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RESUMO 

 

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

compreender através das publicações nacionais, como se dá o preparo do homem e sua 

presença/inserção junto à mulher no momento do parto e nascimento, cujo objeto de estudo 

foi à produção cientifica acerca do preparo do homem para o parto e nascimento, pois 

interessa saber o que a literatura cientifica revela sobre este preparo. O objetivo estabelecido 

foi analisar, através das produções científicas, o preparo do homem para o parto e nascimento, 

buscando limites e possibilidades da atuação do enfermeiro para facilitar esse preparo. Na 

literatura nacional encontraram-se dez obras utilizando-se três filtragens nas bases de dados 

da Biblioteca Virtual em Saúde, através dos descritores com booleanos: Trabalho de parto and 

Acompanhantes de pacientes; Educação pré-natal and relações Pai-Filho; Educação pré-natal 

and Pai; Enfermagem and Acompanhantes de pacientes e Enfermagem and Pai. Após a busca 

das produções científicas acerca do tema, foi realizada a leitura dos resumos e com base nos 

critérios de inclusão fez-se a análise temática dos resultados na qual se evidenciaram as 

seguintes categorias: acompanhante sem distinção de gênero e acompanhante homem-pai que 

à luz do referencial teórico permite concluir: as produções não apresentam como e quando se 

prepara o homem para atuar no cenário do parto e nascimento; não comentam o conteúdo 

desse preparo e nem como deve ser realizado; não fazem distinção sobre as questões de 

gênero no papel do acompanhante do parto; privilegiam as mulheres que acompanham as 

parturientes por admitirem que as primeiras sejam experientes. Os limites da enfermagem 

para intervir no preparo do homem se dão no contexto da formação acadêmica pela ação da 

sociedade e, as possibilidades são inúmeras, pois, dependerá de: cada homem, da inserção 

social que ele tem, das possibilidades das instituições de saúde e do desejo do casal acerca do 

nascimento.  

 
Descritores: Trabalho de parto; Acompanhantes de pacientes; Educação Pré-Natal; Relações 

Pai-Filho; Pai; Enfermagem. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

It is an integrative, exploratory review, with a qualitative approach, aimed at 

understanding across national publications, how is the preparation of the man and his 

presence / insertion by the woman at the time of labor and delivery, whose study object was 

the production science about man's preparation for labor and birth as important to know what 

the scientific literature reveals this preparation. The goal set was to analyze, through scientific 

productions, preparation of man for labor and birth, seeking limits and possibilities of the 

nurse's role to facilitate this preparation. In the national literature they found themselves ten 

works using three filtering in the Virtual Health Library databases through the descriptors 

with Boolean: Labor, and escorts of patients; Prenatal education and Father-Son relationship; 

Pre-natal and Father; . Nursing and escorts patients and nursing and Father After the search of 

the scientific production on the subject, reading the summaries and based was carried out in 

the criteria for inclusion became a thematic analysis of the results in which evidenciaramas 

following categories: companion without gender distinction and man accompanying parent in 

the light of the theoretical framework allows us to conclude: the productions do not show how 

and when preparing the man to act in the labor and delivery scenario; not comment on the 

content of that preparation and not how it should be done; do not discriminate on gender 

issues in the labor companion paper; They favor women accompanying mothers to admit that 

the first to be experienced. The limits of nursing to intervene in man's preparation take place 

in the context of academic education by the action of society and the possibilities are 

numerous, therefore depend on: every man, of social inclusion that it has, the possibilities of 

health institutions and the desire of the couple on the birth. 

 

Keywords: Labor and Delivery; Escort patients; Prenatal education; Father-Child Relations; 

Dad; Nursing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, na reprodução humana a abordagem acerca do homem tem sido 

realizada de forma escassa devido ao acentuado enfoque que se dá ao corpo feminino, o que 

faz com que a produção científica sobre esse assunto, seja direcionada para a mulher 

(CARVALHO; PIROTTA; SCHOR, 2000). Chumpitaz  desde 2003 afirmava ser necessário 

desenvolver estudos que salientassem a importância do papel do homem nas decisões 

reprodutivas, a fim de recuperar o significado social da reprodução humana como uma 

interação entre o homem e mulher. 

 Sobre este aspecto, para muitos homens, a paternidade não é sentida/percebida durante 

o processo da gestação, fazendo-se necessária a promoção da participação deles no processo 

de gestação como sendo nova experiência (FREITAS; COELHO; SILVA, 2007). A inserção 

dos homens nas ações de saúde reprodutiva encontra-se implícita nos princípios do Programa 

de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) e, claramente apresentados nos princípios 

e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à universalidade, equidade e 

integralidade das ações (MORI; COELHO; ESTRELLA, 2006).  

Mesmo com princípios e diretrizes postas pelas autoridades de saúde do país, a 

realidade das instituições brasileiras não se configura dessa forma. Pois, ainda, em nossa 

sociedade, os homens permanecem, em sua maioria, excluídos de participar durante o preparo 

(das mulheres) para o parto e nascimento (MAZIERI; HOGA, 2006). 

Independente da motivação inicial que se tem sobre este evento, o anseio em participar 

do processo de parto e nascimento surge dos próprios homens e isto resulta das reflexões que 

eles fazem a respeito do papel paterno. O fato é que os pais se sentem extremamente úteis 

quando participam do processo da gestação do trabalho de parto, parto e nascimento. Os 

homens passam a ter mais respeito em relação às mulheres quando participam ativamente da 

experiência do parto (MAZZIERI; HOGA, 2006). 

Estudos comprovam que essa inserção masculina no processo de parto e nascimento 

pode trazer benefícios não só para as crianças, por facilitar a formação do vínculo pai e filho, 

mas também para as mulheres, pela possibilidade dele ao apoiar a mulher, conferir maior 

segurança emocional e compartilhamento do processo, além de contribuir para a construção 

da paternidade participante e afetiva (CARVALHO, 2003). 

Ao refletir sobre esse assunto delimitamos como objeto de pesquisa: a produção 

cientifica acerca do preparo do homem para o parto e nascimento, pois interessa saber o que a 

literatura cientifica revela sobre este preparo.  
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A presença/participação do homem no processo da gravidez, em sentido mais amplo, é 

expressa por atitudes, comportamentos e sentimentos que se entrelaçam durante o ato de 

cuidar, concebido pelos maridos/companheiros como envolvimento afetivo para com a esposa 

e filho. Esse fato diz-se representar um alicerce à vivência do casal, contribuindo na 

consolidação da estrutura familiar (OLIVEIRA; BRITO, 2009). 

No que tange a área da saúde, é observado que na prática profissional da enfermagem, 

nos serviços de saúde reprodutiva, a participação dos homens nas atividades de planejamento 

familiar, consultas pré-natais, no parto e puerpério, são escassas, podendo estar relacionada 

com sentimentos como ansiedade, preocupação, medo, nervosismo e insegurança. E, ainda a 

postura não consolidada socialmente no que se refere ao aparato legal de dispensa do homem 

do trabalho remunerado para acompanhamento da mulher nas consultas do pré-natal. 

Neste sentido, se faz necessária a presença de profissionais preparados para oferecer 

orientações junto à população masculina, sobre a importância da participação dela no 

processo de gestação, e sua inclusão no cenário do parto e nascimento.  

Diante dessa perspectiva, trago as seguintes indagações: Qual a abordagem que as 

produções científicas fazem acerca do preparo do homem para o parto e nascimento? O 

homem é preparado por profissionais de saúde para dar apoio à mulher no momento do parto 

e nascimento? O homem é inserido no processo de gestar, parir e nascer, pelos profissionais 

de saúde? E o que se espera de atitudes, comportamentos, ações do homem durante este 

processo? 

E, sob este aspecto, estabeleceu-se como objetivo geral: analisar, através das 

produções científicas, o preparo do homem para o parto e nascimento, buscando limites e 

possibilidades da atuação do enfermeiro para facilitar esse preparo. 

A pesquisa justifica-se em compreender qual deve ser o preparo do homem para 

acompanhar as mulheres no parto e nascimento. A motivação para esta pesquisa surgiu 

durante minha vivencia, quando na qualidade de acadêmica do curso de Enfermagem da 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, obtive experiências nos cenários clínicos das 

disciplinas de Saúde da Mulher I e II, na Universidade Federal Fluminense (UFF). Durante tal  

vivencia não foi observada a participação dos homens durante o parto e nascimento e, com 

isso, surgiu o desejo de investigar se o homem é preparado para ter participação ativa neste 

processo. 

Tal proposta de pesquisa se insere no Grupo de Pesquisa CNPq Saúde Integral da 

Mulher e do Recém Nascido, do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e 

Psiquiátrica na linha de pesquisa de n
o
 1- Atenção à saúde dos seres humanos, no ciclo vital, 
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nas dimensões do cuidar /cuidado na saúde, liderado pela orientadora da pesquisa, Dra Helen 

Campos Ferreira. 

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

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

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

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

respeitar sua dignidade e cidadania, oferecendo subsídios de melhoria na assistência ao parto 

e nascimento pela participação efetiva do homem junto a ela.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 PARTO E O PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO 

 

A gravidez e o nascimento são eventos marcantes na vida de homens e mulheres, 

cercados de diferentes significados, de expectativas e sentimentos. Tornam-se um 

acontecimento único e marcante na vida não configurando apenas como um evento biológico. 

Historicamente, a assistência ao parto e nascimento era de responsabilidade das 

parteiras tradicionais, conhecidas na sociedade por suas experiências, embora não 

dominassem o conhecimento científico (MOURA, 2007). Assim, o nascimento acontecia em 

um ambiente familiar, no conforto da casa, transmitindo à mulher confiança em sua 

capacidade de parir e, oferecia-se ambiência adequada para ela superar esse momento. Quanto 

ao homem, apesar de não assistir diretamente o nascimento, sempre estava próximo, em 

contato com a mulher e com o filho, logo após o parto.  

A partir do século XX e especialmente na década de 1940, em nome da redução das 

elevadas taxa de mortalidade materna e infantil ocorreu o fenômeno da institucionalização do 

parto e da consequente medicalização do corpo feminino. Assim, o nascer, que era um 

processo fisiológico, familiar e domiciliar, tornou-se medicalizado e hospitalar, artificial e 

complexo com intervenções diversas. As mulheres deixaram de parir em seus lares, no 

ambiente familiar, vivendo a ruptura dos hábitos de solidariedade feminina e do espaço da 

vida cotidiana, passando a sofrer uma despersonalização no corpo feminino devido ter sido 

transposto para a atuação médica, num cenário hospitalar. Com isso, homens e mulheres 

passaram a se sentir cada vez mais incompetentes e despreparados para viver a experiência do 

parto, atribuindo essa tarefa totalmente aos médicos (JARDIM; PENNA, 2012). 

Estes mesmos autores afirmam que a institucionalização do nascimento proporcionou 

uma tendência negativa ao aumento exagerado da utilização de alguns procedimentos, como o 

parto por cesárea, o uso rotineiro da episiotomia, a monitorização fetal eletrônica e o uso de 

ocitocina, ausência de apoio emocional a parturiente, afastamento da família no momento do 

nascimento, desfavorecendo a formação do vínculo afetivo precoce.  

Além do que a figura masculina, que não médica, “permitida” para estar no cenário do 

parto e nascimento, na sociedade brasileira, deve ser o “pai da criança”. Ainda não há 

liberdade para que a mulher escolha outra figura masculina para acompanhá-la no cenário do 

parto e nascimento. A equipe de saúde por muito tempo veiculou ao homem não profissional 
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da saúde a ideia de que ele “desmaia” e portanto “dá trabalho” quando assiste o parto e 

nascimento. 

Portanto, as práticas instituídas pelos hospitais, baseadas em normas e rotinas, 

tornaram as mulheres passivas durante o trabalho de parto e impossibilitaram a presença de 

pessoas de seu convívio social para apoiá-las neste momento, principalmente os homens. 

Nesse contexto, surge a necessidade de humanização do parto Programa de 

Humanização do Parto e Nascimento (PHPN), recomendada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) que preconiza um modelo de atenção ao parto e ao nascimento menos 

intervencionista e mais humanizado (TELES; et AL, 2010a). Entende-se por Humanização da 

Assistência ao Parto e Nascimento o conjunto de conhecimentos, práticas e atitudes que visam 

à promoção do parto e do nascimento saudáveis, bem como a prevenção da morbimortalidade 

materna e perinatal.  

Entre as práticas recomendadas para a assistência humanizada estão: o uso de técnicas 

não farmacológicas para o alívio da dor, tais como massagem e relaxamento; posturas 

variadas; música; métodos de respiração, que, juntas, favoreçam o bom desenvolvimento do 

trabalho de parto, proporcionando conforto e segurança à mulher e ao seu bebê. (JARDIM; 

PENNA, 2012). E dentre os princípios para a assistência humanizada, está a presença de um 

acompanhante durante o trabalho de parto, podendo ser este o companheiro da parturiente ou 

alguém da família, bem como o encorajamento da participação do pai e o respeito à escolha 

da mulher com relação aos acompanhantes durante o parto e o nascimento.  

Como resultado de toda essa mobilização social, foi aprovada em 2005, no Brasil, a 

Lei n. 11.108, que garante à parturiente o direito de ter a presença de um acompanhante 

durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, nas maternidades conveniadas ao 

Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2005). 

 

2.2 O ACOMPANHANTE 

  

O conceito de acompanhante é utilizado para definir a pessoa que está ao lado da 

paciente oferecendo suporte físico e emocional. Pode ser seu companheiro, um familiar, uma 

amiga ou pessoa querida escolhida pela parturiente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001).  

Os familiares ou outras pessoas escolhidas pela mulher devem ser inseridas no 

contexto da gestação desde a primeira consulta pré-natal, para que possam se sentir melhor 

preparados para acolher e apoiar as parturientes em suas reais necessidades, pois a simples 
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presença no momento do parto não se mostra suficiente para as mulheres (OLIVEIRA; et AL 

2011). 

No cotidiano assistencial, encontra-se uma preferencia pelo homem – pai. A este é 

dado a possibilidade de acompanhar a parturiente, pois ele é privilegiado para assistir seu 

filho nascer. Raras são as instituições cujos profissionais compreendem que a mulher pode 

escolher um homem de sua confiança sem que o mesmo seja o pai do feto.  

 É importante que o processo de escolha do acompanhante deva acontecer durante a 

gestação e não no início do trabalho de parto, para que haja tempo suficiente para a formação 

de vinculo e de confiança compartilhada neste momento singular e intimo da vida da mulher, 

pois a presença de um acompanhante contribui significativamente para a prestação de apoio 

físico, psíquico e emocional.  

As atividades de apoio variam de acordo com as necessidades, desejo e cultura de cada 

mulher (TELES; et AL, 2010a).  Elas envolvem apoio emocional e são as mais frequentes 

entre os acompanhantes, pois traz alguns benefícios como: ajuda a mulher a suportar melhor a 

dor e a tensão do trabalho de parto, torna o trabalho de parto mais curto, diminui o número de 

analgesias e de medicações, reduz a sensação dolorosa e a ansiedade da mulher, dentre outros. 

Além disso, o acompanhante passa segurança durante todo o processo parturitivo, o que pode 

diminuir as complicações na parturição, parto e puerpério, a utilização de analgesia, ocitocina, 

partos cesáreos e tempo de hospitalização do binômio mãe-filho (BRUGGEMANN; OSIS; 

PARPINELLI, 2007).  

O apoio físico transmitido pelos acompanhantes pode estar relacionado por meio de 

medidas de conforto como massagens, minimização do calor e auxílio nos exercícios 

pélvicos, e por meio da contribuição de auxílio nas tarefas como ir ao banheiro e auxílio no 

banho. Apesar da importância da prestação de conforto físico à mulher no processo de parto, 

observa-se a pouca prevalência desta atitude entre os acompanhantes. Cabe aqui enfatizar a 

necessidade de dar aos acompanhantes condições para desempenhar um papel de apoio e 

participação ativa, com técnicas educativas específicas para este público-alvo – oficinas, 

manuais, entre outras estratégias, de forma a ampliar sua capacidade de cuidado e prestação 

de apoio. (TELES; et AL, 2010a). 

Para uma participação ativa no processo de parto é necessário conhecimento e 

iniciativa por parte do acompanhante, bem como adequado acolhimento por parte dos 

profissionais de saúde inseridos na sala de parto, por isto as ações desempenhadas pelos 

acompanhantes são tão importantes durante o trabalho de parto e o parto quanto os cuidados 

obstétricos profissionais propriamente ditos (TELES; et AL, 2010a).  
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Apesar da evidente importância da figura do acompanhante, o mesmo ainda esbarra 

em muitos obstáculos. A falta de apoio das instâncias administrativas da instituição, a 

estrutura física inadequada e a resistência de não incluí-lo no cenário, por parte de 

profissionais, por exemplo, são alguns dos empecilhos para a ocorrência do parto 

acompanhado. No entanto, faz-se necessário buscar maneiras de transpor essas barreiras e 

garantir o direito que a parturiente possui desde 2005, de modo a resgatar o caráter subjetivo e 

prazeroso do parto. 

Em relação aos aspectos administrativos, a falta de apoio das instâncias 

administrativas em relação ao parto acompanhado acaba dificultando essa prática, porque não 

existe uma norma ou rotina fixa institucional que a estimule. A esse respeito, tem-se que a 

instituição é responsável por padronizar as ações ou legitimar as rotinas desenvolvidas pelos 

profissionais no decorrer do tempo. Logo, é entendível a necessidade de sensibilização dos 

dirigentes hospitalares para a humanização e para a construção de um modelo de gestão que 

priorize os ideais desse processo, que são: uma cultura organizacional fundamentada no 

respeito, solidariedade, pelo desenvolvimento de autonomia e da cidadania dos sujeitos 

envolvidos e dos usuários (BRASIL, 2001). 

A deficiência dos aspectos estruturais, diz respeito tanto ao pequeno espaço das 

instalações dos serviços obstétricos para comportar pacientes e acompanhantes, como à falta 

de recursos materiais suficientes, tais como a ausência de poltronas para acomodar a pessoa 

que se propõe a acompanhar a mulher. De acordo com o MS, poucos são os hospitais que 

apresentam, em seus serviços obstétricos, condições e instalações mínimas adequadas para 

permitir a presença de um acompanhante para a gestante em trabalho de parto no SUS 

(BRASIL, 2001). Por vezes, a presença de muitas pessoas na sala de parto é um fator 

agravante para o pouco espaço existente pelo fato da sala de parto precisar conter os 

profissionais de várias formações que assistem à parturiente e ao recém-nascido, acadêmicos 

que realizam seus estágios e as próprias pacientes.  

Assim, se acaba julgando inviável a inserção de mais uma pessoa na sala. Outro fator 

que está ligado à deficiência da estrutura física, é a grande demanda de atendimento da 

maternidade, o que gera superlotação e compromete ainda mais o espaço físico. Isso ocorre 

devido ao fato das edificações das instituições terem sido elaboradas em um tempo no qual a 

cliente ficava sozinha, hospitalizada e a equipe que prestava assistência era de total 

desconhecimento da parturiente.  

Outro ponto destacado pelos enfermeiros como empecilho para a presença do 

acompanhante é a resistência existente por parte, não só de seus colegas, mas também de 
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outros profissionais da equipe de saúde que assistem à parturiente. O destaque é em relação ao 

profissional médico, que, na maioria das vezes, é responsável por decidir pela participação ou 

não do acompanhante. Esse predomínio da vontade médica remete ao processo de 

medicalização do parto, através do qual a mulher perdeu seu protagonismo nesse momento, e 

teve suas escolhas coibidas, dentre elas a de ter alguém de sua confiança a seu lado. Em 

contrapartida, o médico passou a tomar decisões sobre as circunstâncias em que a parturição 

deve transcorrer.  

Diante disso, a gestante que escolhe ter um acompanhante fica à mercê da rotina da 

instituição de saúde, e o acompanhante, por sua vez, fica sujeito à decisão de profissionais que 

estabelecem relações de poder diante do parto. Infelizmente, essa ainda é a realidade dos 

serviços obstétricos no Brasil (LONGO; ANDRAUS; BARBOSA, 2010). 

 

2.3 O GENERO MASCULINO COMO ACOMPANHANTE 

 

Ao homem que não faz parte da equipe de saúde no cenário do parto, na sociedade 

brasileira se confere o papel de pai, aquele que tem o aval para assistir ao nascimento. Mas, o 

conceito de paternidade tem se modificado ao longo das épocas, refletindo as alterações no 

contexto socioeconômico e cultural das sociedades. A paternidade deixou de incluir somente 

o papel limitado à figura de provedor para também abarcar atitudes de maior envolvimento e 

contato afetivo com os filhos (SOUZA; BENETTI, 2009). O leque de atributos que integra a 

paternidade cresceu, em especial, no que diz respeito ao tema do cuidado, sendo estas 

mudanças associadas a um novo conjunto de expectativas, crenças e atitudes de cada gênero 

no contexto familiar. 

A produção cientifica relativa à década de 1970, indica que as pesquisas sobre a 

paternidade eram dominadas pelos estudos sobre mulheres no contexto familiar. Somente nos 

anos 80 as temáticas relacionadas à construção social da masculinidade e sua influência no 

papel paterno surgiram de forma mais consistente, indicando uma participação mais efetiva da 

figura paterna no cotidiano familiar (HENNIGEN; GUARESCHI, 2002).  

O novo pai passou a ser mais envolvido emocionalmente, mais participativo e 

comprometido com suas crianças e tão capaz de cuidar delas quanto às mães, na educação dos 

filhos. Assim, identificou-se o desejo masculino de experiências mais afetivas, 

impulsionando-o ao maior envolvimento com seus filhos (SOUZA; BENETTI, 2009). 

Contudo, mesmo que a caracterização do novo pai incluísse papéis mais participativos em 
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relação ao envolvimento masculino no cuidado dos filhos, também subsistiam no imaginário 

social marcas da estrutura tradicional do pai provedor. 

Neste sentido, a nova consciência dos pais com relação à necessidade de maior 

envolvimento com os filhos e menor investimento na carreira profissional encontra muitos 

entraves na prática cotidiana masculina, revelando que a transformação dos valores não segue 

o ritmo das mudanças sociais. 

Pode-se perceber que paternidade associa-se com prática, função, dado biológico, 

cuidado, exercício, Estado, leis e regras. Desta forma, cabe pensar como tem se constituído o 

lugar social da paternidade, ou dos homens pais. A fonte dessa autoridade paterna reside na 

associação entre masculinidade, ordem pública e valores gerais (MOREIRA; TONELI, 2013). 

Em 2002, a Prefeitura do Rio de Janeiro criou o Movimento pela Valorização da 

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

universidades, ONGs e voluntários. Este grupo vem implementando iniciativas em diferentes 

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

adolescentes. Parte-se do reconhecimento de que a paternidade afetiva tem um grande 

impacto no desenvolvimento físico, emocional e social dos filhos, possibilitando trazer 

benefícios para toda sociedade (BRASIL, 2009). 

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

da criação desse movimento. Tal envolvimento nas ações de cuidado é muito importante, 

porém, mal aproveitado na promoção da saúde e desenvolvimento das crianças e 

adolescentes. Muitas vezes o próprio serviço de saúde contribui para o afastamento do 

homem/pai, pois coloca a responsabilidade exclusivamente nas mulheres sobre os cuidados 

dispensados aos seus filhos (BRASIL, 2009). 

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

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

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

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

cuidado paterno diário (BRASIL, 2009).  

O pai presente contribui positivamente para toda a família. O pai enriquece a vida dos 

filhos com formas de expressar afeto e cuidado que podem ser diferentes das formas 

expressas pela mãe. A saúde das mães também pode ser facilitada, pois diminui a sobrecarga 

feminina com os trabalhos fora e dentro de casa. A dedicação amorosa aos filhos favorece 

ainda os próprios homens, ampliando suas vivências masculinas para além do papel de 

provedores (ibdem). 
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A inclusão dos homens nos serviços de saúde, como alguém que cuida é um novo 

desafio, pois, tradicionalmente, as rotinas de serviços de pré-natal são voltadas para as 

mulheres. O pai geralmente está presente de alguma forma nos serviços de saúde, porém 

ainda invisíveis. Portanto, faz-se necessário que o homem se sinta valorizado como pai e 

tenha oportunidades de receber informações, trocar experiências, desenvolver habilidades de 

cuidado e formar vínculos significativos com os filhos (BRASIL, 2009). Para que isso ocorra, 

é preciso que ele esteja presente desde a gestação, e que haja preparo de toda equipe dos 

serviços de saúde para condução deste homem acerca de sua atuação junto á parturiente. 

Desde o começo da história da humanidade, mulheres e homens ocuparam diferentes 

lugares na sociedade. É importante ressaltar que o impacto, as vivências e as repercussões da 

gravidez são, naturalmente, bastante diferentes na mulher e no homem. Embora a contribuição 

de um e de outro seja idêntica, é a mulher que vai sentir o filho crescer dentro de si, dar à luz 

e amamentá-lo. Portanto, apesar de os diferentes graus de envolvimento, a gravidez tem 

repercussões muito importantes no relacionamento homem/mulher, a ponto de se poder falar 

em termos de "casal grávido" (MALDONADO, 1997). 

Ao se deparar com as prerrogativas da esposa grávida, o parceiro masculino acha-se 

também perdido e luta para estabelecer sua própria contribuição. Pois, através dos tempos, na 

maioria das sociedades, a mulher tem sido definida, fundamentalmente, por seu papel 

procriativo e maternal, enquanto o homem passou a ter que criar identidades masculinas, em 

contra-identificação com a maternidade feminina (MALDONADO, 1997). 

O homem, então, quando assume o papel de pai e se vê diante do corpo e do estado 

grávidos de sua companheira, percebe todas as alterações físicas e psicológicas da gestante e 

também sofre com as mudanças. Não é somente o sentimento de exclusão que faz com que 

esse homem, que assume a paternidade, reviva esse conflito edípico, mas também a inveja da 

condição feminina de assumir o papel procriativo e maternal que lhe é atribuído através da 

história da humanidade (MALDONADO, 1997). 

Michel Odent é um cientista revolucionário e um visionário da construção do que ele 

chama de era do Homo ecologicus, em que o cuidado com a vinculação entre a mãe e o bebê 

no período em torno do nascimento possibilitará o desenvolvimento de uma sociedade voltada 

para o amor, onde o respeito ao outro e à natureza estejam presentes.  

Segundo Odent (2000), há um hormônio secretado pelo hipotálamo, que é denominado 

ocitocina, também conhecido como hormônio do amor. Tal hormônio é liberado durante a 

excitação sexual, no orgasmo, na amamentação e no parto, ele é o responsável pela promoção 

da agradável sensação de prazer e realização nesses momentos. Por essa razão, tende a 
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influenciar diretamente os comportamentos de apego e, desta forma, o prazer fica diretamente 

ligado aos diversos momentos de interação. Consequentemente, o comportamento de apego 

facilita as interações sociais, as ligações entre parceiros e, principalmente, a aproximação e a 

criação de vínculos. 

Este autor vem discutindo a dificuldade que um pai ansioso pode trazer ao parto. 

Apesar de ser uma possibilidade, sua postura revela uma compreensão preconceituosa dos 

homens como incapazes de sensibilidade profunda para acompanhar a mulher no parto e 

também, a falta de atenção a que os pais estão expostos ao longo desse processo, embora 

reconheça que os maridos sejam a referência emocional das mulheres nas famílias nucleares 

urbanas. 

Suas palavras nos remetem a uma compreensão essencialista de gênero, pautada no 

modelo de masculinidade hegemônica, em que os homens não teriam sensibilidade e 

afetividade para acompanhar a vivência das mulheres, e em que caberia apenas a elas o 

cuidado com as crianças. 

Pesquisas com pais participantes do parto (CARVALHO, 2002) revelam o valor do 

suporte emocional que eles podem oferecer às mulheres, já que o pai costuma ser a única 

pessoa presente na sala de parto voltada exclusivamente para atenção ao estado emocional da 

gestante. Além disso, a participação dos pais possibilita o compartilhamento do nascimento 

pelo casal em um período de crise com a chegada de um filho e o exercício da solidariedade 

entre homens e mulheres. Oferece ainda a oportunidade para a formação de vínculos pais–

bebês, propiciando uma experiência importante de uma paternidade afetiva na construção de 

novos modelos para a masculinidade. 

A reflexão sobre o questionamento proposto por Odent indica a importância de que os 

acompanhantes sejam preparados com informações e sensibilização para a experiência, e que 

as equipes obstétricas e pediátricas precisam ser treinadas para lidar com a família e a 

profundidade emocional do nascimento. A leitura de suas obras, sem dúvida alguma, é um 

grande estímulo para que cada um de nós, profissionais, mães e pais, recebam as próximas 

gerações com mais amor. Muitas vezes os pais não se sentem a vontade para entrar nas 

consultas obstétricas e pediátricas e, isso acaba transmitindo uma falsa impressão de 

desinteresse. Portanto os profissionais devem estar atentos para identificar esses homens e 

convidá-los a se integrarem aos atendimentos (BRASIL, 2009). 

A inclusão dos homens deve começar o mais precoce possível, eles devem ser 

convidados para todas as atividades relacionadas ao cuidado de suas parceiras e de seus filhos, 

incluindo consultas, exames, grupos de reflexão e educativos (ibidem). 
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Faz-se necessário o uso de diversas estratégias por parte dos profissionais de saúde 

para a inclusão dos pais no parto e nascimento, como: estimular a presença do pai nas 

consultas e nas atividades grupais; criar um ambiente acolhedor para os homens; esclarecer 

dúvidas a fim de que ele possa estar seguro para dar apoio necessário à parturiente; orientar 

para que mantenha a atenção cuidadosa à mulher; estimular a apoiá-la nos movimentos que 

ela quiser fazer, como andar ou tomar banho; orientar para fazer massagens na mulher, se ela 

desejar; estimular a pegar o recém-nascido e a cortar o cordão umbilical; permitir que 

conduza o bebê juntamente com a mãe ao alojamento conjunto; incentivar a darem o primeiro 

banho do bebê; estimular que os pais com experiência de cuidado com seus filhos deem seus 

depoimentos aos outros pais; expor cartazes com imagens e conteúdos que valorizem a 

paternidade. 

Valorizar a paternidade não significa diminuir a importância das mulheres, a equipe 

deve incentivá-las ao diálogo com os parceiros sobre a paternidade e motivá-las a buscar 

estratégias para inserir os homens no cuidado com os filhos. 

 

2.4O PAPEL DA EQUIPE DE SAÚDE NA INSERÇÃO DO ACOMPANHANTE 

 

Os homens geralmente não estão acostumados com as práticas do serviço de saúde. 

Portanto, a equipe de saúde deve criar uma abordagem adequada para recepcionar, apoiar e 

orientar os mesmos. E, muitas das vezes os pais deixam de frequentar os serviços de saúde 

porque se sentem “cobrados”. É fundamental levar em consideração as singularidades e as 

condições econômicas e culturais, pois cada pai tem seu jeito próprio de cuidar, diferente da 

forma que o profissional imagina que seja a “correta”. 

As equipes de profissionais precisam se sensibilizar para a importância da presença do 

pai, reconhecendo o benefício do envolvimento paterno. É importante que a equipe perceba 

que a maioria dos pais deseja se envolver e é capaz de cuidar de forma competente (BRASIL, 

2009). 

 É essencial que o profissional entenda que o pai não é uma ameaça, e sim, parceiro e 

cúmplice no cuidado com a família, pois agora o pai deixa de ser apenas espectador e se torna 

atuante no cuidado com a família (BRASIL, 2009). 

 A equipe de saúde deve se preocupar em oferecer aos homens uma oportunidade para 

aprendizado e troca de experiências sobre atividades cuidadoras. Por isso, criar espaços de 

discussão com metodologias participativas que facilitem a expressão de sentimentos, trocas e 

o desenvolvimento de habilidades e competências, pode ser uma boa alternativa. 
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 Para as equipes de saúde: 

 Promover junto à equipe a reflexão sobre temas relacionados à masculinidade, 

cuidado paterno e metodologias para trabalho com homens; 

 Incluir os homens e pais nas rotinas dos serviços e convidá-los para as 

consultas, exames e atividades de grupo relacionadas ao cuidado com seus 

filhos e parceiras, tais como contracepção, teste de gravidez e 

acompanhamento pediátrico; 

 Incentivar a participação dos pais no pré-natal, parto e pós-parto e dar a eles 

tarefas significativas; 

 Divulgar o direito de eles acompanharem o parto; 

 Facilitar a presença dos pais nas enfermarias; 

 Promover com os homens atividades educativas que discutam temas 

relacionados ao cuidado, numa perspectiva de gênero; 

 Acolher os homens, valorizando sua capacidade, escutando suas demandas e 

sugestões, oferecendo apoios nas situações difíceis e incentivando-os a cuidar 

da própria saúde; 

 Propor adaptações no ambiente de modo a favorecer a presença dos homens, 

tais como cadeiras, camas, banheiros masculinos, divisórias, cartazes e 

revistas; 

 Dar visibilidade ao tema do cuidado paterno, incluindo-o nas diferentes 

atividades educativas realizadas pela unidade; 

 Oferecer horários alternativos, tais como sábados e terceiro turno, para 

consultas, atividades de grupo e visitas às enfermarias, a fim de facilitar a 

presença dos pais que trabalham; 

 Estabelecer parcerias com a comunidade para fortalecer a rede de apoio social. 

 

O enfermeiro tem papel fundamental na proposta e manutenção de projetos que visam 

inserir o acompanhante no período de parto, uma vez que esse profissional atua na preparação 

do acompanhante, para que este desempenhe um papel ativo no parto. Portanto, cabe ao 

enfermeiro exercer a função de agente facilitador desta situação e preparador da parturiente e 

do acompanhante para o momento do nascimento. 

Umas das formas que o profissional de saúde pode inserir os pais no momento do 

parto e nascimento é dando a eles a oportunidade de cortar o cordão umbilical de seus filhos. 
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O profissional de saúde ao permitir que o corte do cordão seja realizado pelo pai, favorece sua 

participação efetiva no nascimento (ESPÍRITO SANTO; BONILHA, 2000). 

Porém ainda há muitas barreiras para essa realidade, enfermeiros acreditam fazer o 

possível para implementá-la, oferecendo apoio, orientando e sempre que podem ajudar, 

facilitando a presença do acompanhante (CASTRO; CLAPIS, 2005). 

Diante dessas barreiras, se faz necessário a promoção da educação continuada para os 

profissionais de saúde, informando-os e sensibilizando-os para a importância da presença do 

acompanhante e os benefícios dessa prática. 
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3  METODOLOGIA 

 

3.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa, visando 

compreender através das publicações nacionais, como se dá o preparo do homem e sua 

presença/inserção junto à mulher no momento do parto e nascimento. 

A escolha pela realização de uma revisão integrativa da literatura justifica-se pelo fato 

desse método de pesquisa permitir a análise de estudos científicos de forma sistemática e 

ampla, contribuindo para a síntese do conhecimento do tema de interesse. Nesse sentido, a 

abordagem do preparo do homem para o parto e nascimento trará possibilidades de educação 

para o parto pelo enfermeiro. 

Segundo Souza, Silva e Carvalho (2010), a revisão integrativa: 

 

É a mais ampla abordagem metodológica referente às revisões, permitindo a 

inclusão de estudos experimentais para uma compreensão completa do fenômeno 

analisado. Combina também dados de literatura teórica e empírica, além de 

incorporar um vasto leque de propósitos: definição de conceitos, revisão de teorias e 

evidências, e análise de problemas metodológicos de um tópico particular. 

 

E para Kaurk, Manhães, Medeiros (2010), uma pesquisa com abordagem qualitativa: 

“Não requer o uso de técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de 

dados e o pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores tendem a 

analisar seus dados indutivamente”.  

A opção do método e da abordagem refere-se à ao significado que representa a 

participação do homem no parto e nascimento, buscando os limites e possibilidades da 

atuação do enfermeiro para educação para o parto. 

 

3.2 FASES DA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

Optou-se pelo método de revisão integrativa cuja elaboração é constituída por seis 

fases distintas (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). A seguir são apresentadas cada uma 

dessas fases de forma sucinta. 
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3.2.1 Primeira fase: Elaboração da pergunta norteadora 

 

Esta fase é a mais importante, pois determina quais estudos serão inclusos, os meios 

que serão adotados para identificar e as informações coletadas de cada estudo selecionado. 

Deve ser elaborada de forma clara e específica, e relacionada a um raciocínio teórico, 

incluindo raciocínios já aprendidos pelo pesquisador (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

Neste estudo a questão norteadora foi: qual a abordagem que a produção científica nacional 

faz sobre o preparo do homem, na qualidade de acompanhante e sua participação durante o 

parto e nascimento? 

 

3.2.2 Segunda fase: Busca ou amostragem na literatura 

 

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

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

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

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

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

em concordância com a questão norteadora (SOUZA; SILVA; CARVALHO 2010). 

Em razão da temática, inicialmente incluir-se-ão todos os autores no período temporal 

de 2009 a 2014. Contudo, apenas os textos na integra na língua portuguesa serão utilizados, 

tendo em vista o desejo de verificar a abordagem nacional sobre o preparo para a participação 

do homem no cenário do parto e nascimento.  

 

3.2.3 Terceira fase: Coleta de dados 

 

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

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

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

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

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

conceitos fundamentais (SOUZA; SILVA; CARVALHO 2010). O instrumento nesta pesquisa 

foi um formulário com os seguintes dados: base de dados, nome e categoria profissional dos 

autores, objetivos, o título da obra, o ano de publicação, metodologia, resultados obtidos e 

conclusões dos autores (apêndice I).  
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3.2.4 Quarta fase: Análise crítica dos estudos incluídos 

 

Análoga à análise dos dados das pesquisas convencionais, é necessária abordagem 

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

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

determinar a sua utilidade na prática (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). Neste sentido, a 

orientadora tem experiência de mais de trinta anos na enfermagem obstétrica, o que permitirá 

filtragem do olhar sobre os resultados deste estudo. Além do que me encontro inserida no 

grupo de pesquisa CNPq SIMRN. 

 

3.2.5 Quinta fase: Discussão dos resultados 

 

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

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

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

validade da pesquisa, salientar suas conclusões e explicitar vieses (SOUZA; SILVA; 

CARVALHO, 2010). Criaram-se categorias de nexos para análise do conteúdo (BARDIN, 

2011) fundamentando a reflexão sobre os achados emergentes dos autores. 

 

3.2.6 Sexta fase: Apresentação da revisão integrativa 

 

Deve ser clara e completa para que o leitor possa avaliar criticamente os resultados. 

Deve conter informações pertinentes e detalhadas, baseadas em metodologias 

contextualizadas, sem omitir qualquer evidência relacionada (SOUZA; SILVA; 

CARVALHO, 2010). Sob este aspecto, o discurso dos autores foi mantido em sua totalidade, 

utilizando-se apenas aquilo que se refere à temática.  

 

3.3 CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DO ESTUDO 

 

Frente ao objetivo do estudo que é analisar, através das produções científicas, a 

participação do homem no parto e nascimento, buscando limites e possibilidades da atuação 

do enfermeiro para preparo para o parto, o levantamento da produção científica 

disponibilizada nas bases de dados acessíveis na internet foi constituída das publicações de 
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autores multiprofissionais, publicado em língua portuguesa, no período temporal de 2009 a 

2014, textos completos, que atenderam aos objetivos da pesquisa. 

O levantamento da produção cientifica foi realizado na internet, pela Biblioteca 

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

Ciências de Saúde (LILACS), Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica 

(MEDLINE), Biblioteca Cochrane e ScientificElectronic Library Online (SciELO). 

Para o levantamento dos artigos foi utilizado os seguintes descritores: "Trabalho de 

Parto", "Acompanhantes de Pacientes", "Educação Pré-Natal", "Relações Pai-Filho", "Pai" e 

"Enfermagem". Foi realizado o agrupamento dos descritores utilizando o boleano “and”, da 

seguinte forma: Trabalho de Parto and Acompanhantes de Pacientes, Educação Pré-Natal and 

Relações Pai-Filho, Educação Pré-Natal and Pai, Enfermagem and Acompanhantes de 

Pacientes e Enfermagem and Pai. 

A seguir, apresento os critérios utilizados para a seleção da amostra: 

 Foram considerados apenas os artigos publicados em periódicos nacionais; 

 Artigos que abordavam a temática proposta; 

 Artigos publicados do ano de 2009 a 2014; 

 Apenas artigos disponíveis com texto completo; 

 Artigos publicados em língua portuguesa; 

 Artigos independentes do método de pesquisa utilizado; 

 Artigos, excluindo-se teses, dissertações e monografias. 

 

3.4 AMOSTRA DO ESTUDO 

 

 Identificou-se 693 artigos fazendo associações dos descritores com o boleano and. 

Após refinar o estudo com os critérios adotados para a seleção da amostra, totalizou-se 16 

obras. Dentre estas, 6 estavam repetidas e apenas 10 se encaixaram no eixo temático que 

atendiam aos critérios de seleção estabelecidos. 

 

3.5 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

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

levantamento bibliográfico, leitura dos resumos e seleção dos artigos. Utilizou-se um quadro 

sinótico de coleta de dados, para facilitar a visualização dos artigos encontrados. Este foi 

preenchido com todos os artigos selecionados e que pertencem à amostra do estudo, 



28 
 

permitindo, de forma simplificada, ano de publicação/nome do autor, título da obra, objetivos 

da pesquisa, métodos e técnicas utilizados, resultados obtidos e conclusão do autor.  

Os resultados obtidos foram analisados por meio da técnica de análise temática do 

conteúdo (BARDIN, 2011) onde se criaram categorias de nexos fundamentando a reflexão 

sobre os achados emergentes dos autores. 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 Esta pesquisa por ser uma revisão integrativa de literatura, não envolve seres humanos 

e os dados obtidos nela são públicos. Portanto, não há a necessidade de ter aprovação do 

Comitê de Ética para a utilização dos dados. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Neste tópico apresenta-se os resultados  e analise dos dados, no qual se buscou 

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

busca ativa por produções cientificas acerca do tema. 

As produções não discorrem sobre a temática de maneira específica. Não abordam 

sobre o preparo que os homens recebem em relação ao trabalho de parto, parto e nascimento, 

se eles são preparados de alguma forma: como é esse preparo, por quem é preparado, quem 

oferece esse preparo ou em que momento da gestação eles recebem preparo. 

Os autores se limitaram, basicamente, em dissertar sobre o acompanhante de forma 

geral e não distinguindo ser homem ou mulher dizem apenas a “pessoa acompanhante”. A 

escolha do acompanhante, sua presença, suas vantagens, seus benefícios, e sua importância, 

bem como as atividades desempenhadas pelos acompanhantes e a comparação entre a 

presença e a ausência do acompanhante junto à parturiente foram às temáticas abordadas. 

Assim sendo, a análise se deu pelos resultados que ofereceram aproximação com o tema 

proposto. 

Então, utilizando-se separadamente os descritores: trabalho de parto, acompanhantes 

de pacientes, educação pré-natal; relações pai-filho; Pai, enfermagem, foi realizado uma busca 

na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), cujos resultados são apresentados abaixo: 

 

Quadro 1- Distribuição numérica dos descritores nas bases de dados 

 

DESCRITORES COCHRANE LILACS MEDLINE BDENF 

Trabalho de Parto 3.260 2.878 55.940 365 

Acompanhantes de 

pacientes 

0 249 20 92 

Educação pré-natal 186 369 2.902 104 

Relações Pai-Filho 0 260 3.043 2 

Pai 1.599 1.618 28.727 129 

Enfermagem 4.176 27.722 410.857 18.219 

 

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

bibliográfica acerca de tais descritores. Ao ler os títulos e os resumos verificou-se que muitos 

artigos não se enquadravam nos critérios de inclusão propostos e por isso foram excluídos.  

Assim, realizou-se nova busca com os descritores de forma integrada, utilizando-se o 

booleano “and”. Assim, associou-se trabalho de parto and acompanhantes de pacientes; 

educação pré-natal and relações pai-filho; educação pré-natal and pai; enfermagem and 
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acompanhantes de pacientes e, enfermagem and pai. Com essas associações, foi possível 

montar um novo quadro que segue abaixo: 

 

 Quadro 2-Distribuição numérica dos descritores nas bases de dados 

 

DESCRITORES COCHRANE LILACS MEDLINE BDENF 

Trabalho de parto and 

Acompanhantes de 

pacientes 

0 11 0 7 

Educação pré-natal and 

relações Pai-Filho 

0 0 0 0 

Educação pré-natal and 

Pai 

5 0 0 0 

Enfermagem and 

Acompanhantes de 

pacientes 

0 45 0 39 

Enfermagem and Pai 8 91 437 50 

  

Os resultados do quadro 2 apontam que há produção acerca de tais descritores. Ao ler 

os títulos e resumos verificou-se que ainda muitos não se enquadravam nos critérios 

propostos.  

 Diante disso, optou-se por nova busca, com descritores associados e com os critérios 

de inclusão da pesquisa. Então, somente artigos publicados em periódicos nacionais, que 

abordassem a temática proposta, publicados do ano de 2009 a 2014, apenas artigos 

disponíveis com texto completo, em língua portuguesa e independente do método de pesquisa 

utilizada. Com essa filtragem, foi possível nova composição apresentada no que se segue: 

 

 Quadro 3-Distribuição numérica dos descritores nas bases de dados 

 

DESCRITORES COCHRANE LILACS MEDLINE BDENF 

Trabalho de parto and 

Acompanhantes de 

pacientes 

0 2 0 2 

Educação pré-natal and 

relações Pai-Filho 

0 0 0 0 

Educação pré-natal and Pai 0 0 0 0 

Enfermagem and 

Acompanhantes de 

pacientes 

0 2 0 1 

Enfermagem and Pai 0 5 0 4 
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 Ao observar o quadro 3, nota-se que foram encontrados 16 produções científicas, total 

das associações em todas as bases de dados, sendo seis repetidas, portanto o n da amostragem 

foi n= 10 (dez). 

 A partir desta busca com a associação dos descritores Trabalho de Parto and 

Acompanhantes de Pacientes, foram encontrados 2 artigos na base de dados LILACS e 2 

artigo na base de dados BDENF, sendo 1 artigo repetido na base de dados da LILACS com a 

mesma associação dos descritores. Nas bases de dados COCHRANE e MEDLINE não foram 

encontrados artigos com essa associação. 

 Na busca com os descritores Educação pré-natal and relações Pai-Filho e Educação 

pré-natal and Pai, não foram localizadas nenhum artigo nas bases de dados que integraram 

esta pesquisa. 

 Na pesquisa com os descritores Enfermagem and Acompanhantes de pacientes, foram 

encontrados 2 artigos na base de dados da LILACS e 1 na base de dados da BDENF, sendo 

este artigo repetido na base de dados da LILACS com a mesma associação dos descritores. 

Nas bases de dados COCHRANE e MEDLINE não foram encontrados artigos com essa 

associação. 

 Quando se utilizou os descritores Enfermagem and Pai, foram encontrados 5 artigos 

na base de dados LILACS e 4 na base de dados da BDENF, sendo todos eles repetidos 

encontrados na base de dados da LILACS com a mesma associação dos descritores. Nas bases 

de dados COCHRANE e MEDLINE não foram encontrados artigos com essa associação. 

 Portanto, excluindo os artigos repetidos, foram localizados 10 artigos (n=10). Eles 

foram lidos na íntegra, atentando-se para a procedência, título, autores, periódico, ano e as 

considerações temáticas, para preencher o quadro a seguir: 

 

 Quadro 4- Distribuição dos estudos localizados nas bases de dados, acerca do preparo 

que os homens recebem sobre parto e nascimento, no período de 2009 a 2014.  

 

Ano de 

publicação/nom

e do autor 

Titulo da 

obra 

Objetivos da 

pesquisa 

Métodos e 

técnicas utilizados 

(tipo de pesquisa; 

abordagem; 

sujeitos do estudo, 

técnicas usadas e 

tipo de análise 

realizada) 

Resultados 

obtidos 

Conclusão 

(do autor) 

1. 2011 

Andressa Suelly 

Saturnino de 

O 

acompanhant

e no 

Analisar a 

percepção das 

puérperas acerca da 

Estudo descritivo, 

qualitativo, realizado 

em hospital público 

A importância da 

participação do 

acompanhante se 

Concluiu-se que 

o cuidado 

proporcionado 
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Oliveira; 

Dafne Paiva 

Rodrigues; 

Maria Vilaní 

Cavalcante 

Guedes; 

Gilvan Ferreira 

Felipe; 

Francisca Tereza 

de Galiza; Lidiane 

Colares Monteiro 

momento do 

trabalho de 

parto e parto: 

percepção de 

puérperas. 

 

presença/participaçã

o do acompanhante 

durante o trabalho 

de parto e o parto. 

de nível secundário 

em Fortaleza – 

Ceará, com 14 

puérperas.  

A coleta de dados 

aconteceu entre 

agosto e setembro de 

2009, por meio de 

entrevista 

semiestruturada 

gravada e as falas 

foram organizadas e 

analisadas com base 

na análise de 

conteúdo. 

As atividades 

desempenhadas 

pelos acompanhantes 

foram conversar 

proporcionar apoio e 

segurança e explicar 

eventos 

desconhecidos. 

centrou na 

minimização dos 

sentimentos de 

solidão que se 

somavam às dores 

das parturientes. 

Verificou-se o valor 

atribuído à escolha 

de pessoas 

conhecidas, com 

destaque para as 

mães. 

pelos 

acompanhantes 

se mostrou 

imprescindível 

para garantir 

conforto e bem-

estar às 

mulheres no 

momento da 

parturição. 

2. 2011 

Jaqueline de 

Oliveira Santos; 

Camila Arruda 

Tambellini; 

Sonia Maria 

Junqueira 

Vasconcellos de 

Oliveira 

Presença do 

acompanhant

e durante o 

processo de 

parturição: 

uma reflexão. 

Proporcionar 

reflexões sobre os 

benefícios da 

inserção do 

acompanhante no 

trabalho de parto e 

o respeito a 

individualidade 

feminina, para 

garantir maior 

segurança e 

satisfação dos pais 

no nascimento do 

novo membro da 

família. 

Revisão sistemática 

sobre o apoio 

continuo para as 

mulheres durante o 

parto, com o objetivo 

de avaliar os efeitos, 

para mães e. 

bebes, do suporte 

continuo no 

nascimento 

comparando 

com a atenção 

obstétrica habitual. 

Foram incluídos 

nessa 

revisão 15 ensaios 

clínicos controlados 

randomizados, 

realizados em 11 

países, com a 

participação de 

12.791 

mulheres. 

As pesquisas 

demonstram que a 

satisfação da 

mulher no 

parto esta 

fortemente 

associada ao 

ambiente acolhedor 

e a presença de uma 

companhia, pois a 

presença de 

estranhos e o 

isolamento das 

pessoas queridas no 

trabalho de parto 

estão diretamente 

relacionados 

com o aumento do 

medo, do estresse e 

da ansiedade, 

retardando o 

progresso do parto. 

Conclui-se que 

medidas de 

conforto físico e 

emocional 

beneficiam mãe 

e bebe, pois 

reduzem o 

desconforto 

e a insegurança 

sentidos pela 

parturiente, 

auxiliam no 

desencadeament

o do parto, 

diminuem sua 

duração e 

reduzem a 

probabilidade 

de intervenções. 

3. 2012 

Jane da Rosa 

Palinski; 

Silvana Regina 

Rossi Kissula 

Souza; 

Juliana Taques 

Pessoa da 

Silveira; 

Natália Rejane 

Salim; 

Dulce Maria 

Rosa Gualda 
 

Percepção da 

mulher sobre 

o processo de 

nascimento 

acompanhado

: estudo 

descritivo. 

O presente 

estudo buscou 

compreender a 

percepção da 

mulher sobre a 

participação do 

acompanhante, 

por ela escolhido, 

para o processo 

de nascimento.  
 

A pesquisa, de 

abordagem 

qualitativa, foi 

realizada no 

período de agosto 

a novembro de 

2009 em uma 

maternidade 

escola no 

município de 

Curitiba-PR. 

Foram sujeitos 

deste estudo 10 

mulheres que 

A presença do 

acompanhante 

traz segurança, 

tranquilidade, 

apoio e 

conforto 

durante o 

processo de 

nascimento. 

Ressalta-se a 

importância 

dos 

profissionais 

de saúde, 

Esta presença 

beneficia o 

processo de 

nascimento 

com uma boa 

evolução e 

fortalece o 

vínculo 

familiar.  
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tiveram seus 

partos 

acompanhados. 

Os dados foram 

obtidos por meio 

de entrevista 

semiestruturada 

realizada no 

puerpério e foram 

submetidos à 

análise temática.  
 

principalmente 

da equipe de 

enfermagem, 

em acolher e 

propiciar a 

presença dos 

acompanhante

s.  
  

4. 2010 

Liana Mara Rocha 

Teles; 

Hélcia Carla dos 

Santos Pitombeira; 

Amanda Souza de 

Oliveira; Lydia 

Vieira Freitas; 

Escolástica 

Rejane Ferreira 

Moura; 

Ana Kelve de 

Castro 

Damasceno 

Parto com 

acompanhant

e e sem 

acompanhant

e: a opinião 

das 

puérperas. 

Descrever as 

atividades 

desempenhadas 

pelo acompanhante 

durante o trabalho 

de parto e parto, 

além de comparar a 

experiência com 

acompanhante e 

sem acompanhante. 

Pesquisa de 

abordagem 

quantitativa, caráter 

descritivo e 

transversal.  

Participaram 105 

puérperas internadas 

entre setembro e 

outubro de 2008 com 

vivência anterior de 

parto sem 

acompanhante e 

vivência corrente de 

parto com 

acompanhante. Os 

dados foram 

coletados por meio 

de entrevista 

semiestruturada e 

processados no 

StatisticalPackage 

for the Social 

Sciences, com 

tratamento estatístico 

simples. 

As principais 

atividades 

desenvolvidas pelos 

acompanhantes 

foram: presença 

constante; toque; 

verbalização de 

palavras de 

encorajamento; e 

massagens. Ao 

comparar as 

experiências, 81,9% 

consideraram 

melhor o parto 

atual, no qual a 

presença do 

acompanhante foi 

determinante para 

esta escolha em 

46,6% dos casos. 

A experiência 

de estar com 

acompanhante 

durante o parto 

foi considerada 

positiva, 

reforçando a 

importância 

deste 

personagem no 

processo de 

parto. 

5. 2012 

Maria de Fátima 

Mota Zampieri; 

Joice Cristina 

Guesser; Beatriz 

Belém 

Buendgens; 

Jerusa Mendes 

Junckes; 

Ingrid Gonçalves 

Rodrigues 

O significado 

de ser pai na 

ótica de 

casais 

grávidos: 

limitações e 

facilidades. 

Conhecer o 

significado de ser 

pai, os aspectos 

limitantes e 

favoráveis neste 

processo. 

Pesquisa qualitativa 

com cinco casais 

grávidos. Os dados 

foram coletados por 

meio de entrevistas e 

depoimentos durante 

as visitas e prática 

educativa. 

Após análise 

emergiram dois 

significados de “ser 

pai”: pai provedor 

da família, pai 

afetivo e envolvido 

com o processo de 

nascimento e filhos. 

A participação do 

pai deu-se em 

função da sua 

disponibilidade e 

presença em grupos 

educativos, do 

estímulo da mulher 

e dos profissionais. 

Os fatores 

limitantes foram: 

machismo, trabalho, 

desconhecimento 

dos direitos, 

oposição das 

mulheres, 

despreparo dos 

Na medida em 

que o homem se 

envolve com a 

gravidez, 

companheira e 

filho, ele 

constrói e 

sedimenta o 

papel de pai, 

favorecendo o 

desenvolviment

o psicoafetivo 

do filho. O 

apoio e abertura 

das mulheres e 

dos 

profissionais 

são 

fundamentais. O 

estudo pode 

subsidiar 

mudanças nas 

práticas de 

saúde. 
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profissionais e 

atividades 

educativas 

insuficientes. 

6. 2011 

Márcio Grei Alves 

Vidal de 

Figueiredo; 

Alessandro 

Cristaldo Marques 

Pré-natal: 

experiências 

vivenciadas 

pelo pai. 

Identificar as 

experiências 

vivenciadas pelo pai 

ao acompanhar a 

consulta pré-natal, 

conhecendo seu 

perfil 

socioeconômico. 

Estudo descritivo-

exploratório,utilizan

do entrevista semi-

estruturada, 

analisada pela 

técnica do Discurso 

do Sujeito Coletivo. 

A amostra foi 

composta por 10 pais 

acompanhantes. 

Emergiram em 

Ideias Centrais: 

experiências em 

acompanhar; 

motivos para 

participar; como foi 

acompanhar; 

contribuições; 

facilidades e 

dificuldades para 

participar. 

Ressaltou-se o 

sentimento paterno 

por estar envolvido 

na gestação, 

tornando-se mais 

atento e preocupado 

com a saúde da 

gestante e do bebê. 

A pesquisa 

contempla a 

Política 

Nacional de 

Atenção 

Integral à Saúde 

do Homem que 

visa incluir o 

homem em 

questões 

concernentes à 

saúde 

reprodutiva. 

7. 2012 

Alexandrina 

Aparecida Maciel 

Cardelli; 

Ana Cristina 

d´Andretta 

Tanaka 

Ser/estar pai: 

uma figura de 

identidade. 

Repensar a 

identidade 

masculina frente à 

paternidade, na 

tentativa de se 

buscar uma 

nova definição para 

o ser homem, 

levando-se em 

consideração 

experiências 

adstritas à condição 

feminina. 

A 

população deste 

estudo qualitativo foi 

de 25 sujeitos, sendo 

dez pais e 15 

profissionais de 

enfermagem. Os 

dados foram obtidos 

por meio de 

entrevista aberta, 

baseada em roteiro 

preliminar, realizada 

pelo pesquisador, e 

analisados à luz da 

Teoria da Identidade 

Social. Procurou-se 

trabalhar o 

conhecimento 

imediato dos pais, o 

conhecimento 

mediado de 

profissionais, 

baseado nas 

representações destes 

sobre o 

comportamento dos 

pais, e 

o conhecimento 

abstrato do 

pesquisador, 

embasado na 

literatura 

especializada e 

experiência 

profissional. 

Os 

resultados da 

análise do 

comportamento do 

homem mostraram 

um indivíduo que 

na busca da 

compreensão da 

vivência da 

paternidade, vem 

repensando seu 

papel, suas atitudes 

e principalmente 

suas emoções, 

conquistando novos 

espaços na 

construção de sua 

identidade. Por 

outro lado, na fala 

dos profissionais 

foram 

resgatados 

esteriótipos sociais 

sobre o 

comportamento 

desse homem, 

frente à 

paternidade, que o 

desqualificam. 

A reavaliação 

de nossas 

concepções é o 

caminho para 

mudanças em 

nossa prática no 

campo da saúde 

que 

contribuirão no 

processo de 

construção da 

identidade do 

novo homem. 

8. 2009 

Ana Maria 

A vivência do 

pai em 

Conhecer a vivência 

dos pais em relação 

Pesquisa qualitativa. 

Os sujeitos da 

Foi possível 

verificar que a 

A participação 

do homem no 
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Cosvoski 

Alexandre; 

Marialda Martins 

relação ao 

trabalho de 

parto e parto. 

ao trabalho de parto 

e 

parto de sua esposa. 

pesquisa foram 

maridos/companheir

os que presenciaram 

o nascimento do 

filho em um 

hospital escola da 

cidade de Curitiba, 

no período de 

setembro a outubro 

de 2006. Os dados 

foram coletados 

através de 

entrevista semi-

estruturada. A 

análise dos dados foi 

realizada através da 

Análise de Conteúdo 

descrita por Bardin. 

participação do pai 

durante o trabalho 

de parto e parto de 

sua 

esposa/companheira 

é benéfico para 

a família em geral, 

fortalece o vínculo 

familiar. 

processo de 

parto é algo 

desejado por ele 

e por 

mulheres na 

sociedade atual. 

9. 2009 

Jovanka 

Bittencort Leite de 

Carvalho; 

Rosineide Santana 

de Brito; 

Ana Cristina 

Pinheiro 

Fernandes Araújo; 

Nilba Lima de 

Souza 

Sentimentos 

vivenciados 

pelo pai 

diante do 

nascimento 

do filho. 

Analisar os 

sentimentos 

vivenciados por 

pais diante o 

nascimento do 

filho. 

Pesquisa qualitativa, 

desenvolvida em 

duas instituições 

públicas de Natal – 

RN. Participaram do 

estudo 10 pais que 

estiveram presentes 

durante o nascimento 

do filho. Os dados 

foram coletados por 

meio de entrevista 

semi-estruturada, em 

novembro e 

dezembro de 2004. O 

conteúdo das falas 

foi tratado em 

conformidade com 

análise de conteúdo e 

analisado em uma 

abordagem do 

interacionismo 

simbólico. 

Os depoimentos 

revelam que os pais 

ao assistirem o 

nascimento do filho 

experienciam 

emoções de 

felicidade, 

inquietação, medo, 

nervosismo e 

preocupação. Sob a 

ótica do 

interacionismo 

simbólico os 

entrevistados no 

contexto parturitivo 

interagiram 

mediante a 

interpretação que 

define o parto como 

fator de felicidade e 

mudanças. 

A chegada de 

uma criança no 

meio familiar é 

uma etapa de 

transformação 

na vida do casal 

entremeadas por 

sentimentos 

voltados para a 

mãe e filho. 

10. 2010 

Liana Mara Rocha 

Teles; Camila 

Félix Américo; 

Hélcia Carla dos 

Santos 

Pitombeira; 

Lydia Vieira 

Freitas; 

Ana Kelve de 

Castro 

Damasceno 

Parto 

acompanhado 

na 

perspectiva 

de quem o 

vivencia. 

Averiguar a 

importância do 

acompanhante 

durante o processo 

de trabalho de parto 

na perspectiva de 

puérperas. 

Estudo descritivo, 

transversal, 

quantitativo, 

realizado em 

Maternidade de 

Referência de 

Fortaleza-CE, com 

105 puérperas 

internadas no 

alojamento conjunto. 

Os dados foram 

coletados a partir de 

um formulário e 

analisados com 

auxílio do programa 

SPSS. Houve 

submissão e 

aprovação do projeto 

pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da 

A inserção de um 

acompanhante no 

processo de parto 

foi uma prática 

aprovada pela 

grande maioria das 

mulheres, tendo 104 

(99%) destas 

considerado 

importante ou 

muito importante. 

As justificativas 

para tais assertivas 

se referiram, 

principalmente, ao 

apoio emocional 

prestado por este 

personagem. Dos 

acompanhantes que 

se fizeram presentes 

A experiência 

de ser 

acompanhada 

durante o parto 

foi considerada 

positiva pela 

quase totalidade 

das puérperas, 

reforçando a 

importância do 

acompanhante 

nesse período. 
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referida maternidade, 

conforme Protocolo 

Nº11/2008. 

durante o processo 

de parto, a maioria, 

84 (80,0%) 

pertencia ao sexo 

feminino, sendo a 

categoria social de 

acompanhante mais 

frequente a mãe, 

com prevalência de 

35 (33,4%), seguida 

do esposo 20 

(19,0%). 

 

  

 Entre as 10 (dez) publicações analisadas, todas são artigos produzidos e publicados no 

Brasil. Quanto à formação acadêmica dos autores, observou-se que a maioria é enfermeiros. 

Com base nos resultados, muitos desses profissionais são professores de alguma instituição de 

ensino, tanto pública como privada, incluindo docentes e discentes da graduação, pós-

graduação, mestrado e doutorado. 

 A origem das publicações variou entre as regiões do Brasil, sendo do Sudeste (São 

Paulo), Nordeste (Ceará, Rio Grande do Norte), Sul (Paraná, Curitiba e Santa Catarina), 

Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul), não sendo evidenciadas publicações na Região Norte. 

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

discursos que se repetiam. Diante disso e da proposta da analise temática segundo Bardin 

realizou-se a categorização dessas. 

 

Categorias de análise: 

 

1ª ACOMPANHANTE SEM DISTINÇÃO DE GENÊRO 

 

Artigo 1: 

 Oliveira et AL (2011) ao comentar sobre a percepção das puérperas acerca do 

acompanhante no trabalho de parto e parto coloca que a participação do acompanhante 

“centrou na minimização dos sentimentos de solidão que se somavam às dores das 

parturientes. Verificou-se o valor atribuído à escolha de pessoas conhecidas, com destaque 

para as mães”. Ao concluir refere ser “imprescindível para garantir conforto e bem-estar às 

mulheres no momento da parturição”. Sob este aspecto, não há explicitamente diferença nos 

cuidados realizados pelo acompanhante seja ele homem ou mulher. E não se pode atribuir à 

mulher-mãe da parturiente ações que “naturalmente” ela realize só por ser mulher. 
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 Então, se pressupõe que mulheres acompanhantes sejam mais experientes e tenham 

passado pelo processo da parturição. O acompanhante apresenta atitudes de interesse pelos 

sentimentos da mulher e o toque, representado pelo ato de segurar a mão. Além dessas 

atitudes, outras podem ser realizadas, como conversar, proporcionar segurança para amenizar 

o medo, dar atenção, fazer massagens, auxiliar no banho de aspersão/imersão, na 

deambulação e encorajamento no período expulsivo, explicar acontecimentos inerentes à 

parturição e preocupar-se com o bebê. Mas os acompanhantes são treinados para tal em algum 

momento? Quem os prepara/ensina para realizar essas atividades de forma correta? 

Observa-se que muitas mulheres não estão aptas a oferecer o conforto e bem estar 

necessários junto à parturiente. O enfermeiro, seja a mulher de risco habitual ou alto risco, 

poderá no pré-natal realizar orientações e preparo desse acompanhante, bem como monitorar 

as ações dele durante o trabalho de parto e parto visando assegurar o bem estar da parturiente 

(BRASIL, 2009). 

 

Artigo 2: 

 Santos et AL (2011) ao refletir sobre a presença do acompanhante durante o processo 

de parturição demonstrou que "a satisfação da mulher no parto está fortemente associada ao 

ambiente acolhedor e a presença de uma companhia, pois a presença de estranhos e o 

isolamento das pessoas queridas no trabalho de parto estão diretamente relacionados com o 

aumento do medo, do estresse e da ansiedade, retardando o progresso do parto". Ao concluir 

relata que "medidas de conforto físico e emocional beneficiam mãe e bebe, pois reduzem o 

desconforto e a insegurança sentidos pela parturiente, auxiliam no desencadeamento do parto, 

diminuem sua duração e reduzem a probabilidade de intervenções". Sob este aspecto, não se 

distingue o acompanhante. Ele sendo pessoa conhecida pela mulher, como familiares ou 

pessoas queridas, já torna a presença do acompanhante satisfatória para a mulher tornando o 

parto mais tranquilo, e uma pessoa desconhecida, como a presença de profissionais de saúde, 

desperta nas mulheres sentimentos negativos e protela o processo do parto, por ausência de 

confiança. 

 Alguns fatores ainda dificultam a presença do acompanhante nas instituições, 

principalmente se esse for do sexo masculino. Dentre esses fatores estão: a falta de estrutura, 

espaço, falta de recurso, falta de privacidade nos leitos, despreparo da equipe, e a falta de 

informação sobre o direito ao acompanhante. Poucos são os hospitais que apresentam, em 

seus serviços obstétricos, condições e instalações mínimas adequadas para permitir a presença 

de um acompanhante para a gestante em trabalho de parto no SUS (BRASIL, 2001). De 
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acordo com Brasil (2009) devem-se propor adaptações no ambiente de modo a favorecer a 

presença dos homens, tais como cadeiras, camas, banheiros masculinos, divisórias, cartazes e 

revistas. 

 Com isso, verifica-se que as instituições de saúde devem permitir a todas as mulheres 

a presença de alguém capaz de oferecer um apoio contínuo durante todo o parto, pois torna 

benéfico tanto para mulher como para o processo de nascimento, e deve ainda preparar as 

equipes de saúde para receber e preparar o acompanhante de escolha da mulher, 

principalmente se este for o homem. 

 

Artigo 3: 

 Palinski et AL (2012) ao descrever sobre a percepção da mulher sobre o processo de 

nascimento, acompanhado, mencionou que a "presença do acompanhante traz segurança, 

tranquilidade, apoio e conforto durante o processo de nascimento. Ressalta-se a importância 

dos profissionais de saúde, principalmente da equipe de enfermagem, em acolher e propiciar a 

presença dos acompanhantes". Ao concluir relata que a presença do acompanhante "beneficia 

o processo de nascimento com uma boa evolução e fortalece o vínculo familiar". Sob este 

aspecto percebe-se que a presença do acompanhante favorece benefícios físicos e emocionais 

a parturiente, o que contribui para que haja uma diminuição de complicações durante todo o 

processo e permite que a mesma se sinta menos vulnerável a sentimentos de solidão, dando 

oportunidade para que estas venham a se expressar com liberdade. 

 O apoio físico que o acompanhante desempenha é por meio de atitudes involuntárias, 

através de toques, massagens e do incentivo a deambulação, a mudanças de posição, buscando 

sempre oferecer conforto físico à mulher e visando um melhor caminho em direção ao parto. 

Mas todos os acompanhantes possuem essas atitudes involuntárias? Essas atitudes são 

realizadas corretamente e no momento adequado? Por isso, se faz necessário que o 

profissional de saúde, principalmente o enfermeiro, insira o acompanhante durante todo o 

processo de nascimento para que possa especificar e preparar de forma correta as atitudes que 

devem ser realizadas pelo acompanhante para que este tenha uma participação ativa no 

processo (TELES; et AL, 2010a). 

 

Artigo 4: 

 Teles et AL (2010) ao abordar sobre parto com acompanhante e sem acompanhante na 

opinião das puérperas, descreveu que as "principais atividades desenvolvidas pelos 

acompanhantes foram: presença constante; toque; verbalização de palavras de encorajamento; 
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e massagens. Ao comparar as experiências, 81,9% consideraram melhor o parto atual, no qual 

a presença do acompanhante foi determinante para esta escolha em 46,6% dos casos". Refere 

que "a experiência de estar com acompanhante durante o parto foi considerada positiva, 

reforçando a importância deste personagem no processo de parto". Sob este aspecto percebe-

se que qualquer acompanhante, seja ele qualquer membro que seja, é capaz de desenvolver 

atividades que garanta sentimentos positivos a mulher, deixando claro sua importância no 

processo do parto. Mas com qual conhecimento eles desenvolvem as atividades? Quem 

deveria proporcionar esse conhecimento aos acompanhantes? Em que momento?  

 As atividades mais prevalentes dos acompanhantes foram agrupadas em categorias 

conforme o quadro a seguir: 

 

Apoio emocional Apoio físico Auxílio nas tarefas Participação no 

parto/pós-parto 

Presença constante Realizou massagens Ajudou ir ao 

banheiro/banho 

Procurou 

remédio/ajuda 

Toque Proporcionou 

conforto 

Ajudou a levantar da 

cama 

Trouxe o recém-

nascido para mamar 

Incentivou o parto 

normal 

 Auxiliou na 

deambulação 

Cortou o cordão 

umbilical 

Rezou   Percebeu que o bebê 

estava nascendo 

Distraiu   Fotografou 

Abraçou    

 

 

 Ações desempenhadas pelos acompanhantes são tão importantes durante o trabalho de 

parto e o parto quanto os cuidados obstétricos realizados pelos profissionais propriamente 

ditos. 

 Portanto, para uma participação ativa no processo de parto é necessário conhecimento 

e iniciativa por parte do acompanhante, bem como adequado conhecimento por parte de 

profissionais de saúde inseridos na sala de parto, o que promove real inserção ao 

acompanhante no processo de parto (TELES; et AL, 2010a). 

 

Artigo 10: 
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 Teles et AL (2010) fala sobre o parto acompanhado na perspectiva de quem o vivencia 

e relata que "a inserção de um acompanhante no processo de parto foi uma prática aprovada 

pela grande maioria das mulheres, tendo 104 (99%) destas considerado importante ou muito 

importante. As justificativas para tais assertivas se referiram, principalmente, ao apoio 

emocional prestado por este personagem. Dos acompanhantes que se fizeram presentes 

durante o processo de parto, a maioria, 84 (80,0%) pertencia ao sexo feminino, sendo a 

categoria social de acompanhante mais frequente a mãe, com prevalência de 35 (33,4%), 

seguida do esposo 20 (19,0%)". Comenta que "a experiência de ser acompanhada durante o 

parto foi considerada positiva pela quase totalidade das puérperas, reforçando a importância 

do acompanhante nesse período". Sob este aspecto observa-se que a presença do 

acompanhante é aceita pela maioria das mulheres devido ao apoio que os mesmos transmitem, 

e que a maior parte do acompanhante é do sexo feminino por estas possuírem vivência sexual 

e reprodutiva. 

 A importância atribuída ao acompanhante foi a de apoio emocional e a de apoio físico. 

O apoio emocional configura-se mediante a aproximar-se da parturiente de forma amigável, 

dizer palavras de encorajamento e fazer elogios. Diante disso evidenciam-se sentimentos 

positivos tais como segurança, coragem, tranquilidade e conforto, redução de medo e 

ansiedade. 

 O apoio físico se dá por meio de toques, massagens e do incentivo à deambulação e a 

mudança de posição, buscando sempre oferecer conforto à mulher. Apesar de sua grande 

importância no processo de parto, observa-se a pouca prevalência desta atitude entre os 

acompanhantes. Cabe enfatizar a necessidade de dar aos mesmos, condições para 

desempenhar um papel de apoio e participação ativa, com técnicas educativas específicas para 

os acompanhantes como oficinas, manuais, entre outras estratégias, de forma a ampliar sua 

capacidade de cuidado e prestação de apoio. 

 Sugere-se a distribuição de um protocolo de orientações aos acompanhantes, contendo 

sugestões de atividades que possam ser desenvolvidas durante todo o processo de parto e 

nascimento (TELES; et AL, 2010a). 

 

Esses artigos indicam que a maioria dos acompanhantes é do sexo feminino, sendo 

esta a genitora. A escolha da mãe pela maioria das parturientes ou mesmo a manifestação 

desse desejo, revela que o momento de apoio é marcado pela troca de informações sobre 

experiências com o nascimento de um filho. Isso se deve à condição de origem do evento que 

é essencialmente feminina, pois na tradição, a gravidez, o parto e a maternidade são atributos 
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de exclusividade da mulher, não sendo permitida a participação de homens. A presença da 

mãe como acompanhante se dá também pelo fato das parturientes serem mais jovens e 

solteiras. Quando são acompanhadas por suas mães, recebem forte apoio e transmissão de 

informações, de valores morais e de comportamento, devido às experiências vividas. 

 Além da presença do acompanhante, algumas mulheres contam com o apoio das 

doulas durante o parto. As doulas são mulheres com um treinamento especial em dar suporte 

durante o parto, sendo também conhecidas como acompanhantes de trabalho de parto, 

acompanhantes de parto e, assistentes de parto. Trata-se de uma mulher sem experiência 

técnica na área da saúde, que orienta e assiste a nova mãe no parto e nos cuidados com o bebê, 

e para isso recebe treinamentos específicos oferecidos pela instituição na qual desempenham 

tal atividade, contribuindo positivamente no processo de parto. Porque os acompanhantes não 

recebem esse treinamento? Porque não treinar homens? Porque não existe doulos? 

 Observou-se também que a maioria das mulheres acha importante ter uma pessoa de 

confiança ao seu lado em todo o processo de parto e nascimento. O suporte de um 

acompanhante de confiança traz benefícios à mulher e que as atividades mais frequentes 

desenvolvidas por eles, estão ligadas ao apoio emocional. Já as mulheres que não tiveram seus 

acompanhantes de forma contínua, durante todo o processo de nascimento, referem 

sentimentos de solidão e carência, mesmo que estivessem na presença de profissionais de 

saúde, pois a presença de pessoas estranhas acarretam sentimentos negativos a parturiente 

(solidão). 

 Grupos educativos envolvendo as mulheres e seus acompanhantes devem ser 

efetivamente desenvolvidos durante a gestação, em instituições privadas e públicas, para 

transmitir informações relacionadas a todo o processo de parto e nascimento, preparando-os 

para o evento. 

 Propõe-se que os familiares e/ou outras pessoas escolhidas pela mulher, 

principalmente o homem, possam ser inseridos no contexto da gestação desde a primeira 

consulta de pré-natal, para que possam se sentir melhor preparados para acolher e apoiar as 

parturientes em suas necessidades, pois a simples presença no momento do parto não se 

mostra suficiente para as mulheres (OLIVEIRA; et AL 2011). 

 

2ª ACOMPANHANTE HOMEM-PAI 

 

Artigo 5: 
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 Zampieri et AL (2012) ao comentar sobre o significado de ser pai na ótica de casais 

grávidos: limitações e facilidades analisou que "emergiram dois significados de “ser pai”: pai 

provedor da família, pai afetivo e envolvido com o processo de nascimento e filhos. A 

participação do pai deu-se em função da sua disponibilidade e presença em grupos educativos, 

do estímulo da mulher e dos profissionais. Os fatores limitantes foram: machismo, trabalho, 

desconhecimento dos direitos, oposição das mulheres, despreparo dos profissionais e 

atividades educativas insuficientes". Ao concluir afirma que “na medida em que o homem se 

envolve com a gravidez, companheira e filho, ele constrói e sedimenta o papel de pai, 

favorecendo o desenvolvimento psicoativo do filho. O apoio e abertura das mulheres e dos 

profissionais são fundamentais. O estudo pode subsidiar mudanças nas práticas de saúde". 

Com este aspecto observa-se que a palavra pai atribui mais de um significado e de forma 

distinta. O pai que gera junto com a mulher o filho, e o pai que se envolve com o processo de 

nascimento.  

 O acompanhamento da gestante durante a consulta pré-natal, o companheirismo, os 

cuidados com a gestante e criança fazem parte do comportamento atualmente assumido por 

alguns homens diante da paternidade. Com isso, a experiência masculina na atenção pré-natal 

tem aberto espaços para novas relações de gênero, nas quais o homem e mulher participam e 

cuidam do filho. 

 O interesse e a procura dos pais nas instituições de saúde para se incluírem e 

participarem ativamente durante todo o processo de nascimento ainda é lento e, não atinge 

toda a população masculina, contribuindo para tais fatores limitantes como o trabalho, 

sobrecarga de trabalho e o cansaço dele decorrente, horários de trabalho coincidentes com as 

consultas e grupos educativos, e, especialmente a visão e o comportamento dos empregadores 

que não valorizam a importância da participação do homem na atenção pré-natal. 

 Os horários de trabalho ocorrem no mesmo horário da consulta de pré-natal e 

impedem a inclusão e participação dos pais neste momento. Com isso, os pais muitas vezes 

ficam presos ao seu papel de provedor, apesar do interesse em participar mais efetivamente do 

processo de nascer e das atividades que envolvem a gestação. Segundo Brasil (2009), deve-se 

oferecer horários alternativos, tais como sábados e terceiro turno, para consultas, atividades de 

grupo e visitas às enfermarias, a fim de facilitar a presença dos pais que trabalham. 

 O machismo também é um fator impeditivo para que os homens participem do 

processo de nascimento. As pressões exercidas pelos familiares e amigos reforçam o papel de 

cuidadora da mulher e provedor do pai e deixaram subliminarmente a ideia de que se o 

homem assume prerrogativas femininas, não está agindo como homem. Além de alguns 
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homens ainda possuírem reservas quanto a sua participação neste processo, encontrando-se 

fortemente preso a ideia de que o amor e o cuidado com os filhos, mesmo na gestação, são 

basicamente responsabilidades femininas. 

 Em relação à atenção prestada nas instituições de saúde, alguns obstáculos se 

destacam como a falta de estímulo do centro de saúde à participação do pai, a descontinuidade 

e a reduzida oferta de atividades educativas grupais e a falta de divulgação destas na 

comunidade. Brasil (2009) que são diretrizes do MS diz ser dever dos profissionais promover 

com os homens atividades educativas que discutam temas relacionados ao cuidado, numa 

perspectiva de gênero, e divulgar o direito de eles acompanharem o parto. 

 Logo, ter orientações e informações sobre trabalho de parto e cuidados com a 

parturiente e conhecer seus direitos são fundamentais para que o homem assuma uma 

participação mais ativa no processo de nascimento, reduza as ansiedades e os medos, apoie, 

dê segurança e tranquilidade à mulher. E sua participação nos encontros de casais grávidos ou 

grupos específicos para pais é fundamental para facilitar a inclusão do homem no processo de 

nascimento. 

 

Artigo 6: 

 Figueiredo e Marques (2011) ao dissertarem sobre o pré-natal: experiências 

vivenciadas pelo pai “emergiram em Ideias Centrais: experiências em acompanhar; motivos 

para participar; como foi acompanhar; contribuições; facilidades e dificuldades para 

participar. Ressaltou-se o sentimento paterno por estar envolvido na gestação, tornando-se 

mais atento e preocupado com a saúde da gestante e do bebê". Ao concluírem colocam "a 

pesquisa contempla a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem que visa 

incluir o homem em questões concernentes à saúde reprodutiva". Sob este aspecto percebe-se 

que por muito tempo os serviços de saúde priorizaram a atenção à saúde da mulher e da 

criança, distanciando-se do homem. O mesmo por sua vez, não procurava o serviço de saúde. 

Assim, nem o profissional procurou aperfeiçoar-se para inserir o homem na dinâmica 

assistencial e nem este reivindicou este cuidado, tornando-se toda essa forma de inserção nova 

para ambas as partes. 

 Mesmo na academia, na formação de profissionais da saúde as questões de gênero 

prevalecem e se impõe no cenário do parto e nascimento, criando uma barreira por parte da 

equipe que cuida da mulher, impedindo e limitando a participação do homem. Por vezes só os 

colocam no cenário quando este é triste, sofrível e irreversível. Assim, os enfermeiros durante 

sua formação devem adquirir conhecimentos para saber lidar com tais limitações. 
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Artigo 7: 

 Cardelli e Tanaka (2012) ao comentarem sobre ser/estar pai: uma figura de identidade 

relata que "os resultados da análise do comportamento do homem mostraram um indivíduo 

que na busca da compreensão da vivência da paternidade, vem repensando seu papel, suas 

atitudes e principalmente suas emoções, conquistando novos espaços na construção de sua 

identidade. Por outro lado, na fala dos profissionais foram resgatados estereótipos sociais 

sobre o comportamento desse homem, frente à paternidade, que o desqualificam". Ao 

concluírem comentam que "a reavaliação de nossas concepções é o caminho para mudanças 

em nossa prática no campo da saúde que contribuirão no processo de construção da identidade 

do novo homem". Sob esse aspecto observa-se que alguns pais manifestam sua participação 

por meio do oferecimento constante de apoio emocional à companheira, carinho, 

compreensão quanto as possíveis mudanças no comportamento da mulher, uma excessiva 

preocupação com a saúde desta e na colaboração das atividades domésticas.  

Por outro lado, novamente a presença de dificuldades na concretização da participação 

no processo da gravidez, de um lado em função da não compreensão do mesmo, e de outro, 

pelo sentimento de exclusão do processo. Talvez a explicação para essas dificuldades esteja 

no fato de que os homens ainda não se veem como parte do processo de gestação. 

 A procura por orientação especializada praticamente inexiste, seja em decorrência da 

escassez de serviços que ofereçam acompanhamento ao pai ou pelas dificuldades de acesso a 

esses serviços, relacionadas aos horários que normalmente são incompatíveis com as 

atividades profissionais dos homens. Diante das dificuldades apresentadas pelos pais frente à 

paternidade, torna-se clara a necessidade de acompanhamento desses indivíduos através da 

criação de um espaço onde esses homens possam discutir suas dúvidas e dividir suas 

ansiedades (BRASIL, 2009). 

  

Artigo 8: 

 Alexandre e Martins (2009) ao falarem sobre a vivência do pai em relação ao trabalho 

de parto e parto relataram que "a participação do pai durante o trabalho de parto e parto de sua 

esposa/companheira é benéfico para a família em geral, fortalece o vínculo familiar". Ao 

comentam que "a participação do homem no processo de parto é algo desejado por ele e por 

mulheres na sociedade atual". Sob este aspecto observa-se que o pai como acompanhante traz 

benefícios para família e fortalece o vínculo, e que atualmente os homens desejam ser 

acompanhantes das mulheres e as mesmas optam por eles serem seus acompanhantes. 
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Finalmente a escolha é de ambas as partes. Mas e o profissional no meio disso? Aceita? 

Prepara o casal? 

 Ao sentir-se envolvido com a gravidez e o parto, o homem prepara-se para participar 

mais ativamente nos cuidados com o filho. Eles reconhecem que o papel desempenhado como 

acompanhante durante o processo de nascimento é o de proporcionar à mulher apoio e 

segurança. De que forma? Baseado em que eles reconhecem esse papel? O profissional 

precisa conhecer o casal e trabalhar com ele a rede de apoio para a mulher no pré, no parto e 

no pós parto. 

 

Artigo 9: 

 Carvalho et AL (2009) fala sobre os sentimentos vivenciados pelo pai diante do 

nascimento do filho e revela que "os pais ao assistirem o nascimento do filho experienciam 

emoções de felicidade, inquietação, medo, nervosismo e preocupação. Sob a ótica do 

interacionismo simbólico os entrevistados no contexto parturitivo interagiram mediante a 

interpretação que define o parto como fator de felicidade e mudanças". Conclui que "a 

chegada de uma criança no meio familiar é uma etapa de transformação na vida do casal 

entremeada por sentimentos voltados para a mãe e filho". Sob este aspecto, as instituições e os 

profissionais que atuam junto à mulher no ciclo gravídico puerperal devem traçar metas e 

ações voltadas para os companheiros, na perspectiva de reverter o medo em sentimentos que o 

impulsionem a apoiar e partilhar com a mulher o nascimento do filho. 

 Cabe aos profissionais envolvidos na atenção à gestante e família atentar para as 

necessidades do homem inserido no processo do ciclo gravídico puerperal. Dentre esses, 

destaca-se o enfermeiro no sentido de estabelecer comunicação e interação com o pai 

fornecendo ajuda e apoio.  

 A atenção aos companheiros deve ser o mais precoce possível de modo que, as ações 

inerentes às parturientes e parceiros sejam incentivadas, a fim de contribuir para minimização 

da ansiedade do casal. 

 O pai em um contexto interativo e integrante no processo de nascimento carece de 

cuidados. Portanto, é necessária a implantação de estratégias assistenciais com vistas a 

atendê-lo desde o pré-natal até o puerpério, e assim, contribuir para minimização da 

inquietação que envolve o homem no ciclo gravídico puerperal. Devem ser convidados para 

conversas e reuniões como também merecem ser tratados com o mesmo carinho que as 

mulheres (BRASIL, 2009). 
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 A transição do pai tradicional para um novo pai mais participante e inserido no 

processo de nascimento pode ser motivada por alguns fatores como: o acesso e ampliação de 

informações por meio de leituras, o compartilhamento de saberes e experiências de forma 

coletiva com outros casais grávidos e profissionais de saúde nos grupos, nas visitas e nas 

consultas de pré-natal e o envolvimento do pai nos preparativos para acolher o bebê. Porém, o 

despreparo dos profissionais pode ser considerado um dos empecilhos para inserção do pai na 

gravidez e parto, sendo necessário que estes se capacitem e compreenda esta nova forma de 

cuidar, inserindo o homem também como protagonista no processo de nascimento. 

 Os fatores limitantes para a participação do pai e exercício da paternidade são a 

questão cultural, a não liberação do homem do trabalho, o desconhecimento dos homens de 

seus direitos, a falta de informações, a postura de algumas mulheres que inconscientemente 

não deixam seus companheiros atuarem, a inexistência de serviços destinados aos homens, à 

descontinuidade e reduzida oferta de atividades educativas, a incompatibilidade de conciliar 

horários do trabalho e os das consultas, e o despreparo dos profissionais para inclusão do pai. 

 A não participação do acompanhante tem sido justificada também pela falta de espaço 

físico e também de preparo das equipes de saúde para atender este acompanhante, 

principalmente se for do sexo masculino. 

 Além disso, o medo por parte do homem e a vergonha por parte da mulher são fatores 

que ainda limitam a participação do homem na saúde da mulher, especialmente no momento 

do parto. Nesse contexto, ganha importância à promoção de cursos para casais durante a 

gravidez, para que o homem possa viver o ciclo gravídico puerperal de forma atuante. 

 Entre os fatores favoráveis destacaram-se os novos papéis sociais do homem e da 

mulher, a nova atitude da mulher de abertura e valorização da figura paterna, os direitos 

conquistados, o interesse dos pais. 

 Ressalta-se a importância do envolvimento paterno no apoio emocional, incluindo 

verbalização com o intuito de acalmar a companheira, tranquilizá-la, elogiar as 

transformações em seu corpo, ser compreensivo, o apoio material, como auxílio nos afazeres 

domésticos também é valorizado. 

 A participação dos pais nas consultas de pré-natal contribui com o processo 

gestacional e com a união do casal e permite conhecer melhor as mudanças ocorridas com a 

gestante, sendo uma oportunidade para obter informações e minimizar a insegurança e 

ansiedade decorrente das dúvidas, expectativas e dos cuidados com o filho.  

Para os profissionais envolvidos nessa prática, com destaque ao enfermeiro, a ausência 

de informações e a ineficiente comunicação entre o acompanhante e a equipe de saúde podem 
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ocasionar transtornos para ambas as partes, o que deve ser sempre evitado pelos profissionais 

de saúde, buscando sempre excelência no atendimento ao casal, e o mesmo devem incentivar 

à inclusão paterna desde o momento da assistência pré-natal proporcionando seu preparo 

como acompanhante da mulher. 

 

5 CONCLUSÃO  

 

 Para responder ao problema de pesquisa o qual foi analisar, através das produções 

científicas, o preparo do homem para o parto e nascimento, buscando limites e possibilidade 

da atuação do enfermeiro para facilitar esse preparo identificou-se que o homem é visto na 

qualidade de pai e que não existem estudos que relacionam o homem à apenas sua figura de 

gênero. Há um comportamento social de que o sexo masculino que pode estar presente no 

acompanhamento da mulher no trabalho de parto, parto e nascimento é o homem “pai”. 

São escassas as pesquisas nacionais sobre a presença de homens, maridos e parceiros 

durante todo o processo de parto e nascimento. Não ficou claro diante do estudo o preparo que 

os homens recebem acerca do parto e nascimento, por qual profissional eles recebem esse 

preparo, como é feito esse preparo e, em que momento eles recebem esse preparo. Não existe 

uma padronização de preparo a ser seguido pelos profissionais de saúde para atuar junto aos 

homens sobre parto e nascimento. Porém, o Ministério da Saúde lançou em Agosto de 2009 a 

Cartilha do pai, onde se encontra as recomendações para que a unidade seja parceira do pai e 

consiga inseri-los em todas as fases do parto e nascimento. 

 As produções científicas não fazem abordagem acerca do preparo do homem e de sua 

atuação no parto e nascimento, elas abordam o acompanhante no geral, e não fazem distinção 

alguma se o mesmo for do sexo feminino ou masculino. Viu-se também que este "preparo" 

está presente através de grupos educativos e/ou experiências vivenciadas de amigos e 

familiares. 

O homem não é inserido no processo de gestar, parir e nascer, pelos profissionais de 

saúde devido ao despreparo que,esses últimos, possuem em lidar com a presença masculina, e 

alegam falta de recursos das instituições, como por exemplo, a falta de privacidade nos leitos, 

a poltrona para o acompanhante. Portanto, faz-se necessário que todos os profissionais de 

saúde, principalmente o enfermeiro se capacite para fornecer apoio e inclua os homens na 

assistência obstétrica. Mas cabe às instituições, dar todo o suporte necessário para inseri-los 

no processo de gestar, parir e nascer. 
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Dentre seus limites e possibilidades, a atuação do enfermeiro para facilitar o preparo 

dos homens no parto e nascimento deve: buscar o contato do companheiro da gestante para 

estimulá-lo a comparecer às consultas e às atividades grupais; perguntar a mulher sobre o 

envolvimento do pai para que a mesma perceba a importância do cuidado paterno; valorizar o 

apoio emocional que os homens podem dar à mulher; fornecer roupão, toucas e outros 

equipamentos necessários para que possa acompanhar o nascimento do filho; orientá-lo a 

fazer massagem nas gestantes, se ela desejar; permitir que o homem conduza o bebê com a 

mãe ao alojamento conjunto; incentivar os pais a darem o primeiro banho no bebê; facilitar a 

entrada dos homens nas enfermarias e alojamento conjunto. 

Durante este processo espera-se do homem que ele esteja ao lado da mulher, dando 

apoio, carinho, atenção a mesma, transmita palavras de conforto e realize atividades 

apropriadas em cada fase do processo da gestação que beneficiem a mãe e o bebê, para que 

possa contribuir de forma ativa, participativa e efetiva.  

Com o presente estudo, demonstra-se que é primordial a realização de mais pesquisas 

que envolvam o homem como prestador de suporte físico e emocional à mulher para que seja 

estimulada sua presença e participação durante a gestação, parto e puerpério e que às 

instituições e profissionais de saúde adotem em sua prática as recomendações da Cartilha do 

Pai. 
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7 APÊNDICE 

 

7.1 APÊNDICE I – FORMULÁRIO 
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tipo de 

análise 
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Resultados 

obtidos 
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