando evidente 

a importância de um pré-natal que proporcionasse autonomia às mulheres no processo de 

parturição efetivando, assim, a construção do plano de parto como tecnologia em saúde.  

Em relação à autonomia e empoderamento, quando a equipe de saúde prepara a mulher 

e estimula que ela faça esse plano, ela se sente apoiada a lutar pelos seus direitos, sendo 

protagonista de seu parto, pois ela participa diretamente de todas as possibilidades de escolhas 

melhorando os resultados no parto e o seu nível de satisfação. 
 20 

 

4.2.1 Segunda Categoria: Segurança no processo de parturição, a partir do plano de parto 

 

Esta segunda categoria elucida o plano de parto como um fator de segurança para a 

mulher no transcorrer do seu parto. 

Em um estudo realizado em Londrina (PR), as gestantes foram perguntadas sobre a 

importância de plano de parto. Elas responderam que, através dele, obtinham informações 

sobre o trabalho de parto e parto, trazendo uma questão de segurança e tranqüilidade em 

relação ao profissional que as estavam assistindo no momento do parto.
91 

Em outro estudo realizado na Casa de Parto David Capistrano no Rio de Janeiro (RJ), 

foi observado que a construção do plano de parto contribui para uma boa evolução do trabalho 

de parto, por ser um instrumento que possibilita à mulher ter conhecimento de tudo que ela 

deseja e de situações que poderão acontecer no trabalho de parto e parto, trazendo-lhe 

confiança nesse processo. Além disso, o vínculo existente entre a enfermeira obstétrica e a 

mulher, fez com que ela se sentisse confortável e segura, pois, nessa profissional encontrou 

apoio emocional e foi assistida como um ser único, o que reduziu a tensão e a dor no processo 

de parturição.
18

 

Parir com segurança, na visão da mulher, significa ter confiança na equipe de saúde ao 

seu lado durante todo o processo de trabalho de parto, uma vez que no momento em que a 

mulher torna-se mãe, a assistência desses profissionais deve gerar liberdade e segurança, 

fazendo com que a mulher sinta-se acolhida pela equipe.  

É através do plano de parto que os profissionais têm a possibilidade e a oportunidade 
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de atender a mulher em sua integralidade, favorecendo a segurança para o binômio mãe e 

filho. A enfermeira obstétrica também tem o papel importante de identificar problemas e agir 

com habilidades técnicas e científicas, tendo como intuito diminuir os casos de 

morbimortalidade materna e fetal, daí porque o plano de parto não é fechado em si mesmo, 

mas sim, é construído em todo o processo de parturição.
92

 

Quando a mulher se prepara para o parto e realiza a construção do plano de parto, ela 

se sente mais informada e segura, o que ajuda a reduzir sentimentos de ansiedade e medo, 

comuns ao trabalho de parto e parto.
92

 

Na Casa de Parto, o pré-natal e os grupos educativos proporcionam a oportunidade de 

que as mulheres produzam o plano de parto em conjunto com as enfermeiras obstétricas que 

ali trabalham, para que quando entrarem em trabalho de parto, já tenham pelo menos passado 

por um grupo com os profissionais que estarão com ela nesse momento.  

Quando a mulher forma um vínculo com o profissional do pré-natal e dele recebe 

liberdade para pensar e planejar o momento do seu parto, isso lhe traz tranquilidade, 

confiança e segurança, sentimentos esses que irão culminar num ótimo desfecho para o 

nascimento. 

É importante ressaltar que todos os enfermeiros da casa de parto são capacitados para 

assistir ao parto e nascimento, tendo competência técnica para atender as mulheres em todo 

processo parturitivo, trazendo segurança total para aquelas atendidas neste estabelecimento.   

O plano de parto tem como ponto-chave a segurança da gestante, buscando 

proporcionar-lhe tranquilidade em todo o processo de parturição, além da sensação de 

satisfação para esse momento único em sua vida, como ficou expresso nas falas seguintes: 

 

[...] a internação foi tudo maravilhoso. Me senti muito bem 

aqui, me senti em casa. Eu já estava quase saindo de camisola 

de dentro da suíte, de tão em casa que eu me senti [...] apesar 

de eu estar num lugar que eu me sinto muito a vontade, eu sabia 

que não ia ser feito nada de mirabolante, né? P5 

 

[...] poder organizar o momento do parto, porque a gente sabe 

que é tudo muito imprevisível e acho que poder planejar, já da 

uma segurança pra gente, enquanto mãe, enquanto parturiente 

[...] isso me passou assim, uma segurança, poder imaginar que 

seria daquela forma, me tranqüilizou enquanto sentia dor, 

enquanto imaginava que podia sentir dor e aquilo foi me dando 

uma segurança. P8 
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 Eu tive segurança de que não aconteceria coisas que eu não 

queria que acontecesse, entendeu? Eu tive a segurança de ser 

respeitada nas minhas decisões, a ser resguardado, entendeu? 

[...] P9 

 

É perceptível a segurança, a confiança e a tranquilidade presentes nos depoimentos das 

mulheres que vivenciaram seu trabalho de parto, após terem feito seu plano de parto.  

Em uma pesquisa realizada no Município de Resende (RJ), foi possível observar que a 

escuta sensível da enfermeira obstétrica forma um vínculo com a mulher no trabalho de parto 

favorecendo, destarte, seu empoderamento, uma vez que ela consegue expor seus medos e ter 

suas dúvidas esclarecidas por essa profissional, o que vem lhe trazer mais conforto e 

segurança para esse momento.
 20

 

Quando a enfermeira obstétrica tem uma escuta sensível e presta uma assistência 

contínua à gestante, auxiliando-a durante o trabalho de parto e parto, ela está com sua atenção 

voltada para atender as necessidades da gestante, como um todo.
93

 

Portanto, a construção do plano de parto proporciona vínculo entre a gestante e a 

profissional de saúde, sendo uma construção responsável que considera a fala da mulher como 

ponto central da assistência ao parto e nascimento, numa abordagem empática e com o intuito 

de melhorar o bem estar materno e fetal, favorecendo o bom desenvolvimento do parto.
94

 

As mulheres valorizam o plano de parto, em especial no quesito segurança, pois 

possibilita descrever a necessidade do conforto físico, suporte psicológico, privacidade e 

cuidado personalizado que seja esclarecedor, responsivo e capaz de identificar suas demandas 

específicas.
95 

Devido a isso, o plano de parto vem contribuir com essa assistência 

diferenciada, pois quando a mulher pensa e escreve no seu plano os seus desejos, planeja seu 

processo de parturição e apresenta suas demandas aos profissionais de saúde, possibilita um 

diálogo mútuo, favorecendo uma assistência ao parto e nascimento qualificada e respeitosa, 

além de ser uma forma de registro daquilo que a gestante deseja para seu parto. Isso fica 

evidente nos depoimentos a seguir: 

 

Eu tinha medo de não conseguir, de não ter passagem ou 

acontecer algum imprevisto, pressão subir e eu ter que fazer 

uma cesárea. Eu não tinha muita preocupação com a casa em 

si, porque fui assistida por muito tempo [...] Aqui eu entreguei 

sem preocupação só por protocolo mesmo, coloquei tudo que eu 

queria daqui, mais eu sabia que aquilo tudo que estava ali, eu 

sabia que seria daquela maneira, entendeu? Eu não tinha 
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preocupação. É se eu não tivesse trago o plano de parto para 

parir, aqui eu sabia que seria legal. A preocupação era ser 

removida [...] achei que lá não ia ser respeitada, aí resolvi fazer 

o plano. P3 

 

Desde a primeira vez que eu tive aqui, para mim foi bom. A 

diferença é que, assim, eu pude expressar como eu gostaria que 

fosse, né? E ali elas acompanharam, leram na hora que eu 

estava chegando na casa e ali fizeram do jeito que tava. Eu 

acredito que mesmo que não tivesse feito o plano, elas teriam 

feito dessa forma, dado assistência, permitido o meu esposo 

estar do meu lado o tempo todo e perguntando se eu estava bem, 

se eu queria comer alguma coisa, tendo paciência comigo. P4 

 

[...] vieram as enfermeiras e me trataram muito bem e 

perguntaram se ia manter o plano de parto, se eu ia querer 

mesmo naquele banquinho, eu falei: “- Vou querer na 

banquetinha, sim” e ai ela colocou banquetinha, colocou um 

banco para meu marido sentar, num minuto tudo se transformou. 

O cenário mudou dentro do quarto e ai ele nasceu. P7 

 

[...] assim a maneira como eu fui tratada pelas pessoas desde 

que eu cheguei aqui, foi muito importante para mim, sabe? Eu 

me senti acolhida, isso foi muito bom. Me senti realmente 

abraçada. A enfermeira, não tava nem trabalhando, ela tava na 

oficina, ela veio trazer um bolo para eu comer, se preocupou 

comigo, sabe? E essas coisas assim realmente, não tem preço, 

mesmo. P9 

  

O enfermeiro é reconhecido pelo Ministério da Saúde por sua formação holística, 

sendo o profissional mais indicado para prestar o cuidado um para um no trabalho de parto e 

parto, pois é qualificado e comprometido de forma pessoal e profissional, assistindo a gestante 

com ética, dignidade, propiciando-lhe um cuidado integral e, ao mesmo tempo, dando suporte 

emocional a ela e ao seu acompanhante.
96

 

O estabelecimento de vínculo entre a mulher e os enfermeiros é essencial para a 

qualidade do cuidado de enfermagem, sendo indispensável que o profissional de enfermagem 

reconheça as mensagens enviadas pelas mulheres, principalmente através da comunicação não 

verbal, para que ele consiga atendê-la em suas demandas na hora do parto.
85

 

Através do plano de parto, os profissionais envolvidos conseguem prestar um cuidado 

individual e de qualidade à gestante, promovendo a vinculação entre ela e a equipe 

profissional, o que ajuda no decorrer do trabalho de parto.
18

 

Pode-se observar na Casa de Parto, que o enfermeiro tem um ambiente e uma filosofia 

favorável para uma assistência individualizada, porque a gestante é acompanhada durante 
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todo o período gravídico, valorizando-a como um todo, cuidando com responsabilidade e 

priorizando conhecer cada mulher na sua individualidade, fato esse que fortalece o vínculo no 

processo de parturição.  

Neste estudo observou-se que o plano de parto tem significância no cuidado um para 

um, sendo que as profissionais enfermeiras obstétricas, trabalhando de forma respeitosa, 

fazem vínculo com a gestante estabelecendo uma relação de intimidade, de interação e 

empatia de uma forma individualizada, tornando o momento do parto satisfatório para a 

gestante e seus familiares. Isso é o que se pode constatar nas falas das puérperas: 

 

[...] o enfermeiro veio e falou [...] “- Agora é a hora de você 

dar uma andada pela casa, rebola um pouco esse quadril para 

poder te ajudar, para poder dar uma ajudada na dilatação, e 

não estou dizendo que vai ser rápido, mais não demora.” [...] os 

enfermeiros até chegaram e falaram: “- Eu vou deixar você 

aqui um pouco, mas, anda por ai. Você está como se tivesse na 

sua casa, Vamos ver o plano de parto, sabe né? E rebola esse 

quadril para dar essa dilatada. Vai com calma, respira. Ta tudo 

bem. Qualquer coisa a gente está aqui, e é só chamar". P3 

 

[...] plano de parto, show de bola. As enfermeiras respeitaram 

tudo, elas me deixaram bem à vontade, quando eu chamava 

elas, elas vinham , perguntavam, se estava tudo bem, se eu 

queria alguma coisa. Assistência total. É por isso que eu decidi 

ter aqui de novo, é o terceiro já. P6 

 

[...] me ajudaram todas elas, foram muito atenciosas e muito 

paciente. Porque eu nem tinha posição, que eu nem entendia 

direito e elas me ajudaram. É basicamente isso, fizeram 

exatamente tudo que eu pedi no plano de parto. P11 

 

Em relação à vivência da mulher no processo de parturição, está a dor no trabalho de 

parto, pois esse é um mecanismo fisiológico que desencadeia a liberação de endorfinas e 

demais matérias endógenas, responsáveis pela maior tolerância à dor, maior sensação de 

prazer e, conseqüentemente, maior satisfação com o parto. Por esse motivo, uma boa 

assistência obstétrica não está focada na ausência da dor.
 97

 

O período do pré-natal possibilita a adaptação materna em relação ao parto e também 

a obtenção de informações sobre os métodos para alívio da dor, que vão culminar num bem 

estar psicológico durante o período de parturição. Esse é um processo trabalhado no plano de 

parto,em que o enfermeiro tem como objetivo apoiar a gestante em relação à dor, aumentando 

seu limite para sensações dolorosas e favorecendo que sobressaiam os momentos positivos no 

parto.
97 



 55 

O planejamento do parto fez com que as entrevistadas se sentissem protagonistas de 

seus partos, tendo esse momento como prazeroso, menos doloroso e inesquecível.
18

 

As mulheres sempre terão experiências únicas referentes ao seu parto, cada vivência 

de forma particular, assim é que o plano de parto visa o cuidado integral, individualizado e 

distinto.
 98 

Foi possível observar que a maioria das participantes desta entrevista fez referência à 

dor como parte do processo de parturição, mas essa percepção estava descrita nos planos de 

parto e a dor do parto não anulou os sentimentos positivos que as mesmas sentiram. Foi 

notória a satisfação frente à assistência ofertada no seu processo de gestar e parir. Os relatos a 

seguir demonstram a vivência do processo parturitivo, quando as mulheres constroem um 

plano de parto, ficando perceptível sua satisfação:  

 

[...] no momento eu estava sentindo tanta dor...a questão das 

músicas, foi algo legal que me acalmou [...] estava tocando 

justamente uma música que eu tinha escolhido, um louvor, então 

assim, foi muito bom esse planejamento né? Mesmo porque não 

teria como elas adivinharem, se eu não deixasse escrito bem 

claro da forma como eu queria, então assim embora, por um 

lado teve coisas que não foi utilizado né? Tiveram coisas que 

foram do jeito que eu imaginei,igual ao plano de parto, 

entendeu? Do jeito que eu esperava. P1 

 

As contrações estavam muito fortes [...] foi muito intenso para 

mim [...] eu não consegui processar na hora o que tava 

acontecendo, parecia que era tudo um sonho. E eu tava muito 

mal humorada. Também por causa da dor [...] Foi maravilhoso, 

sabe? Superou as minhas expectativas, foi do jeito que deveria 

ter sido, mesmo não tendo seguido exatamente o plano de parto. 

Me senti respeitada. P5 

 

A bolsa estourou por volta de três horas da tarde, né? E aí as 

contrações continuaram, eu senti a dor da contração mais ou 

menos de dois em dois minutos e não diminuiu disso, sendo que 

ele se mexia muito, praticamente, menos de um minuto. Ele se 

mexia, então, eu respirava, ele se mexia, eu bebia água, ele se 

mexia, [...] Fazer o plano de parto fez diferença, porque eu 

pude ter escolhas. P7 

 

Também ficou claro que quando as mulheres descrevem no plano de parto suas 

ansiedades e angústias e o profissional de saúde orientam-nas sobre os processos fisiológicos 

vivenciados por elas no processo de parto, a exemplo da dor, possibilita a compreensão delas 

sobre a fisiologia do seu corpo, com isso favorecendo maior entendimento sobre o fenômeno 

da dor e as possibilidades de superação. 
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A confiança entre o profissional e a gestante consolida-se quando ele mostra-se 

próximo, preocupado e dispõe-se para cuidar e ouvir a gestante. O plano de parto tem o intuito 

de favorecer essa relação de vínculo e segurança para o trabalho de parto e parto, 

transformando-o num momento singular para a vida de cada gestante e dos familiares. Quando 

realmente confiamos, apenas um olhar é necessário, podendo descartar palavras e ações.
99

 

A partir do plano de parto, observa-se o aumento do vínculo entre a gestante e o 

profissional de saúde, que é de grande importância para que ela elabore seu plano de parto e 

compartilhe suas idéias com o enfermeiro durante as consultas. Dessa forma, ele prestará uma 

assistência individualizada com o objetivo de atender suas especificidades, o que vai 

contribuir também para o aumento da confiança da mulher nesse profissional.
18

 

Na Casa de Parto David Capistrano Filho cria-se uma relação de confiança entre a 

mulher e a enfermeira obstétrica, desde o início do pré-natal. Isso se dá durante as consultas e 

também por ocasião dos grupos educativos. O plano de parto traz vínculo, garante a qualidade 

das informações que a mulher recebe e fortalece a relação de confiança para o momento do 

parto. Assim, a mulher consegue viver a parturição mais confiante no profissional que está 

assistindo o seu parto. Isso é observado nos seguintes relatos: 

 

É o meu 1° filho, e eu não tinha noção nenhuma de como 

aconteceria o parto. Então, assim, o plano de parto é uma 

forma da gente idealizar do que pode ser [...] fez a diferença de 

eu ficar mais calma, de eu me tranqüilizar, deu saber que 

aquele ambiente que eu queria foi todo preparado para aquele 

momento. Então fez diferença sim, nesse aspecto [...] aqui a 

gente se sente livre, cuidada. O plano de parto é o diferencial 

da casa de parto, como o pré- natal. P1 

 

[...] eu acho que é muito importante a gente ter o planejamento, 

o plano de parto como uma prevenção, né? Então, se acontecer 

ótimo, se não acontecer ta tudo bem, também porque eu tive 

apoio, né? P7 

 

Olha! Aqui na casa o pessoal procura sempre respeitar muito, 

então, não precisei muito do plano de parto, só algumas coisas 

tipo. Ah! Eu quero ter água sempre a disposição, porque aqui é 

coisa que eles sempre fazem mesmo. P11 

 

Com os relatos acima, ficou evidente que o plano de parto possibilita a confiança que a 

gestante tem no profissional de saúde que lhe está assistindo e na instituição de escolha, e ela 

não se preocupa que as coisas não saiam como planejado, pois, tem total confiança que a 

equipe profissional é comprometida o bastante para fazer o melhor para o bem-estar dela e 
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de seu bebê. 

Quanto ao plano de parto, é documento que preza pelo cuidado respeitoso e centrado 

na mulher, significando não fazer intervenções desnecessárias, reconhecendo que o parto é 

um evento fisiológico com aspectos sociais e culturais, dando suporte emocional à mulher e 

sua família.
 18 

Por isso o enfermeiro deve observar a subjetividade do plano de parto descrito pela 

gestante, para que seus desejos sejam respeitados. A formação de vínculo entre o profissional 

de saúde e a gestante é necessária para um cuidado que respeite valores, crenças e solicitações 

da gestante. Com isso, o saber profissional não interfere no saber da gestante, melhorando o 

relacionamento entre eles. 
 85

 

Para os profissionais da área de Saúde, o plano de parto é muito importante para que 

eles conheçam melhor as preferências da gestante, assim permitindo que se respeite a gestante 

em sua totalidade, fazendo com que ela se sinta não só respeitada, como também empoderada. 

As mulheres afirmaram, neste estudo, que o plano de parto junto com a liberdade que lhes foi 

proporcionada, fizeram com que elas se sentissem mais respeitadas como mulheres, como um 

ser único, que tem seus desejos, sua personalidade e especificidade. 
 18

 

Assim, o plano de parto é um instrumento valioso para observar o cuidado respeitoso e 

centrado na mulher, pois, conversando com as mesmas, ficou muito claro o sentimento de satisfação 

de cada uma. As falas das entrevistadas revelaram que todas, sem exceção, sentiram-se respeitadas 

em suas escolhas para o momento mais importante de sua vida, como relatado a seguir: 

 

[...] as enfermeiras me respeitaram em tudo. Foi ótimo! O plano 

de parto, né? Porque é o nosso corpo, né? Nosso momento, meu 

e da minha primeira filha. Eu tive toda uma história, uma 

construção até ela chegar, e aí se não fosse do jeito que a gente 

quisesse, né? Respeitado, foi ótimo! P3 

 

[...] foi maravilhoso, sabe? Superou as minhas expectativas. Foi 

do jeito que deveria ter sido, mesmo não tendo seguido 

exatamente o plano de parto. Me senti respeitada. P5 

 

Eu não sofri nenhuma violência, e era isso que eu queria, era o 

que eu mais prezava, ser respeitada como mulher, ser 

protagonista do meu parto. Ninguém em momento nenhum me 

toliu, me impediu de fazer nada que eu quisesse. E era isso que 

eu queria no plano de parto, entendeu? E eu fui respeitada. 

Fiquei muito feliz! P9 
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A satisfação das mulheres, quando se referem ao respeito, fica retratada nas falas 

acima, evidenciando que as que pariram na Casa de Parto conseguiram atingir seus objetivos 

quando escreveram seus planos de parto, que enfocou a segurança de parir com satisfação. 

Portanto, quando a mulher constrói seu plano de parto durante a gestação, seu maior desejo é 

ser respeitada na sua individualidade no momento mais precioso da sua vida, e mesmo que 

aconteça alguma eventualidade, ela seja tratada com respeito, eficiência e dignidade, sendo 

incluída em todas as decisões. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tornou-se evidente, portanto, que o plano de parto, na voz das mulheres que pariram 

na Casa de Parto David Capistrano Filho, é um instrumento fundamental para a construção da 

autonomia da parturiente e na vinculação com a equipe de saúde, elementos que configuraram 

a construção do plano de parto a partir do apoio oferecidos nas oficinas de gestantes e no pré- 

natal realizados na Casa de Parto.  

Portanto, para a construção do plano de parto, as mulheres utilizaram como estratégia 

o pré-natal e as oficinas de gestantes  como espaços onde tinham total liberdade para trocar 

experiências, sanar dúvidas e receber orientações para elaboração do plano de parto; mas 

também, buscaram informações pelas mídias sociais, entre outros canais de informação. 

O plano de parto foi considerado uma ferramenta muito importante no empoderamento 

e autonomia da mulher, além de proporcionar sentimentos como segurança por confiar em si e 

na equipe de enfermeiros que iriam cuidá-las como sujeitos de direito, respeitando a 

individualidade de cada uma, assim compartilhando todas as decisões no respectivo processo 

de parturição.  

Em relação às tecnologias não invasivas de cuidado de enfermagem, o plano de parto 

favoreceu para que essas tecnologias fossem utilizadas de acordo com a opção das gestantes, 

sendo essencial para uma boa evolução do trabalho de parto e parto, uma vez que a mulher 

utilizando-as, torna-se protagonista desse processo, tendo liberdade para entender e decidir 

sobre seu corpo, sendo respeitada nesse momento tão significativo, mesmo que os 

componentes da equipe de saúde não sigam à risca o que estava escrito, por questões de 

segurança da mulher e do bebê. Todavia, a não utilização de algum ‘desejo’ expresso no plano 

de parto, deve ser compartilhado entre a mulher e a equipe de enfermeiras. 

O plano de parto é muito importante para a transformação do processo de parturição, 

devido ao incentivo à reflexão sobre esse processo, sendo necessário destacar que não é o 

documento que gera mudança, e sim o ato de pensar e, através disso, gerar autonomia com 

decisão da mulher junto ao seu trabalho de parto e parto. Por isso, a mulher deve ser bem 

orientada para não ficar aprisionada no que ela idealizou, sabendo que o plano de parto é uma 

tecnologia viva e adaptável, de acordo com suas necessidades do momento.  

O plano de parto também colaborou para o aumento do vínculo entre a mulher e seu 

companheiro, trazendo seus familiares para o cenário do parto, favorecendo uma aproximação 

entre família, equipe de saúde e gestante, o que de certo contribui positivamente para o parto e 

o nascimento saudável.  
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Estes resultados corroboram as diretrizes da Organização Mundial de Saúde e as 

políticas de humanização do parto e nascimento do Ministério da Saúde que traduzem, em 

seus documentos, a necessidade de uma assistência qualificada e segura, bem como a 

importância da enfermeira obstétrica na condução dos partos de risco habitual, articulados 

com o trabalho humanizado, responsável e respeitoso. 

Ressalta-se, como limitação deste estudo, o fato de não ter ele sido ampliado para 

outros Centros de Parto Normal, impossibilitando aumentar o número de participantes, muito 

embora as onze mulheres entrevistadas tivessem apresentado a repetição de falas que 

sustentaram as análises construídas.  

Segundo a percepção das mulheres entrevistadas, a partir do plano de parto, a Casa de 

Parto é uma instituição totalmente humanizada, onde elas são acolhidas, tem um pré-natal de 

qualidade com o objetivo de prepará-las para vivenciar seu parto com todas as informações 

necessárias para esse momento, inclusive a realização do plano de parto. Elas optaram por ter 

seu parto nesse local por confiarem que seriam respeitadas e valorizadas em suas escolhas, além 

de ser uma instituição com profissionais qualificados para prestar assistência no processo de 

parturição. 

Em contrapartida, na instituição hospitalar é um desafio conseguir disseminar o plano de 

parto, devido à resistência de alguns profissionais que vêem o parto como um procedimento 

hospitalar, que precisa de intervenções. Ou seja, que não acreditam no parto fisiológico e no 

protagonismo da mulher. 

Sugere-se, com este estudo, que o pré-natal em todas as unidades de saúde que 

realizam assistência às mulheres na fase reprodutiva da vida, tenham reservado um espaço 

para grupos educativos em saúde reprodutiva e sexual, grupos estes que estimularão a 

elaboração do plano de parto, contribuindo para a vivência da gestante para o momento do seu 

parto, dando-lhe autonomia e empoderamento. 

Sugere-se, também, que o plano de parto esteja presente na formação de profissionais 

que prestam assistência ao pré-natal e ao parto, objetivando promover um parto seguro, 

saudável, fisiológico e sem intervenções desnecessárias, colocando a mulher como 

protagonista desse processo.  

Propõe-se, ademais, que o plano de parto seja um instrumento implantado em todos os 

pré-natais, sejam eles privados ou públicos, com a finalidade de serem utilizados por todos os 

profissionais de saúde como instrumento de tecnologia de cuidado às mulheres, com o intuito 

de dar voz a cada uma, individualizando o cuidado e respeitando suas escolhas, o que 

certamente vai levar a um parto e nascimento satisfatórios e de qualidade.  
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A disseminação do estudo foi prevista para ocorrer da seguinte forma: 

 Apresentação dos resultados deste estudo na Casa de Parto David Capistrano Filho 

no mês de dezembro de 2018; 

 Apresentação na Secretaria de Saúde da cidade do Rio de Janeiro, no último 

semestre de 2018; 

 Apresentação no X COBEON/ IV CION 2017 - Tecnologias não invasivas de 

cuidado de enfermagem: Capital essencial à identidade, autenticidade e unidade de 

enfermagem; 

 Apresentação no Colóquio Troca de Saberes da Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa/UFF 2019; 

 Apresentação no seminário da Semana de Enfermagem, em maio de 2019, a ser 

realizado no Hospital da Mulher Mariska Ribeiro; 

 Após a defesa, apresentação da dissertação em forma de artigos em revistas de 

saúde Qualis A. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

(RESOLUÇÃO Nº 466/12 - CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE) 

 

Você está sendo convidada para participar da pesquisa intitulada: Desafios na Saúde Reprodutiva: O 

Plano de Parto das Mulheres na Casa de Parto David Capistrano Filho, que tem como objeto do estudo: O Plano 

de Parto na voz das mulheres que pariram na Casa de Parto David Capistrano Filho, e objetivos específicos: 

Identificar quais são os elementos que as mulheres utilizaram para criar o plano de parto; Descrever a utilização 

do plano de parto durante o trabalho de parto e parto pelas mulheres; Analisar a percepção das mulheres em 

relação ao plano de parto como tecnologia de cuidado. A pesquisa se justifica pela produção de evidências 

acerca da qualidade do cuidado de enfermagem obstétrica oferecida na Instituição em foco, sendorelevante uma 

vez que se torna imprescindível a reformulação do modelo de assistência obstétrica com a pretensão de 

delineamento do cuidado pautado nas evidências científicas atuais, almejando a redução dos riscos e danos, 

assim como a obtenção de melhores resultados maternos e neonatais. 

As suas respostas serão utilizadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o 

seu nome em qualquer fase do estudo. Quando for necessário exemplificar determinada situação, sua privacidade será 

assegurada por meio de um pseudônimo, que será dado aleatoriamente. 

Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou 

revistas científicas. A sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se a responder 

qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação 

com o pesquisador ou com a instituição pesquisa. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas a serem realizadas sob a forma 

de questionário, que será gravada em aparelho digital, com a sua autorização, possibilitando a sua posterior 

transcrição. 

A presente pesquisa não apresenta riscos diretos, mas caso você se sinta fragilizada em algum 

momento, se assim o desejar, poderá receber atendimento individual com a Psicóloga Mariana Fernandes de 

Freitas, que estará disponível durante toda a pesquisa, através do Grupo de Pesquisa Saúde da Mulher e da Criança, 

da Universidade Federal Fluminense. O benefício relacionado à sua participação será de aumentar o conhecimento científico, 

sobre o empoderamento da mulher, em relação aos seus direitos reprodutivos que são estimulados durante o pré-natal através 

do plano de parto. 

Você não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. 

Você receberá uma via deste Termo onde consta o telefone/e-mail e o endereço do pesquisador 

responsável, e demais membros de equipe, assim como através do Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de 

Medicina / Hospital Universitário Antônio Pedro, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a 

qualquer momento e através do Comitê de Ética e Pesquisa da Secretária Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (CEP/SMS-

RJ) como instituição Co-participante. 

 

___________________________ 

Antonia Mara Rodrigues de Loiola 

Mestranda do HUAP-EEAAC/UFF 

maraloiola@gmail.com / Tel.: (21) 9 8139-9240 

___________________________ 

Valdecyr Herdy Alves 

Prof. Dr. Titular do MEP/EEAAC/UFF 

herdyalves@yahoo.com.br / Tel.: (21) 2629-9456 

Rio de Janeiro, _______ de ________________ de 2017. 

 

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO, estando de acordo em 

participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer momento sem sofrer qualquer tipo de 

punição ou constrangimento.           ____________________________________________ (Participante da 

Pesquisa) 

 

Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina / Hospital Universitário Antônio Pedro. Rua Marquês do Paraná 303, 

4
o 
andar, prédio anexo ao HUAP. E-mail: ética@vm.uff.br / Tel/fax: (21) 2629-9189. 

 

Comitê de Ética e Pesquisa da Secretária Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (CEP/SMS-RJ). 

Rua Evaristo da Veiga 16, sobreloja – Centro – Rio de Janeiro/RJ. E-mail: cepsms@rio.rj.gov.br/cepsmsrj@yahoo.cpm.br / 

Tel.: (21) 2215-1485. 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

Parte I: 

1) Faixa etária 

(   ) 20 a 26 anos   (   ) 27 a 33 anos   (   ) 34 a 40 anos 

2) Qual a sua raça/cor (autodeclarada)?  

( ) Branca ( ) Parda ( ) Negra ( ) Indígena ( ) Asiática 

2) Qual a sua religião?  

( ) Católica ( ) Evangélica ( ) Espírita ( ) Candomblecista ( ) Judaísmo ( ) Não possuo 

3) Qual o seu estado civil?  

( ) Casada oficialmente ( ) União estável ( ) Divorciada ( ) Viúva ( ) Solteira sem 

parceiro ( ) Solteira com parceiro fixo ( ) Solteira com mais de um parceiro.  

4) Qual a sua escolaridade? 

(   ) Ensino fundamental incompleto/completo  (   ) Ensino médio incompleto/completo   

(   ) Ensino superior incompleto/Ensino superior completo 

5) Qual a sua ocupação/profissão? ______________________ 

6) Qual a sua renda familiar? 

(   ) 1 salário mínimo   (   ) Entre 1 e 2 salários mínimos   (   ) De 3 até 10 salários mínimos 

7) Quantas gestações você teve, contando com essa?  

8) Você já sofreu algum aborto? 

(   ) Sim. Quantos: ________   (   ) Não 

Parte II: 

1) O que levou você a fazer um plano de parto? 

2) Você pode descrever o que você entende de plano de parto? 

3) No seu trabalho de parto você utilizou o plano de parto? (caso responda não, vá 

para a questão 5) 

(  ) Sim.  

(  ) Não. 

4) Você pode descrever como foi? 

5) Por que não utilizou? 

6) Como você pensou e construiu seu plano de parto? 

7) Você pode descrever/falar se o plano de parto fez diferença na sua forma de parir 

e/ou de dar a luz ao seu bebê? 
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ANEXO A - FOTOS RELATIVAS À CASA DE PARTO 

 

 

 

 

Foto 1 – Entrada da casa de Parto. 

Fonte: Acervo da Casa de Parto, 2017.   

Foto 2 – Sala de espera. 

Fonte: Acervo da Casa de Parto, 2017.   

  

 

 

Foto 3  - Consultório. 

Fonte: Acervo da Casa de Parto, 2017.    

Foto 4 – Suíte para a família. 

Fonte: Acervo da Casa de Parto, 2017.   

  

  

Foto 5 – Banheira da suíte da família. 

Fonte: Acervo da Casa de Parto, 2017.    

Foto 6 – Sala de parto. 

Fonte: Acervo da Casa de Parto, 2017.   
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Foto 7 – Sala de Parto. 

Fonte: Acervo da Casa de Parto, 2017.   

Foto 8 – Sala de grupo. 

Fonte: Acervo da Casa de Parto, 2017.   

  

 

 

Foto 9 – Sala de grupo - gestantes e 

acompanhantes numa oficina educativa.  

Fonte: Acervo da Casa de Parto, 2017.   

Foto 10 – Sala de grupo - grupo de pais. 

Fonte: Acervo da Casa de Parto, 2017.   

  

 

 

 

Foto 11 – Sala de grupo - gestantes 

participando de uma oficina educativa.  

Fonte: Acervo da Casa de Parto, 2017.   

Foto 12 – Sala de grupo - grupo educativo 

para gestantes  e acompanhantes. 

Fonte: Acervo da Casa de Parto, 2017.   
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Foto 13 – Plano de Parto. 

Fonte: Acervo da Casa de Parto, 2017.   

Foto 14 – Plano de Parto. 

Fonte: Acervo da Casa de Parto, 2017.   

  

 

 

 

Foto 15 – Plano de Parto. 

Fonte: Acervo da Casa de Parto, 2017.   

Foto 16 – Plano de parto. 

Fonte: Acervo da Casa de Parto, 2017.   
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Foto 17 – Plano de Parto. 

Fonte: Acervo da Casa de Parto, 2017.   

Foto 18 – Plano de Parto. 

Fonte: Acervo da Casa de Parto, 2017.    

  

 

 

 

Foto 19 – Plano de Parto. 

Fonte: Acervo da Casa de Parto, 2017.   

Foto 20 – Plano de Parto. 

Fonte: Acervo da Casa de Parto, 2017.   
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ANEXO B - CARTA DE ANUÊNCIA 
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ANEXO C - PARECER DE APROVAÇÃO DO CEP UFF 
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ANEXO D - PARECER DE APROVAÇÃO DO CEP/SMS-RJ 
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