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RESUMO 

Estudo desenvolvido como pesquisa de campo, com abordagem qualitativa, que buscou adaptar 

estratégias que modificassem o modelo de assistência à saúde da mulher no serviço público de saúde 

do Brasil, que ainda não garante a gestante o direito de ser autora do seu processo de parir, uma vez 

que a coloca em posição passiva, recebedora de ordens, e sem autonomia no momento do trabalho de 

parto e parto. Diante dessas questões o objeto desse estudo foram as repercussões da intervenção de 

enfermagem, através da educação para o trabalho de parto e parto, na promoção da qualidade do 

parto normal. Como objetivos estabeleceu-se: conhecer os saberes das gestantes em relação ao parto 

vaginal e através de ações educativas para promoção da qualidade do parto natural; identificar e 

esclarecer as dúvidas das mulheres em relação ao trabalho de parto e parto; desenvolver ações de 

sensibilização e preparo para que elas se sintam aptas a experimentar diferentes formas de parir, até 

que descubram a que mais se adéqüe à sua fisiologia; discutir o papel da enfermagem na educação 

das gestantes visando favorecer o auto-conhecimento delas em relação ao seu corpo gravídico e sua 

tomada de decisão em relação aos procedimentos que serão realizados no trabalho de parto e parto e 

analisar os resultados das práticas educativas e seus impactos na perspectiva da mulher em relação 

ao trabalho de parto e parto. Para tal o método adotado foi pesquisa-ação, junto ao grupo de onze 

mulheres matriculadas na Policlínica Antonio Carlos no município de Niterói pertencente à 

Fundação Municipal de Saúde, cujas atividades educativas eram realizadas durante o pré-natal com 

filmes, rodas de conversas, demonstração de práticas de relaxamento e temas que emergiam do 

grupo. O enfoque foi preparo físico e emocional das mesmas, diminuindo o medo a tensão e dor para 

empoderá- las em seu auto cuidado. Apenas cinco mulheres foram avaliadas no pós-parto e os 

resultados apontam: não há adoção sistemática no serviço publico de práticas educativas de 

educação para o parto; as mulheres realizaram partos normais mesmo as que não desejavam fazê-lo 

anteriormente; há uma dicotomia entre o discurso do modelo assistencial e sua possibilidade efetiva 

de execução, já que a estrutura física das maternidades está muito aquém da ideal para um parto 

humanizado; não há integralidade de atenção á mulher que reforce sua autonomia no parto; elas 

apresentaram (dês) preparo de concepção sobre suas atuações sem planejamento para o parto. Tudo 

isto permite dizer que o processo de educação para o parto é intervenção básica do enfermeiro para 

melhoria da qualidade assistencial na atenção ao parto e nascimento. 

Palavras chaves: enfermagem obstétrica; mulheres; atenção à saúde; tecnologia; enfermagem. 



 

 

ABSTRACT 

Study developed as field research, with qualitative approach, which sought to create strategies that 

would modify the model of health care to the woman in the public health service in Brazil, that still 

does not guarantee the right of the patient to be the author of your process of giving birth, once put 

in the passive position, receiving orders, and no autonomy at the time of labor and delivery. Face of 

these issues the subject of this study were the effects of nursing intervention, through education to 

labor and childbirth, in promoting quality of normal childbirth. The established objectives were: 

information about the knowledge of pregnant women in relation to vaginal labor and through 

educational activities to promote quality of natural childbirth; identify and clarify the doubts of 

women in relation to labor and childbirth; develop sensitization actions and preparation so that they 

feel able to try different ways of giving birth, until they discover that most suits your physiology; 

discuss the role of nursing education for self-knowledge of the woman's body and pregnancy status 

in their decision making regarding the procedures to be performed during labor and childbirth and 

analyze the results of educational practices and their impact on woman's perspective in relation to 

labor and childbirth. The method adopted was action research, with the group of eleven women 

enrolled in Carlos Antonio Polyclinic in Niterói belonging to Municipal Health Foundation, whose 

educational activities were held during the prenatal films, conversations wheels, demonstration of 

relaxation practices and themes that emerged from the group. The focus was physical and emotional 

preparation of the same, reducing fear and tension in their pain to empower self care. Only five 

women were evaluated postpartum and the results point: there is no systematic adoption in public 

service educational practices of education for childbirth; women made normal childbirth even 

unwilling to do so previously, there is a dichotomy between the discourse of care model and the 

possibility of effective implementation; there is no full attention to the woman that reinforces their 

autonomy in childbirth, they had (un) preparation of design on their performances without planning 

for childbirth. All this allows us to say that the process of education of childbirth is basic nursing 

intervention for improving quality of care on labor and childbirth. 

 

Keywords: obstetric nursing; women; health care; technology; nursing. 
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1-INTRODUÇÃO 

 

O interesse pela elaboração dessa pesquisa surgiu a partir da observação de partos 

naturais assistidos por profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS), no Hospital 

Regional Darcy Vargas, na cidade de Rio Bonito. Durante o tempo que lá estive, pude 

perceber a passividade das mulheres (gestantes) em relação à hegemonia médica, e a falta de 

empoderamento das mesmas quanto ao seu corpo, acerca das decisões relativas ao seu próprio 

parto. Pressupõe-se que esta situação se dê como reflexo da falta de conhecimento das 

mulheres a respeito de seus direitos, do reconhecimento de sua fisiologia corpórea, anatomia e 

da capacidade de desenvolver, o seu próprio parto. 

Existem diversas formas de posições de parir e entre elas a mulher deve ter o direito de 

escolher àquela que melhor se adapta. Contudo, para que faça sua escolha é preciso saber 

quais são: os diferentes tipos de parto; as tecnologias do cuidado que podem ser empregadas 

neles; as possíveis posições e os locais onde os serviços de assistência ao parto e nascimento 

são oferecidos. Para isso, é importante que ela se apodere das questões do seu corpo e dos 

seus direitos, para que a experiência do parir seja um momento lembrado não somente pela 

dor, mas pelo prazer, amor e estreitamento dos laços entre mãe, bebê e família. 

A realidade vivenciada nos serviços públicos de saúde do Brasil, ainda não dá, 

plenamente, o direito à mulher de ser autora do seu processo de parir, anulando as diversas 

possibilidades dela e de seus familiares vivenciarem os aspectos subjetivos do parto. Diante 

da necessidade de mudança no modelo de assistência à saúde da mulher, proponho através 

desta pesquisa, tentar melhorar o cuidado à parturiente durante o seu trabalho de parto e parto, 

a partir de ações educativas de enfermagem pautadas na humanização e em conceitos já 

comprovados cientificamente como práticas exitosas no momento do parto e nascimento 

(BRASIL, 2001, p. 65). 

A perda da autonomia da mulher no parto está relacionada, entre outros fatores, à 

intensa medicalização que vem sendo realizada no corpo feminino a partir da entrada da 

medicina no cenário do nascimento. Desta maneira, não se pode pensar este tema sem 
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vinculá-lo à singularidade da cidadã-mulher, porque mais uma vez se estaria repetindo a 

exclusão que ela sofre no momento do parto em relação a sua própria autonomia (BRASIL, 

2001, p. 19). 

Os possíveis tipos de parto segundo Rezende (2011 p. 297) são: parto espontâneo que 

se desencadeia, progride e termina sem qualquer interferência; o induzido que é provocado 

por medicamento ou manobra técnica específica; o dirigido que se dá quando há uma 

participação ativa do obstetra pelo desenvolvimento de práticas como amniotomia, ocitócitos, 

episiotomia entre outras; o operatório que ocorre mediante manobra ou ato cirúrgico 

efetuados para realizá-lo ou concluí-lo; parto normal ou eutócito cujo desenrolar ocorre de 

forma fisiológica; e o distócico quando há perturbações por situações anômalas, patológicas. 

A expressão - parto natural - tinha como significado a expulsão do concepto pelas “vias 

naturais”, porém atualmente considera-se que um parto natural é aquele cujo preparo inclui 

procedimentos psicossomáticos ou assistidos, com abstenção quase completa do tocólogo, 

com a paciente de cócoras (REZENDE, 2011, p. 297).  

Faz-se necessário enfatizar que a mulher é a protagonista da cena do parto, todavia o 

que se vê é um distanciamento desta condição, pois ela adota posturas que refletem 

insegurança, submete-se a todas as ordens, sem entender como combinar as palavras que 

ouve, com o fato de que é ela quem está com dor e quem vai parir. É bastante evidente que a 

assistência prestada às gestantes as coloca em uma posição passiva, recebedora de ordens, e 

qualquer atitude diferente assumida por ela é vista como rebeldia (BRASIL, 2001, p. 9) por 

parte de alguns profissionais.  

Isto se dá devido a nossa cultura política autoritária, na qual as relações hierárquicas 

de classe social, status e gênero estão presentes nas relações entre parturiente e profissional da 

área de saúde, principalmente médicos, os quais não reconhecem a paciente como sujeito e 

assim negam o saber da mesma sobre seu próprio corpo e, ao se verem contestados, muitas 

das vezes as submete a maus tratos (HOTIMSKY, 2002, p. 1307).  
As autoridades governamentais vêem buscando modificar tal cenário, tanto que em 

2000 criou o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento, o qual diz que quando 

assistimos a mulher em trabalho de parto, devemos não interferir na natureza, deixando sua 

perfeição agir e a enfermeira apenas contribuir. Também no prefácio do Manual do Parto, 

Aborto e Puerpério (BRASIL, 2001), é dito que os profissionais de saúde são coadjuvantes do 

parto, tendo a oportunidade de intervir quando necessário para assegurar a saúde da mãe e do 
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bebê. Neste sentido, a diretriz aponta para a necessidade de minimizar a dor, ficar ao lado, dar 

conforto, esclarecer, orientar, ajudando deste modo a parir e a nascer.  

Para propiciar a mulher um cuidado mais humanizado e integral durante o trabalho de 

parto e parto, pode-se usar as tecnologias de cuidado, que são todos os procedimentos, as 

técnicas e conhecimentos utilizados pelas enfermeiras no processo de cuidado (NEVES e 

VARGENS1

Segundo Carraro (2006, p. 99) as orientações à mulher-parturiente são: para que não 

permaneça deitada; que deambule; que se sente na "bola de parto" ou no "cavalinho", que 

ajudam como medidas de conforto. Banhos de banheira são eficazes no alívio da dor, mas não 

há estudos sobre banhos de chuveiro, embora a prática clínica indique que estes podem 

proporcionar alívio. Outros métodos são utilizados para o conforto como: massagens, hipnose, 

aromaterapia, música e audioanalgesia. Contudo, Porto (2010, p. 536) refere que a 

audioanalgesia, aromaterapia, massagem e relaxamento, devem ser reservados a protocolos de 

pesquisa, já que não há evidências científicas suficientes para sua prática ser de rotina e 

institucionalizada.  

 apud PORTO, 2011). Essas tecnologias de cuidado são recomendadas pelo 

Ministério da Saúde (2001) e pela Organização Mundial de Saúde (1996), e surgiram do 

resgate de práticas tradicionais de assistência a mulheres no parto natural. Elas são técnicas 

não invasivas que permitem que a gestante decida sobre seu uso, e se empodere de suas 

capacidades e potencialidades propiciando assim, formas de alcançar uma vivência prazerosa 

no período da gravidez (PORTO, 2011, p. 281). 

De acordo com este último autor, estas tecnologias não se limitam ao ambiente 

hospitalar, por isto para que elas sejam implementadas é necessário que se incorpore à 

mentalidade dos profissionais a prática da desmedicalização, o habito de compartilhar 

decisões com a mulher, um comportamento afetivo com a gestante no processo do cuidar, e 

entender que o processo é de cuidar e não de controlar.  

Como exemplos destas tecnologias, citam-se: massagem na região sacra; respiração 

consciente; presença de acompanhantes; banho de aspersão ou imersão em água morna; 

aplicação de gelo para alívio da dor e redução do edema em vulva; exercício com bola suíça; 

alimentação ou ingesta de líquidos; posições livres no trabalho de parto; uso de banquinho; 

movimentos de bamboleio da pelve, entre outros (PORTO, 2011, p. 283). 

                                                           

1NEVES, E. P.; VARGENS, O. M. C. Los Programas de Doctorado em Enfermería ante Los Avances 
Científicos y Tecnológicos: Desafios e Perspectivas. Palestra proferida na Primeira Reunião de Programas de 
Doctorado em Enfermería para América Latina. Monterrey, México, Nov. 2001.   
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O parto natural pode ser em várias posições, além do tradicional decúbito dorsal. A 

gestante pode parir na posição de quatro apoios, em decúbito lateral esquerdo com pernas 

flexionadas, na posição verticalizada, na posição semiverticalizada, e de cócoras. Outro fato 

considerável é o ambiente onde acontece o parto, podendo este ocorrer na água, em locais 

como banheira ou piscina de parto (PORTO, 2011, p. 289 - 292). 

No que se refere aos locais possíveis de acompanhamento de trabalho de parto e parto, 

é posto que sua realização pode ser em vários lugares que não no cenário hospitalar. Assim, 

admitem-se três modalidades de Centros de Parto Normal: intra-hospitalar, peri-hospitalar e 

comunitário.  

 
No final da década de 1990, foram adotadas políticas públicas no Brasil como 
estratégia para a melhoria dos índices de cesariana e de morbidade materna e 
perinatal. Uma destas estratégias foi a instituição de centros de parto normal, 
definidos como estabelecimentos que podem funcionar em instalações intra ou 
extra-hospitalares, com uso adequado de intervenções e presença de acompanhante 
escolhido pela mulher. Além disso, devem dispor de um hospital como referência, 
localizado a uma distância que permita remoções no período máximo de uma hora 
(LOBO, 2009, p. 813). 
 
 
 

Em relação à atuação do profissional enfermeiro, a assistência de enfermagem durante 

o pré-natal consiste no conjunto de medidas e protocolos de condutas preventivas, educativas 

e curativas que tem por objetivo proporcionar à gestante e sua família condições de bem estar 

físico, psíquico e social, além de acompanhamento das características biológicas materno-

fetal. 

É durante o período do pré-natal que temas pertinentes à gestação e parto devem ser 

abordados, uma vez que nas consultas de enfermagem ou mesmo médicas se têm contato mais 

direto com a gestante e pode-se perceber e investigar todas as informações que dêem indícios 

sobre temas que deverão ser tratados com mais cautela e profundidade para cada mulher, 

observando-se a individualidade de cada uma.  

No que tange a questão do parto natural vivemos em época na qual as mulheres sofrem 

de “partofobia”, e muitas vezes elas expressam durante o pré-natal o desejo de realização de 

partos cirúrgicos- cesária. Contudo, é nosso dever, como educadores e cuidadores, o preparo 

físico e emocional da gestante e familiar, visando diminuir o medo do parto e favorecer um 

parto de qualidade para o binômio mãe-bebê (REZENDE, 2011, p. 288).  
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Daí a importância de esclarecimentos, formação de conhecimento da gestante e 

possibilidade de entendimento para fortalecimento de sua cidadania no sentido de 

instrumentalizá-la e capacitá-la para utilizar técnicas de relaxamento e condução de seu 

próprio parto natural. 

Pensa-se ser necessária ação mais direta junto à gestante já que muitas das vezes, 

durante as consultas de pré-natal, estas não conseguem ter toda atenção que necessitam para 

retirar dúvidas, esclarecer situações, apresentar seus temores e medos, além de não se 

sentirem apoiadas psicologicamente e seguras físico e emocionalmente para o parto.  

Como refere Rezende (2011, p. 288) a partir do oferecimento de um curso ministrado 

para gestantes, estas se sentirão mais confiantes, e permanecerão alertas contra a influencia 

perniciosa do medo. Assim instruídas, reduz-se o medo gerado pelo desconhecido, além do 

ensinamento de técnicas de relaxamento e respiração agirem diretamente na diminuição da 

tensão e dor. 

 Para Hotmsky (2002, p.1306) o atual modelo de assistência pré-natal não oferece 

orientação adequada sobre o processo reprodutivo, pois se constatou grande demanda por 

informações e pela escuta clínica por parte das gestantes. Isto foi percebido quando se 

detectou que os materiais educativos nem sempre são assimilados por si só, não sendo 

suficientes para esclarecer as dúvidas e não suprindo a necessidade de orientação pelos 

profissionais. Neste estudo, ao colher os relatos das gestantes que estavam realizando pré-

natal, houveram mulheres que se queixaram da falta de escuta sensível por parte do 

profissional que realizava a consulta de pré-natal, o qual não respondia aos questionamentos e 

dúvidas das gestantes, entregando-lhes apenas materiais educativos, os quais foram 

identificados pelas grávidas como de difícil entendimento para leigos, sendo necessária 

explicação do profissional. 

De acordo com Rezende (2011, p. 288) o medo do parto pode agravar a tensão e 

exacerbar a dor decorrente das contrações uterinas, e este medo pode estar baseado em três 

fatores, a sugestão de informações alarmistas, desconhecimento da fisiologia e anatomia da 

parturição, e falta de apoio psicológico. 

Então, o desconhecimento a respeito da disposição anatômica do aparelho reprodutor e 

de sua funcionalidade, promove ignorância e esta gera o temor, que causa grande dúvida, que 

leva a um estado de tensão, o que agrava a dor. Assim, também, a falta de apoio psicológico e 

emocional real ou imaginário aumenta a insegurança da paciente e a desequilibra 

emocionalmente.  
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Sendo assim, o preparo deve interferir, no medo, tensão e dor, a partir do ensinamento 

das técnicas de relaxamento muscular em ambiente tranqüilo e com música suave, ensino de 

tipos de respiração, anatomia dos órgãos da reprodução, fisiologia, períodos do parto, e 

relação mãe e filho, preparando-a para cuidar e amamentar. 

Também é importante abordar durante o preparo da gestante para o parto, como ela 

pode reconhecer o trabalho de parto franco, com contrações regulares e definidas, porque é 

psicologicamente prejudicial o internamento antecipado. De acordo com Orshan (2010, p. 

609), os sinais e sintomas do início do trabalho de parto incluem insinuação, aumento das 

contrações Braxton-Ricks∗

                                                           

∗  As contrações de Braxton-Ricks começam a ocorrer a partir da 28ª  semana de gestação permitindo que a 
dinâmica uterina estabeleça forças de sustentação na parede do útero “treinando-o” para o trabalho de parto… 

, dor lombar, sinal de sangue, ruptura espontânea das membranas, 

diarréia, explosão de energia e perda de peso, porém o trabalho de parto franco se dá a partir 

do momento em que as contrações tornam-se rítmicas e regulares, com intervalos constantes, 

com freqüência diminuída e duração e intensidade aumentada. Segundo a mesma autora essas 

contrações sucessivas começam nas costas e irradiam para a parte inferior da virilha, 

geralmente associadas à pressão pélvica, perda vaginal, perda de tampão mucoso e talvez 

ruptura das membranas. 

Logo, fica clara a intrínseca relação que se estabelece entre educação como dimensão 

do processo de cuidar, uma vez que não há como cuidar das gestantes no período do pré-natal 

sem estar orientando-as, permanentemente, para que elas sejam efetivamente cuidadas durante 

o trabalho de parto e parto, sendo preparadas durante o seu pré-natal.  

Dessa forma, elas se sentirão donas do seu próprio corpo e decidirão quais cuidados 

desejam receber, a partir da autonomia e autoconfiança que desenvolverem a partir das ações 

educativas que receberam dos profissionais que as acompanharam no pré-natal. 

Para retratar que o cuidado é preciso, Prado (2006, p.299) diz que ele resgata a 

complexidade da existência humana dos sujeitos do cuidado, mas também das próprias 

gestantes. Devemos refletir a respeito, pensando que o cuidado pressupõe relação de troca, 

interrelação, e diálogo. Isto confirma a necessidade da formação de grupos para preparação 

das gestantes através da ação do enfermeiro que tem como essência da profissão o cuidado. E 

este ocorre na relação de troca de conhecimentos e saberes junto às gestantes já que educar é 

função inerente na prática assistencial do enfermeiro.  
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No exercício da reflexão, como ação investigativa tem-se: Gestantes que participam de 

grupos de orientação sobre o parto e nascimento se sentem mais seguras para a realização do 

parto natural? Os enfermeiros, ao realizarem educação para o trabalho de parto e parto, 

interferem no agir da mulher? Quais são as repercussões que a intervenção educativa produz 

nas mulheres, visando a qualidade do parto natural? 

 

1.1- OBJETO DE ESTUDO 

 

Diante das questões apresentadas acima, emerge como objeto desse estudo as 

repercussões da intervenção de enfermagem, através da educação para o trabalho de parto e 

parto, na efetiva prática das mulheres junto aos profissionais que a acompanharão no trabalho 

de parto e parto, das tecnologias do cuidado aprendidas durante o curso para gestantes, na 

busca pela promoção da qualidade do parto normal. 

  

 

1.2- OBJETIVOS 

 

Geral  

- Conhecer os saberes das gestantes em relação ao trabalho de parto e parto vaginal 

para através de ações educativas intervir, durante o processo gestacional, no sentido de 

empoderá-la acerca de sua atitude no trabalho de parto e parto. 

Específicos 

- Identificar as dúvidas das mulheres em relação ao trabalho de parto e parto, 

esclarecendo e facilitando o empoderamento da mesma; 

- Desenvolver ações de sensibilização e preparo para que elas se sintam aptas a 

escolher entre as diversas possibilidades de parir, a que mais se adéqua a sua fisiologia; 

- Discutir o papel da enfermagem na educação para fortalecer o auto-conhecimento da 

mulher quanto ao seu corpo gestacional e sua tomada de decisão em relação aos 

procedimentos que serão realizados no trabalho de parto e parto; 

- Verificar no pós-parto, se as gestantes preparadas para o parto natural tiveram a 

possibilidade de praticar as tecnologias do cuidado aprendidas durante o curso para gestantes.  

- Analisar os resultados das práticas educativas e seus impactos na perspectiva da 
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mulher em relação ao trabalho de parto, parto e pós parto. 

 

1.3- RELEVÂNCIA 

  

As gestantes devem ter visão e opinião crítica em relação a sua tomada de decisão 

quanto ao seu trabalho de parto e parto, para que possam ter assegurado o direito de ter uma 

assistência humanizada. Para isso as decisões devem perpassar a equipe multiprofissional de 

assistência obstétrica e os desejos da mulher gestante, além da observação de sua 

possibilidade clínica de realizar parto natural. 

A partir do momento que a mulher se expõe a vontade dos profissionais de saúde 

abandonando sua capacidade de opinar e de conduzir seu parto, ela deixa de exercer sua 

cidadania feminina (CARRARO, 2007, p. 103). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou recomendações essenciais para a 

atenção pré-natal, perinatal e puerperal. Dentre estes princípios fundamentais que indicam 

como deve se dar o cuidado na gestação e no parto normal, há um que deixa clara a 

importância de se valorizar a cidadania da mulher no sentido de dar-lhe autonomia, o qual diz 

que a tomada de decisão deve ser compartilhada com as mulheres (BRASIL, 2006, p. 14).  

 

1.4- JUSTIFICATIVA 

 

 A proposta deste estudo se insere na estratégia do Ministério da Saúde de garantir à 

defesa dos direitos da mulher e dar autonomia as gestantes no parto, através de ações de 

capacitação das mesmas para que decidam a forma como querem parir. Nesta perspectiva, o 

enfermeiro tem papel fundamental neste processo, uma vez que é sua competência 

desenvolver atividades educativas para realizar um cuidado integral.  

Também se deve estimular a discussão para o fortalecimento dos profissionais de 

enfermagem na ocupação de espaços de realização do pré-natal e de orientações voltadas para 

o trabalho de parto e parto. Percebe-se necessidade de ampliar o número de mulheres que 

decidam sobre seu próprio cuidado, ou seja, decidir o rumo do seu parto, frente aos impasses 

encontrados neste processo, como a medicalização, autoridade médica, adoção de cesarianas 

sem indicação, e falta de conhecimento dos profissionais da saúde.  

Portanto, o profissional deve ser um instrumento para que a cliente adquira autonomia 

no agir, aumentando a capacidade de enfrentar situações de estresse, de crise e decida sobre a 
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vida e a saúde (RIOS, 2007). No caso das gestantes, esta questão educativa é fundamental 

uma vez que a gravidez é um dos momentos na vida da mulher, em que ela vivencia uma 

gama de sentimentos, é nesse sentido que devemos agir preparando-a física e 

psicologicamente para dar-lhe autonomia para o parto. 

Segundo Carraro (2006, p.103) na realidade dos dias atuais, se configura momentos 

assistenciais em que a mulher se expõe à vontade da equipe, à violência. Ela ainda encontra 

barreiras para o exercício de sua cidadania e ainda é tratada como ser assexuado apesar de 

estar no pleno exercício de sua sexualidade. Por outro lado, fica bastante evidente que a 

atenção da equipe, o tratamento, o atendimento, a alegria, a segurança, o conforto e o cuidado 

são positivos para proporcionar conforto e bem-estar à mulher no trabalho de parto e parto. 

Para isso, é imprescindível que esta mulher receba desta equipe o preparo psicológico e físico, 

durante seu pré-natal, que tanto necessita para prepará-la para o trabalho de parto e parto. 

Esta proposta de pesquisa se insere no Grupo de Pesquisa CNPQ, Coordenado pela 

Dra Helen Campos Ferreira, do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Atenção à Saúde Integral 

da Mulher, Criança, Adolescente e Coletiva, do Departamento de Enfermagem Materno-

Infantil e Psiquiátrica da EEAAC/UFF, na linha de pesquisa de no 1 - Atenção à saúde dos 

seres humanos, no ciclo vital, nas dimensões do cuidar /cuidado na saúde.  

Nesta linha 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 do 

uso de tecnologia que gere produção de conhecimento e promoção da saúde. Com este estudo 

permite-se oferecer assistência sistematizada e mais digna para a sociedade, melhorando a 

relação profissional-cliente no que se refere à saúde da mulher gestante na promoção da 

qualidade do parto natural. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 
  

O preparo da mulher para o parto é uma prática necessária, porém de pouco uso em 

nossa sociedade. Mas é nesse preparo que se aborda como a mulher irá ter atitude diante do 

parto e nascimento. Diversos autores reafirmam sua importância, devido os benefícios que 

este propicia. Este preparo não deve ser restrito as gestantes, mas englobar companheiros e 

familiares de forma ampla e dinâmica. Deste modo, atividades educativas e promotoras de 

saúde devem ser desenvolvidas durante a gestação e pré-natal. 

Contudo, deve-se ter cautela para a escolha da forma como será realizado o trabalho 

educador, pois práticas como palestras mostram-se pouco produtivas, uma vez que não 

corroboram para um diálogo interativo, revelando-se estratégia pouco efetiva no que tange as 

questões subjacentes. Sendo assim, são indicadas discussões em grupo, dramatizações e 

outras dinâmicas que estimulam a participação e a troca de experiências entre os componentes 

do grupo, podendo estas ocorrer na unidade de saúde ou fora da mesma (BRASIL, 2000, p. 9-

10). 

 Para Rezende (2011, p. 287), a fase da vida da mulher na qual ela tem mais dúvidas, 

ansiedades e frustrações é o período gravídico-puerperal, percebe-se uma íntima relação entre 

os fenômenos psíquicos e somáticos na mulher e as influencias do meio social sobre ela. Daí a 

necessidade do desenvolvimento de diversos métodos para preparação da gestante para o 

parto com o objetivo de minimizar o seu estresse, humanizar o cuidado no pré-parto e parto e 

diminuir os índices de mortalidade materna. 

 A assistência pré-natal é o grande momento para se fazer o trabalho educador para o 

parto e nascimento. De acordo com as autoridades do Ministério da Saúde (MS) Brasil (2000, 

p. 11) o conceito de humanização da assistência ao parto deve ser entendido como a relação 

de respeito estabelecida entre profissionais da saúde e parturiente, o que deve compreender: o 

respeito aos sentimentos, necessidades, emoções e valores culturais; disposição dos 

profissionais para ajudar a mulher a diminuir a ansiedade, insegurança, medo do parto, da 
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solidão, da dor, e do ambiente hospitalar; promoção do bem-estar físico e emocional 

durante a gestação e parto; orientação das gestantes sobre a evolução do trabalho de parto; 

conscientização dos seus direitos como autoras do parto, inclusive quanto ao direito da 

recusa a condutas que lhe causem dor e constrangimento; orientação sobre direito da 

presença de um acompanhante no pré-parto, parto e puerpério imediato no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS), e do direito de escolha do local de nascimento e co-

responsabilidade dos profissionais para garantir o acesso e a qualidade dos cuidados de 

saúde. 

 Para a efetiva humanização do parto, é fundamental o adequado preparo da gestante 

para o momento do nascimento, e este trabalho deve ser iniciado precocemente durante o 

pré-natal. Isto requer uma abordagem de acolhimento da mulher e seu companheiro no 

serviço de saúde, incluindo o fornecimento de informações como local onde se dará o 

parto, o preparo físico e psíquico da mulher, visita à maternidade para conhecer suas 

instalações físicas, a equipe e os procedimentos rotineiros, entre outros. Essa preparação 

inclui orientações quanto ao processo gestacional; mudanças corporais e emocionais 

durante a gravidez; trabalho de parto, parto e puerpério; anatomia e fisiologia maternas; os 

tipos de parto; as condutas que facilitam a participação ativa no nascimento; sexualidade; 

cuidados com o recém-nascido e amamentação (BRASIL, 2001, p. 26). 

 Paulo Freire (2011) refere que ninguém, ainda que sem estudos, deixa de se 

perceber, de tirar conclusões sobre os fenômenos da vida e de decidir sobre si mesmo 

durante sua existência. Porém, muitos profissionais de saúde aditem que as mulheres nada 

sabem sobre seus processos fisiológicos pertinentes a gestação.  

Assim, a partir da utilização de uma pedagogia da autonomia, acredito estar 

estimulando a mulher ao autoconhecimento, autocuidado e autonomia da realização da sua 

cidadania feminina e de sua sexualidade diante do empoderamento e uso dos seus 

conhecimentos e fisiologia para realizar seu parto com menos medo, dor, e interferência 

desnecessária.  Essa reflexão deve ser feita tanto por parte das gestantes, quanto por parte 

dos profissionais de saúde, os quais devem adotar um olhar mais humanizado, partindo do 

pressuposto de que seu papel principal é o de ser meio facilitador do processo de 

parturição.  

Essa perspectiva se insere na lógica do Ministério da Saúde da humanização da 

assistência ao pré-natal e nascimento, como retratado nos manuais, programas e redes 

relativas à saúde da mulher, como é o caso da recém criada Rede Cegonha pela portaria nº 
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1.459, de 24 de junho de 2011, cujas intervenções priorizam a implementação de 

estratégias de comunicação social e programas educativos relacionados à saúde sexual e à 

saúde reprodutiva durante o período pré-natal. 

A Rede Cegonha ainda visa garantir o acolhimento com classificação de risco, 

ampliação do acesso e melhoria da qualidade do pré-natal, garantia de vinculação da 

gestante à unidade de referência e ao transporte seguro, e garantia de boas práticas e 

segurança na atenção ao parto e nascimento. Tudo isso, objetivando implementar um novo 

modelo de atenção à saúde da mulher  e da criança e a redução da mortalidade materna e 

infantil. 

De acordo com as diretrizes do MS a respeito das ações dos profissionais, Brasil 

(2001, p. 27) os que estão envolvidos nos serviços de pré-natal devem adotar medidas 

educativas que previnam e auxiliem no controle da ansiedade da gestante. Dentre elas é 

dito que: manter o diálogo com a mulher e seu acompanhante, incentivando-os, orientando-

os e esclarecendo-lhes as dúvidas e seus temores em relação à gestação, trabalho de parto, 

parto e puerpério; informar sobre as rotinas e procedimentos a serem desenvolvidos no 

momento do trabalho de parto e parto; informar as etapas de todo o processo do trabalho de 

parto e parto; adotar medidas para o estabelecimento do vínculo afetivo mãe-filho, 

estimulando ao aleitamento materno; conscientizar à gestante e seu acompanhante do 

direito de participar das decisões sobre o nascimento, desde que não coloque em risco a 

evolução do trabalho de parto e a segurança da mulher e do recém-nascido. 

No Manual de Parto, Aborto e Puerpério (BRASIL, 2001, p. 27) é falado da 

importância de se ter grupos de apoio ao pré-natal, para propiciar à gestante/parturiente 

uma assistência mais humanizada. Estes grupos podem ser formados por equipe 

multidisciplinar (enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos), o que garante uma 

abordagem integral da mulher, seu parceiro e familiares, tendo impactos positivos na forma 

como estas mulheres vão lidar com suas vivencias, no modo como elas vão cuidar de si, e 

na sua preparação para o parto e maternidade. Logo, o objetivo desses grupos para 

gestantes é atuar de forma complementar às consultas de pré-natal, melhorar a aderência 

das mulheres às indicações médicas, diminuir as ansiedades e medos em relação a 

gestação, parto e puerpério, estimular o aleitamento materno e contracepção. 

Os cursos para gestantes devem trabalhar aspectos referentes à preparação física 

para o parto, como as técnicas de respiração que auxiliam as mulheres no controle das 

sensações das contrações durante o trabalho de parto. Como também as técnicas de 



 

 

21 

relaxamento e exercícios físicos, que devem estar inseridos nos conteúdos ministrados, 

pois fazem com que a mulher reconheça as partes do seu corpo e suas sensações (como de 

contração e relaxamento) e descubra as melhores posições para relaxar durante o trabalho 

de parto, ou seja, métodos que trazem benefícios para o bem estar gravídico e que 

desempenham papéis benéficos para a adequação corporal ao trabalho de parto e parto, 

favorecendo o parto normal (BRASIL, 2001, p. 28).  

Um ponto muito importante de acordo com as autoridades do setor saúde, Brasil 

(2001, p. 28), que funciona como um instrumento indicador da qualidade da assistência, 

além de ser fundamental para o sucesso do curso para gestantes é o ambiente onde este vai 

se dar, que deve estar num local acolhedor, confortável e silencioso que propicie 

relaxamento psico-físico da mulher, do acompanhante e equipe de profissionais. Nesse 

sentido, a utilização de músicas, cores e roupas confortáveis podem funcionar como 

recursos facilitadores do relaxamento. Existe na literatura uma série de métodos psico-

profiláticos e de relaxamento que podem ser iniciados no pré-natal, entre eles: Método de 

Dick-Read, Bradley e Método de Lamaze. Todos com a finalidade de reduzir medo, tensão 

e dor, o que tem como desdobramentos o favorecimento da evolução do trabalho de parto 

(BRASIL, 2001, p. 28). 

 

2.1 ABORDAGENS MODERNAS AO PARTO 

 

De acordo com Rezende (2011, p. 287), devido a intima relação entre os fenômenos 

psíquicos e os somáticos apresentados pelas gestantes em relação às ansiedades, medo e 

dor, surgiu a Medicina Psicossomática, que desenvolveu métodos de preparação para o 

parto, especialmente os psicossomáticos. Dentre estes, a hipnose, que é o procedimento 

mais antigo para a preparação para o parto. Contudo, em 1933, Read começou a defender a 

idéia das vantagens desencadeadas pela associação de preparação física e psíquica. A partir 

daí vários pesquisadores do assunto passaram a compactuar da mesma idéia, porém com 

diferentes denominações: preparação psicoprofilática, Lamaze (“parto sem dor pelo 

método psicoprofilática”), Passos (“parto humanizado”), e uma série de outros métodos. 

Mais recentemente, em 1974, Leboyer criou o “Nascimento sem violência”, e em 1979 

Paciornick revitaliza o “parto de cócoras”. 

Ainda de acordo com a teoria de Read, a dor do parto não existe, ela é fruto do 

medo trazido pela mulher de informações errôneas decorrentes de questões culturais. Para 
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ele, através da preparação da gestante é possível evitar que se desencadeie a tríade medo-

tensão-dor, que segundo ele ocorre nas primeiras contrações, quando o medo determina o 

aumento da tensão o que dá a impressão de dor, a qual aumenta o medo, que intensifica a 

tensão e dor e assim cria-se um círculo vicioso, que leva ao sofrimento mental que tem 

conseqüências diretas sobre a contração uterina (REZENDE, 2011, p. 287).  

Mediante o que foi dito, este método trabalha com a fisiologia do parto, exercícios 

para a musculatura do períneo e do abdome, e técnicas de relaxamento, que são feitas 

através da concentração em cada parte do corpo, separadamente, dos pés à cabeça, 

contraindo e relaxando os músculos. Esta técnica prima pela presença de acompanhante 

durante o trabalho de parto, pois segundo ela, a solidão neste momento é um fator gerador 

de medo (BRASIL, 2001, p. 29). 

São três os fatores geradores de medo: Sugestão, que quer dizer que as mulheres 

desde a infância são educadas negativamente sobre o parto, enfatizado seu sofrimento, e 

muitas vezes, infelizmente, esta atitude é repetida por profissionais da saúde. Ignorância 

demonstrada pelas gestantes pela falta de conhecimento a respeito das modificações que 

ocorrem em seu organismo durante o ciclo gravídico-puerperal. Se este processo fosse 

entendido como fisiológico, não haveria medo nem tensão, fato este que deve ser 

trabalhado com o grupo de gestantes. Desamparo psicológico, que é caracterizado pelo 

despreparo do profissional de saúde para atuar como um educador da gestante, dando-lhe 

informações, apoio psicológico e atenção (BRASIL, 2001, p. 29). 

Um curso de gestantes, para Read, deve sempre encorajar a grávida para que ela se 

mantenha alerta contra a influencia do medo; reeducá-las quanto a influencias sujestivas; 

dar noções anatômicas e fisiológicas dos órgãos reprodutores; explicações sobre a 

evolução da gravidez; falar sobre o mecanismo do parto; dar orientação sobre 

comportamento pertinente aos diferentes períodos da parturição; ensinar técnicas de 

relaxamento associando concentração mental a relaxamento muscular, e ensinar e treinar 

técnicas de ginástica respiratória para os diversos momentos do trabalho de parto e parto 

(REZENDE, 2011, p. 289).  

Durante um curso para gestantes, de acordo com Rezende (2005, p.288-289), a 

técnica de relaxamento muscular deve ser ensinada às gestantes com as mesmas em 

decúbito dorsal ou lateral, com as articulações semifletidas e bem apoiadas, assim elas 

devem contrair determinado grupo muscular (uma parte do corpo) e em seguida deixá-lo o 
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máximo relaxado possível, repetindo essa série em várias partes do corpo diferentes. Esse 

exercício deve ser feito mesmo durante as metrossístoles.  

Em relação aos benefícios da respiração Rezende (2011, p. 289) afirma que esta 

tem influencias psíquicas, pois neutraliza a tensão e combate a síndrome medo-tensão-dor, 

além de após conseguir executar conscientemente um ritmo respiratório, a parturiente cria 

o reflexo condicionado “contração-respiração” ao invés do reflexo “contração-dor”. Ainda 

segundo o mesmo autor, existem várias técnicas de ginástica respiratória, dentre elas há 

duas principais, a respiração profunda ou abdominal e a respiração costal superior.  

Na primeira, a gestante deve treinar com o auxílio de uma vela acesa, a partir da 

inspiração nasal do ar, procurando abaixar ao máximo o diafragma, e expiração pela boca 

como se estivesse assoprando a vela (mantida a 50 cm) sem apagá-la até reclinar a chama 

90º, procurando contrair os músculos abdominais. Já na respiração costal superior a 

gestante deve realizar movimento curtos e rápidos concentrados no tórax, a freqüência e 

superficialidade desses movimentos devem aumentar a medida que a intensidade e ritmo 

das contrações vão aumentando. 

Acredita-se que no curso para gestantes possa ser ensinadas ambas as técnicas e 

deixar com que a gestante escolha a que melhor se adéqua. Todavia, é importante ressaltar 

que a respiração costal superior deve começar no inicio do trabalho de parto, porém na 

transição para o período expulsivo Rezende (2011, p. 289), sugere que se passe para a 

respiração abdominal. Também sugere que nos intervalos entre as contrações a parturiente 

fique relaxada e iniciei a ginástica respiratória bem no inicio da contração. Ele destaca a 

importância de se explicar durante o curso, que a respiração durante o período expulsivo 

deve ser diferenciada dos demais momentos do trabalho de parto e parto, devendo 

obedecer ao seguinte esquema: no início da contração, inspira profundamente, bloqueia a 

respiração e faz esforço expulsivo procurando relaxar o períneo. Devido à apneia 

inspiratória corrida, se faz necessário após a metrossístole realizar duas ou três respirações 

profundas. Após o desprendimento do pólo fetal, retorna-se a respiração costal superior 

para evitar laceração perineal.   

Como encontrado no Manual de assitência ao Parto, Aborto e Puerpério (BRASIL, 

2001, p. 30), outro método de relaxamento é o de Bradley, que leva em consideração 

aspectos ambientais, como a penumbra e o silêncio, associados à presença do 

acompanhante. No início do trabalho de parto a mulher é estimulada a se movimentar 

livremente e durante o tempo em que estiver deitada, recomenda-se que ela adote a posição 
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de Sims (decúbito lateral esquerdo, com os braços posicionados de maneira confortável, 

perna direita ligeiramente mais fletida que a esquerda; deve-se colocar um travesseiro sob 

a cabeça para aumentar o conforto), e nos momentos de contração, aconselha-se que o 

acompanhante ponha as mãos sobre o abdome da mulher, que deve fechar os olhos, relaxar 

todos os músculos do corpo e respirar lenta e profundamente, inspirando pelo nariz e 

expirando pela boca. 

O método de Lamaze (método psico-profilático da dor) estimula a mulher e o 

acompanhante a ter uma participação ativa no trabalho de parto e parto, através do reflexo 

condicionado, no qual a mulher substitui as reações de dor e medo por um comportamento 

mais positivo. Neste método a parturiente deve realizar uma combinação de relaxamentos 

musculares controlados (a contrair grupos específicos de músculos, enquanto relaxa 

outros), técnicas de respiração (as mesmas utilizadas por Read) e foco em um objeto 

durante todo trabalho de parto (BRASIL, 2001, p. 30).  

Uma boa abordagem educacional para as gestantes deve combinar práticas de todos 

os métodos, para que se possibilite conhece-los, experimentá-los e escolher o que melhor 

se adapta a sua fisiologia. Para isso, todas as técnicas devem ser explicadas durante o curso 

de gestantes no período pré-natal (BRASIL, 2001, p. 31).   

Para Orshan (2010, p. 577), a educação para o parto representa uma possibilidade 

de contribuição para a promoção de estilos de vida saudáveis, o que atua de diversas 

maneiras sobre o desenvolver da gestação, como por exemplo, diminuindo o índice de 

partos prematuros, que podem ser provocados por situações como tabagismo, uso de álcool 

e drogas. 

 

2.2 TEMAS COMUNS NA EDUCAÇÃO E NA PREPARAÇÃO PARA O PARTO 

              

. Quanto às condições da mulher 

 

A preparação para o parto pode ser feita de diversas formas, entretanto devem ser 

seguidos alguns parâmetros que otimizem os processo de educação, o qual deve estar 

baseado e variar de acordo com os aspectos culturais, sociais, econômicos e regionais das 

gestantes. Para isso, de acordo com Orshan (2010, p. 588) no primeiro contato com os 

participantes do grupo de gestantes, o profissional deve realizar a investigação dos 

conhecimentos acerca da gestação, parto e maternidade trazidos pelas gestantes, como 
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mudanças físicas e psicológicas por que elas estão passando; os sinais e sintomas de perigo 

para o binômio mãe-bebê; os desconfortos comuns a gestação; experiência de gravidez 

anterior, o que pode facilitar a identificação de dúvidas; e por fim se estão conscientes a 

respeito dos hábitos mais adequados para a manutenção de uma gravidez saudável.  

Quando se fala em comportamentos saudáveis, é preciso refletir que isso é um 

processo que se inicia desde cedo na vida da pessoa, portanto para aquelas que não são 

habituadas a fazê-lo, será necessário um trabalho de educação em saúde por parte da 

enfermeira que desenvolve o grupo de gestante, trabalhando com as mulheres a 

necessidade de uma dieta equilibrada, com métodos de cozinhar mais nutritivos; exercícios 

e atividades; uso de medicamentos prescritos e não prescritos, fatores de risco 

modificáveis, como o uso de drogas e álcool e exposição à teratógenos; e redução do 

estresse e estratégias de enfrentamento (ORSHAN, 2010, p. 589). 

A enfermeira deve também abordar formas de minimizar os desconfortos 

decorrentes da gestação como náuseas, vômitos, sensibilidade nas mamas, constipação, 

fadiga e cãibras musculares, freqüência urinária edema nos tornozelos e dor lombar, bem 

como deve ser explicitado os possíveis sinais e sintomas de perigo na gestação, orientando 

as gestantes e seus companheiros a procurarem imediatamente por assistência em unidade 

de saúde (ORSHAN, 2010, p. 590). 

É evidente que a educação da gestante para o parto representa uma estratégia de 

prepará-la em diversos âmbitos para o trabalho de parto e parto, o que tem repercussões 

diretas sobre a diminuição da dor. Porém, Orshan (2010, p. 581) diz que a dor parto tem 

justificativa e não necessariamente deve ser banida da experiência do parto por completo, 

mostrando que devemos trabalhar com a dor, e não lutar contra ela, pois ao considerar a 

fisiologia do corpo para expulsar o feto, conclui-se que a fisiologia da dor é normal; sendo 

esta um sinal para a mulher reconhecer que o parto está se aproximando, o que também é 

um indício utilizado pelos profissionais; durante o período em que a mulher sente dor, ela 

dispõe de meios que lhes permite convocar seu sistema de apoio; a mulher experimenta dor 

e alegria concomitantemente, na transição de gestante para mãe; a dor em si facilita a 

liberação de endorfina e por último, trabalhar com a dor proporciona à mãe sensação de 

realização.  

 

. Tecnologias do cuidar 
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Na perspectiva de oferecer estratégias do processo de cuidado da enfermagem para 

minimizar a dor do trabalho de parto e parto, é que foram desenvolvidas as tecnologias do 

cuidado não invasivas, as quais devem ser apresentadas ao grupo de gestantes visando 

construir um cuidado compartilhado com a mulher, dando a ela a possibilidade de fazer 

escolhas e tomar decisões sobre o seu processo de parir, reforçando sempre que a idéia é de 

cuidar e não de controlar (PORTO, 2011, p. 281-282).  

Dentre as tecnologias do cuidado, citam-se a massagem manual ou feita com 

aparelhos próprios, que tem respostas como diminuição da dor, tensão e medo, já que: 

 
O processo de tocar e massagear a mulher no momento do trabalho de parto, 
ativa o córtex primitivo, libera ocitocina e endorfina, ativa os mecanoreceptores 
atuando no portal da dor, relaxa a musculatura tensionada e permite a troca de 
calor, fortalecendo a relação de confiança entre o profissional e a parturiente 
(PORTO, 2011, p. 283).  

 
 
 
 A massagem sacral e lombar (massagem lombo-sacra) pode ocorrer durante as 

contrações ou nos seus intervalos, de acordo com a preferência da parturiente. Os 

movimentos devem se iniciar no centro e lentamente ir se dirigindo para as laterais, ou para 

baixo em direção as coxas, enquanto a paciente é orientada a respirar profundamente. 

Também pode-se massagear com a ponta dos dedos outras áreas do corpo que relaxem a 

mulher, como pés, pelve e região cervical. Caso a parturiente solicite o uso de óleos 

vegetais aromáticos não há contra indicações para seu uso. 

 A respiração consciente também é uma tecnologia que visa diminuir a tensão, o 

medo e a dor, para Porto (2011, p. 284) “este processo ativa os estímulos nervosos 

corticofugais, que competem com os estímulos nervosos nociceptores (sensação da dor) e 

atuam no córtex primitivo”. 

 Porto (2011, p. 285) diz que o banho de aspersão ou imersão em água morna deve 

ser sugerido à mulher como forma de relaxá-la, diminuindo medo e ansiedade, através do 

favorecimento da produção de endorfinas e ocitocina endógena. O momento do banho vai 

propiciar a introspecção, facilitando a dilatação e estabelecendo um padrão de contração 

efetivo e diminuindo a dor.  

Uma informação importante a qual devemos estar atentos é o devido momento em 

que a mulher pode realizar esta atividade, que se dá durante a fase ativa do trabalho de 

parto (contrações freqüentes e eficazes), pois o efeito da imersão em água pode inibir as 

contrações uterinas na fase latente do trabalho de parto, o que já não acontece com o banho 
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de aspersão, que pode ser indicado a qualquer momento, pois o contato com a água acalma 

e agiliza a evolução do trabalho de parto. Este momento pode ser associado a outras 

tecnologias do cuidado, pois dentro da água a mulher pode assumir diferentes posições 

(principalmente durante as contrações), utilizar a bola suíça que tem seu efeito 

potencializado quando associada à água. 

A utilização de aplicações de gelo para alívio da dor e redução de edema é técnica 

que pode ser empregada, contudo é preciso ter cautela para evitar lesões devido a 

utilização incorreta da técnica. É dito por Porto (2011, p. 285) que as aplicações de gelo 

podem acarretar diminuição da sensação de dormência, visto que o gelo promove uma 

vasoconstrição local que lentifica as sinapses dos neurônios aferentes.  

Assim, também se obtém efeitos como a redução de edema de colo uterino, períneo 

e vulva; diminuição da sensação dolorosa em áreas como região lombar, e áreas 

edemaciadas e/ou doloridas. A técnica para realização desta tecnologia do cuidado é feita 

como indica Porto (2011, p. 285), “colocando-se pequenos pedaços ou cubos de gelo direto 

no colo uterino, nos casos de edema ou colocando-se a bolsa ou saco de gelo de forma 

intermitente, em áreas que a parturiente refira maior sensação dolorosa ou com presença de 

edema. Sempre que possível solicitar a ajuda de acompanhante”. 

Os exercícios com a bola suíça (fisioball) são bastante efetivos na diminuição de 

sensação dolorosa, aumento da dinâmica uterina, favorecimento na rotação e descida fetal, 

aumento da dilatação do loco uterino e o aporte de oxigênio para o feto. De acordo com 

Porto (2011, p. 286): 

 
São realizados com a mulher sentada sobre a bola, durante o trabalho de parto. 
Tem como objetivo proporcionar o relaxamento da musculatura lombar e 
perineal através da massagem do assoalho pélvico, além de movimentar as 
articulações do quadril e região lombar.  
 
 

 
Porto salienta que na utilização da bola se observa os seguintes aspectos (2011, p. 

286): 

- Inflar a bola de maneira com que ela fique firme, para garantir que seu contato 

com as tuberosidades isquiáticas seja completo; 

- Após cada utilização da bola, esta deve ser limpa com água e sabão e realizar 

desinfecção com álcool a 70 %; 
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- Existe no mercado variedades de tamanho de bolas, esta deve ser proporcional ao 

tamanho das pernas da mulher; 

- A melhor posição a ser adotada pela mulher em cima da bola para que ela se sinta 

segura e confortável, é com os membros inferiores abertos e os pés totalmente apoiados no 

chão; 

- Os dois movimentos que devem ser efetuados pela mulher em cima da bola são: 

movimento circular da bacia, para isso a mulher irá rebolar em cima da bola, e movimentos 

para frente e para trás, mexendo somente a bacia; 

- A bola também pode ser usada embaixo do chuveiro, realizando os mesmos 

movimentos, podendo ser associado  a massagem lombar ou cervical; 

- O ideal é que se associem os exercícios da bola com respiração e massagem, 

principalmente durante as contrações. 

Outra tecnologia do cuidado é o uso de banquinho que imita a posição de cócoras, 

mantendo a mulher posicionada verticalmente, o que minimiza a sensação dolorosa, torna 

as contrações mais eficazes, favorece a descida, a rotação e a oxigenação fetal (PORTO, 

2011, p. 287). Ainda segundo o mesmo autor (idem, p. 288), esta técnica pode ser realizada 

em associação com massagens e movimentos respiratórios, e: 

 
quando a mulher atingir os 8cm de dilatação e o feto ainda necessitar fazer o 
processo de descida, está indicado a utilização da banqueta. Esta quando em 
formato apropriado pode também ser utilizada para o momento do nascimento. 
A parturiente deve sentar com os membros inferiores abertos de formas 
confortáveis, sozinhas, ou com apoio, sempre acompanhadas de profissional. 
 
 

As banquetas podem ser de plástico (que facilita a desinfecção) ou madeira, e 

podem ter formato de meia-lua mais apropriado para o momento do nascimento. (PORTO, 

2011, p. 287), 

Um artifício bastante simples e que tem efeitos diretos sobre o encaixe, a descida e 

a rotação do feto no canal do parto, é o movimento de bamboleio da pelve (mobilidade 

pélvica), durante o qual a gestante deve realizar movimentos circulares, ou para frente e 

para trás e de um lado para o outro, assim também é dito por Porto (2011, p. 287-288), que 

estes movimentos circulares podem ser realizados na bola suíça ou em conjunto com o 

acompanhante (abraçados). 

A proteção perineal pode ser feita com massagem com óleo vegetal na fúrcula 

vaginal durante o período que o pólo cefálico alonga esta região, e com sustentação com 
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uma das mãos deste local, utilizando gaze ou compressa, no momento do desprendimento 

do pólo cefálico, evitando desta maneira laceração perineal (PORTO, 2011, p. 289). 

 

           

 

       Em relação às posições e modalidades de parir  

 

Em nossa sociedade ainda é bastante polêmico a alimentação e ingesta de líquidos 

durante o trabalho de parto. Contudo, é importante ressaltar que esta prática é de 

importância para a mulher e para o feto, para a primeira devido ao fornecimento de 

calorias, em especial a ingesta de líquidos (chá e sucos), que se faz necessário devido ao 

alto consumo calórico e energético que ocorre durante o trabalho de parto e parto, e para o 

feto devido ao fornecimento de glicose. A alimentação pode ser feita de acordo com o 

desejo da mulher, podendo oferecer a ela chocolates, balas de mel, frutas e alimentos 

sólidos (PORTO, 2011, p. 287). 

Em relação à posição que a mulher vai adotar durante o trabalho de parto, sabe-se 

que esta deve ter autonomia para escolher àquela que se sente melhor. Porém, isso envolve 

diretamente a equipe de profissionais que vão assistir à parturiente, por isso é necessário 

educar as gestantes sobre seu direito de realizar posições livres durante seu trabalho de 

parto, para este fim devemos falar e estimulá-las a assumirem posições verticalizadas, que 

de acordo com Porto (2011, p. 287), aumentam a força e eficácia das contrações. 

A posição de quatro apoios pode ser assumida pela paciente em qualquer momento 

do trabalho de parto, devendo ser instruída a apoiar os quatro membros sobre a cama ou 

cavalinho. Porto (2011, p. 288) refere que a de quatro apoios “diminui a força da 

gravidade, amplia os diâmetros da pelve, facilitando a rotação e diminuindo a pressão 

sobre o colo. Tem como objetivo corrigir a posição fetal”. Este posicionamento é bastante 

interessante para as gestantes que sofrem com hemorroidas, pois ele alivia a pressão sobre 

as mesmas que as contrações produzem. 

Quando trabalhar no grupo de gestantes com a posição verticalizada, é importante 

esclarecer que esta posição favorece a oxigenação do bebê, permite a massagem nas costas 

e favorece a descida do feto, pois maximiza a força da gravidade. Ainda devemos salientar 

quanto à necessidade de se fazer a proteção perineal (PORTO, 2011, p. 289). Na visão 

deste autor, a posição semiverticalizada oferece os mesmos benefícios da anterior, sendo a 
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única diferença entre ambas, o apoio sobre a cama do sacro e cóccix, que só ocorre na 

posição semiverticalizada. 

É importante salientar para as mulheres que optarem por parir em posição lateraliza 

(esquerda) com membro inferior direito fletido, que esta posição só deve ser adotada 

quando houver metrossístoles frequentes e coordenadas, ou seja, pode ser adotada durante 

as contrações e no final do trabalho de parto até o período expulsivo, todavia é preciso que 

o acompanhante (orientado) ou profissional auxilie a mulher com a flexão e elevação da 

perna direita. Além disso, devemos informá-las das vantagens oferecidas por esta posição, 

que de acordo com Porto (2011, p. 290), são: redução da pressão dos grandes vasos; 

aumento da oxigenação e do aporte sanguíneo para o feto; propicia descanso a paciente; 

favorece a rotação e descida fetal, diminui a dor e diminui o risco de laceração perineal 

devido ao alongamento do períneo, no momento do período expulsivo. Devemos informá-

las da necessidade de proteção perineal. 

Porto ainda coloca que em relação à posição de cócoras para parir, esta deve ser 

adotada pela mulher quando em curso de metrossístoles esparsas, com descida lenta do 

pólo cefálico. A parturiente fica acocorada, apoiada sobre os pés, ou apoiada pelo 

acompanhante ou profissional. Devemos esclarecer às gestantes que esta posição oferece 

benefícios como, alívio das dores nas costas; favorecimento da ação da gravidade; diminui 

a necessidade de maiores esforços expulsivos; meio facilitador da rotação e descida fetal; e 

auxilia o tronco a empurrar o fundo uterino. Também esta posição requer proteção 

perineal. 

A presença de acompanhantes, é garantia legal (Lei no 11.108 de 07/4/2005) é uma 

tecnologia do cuidado redutora do estresse e ansiedade, uma vez que estimula a liberação 

de ocitocina e endorfina, promovendo a aceleração do trabalho de parto reduzindo as 

distócias, aumentando a segurança da mulher, e diminuindo a necessidade do uso de 

analgésicos (PORTO, 2011, p. 284). Porém esta ainda é uma realidade bastante distante na 

perspectiva das maternidades brasileiras, uma vez que as próprias equipes 

multiprofissionais muitas vezes não permitem a presença do acompanhante, contrariando a 

lei, e excluindo o pai e os familiares do parto e nascimento, o que caracteriza uma 

desumanização do parto. 

Da mesma forma, as maternidades não oferecem estrutura física que permita que as 

gestantes utilizem e desenvolvam as tecnologias do cuidado, uma vez que não oferecem 

banheiras, bola, banquinho, entre outros materiais e instrumentos necessários para que a 



 

 

31 

assistência ao parto e nascimento se dê de acordo com o que é preconizada pelo Ministério 

da Saúde. 

 

 

. Identificar os pródomos do parto 

 

Á medida que a mulher evolui para o terceiro trimestre de gravidez, o grupo de 

gestantes deve começar a focar nos temas relativos a trabalho de parto e parto, dentro deste 

contexto é essencial que se indique para a gestante como identificar o momento em que se 

estabelece o trabalho de parto franco, com contrações regulares e definidas, para que ela 

saiba identificar o momento certo de ir para local onde se dará o parto, evitando períodos 

de internação antecipados e desnecessários, o que tem interferências negativas sobre o 

emocional da gestante.  

Assim, Orshan (2010, p. 609) diz que os sinais e sintomas do início do trabalho de 

parto incluem insinuação, aumento das contrações Braxton-Ricks, dor lombar, sinal de 

sangue, ruptura espontânea das membranas, diarréia, explosão de energia e perda de peso, 

porém o trabalho de parto franco se dá a partir do momento em que as contrações tornam-

se rítmicas e regulares, com intervalos constantes, com freqüência diminuída e duração e 

intensidade aumentada. A mesma autora explica que essas contrações sucessivas começam 

nas costas e irradiam para a parte inferior da virilha, geralmente associadas à pressão 

pélvica, perda vaginal, perda de tampão mucoso e talvez ruptura das membranas. 

Informa que a insinuação é identificada pela mulher podendo ocorrer de forma 

súbita, cita o caso de uma mulher que acordara sem a tensão abdominal e livre da pressão 

no diafragma que experimentava até então, porém passa a sentir uma pressão na parte 

inferior das pernas devido à pressão nos nervos, aumento das perdas trans vaginais e maior 

freqüência urinária. A insinuação pode ocorrer de 10 a 14 dias antes do trabalho de parto 

nas primíparas e após o início do trabalho de parto nas multíparas.   

As contrações de Braxton-Ricks que são normais e indolores no decorrer da 

gestação são causadas por aumento dos níveis de estrógeno e distensão uterina, porém não 

causam trabalho de parto por si só, para isso precisam estar associadas a outros sinais de 

inicio de trabalho de parto como dor branda na região lombar inferior (ORSHAN, 2010, p. 

608). Para a mesma autora, a dor lombar pode ser oriunda de erro postural que se estende 

ao longo da gravidez, de contrações uterinas brandas e precoces, e/ou relacionada à pressão 
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na articulação sacroilíaca devido ao hormônio relaxina muito atuante sobre as articulações 

pélvicas. Essa dor deve ser considerada indicativa de trabalho de parto quando aumentar de 

intensidade regularmente ou estiver acompanhada de cólica ou pressão pélvica. 

O sinal de sangue aparece quando ocorre a perda do tampão mucoso, que é liberado 

com uma cor rosada devido ao rompimento dos capilares do canal cervical graças ao 

apagamento e dilatação do colo (ORSHAN, 2010, p. 608). Outro sinal é a ruptura 

espontânea das membranas (bolsa amniótica), que para Orshan, (2010, p. 608) pode se dar 

antes ou durante o trabalho de parto, a partir de um jato ou de pequenas perdas vaginais de 

líquido amniótico. Geralmente 24 horas após ter ocorrido a ruptura da bolsa a mulher entra 

em trabalho de parto, se até este período não se iniciar o trabalho de parto, há grande risco 

de ocorrer infecção intrauterina.  

A ocorrência de diarréia antes do trabalho de parto pode-se dar por liberação de 

prostaglandina, e como na visão de Orshan, (2010, p. 608), por uma questão de poupar o 

organismo de gastar energia com as funções intestinais. Esta autora também afirma que 

antes do trabalho de parto as gestantes perdem peso (de 900g a 1,200 Kg) por desequilíbrio 

eletrolítico e perdas líquidas corporais. 

Como um dos fatores geradores de medo do parto é a dor, gerada entre outras 

condições pela dilatação da cérvice e do períneo, além da pressão do feto sobre os tecidos 

por onde este passa no seu trajeto para o nascimento, é um conhecimento bastante 

acalentador para as grávidas o fato de saber que há métodos farmacológicos e não 

farmacológicos para o controle da dor.  

Dentre os não farmacológicos Orshan, (2010, p. 590) cita: técnicas de relaxamento, 

imagens, músicas, técnicas de respiração, preparações fitoterápicas, aromaterapia, 

aplicações de calor e frio, hidroterapia, toque terapêutico, massagem, hipnose, acupuntura 

e estimulação nervosa transcutânea elétrica. O conhecimento de cada técnica vai favorecer 

com que a mulher sinta-se encorajada para escolher ao método que mais lhe agrada, além 

de se sentir mais preparada para o parto. 

Esta idéia é reforçada nas diretrizes de assistência ao parto (BRASIL, 2001, p. 31), 

que mostram a associação de algumas medidas não farmacológicas como exercícios 

respiratórios, técnicas de relaxamento e a deambulação auxiliam no alívio da dor durante o 

trabalho de parto. Além de funcionar como uma medida anestésica, a deambulação e a 

troca de posições trazem vantagens como a diminuição do tempo de trabalho de parto, já 

que as contrações uterinas são mais intensas e eficientes para a dilatação do colo, somente 
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com a mudança da posição da parturiente. Outras medidas que podem ser utilizadas são a 

massagem feita por acompanhante ou profissional de saúde, e o banho de chuveiro ou de 

imersão, que é indicado no início da fase ativa do parto, ou seja, quando as contrações 

começam a ficar mais intensas. 

 

 2.3 TEORIA DE ENFERMAGEM 

 

Este estudo se alinha com a teoria de enfermagem da enfermeira Madeleine M. 

Leininger, uma vez que o objetivo deste trabalho se desenvolve pelas ações de enfermagem 

junto às gestantes, familiares, amigos e acompanhantes visando modificar conceitos e 

hábitos, que são comprovados cientificamente, como maléficos para as gestantes no pré-

parto e parto.  

Para Madeleine M. Leininger o cuidado, essência da enfermagem, deve ser feito de 

acordo com a base cultural de cada paciente, o que ela denomina como enfermagem 

transcultural. Segundo a teórica, a enfermagem transcultural caracteriza-se por um ramo da 

enfermagem que enfoca o estudo comparativo e analítico das culturas em relação a 

enfermagem e suas práticas de cuidado, objetivando proporcionar um atendimento de 

enfermagem eficaz para os clientes de acordo com seus contextos culturais e de saúde-

doença (GEORGE, 2000, p. 298). 

Leininger rotulou sua teoria de diversidade e universalidade do cuidado cultural, o 

que é explicado pelo fato de que diferentes culturas percebem, conhecem e praticam o 

cuidado diferentemente, apesar de haver pontos de consonância entre o cuidado de todas as 

culturas mundiais (GEORGE, 2000, p. 298). Ainda segundo a mesma autora, o cuidado 

cultural vai falar dos valores e hábitos aprendidos, incorporados e transmitidos que 

propiciam aos grupos de indivíduos manterem sua saúde, bem-estar e auxiliar no modo 

como lidar com doença ou morte. 

A definição de George (2000, p. 299) para cuidado, de acordo com a teoria de 

Leininger, diz respeito a fenômenos relacionados com a assistência ou a capacitação de 

comportamentos visando melhorar uma condição humana ou a forma de vida. Enquanto 

que o conceito de cultura expressa os valores, crenças e hábitos aprendidos, incorporados e 

transmitidos que orientam suas ações. Para ela o fato de os seres humanos apresentarem 

uma natureza universal no que tange a recepção do cuidado, apesar de também haver a 

diversidade caracterizada pelos seus valores e práticas do cuidado cultural, mostra a 
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necessidade do conhecimento de 3 modos de ações de atendimento de enfermagem, as 

quais necessitam da co-participação do cliente e da enfermeira. 

O primeiro modo é a preservação do cuidado cultural, determinado pelas decisões 

profissionais assistenciais que auxiliam as pessoas a preservarem valores relativos ao 

cuidado visando à recuperação ou manutenção do bem-estar. O segundo modo é o 

ajustamento do cuidado cultural, que se traduz nas decisões profissionais criativas 

assistenciais que ajudam as pessoas a adaptarem-se ou a negociar com as outras um 

resultado de saúde que as satisfaçam com prestadores de cuidados profissionais. E o 

terceiro apresenta-se como a repadronização do cuidado cultural que são as decisões 

profissionais assistenciais que ajudam as pessoas a modificar drasticamente sua forma de 

viver para um padrão de atendimento de saúde mais saudável. 

Em George (2000, p. 302) é dito que o cuidado é inerente ao ser humano, mesmo 

que com a diversidade encontrada nas culturas, e por isso a enfermagem como ciência do 

cuidado deve focá-lo não apenas no paciente, mas também na família, grupos e 

instituições. Desta forma, este cuidado tem como objetivo a mudança de práticas de saúde, 

à promoção e manutenção da saúde. E para que isso realmente ocorra é necessário que as 

enfermeiras conheçam a cultura onde a enfermagem está sendo praticada. 

A autora anteriormente citada afirma que a teoria de Leininger pretende a resolução 

de problemas, e para que a enfermeira seja capaz efetivamente de realizar o que se propõe, 

é necessário que ela compreenda a cultura de tal (ais) paciente (es). Todavia, a teórica se 

preocupa com o choque cultural, que pode ocorrer quando uma pessoa externa tenta se 

adaptar a um grupo cultural diferente, o que pode acarretar desconforto por parte da 

pessoa. Assim, também há a preocupação com a questão da imposição cultural, que é 

definida por Leininger como a imposição dos seus próprios valores e crenças a indivíduos 

ou grupos de outra cultura. 

Para prevenir que isto ocorra, George (2000, p. 304) apresenta como alternativa, 

que antes do contato com a clientela, a enfermeira investigue informações sobre a estrutura 

social, hábitos culturais, linguagem, contexto ambiental, fatores de tecnologia, religião, 

filosofia, companheirismo, política, educação e economia da clientela. Em seguida também 

deve ser identificada e definida a cultura dos profissionais de enfermagem, para que seja 

possível estabelecer as diversidades e a universalidade entre ambas. Após isso, pode ser 

desenvolvido um diagnóstico de enfermagem baseado nas áreas nas quais o cliente não 

preenche a expectativa cultural da sua cultura. 
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As próximas etapas deste processo são o planejamento e a implementação do 

atendimento de enfermagem, que serão elaboradas de acordo com os 3 modos de ação: 

preservação do cuidado cultural, ajustamento do cuidado cultural e  a repadronização do 

cuidado cultural. No processo de enfermagem criado por Leininger não há uma etapa de 

avaliação, contudo ela enfatiza que é preciso verificar se o cuidado de enfermagem 

prestado está gerando saúde, bem-estar e resolvendo os problemas apresentados pelo (os) 

cliente (s) (GEORGE, 2000, p. 304-305). 

Na busca pela identificação das necessidades de compreensão da cultura do cliente, 

Leininger desenvolveu a enfermagem transcultural, os cuidados de etno-enfermagem e 

desenvolveu o modelo sunrise onde descreve sua teoria. Este modelo foi elaborado com o 

objetivo de demonstrar a inter-relação dos conceitos de universalidade e diversidade do 

cuidado cultural. Este funciona como um mapa que deve ser analisado na direção do mais 

abstrato (parte superior que demonstra a visão de mundo) para o menos (cuidado 

congruente com a cultura). A finalidade deste modelo é demonstrar como os componentes 

conceituais da teoria influenciam a saúde e o atendimento dado aos indivíduos de uma 

cultura (GEORGE, 2000, p. 305). 

Ao pretender orientar a gestante, precisamos atentar para seus modelos culturais de 

compreensão de si mesma, do significado que dá ao parto e nascimento e na assunção do  

autocuidado no momento da parição. A enfermagem precisa buscar processos de 

comunicação que favoreçam a modificação de atitudes não exitosas durante o trabalho de 

parto e parto. A (re) padronização do cuidar de si mesma e de se sentir competente para tal 

é a meta dos cursos preparatórios para o parto e nascimento. 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA  

 

Trata-se de pesquisa descritiva, pois, ações educativas têm como pressuposto 

processo de comunicação. Assim, no desenvolvimento dela o processo será captado e 

descrito posteriormente. 

Na visão de CERVO (2007, p. 61-62) a pesquisa descritiva: 

 
observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem 
manipula-los. Procura descobrir, com a maior precisão possível, a freqüência 
com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e 
suas características. Busca conhecer as diversas situações e relações que 
ocorrem na vida social, política, econômica e demais aspectos do 
comportamento humano, tanto do indivíduo tomado isoladamente como de 
grupos e comunidades mais complexas. 
 

   

Para GIL (2002, p. 42), as pesquisas descritivas: 
 
 

têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada 
população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis. 
São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e uma de suas 
características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de 
coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática. 
 
 
 

Foi uma pesquisa de campo, uma vez que esta trata do aprofundamento das 

questões propostas, apresentando-se de forma flexível, já que permite a reformulação dos 

objetivos ao longo da pesquisa. Gil (2002, p. 52-53) esclarece que nesse tipo de pesquisa 

estuda-se a interação entre os componentes de um grupo ou comunidade no que tange sua 

estrutura sócio-cultural.  
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As vantagens da pesquisa de campo são: resultados mais fidedignos pelo fato de 

seu desenvolvimento se dar no próprio local onde ocorrem os fenômenos; ser mais 

econômica, pois não necessita de equipamentos especiais; e ter maior chance de obtenção 

de respostas mais confiáveis, já que o pesquisador mantém participação ativa no lidar com 

o grupo. 

Na colocação de MINAYO (2007, p. 75-76), encontra-se que: 

 
O trabalho de campo é em si um momento relacional, específico e prático: ele vai 
e volta tendo como referência o mundo da vida, tendo em vista que a maioria das 
perguntas feitas em pesquisa social surge desse universo: da política, da economia, 
das relações, do funcionamento das instituições, de determinados problemas 
atinentes a segmentos sociais, da cultura geral ou local, e outros.  
 
 
 

  3.2 ABORDAGEM 

 

Optou-se por abordagem qualitativa pois não se pretendeu quantificar dados, mas 

utilizar informações a fim de intervir nos comportamentos e atitudes das gestantes em 

relação ao trabalho de parto e parto. Nesse sentido, segundo Minayo (2007, p. 21) a 

pesquisa qualitativa trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, 

das crenças, dos valores e das atitudes. 

Na perspectiva de Leopardi (2001, p.65) a abordagem qualitativa “é uma forma de 

coleta de dados diretamente das falas de um grupo, que relata suas experiências e 

percepções em torno de um tema de interesse coletivo” e esta pesquisa colheu e analisou os 

dados encontrados a partir das falas das puérperas, formulando então planos de ação. 

 Para Chizzoti (2001, p.79), a abordagem qualitativa: 
 

Parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 
sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo 
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O 
conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por uma 
teoria explicativa; o sujeito-observador é parte integrante do processo de 
conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado.  

 

 Lüdke e André (1986, p.11-13) apresentam cinco características básicas para a 

pesquisa qualitativa, são elas: a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte 

direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento; os dados coletados são 
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predominantemente descritivos; a preocupação com o processo é muito maior do que com 

o produto; o “significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção 

especial pelo pesquisador; a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. 

 

 3.3 MÉTODO 

 

 O método utilizado foi pesquisa-ação, que de acordo com Franco (2005, p. 289), é: 
 
 

pesquisa eminentemente pedagógica, dentro da perspectiva de ser o exercício 
pedagógico, configurado como uma ação que cientificiza a prática educativa, a 
partir de princípios éticos que visualizam a contínua formação e emancipação de 
todos os sujeitos da prática. 

 
 
 Tripp, (2005, p. 450), conceitua pesquisa-ação como: 
 
 

processo de melhora da prática, considera-se às vezes que a pesquisa-ação é 
ateórica, mas embora seja verdade que a teoria disciplinar tradicional não é 
prioridade principal, é contudo importante recorrer a ela para compreender as 
situações, planejar melhoras eficazes e explicar resultados. 

 
 
 

Dionne (2007, p.68), ao comentar a pesquisa-ação a define como prática que 

associa pesquisadores e atores em uma mesma estratégia de ação para modificar uma dada 

situação e uma estratégia de pesquisa para adquirir um conhecimento sistemático sobre a 

situação identificada. 

 

A pesquisa-ação é um processo em que os pesquisadores e atores, 
conjuntamente, investigam sistematicamente os dados e fazem perguntas com o 
intuito de solucionar um problema imediato vivido pelos atores e de enriquecer o 
saber cognitivo, o saber-se, dentro de um quadro ético mutuamente aceito 
(ACTES DU COLLOQUE DE L`UQAC2

                                                           

2 ACTES DU COLOOOQUE DE RECHERCHE-ACTION, Chicoutimi, Université Du à Chicoutime, 
oct.1981. 

, 1981 apud DIONNE, 2007, p.45). 
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 Logo, é necessário “um sistema de comunicação dialógica entre pesquisadores e 

atores com vista a produzir um novo tipo de saber favorecendo a reorientação da ação” 

(WENER3

 “Modalidade de pesquisa que faz do ator um pesquisador e do pesquisador um ator, 

que orienta a pesquisa-ação e, em retorno, vincula a ação a considerações de pesquisa” 

(GAUTHIER

, 1986 apud DIONNE, 2007, p.46). 

 Dionne (2007, p.46) afirma que a pesquisa-ação tende à: fortalecer a relação entre 

teoria e a prática; favorecer a alianças e comunicações entre pesquisadores e atores; 

perseguir um duplo objetivo de conhecimento a desenvolver (pesquisa) e de situações a 

modificar (ação); produzir um novo saber na ação e para a ação; inserir-se em um processo 

de tomada de decisão com vista à resolução de problemas. 

O objetivo da pesquisa-ação é um objetivo de mudança, o de modificar uma 

situação particular. O pesquisador em pesquisa-ação é implicado no processo de 

transformação social. Ele não pode se limitar ao propósito “positivista” de neutralidade, 

nem pretender se isolar do fato social (ibidem, 2007, p.35) 

 Dizer que este tipo de pesquisa pretende alcançar uma mudança nos leva a concluir 

que ela é principalmente um modo de intervenção, uma metodologia de ação, antes de ser 

uma metodologia de pesquisa. Porém, não se podem ignorar os “efeitos do conhecimento” 

desse procedimento, que tem também como ambição uma boa compreensão das situações 

específicas. A pesquisa-ação permite que se adquiram conhecimentos novos e, por isso, é 

considerada uma metodologia de pesquisa (ibidem, 2007, p.35). 

 Escolheu-se esta pesquisa por se adequar aos objetivos da proposta deste estudo, 

uma vez que através da voz das gestantes desejei descobrir a demanda de cuidados trazida 

por elas, a partir de suas falas. As gestantes foram as atoras da pesquisa e elas levantaram 

os problemas que necessitavam de intervenção, a partir desta análise em conjunto com os 

sujeitos do estudo e do pesquisador foi elaborado um plano de intervenção. Em resumo, 

pretendi identificar a realidade das gestantes, intervi e construí conhecimento. 

 Neste contexto, o pesquisador se torna ator, pois é participante na pesquisa e não 

mero observador. E o ator torna-se pesquisador, na medida em que levanta os problemas e 

constrói as intervenções junto ao pesquisador. 

4

                                                           

3 WENER, N. La recherche-action : unsystéme particulier decommunication. TSF- magazine, n.3, 1986. 
4 GAUTHIER, B. Recherche sociale. De La problématique à La collecte de données. Sillery: PUG, 1984. 

, 1984 apud DIONNE, 2007, p. 44). 
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3.3.1 FASES DA PESQUISA AÇÃO 

 Conforme Stringer5

Dentro desta mesma idéia, pode-se dividir o processo de pesquisa-ação em quatro 

principais etapas, que serão descritas a seguir: fase exploratória, fase principal, fase de 

ação e fase de avaliação (THIOLLENT

 (1996, apud KRAFTA, 2007, p. 1), a pesquisa-ação 

compreende uma rotina composta por três ações principais: observar, para reunir 

informações e construir um cenário; pensar, para explorar, analisar e interpretar os fatos; e 

agir, implementando e avaliando as ações. 

6

a) Fase Exploratória 

, 1997 apud KRAFTA, 2007, p.1).  

 

 

Esta primeira etapa do processo de pesquisa-ação, que tem grande importância 

devido ao fato de encaminhar as fases subseqüentes da pesquisa, possui um aspecto interno 

- que diz respeito ao diagnóstico da situação e das necessidades dos atores e, à formação de 

equipes envolvendo pesquisadores e clientes. É um aspecto externo, que tem por objetivo 

divulgar essas propostas e obter o comprometimento dos participantes e interessado 

(ibidem, 2007, p.2). 

Existem dois problemas a serem esclarecidos nessa etapa: o plano institucional e o 

plano metodológico. No que diz respeito ao institucional, destaca-se a necessidade de 

definir o grupo de pesquisadores e suas relações com os atores da situação. É importante 

também informar a todos os participantes sobre os objetivos do estudo e a metodologia 

empregada (KRAFTA, 2007, p.2). 

             Nesta pesquisa a coleta dos dados para diagnóstico da situação foi feita durante os 

encontros com as gestantes que faziam acompanhamento pré-natal em unidade básica de 

saúde do município de Niterói.  

 
 
 
 
 

                                                           

5 STRINGER, E. T. Action Research: a Handbook for Practitioners. Sage, 1996. 
6 THIOLLENT, M. Pesquisa-Ação nas Organizações. São Paulo: Atlas, 1997. 
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b)         Fase Principal (Planejamento)  
 

No momento em que se tem uma quantidade satisfatória de dados coletados, chega-

se à fase de processamento das informações e resultados. A divulgação de resultados nesta 

Fase Principal tem o objetivo de proporcionar um “autoconhecimento” em torno das 

questões organizacionais que estão sendo tratadas. Estes relatórios são geralmente 

compostos por gráficos, tabelas e descrições dos eventos e são armazenados para consulta 

ao longo e após a pesquisa (ibidem, 2007, p.2). 

É o momento de pensar rápido em cima das informações recolhidas, para 

determinar quais questões devem ser tratadas e as ações que devem ser implementadas a 

fim de beneficiar o social e não apenas o pesquisador. 

     Uma vez verificado as principais demandas de cuidado das gestantes, o pesquisador 

se propôs a estabelecer uma ordem de prioridade nas intervenções segundo a complexidade 

da demanda de cuidados apontada e sua freqüência de aparecimento na fala das mulheres. 

Isto é, as mais solicitadas e mais freqüentes foram trabalhadas prioritariamente. 

 

b)        Fase de Ação 

 

A Fase de Ação, como o próprio nome já indica, engloba medidas práticas baseadas 

nas etapas anteriores: difusão de resultados, definição de objetivos alcançáveis por meio de 

ações concretas, apresentação de propostas a serem negociadas entre as partes interessadas 

e implementação de ações-piloto que posteriormente, após avaliação, poderão ser 

assumidas pelos atores sem a atuação dos pesquisadores (THIOLLENT 6, 1997 apud 

KRAFTA, 2007, p.3). 

 Nesta fase, a pesquisadora construiu com as gestantes estratégias baseadas nos 

conhecimentos científicos e nos conhecimentos prévios das mesmas a respeito dos temas 

que necessitaram de maior atenção e intervenção.  

1) As gestantes foram abordadas na sala de espera da consulta de pré-natal, através 

de entrevista semi-estruturada, diante da qual foi feita caracterização dos sujeitos e 

perguntas sobre o que pensam e o que sabem sobre o parto normal; sua disposição e 

vontade para a realização do mesmo. E a respeito dos assuntos que desejavam discutir nos 

encontros de gestante, mediante as alternativas listadas pela pesquisadora. 
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Não houve necessidade de intervenções de procedimentos, por parte da 

pesquisadora, realizando cuidados de enfermagem, sendo feito somente intervenções  

educativas. Pois, como havia sido descrito, os casos de morbidade seriam encaminhados 

para os profissionais da unidade, na tentativa de resolutividade e integralidade do cuidar. 

Nas questões pertinentes ao autocuidado a pesquisadora mostrou as mulheres como 

realizarem cuidados que promovem saúde e estimulam a autonomia da gestante 

2) Após seleção dos assuntos requisitados, os mesmos foram agrupados em 

encontros cujo horário e datas para as ações foram divulgadas e distribuídas a todas as 

gestantes através de convites individuais e banner propaganda afixado na entrada da sala 

de pré-natal da unidade. Cada encontro incluiu: dinâmica roda de conversas, uso de 

recursos materiais educacionais, apresentação de vídeos, músicas, entre outros; 

 3) As mulheres que estavam no terceiro trimestre de gestação foram identificadas e 

ao retornarem para consulta pós-parto foram entrevistadas para verificar se os 

conhecimentos apreendidos foram ou não utilizados; 

4) Foram estabelecidas estratégias pedagógicas que foram utilizadas para 

abordagem das temáticas selecionadas.  

Estes encontros possibilitaram que as mulheres tivessem contato com pessoas que 

passavam pelo mesmo momento que elas, o que permitiu e propiciou a troca de 

experiências e informações. Além do aprendizado e capacitação das mesmas, mediante o 

processo educacional que teve como objetivo principal a busca de uma pedagogia da 

autonomia por parte das gestantes durante seu trabalho de parto e parto.  

 

c) Fase de Avaliação 

 

Esta etapa final do processo de pesquisa-ação apresenta dois objetivos principais: 

verificar os resultados das ações no contexto organizacional da pesquisa e suas 

conseqüências a curto e médio prazo e extrair ensinamentos que serão úteis para continuar 

a experiência e aplicá-la em estudos futuros (KRAFTA, 2007, p.3). 

A partir do que foi dito, ficou estabelecido como etapas do trabalho a desenvolvido 

com as gestantes: 

1) após ação educativa as gestantes avaliaram verbalmente e preencheram uma 

ficha de avaliação da estratégia utilizada; 
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2) houve busca ativa das mulheres que pariram a fim de responderem entrevista 

semi-estruturada a cerca do uso, no trabalho de parto, parto e pós-parto do conhecimento 

anteriormente obtido na unidade. Os itens questionados foram: como se deu o parto; o tipo 

de parto; se utilizou algum conhecimento adquirido, explicitar o motivo pelo qual não pode 

realizar; e como consideraram as ações educativas aprendidas - positivamente ou 

negativamente. 

O fato dos sujeitos desta pesquisa terem realizado as consultas de pré-natal com 

profissional que provavelmente não foi o mesmo que as acompanhou no parto, é um fator 

que tende a aumentar a tensão no momento do parto, uma vez que não existiu uma relação 

de confiança entre parturiente e profissional obstetra. Desta forma, esta questão também foi 

trabalhada nos encontros do grupo, pois muito mais confiança em si mesmas elas 

necessitaram no momento parto.  

 

3.4 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

Foram realizados 10 grupos, com uma média de 3 mulheres por grupo, contando 

algumas vezes com a presença de alguns acompanhantes, e ao todo freqüentaram o grupo 

26 mulheres, destas apenas 11 se encaixaram nos critérios de inclusão da pesquisa para a 

primeira fase, quando ainda estavam na gestação, e posteriormente, na segunda fase, 

apenas 5 puérperas puderam responder às entrevistas, respeitando os critérios de inclusão. 

Por diversas vezes não houve grupo porque não havia marcação de consulta para tal data 

ou porque todas as gestantes se recusaram a ir a atividade educativa. 

Para a realização das ações educativas foram estabelecidos diversos temas para 

serem abordados junto as gestante e demais acompanhantes, contudo estes temas tiveram 

que ser desmembrados em diversos encontros, já que o tempo despendido em cada 

atividade tinha que ser o mínimo possível, para que a aderência e participação das 

mulheres fosse maior, desta forma cada grupo poderia durar no máximo 40 minutos.  

Assim, em cada encontro foram abordados até 3 assuntos, de maneira que os 

tópicos foram divididos em 3 encontros para que fossem esgotados os assuntos elegidos 

para serem abordados, logo, seria interessante que cada gestante participasse de 3 

encontros, fato este que não ocorreu com nenhuma das mulheres entrevistadas, já que elas 

só participavam das atividades se tivessem consulta de pré-natal agendada na mesma data 

do grupo de gestantes.  
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3.5 MÉTODO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Diante da escolha da metodologia com abordagem qualitativa, optou-se por realizar 

análise do discurso, pois o objetivo da pesquisa foi valorizar a linguagem/discurso da 

gestante buscando as situações que precisavam de intervenções de enfermagem.  Foi 

preciso lembrar a cada instante que a linguagem nem sempre é objetiva, pois sofre 

interferências intencionais e interpretativas (AZEVEDO, 1998, p. 107-108). 

Como referido por Orlandi (2005, p. 10), é através da análise do discurso que é 

possível compreender como as relações de poder são simbolizadas e significadas, uma vez 

que o conceito de discurso pode ser entendido como efeito de sentidos entre locutores, em 

que o lingüístico está pressuposto. Pautado nisto, podemos perceber que as palavras ditas 

nos diversos discursos podem ter inúmeros sentidos e diferentes interpretações, e por isso 

justifica-se a análise do discurso, que trabalha a interpretação de dados. 

Orlandi (2005, p. 11) fala sobre as idéias do estudioso Pêcheux em relação à prática 

de leitura imbuída da análise do discurso, a qual permite ao leitor uma objetividade na 

compreensão das falas analisadas, sempre considerando que o discurso trabalha com as 

relações entre sujeito, língua e história. 

Como o objetivo da análise do discurso é estudar a língua (do discurso) para achar 

sentidos para o texto das falas que emergem do locutor, este estudo interessou-se pela 

compreensão da fala das gestantes, sabendo-se que é através da fala do homem que 

conseguimos detectar sua história. Tem-se na análise do discurso um excelente caminho 

metodológico, para verbalização de idéias, costumes, tradições, saberes e modos de agir. 

Mendes e Silva (2005, p. 17) definem a análise do discurso como a busca por 

“apreender como a ideologia se materializa no discurso e como o discurso se materializa na 

língua, de modo a entender como o sujeito, atravessado pela ideologia de seu tempo, de seu 

lugar social, lança mão da língua para significar(-se)”. Desta maneira, através da fala das 

gestantes é possível identificar sua ideologia quanto a sua feminilidade, sexualidade e 

cidadania, já que estas vão expor seu significado para o processo de parto, nascimento e 

maternidade.  

E assim, pode-se ter uma compreensão do social dessas mulheres que buscam o 

serviço público de saúde, a procura do serviço de pré-natal, já que de acordo com o mesmo 

autor a “análise do discurso inscreve-se em um quadro que articula o lingüístico com o 
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social”. O que revela a necessidade de encontrar as condições que produziram a fala das 

gestantes para que seja possível então, ter acesso ao sentido que elas dão a este processo de 

parturição.. 

 

3.6 SUJEITOS E CENÁRIO DA PESQUISA 

 

O cenário da pesquisa foi uma unidade básica a Policlínica de Saúde Carlos 

Antonio, pertencente à Fundação Municipal de Saúde no município de Niterói, no estado 

do Rio de Janeiro, no auditório da unidade, local determinado pela Direção e Chefia de 

Enfermagem durante os meses de maio a novembro de 2012 para realização dos grupos e 

coleta de dados. 

Os critérios de inclusão estabelecidos foram: gestantes de baixo risco, com 

indicação para parto normal, podendo estar no primeiro, segundo ou terceiro trimestre de 

gestação, com pelo menos idade de 18 anos; que desejasse ser voluntárias ao estudo; não 

importando raça ou cor ou nível de escolaridade. 

E como critérios de exclusão: ser portadora de risco gestacional, apresentar 

patologia mental e ser menor de idade.  

Após a elaboração do projeto e aprovação pelo Comitê de Ética da Universidade 

Federal Fluminense (UFF) pelo número do parecer 13386, foram realizados encontros, nas 

datas e horários das consultas de pré-natal, com o objetivo que as gestantes participassem 

do maior numero de grupos possíveis. 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS  

 

 Para facilitar a análise e a compreensão dos dados, apresentamos a caracterização dos 

sujeitos da pesquisa, grupo constituído de onze mulheres as quais demos nomes fictícios, 

utilizando para isto substantivos que caracterizaram a mulher durante a entrevista segundo a 

observação da pesquisadora. Assim, foi possível assegurar o anonimato das mesmas, 

respeitando suas singularidades. 

 Os depoimentos foram coletados através de entrevista e transcritos posteriormente. 

Para facilitar a análise dos dados e trazer dinamismo ao mesmo, repetimos os 

questionamentos realizados facilitando o entendimento do que se pretendeu alcançar com os 

objetivos propostos e categorizamos as respostas. 

 Como proposto, as entrevistas ocorreram antes e depois da atividade educativa para 

verificar as demandas de cuidado das mulheres e se lograram êxito ao longo da atividade 

proposta. Então, os discursos das mulheres foram analisados destacando-se a compreensão 

delas sobre suas atitudes diante do parto.  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

 SIMPATIA – 18 anos, ensino médio completo, possui companheiro, não trabalha, 

primípara. 

MEDO – 19 anos, ensino médio completo, não possui companheiro, não trabalha, 

primípara.  

INSEGURANÇA – 22 anos, ensino médio completo, possui companheiro, não 

trabalha, multípara. 

DÚVIDA – 24 anos, ensino superior incompleto, possui companheiro, trabalha como 

professora, primípara. 

NERVOSISMO – 25 anos, segundo grau completo, possui companheiro, trabalha 

como professora, primípara. 
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FELICIDADE – 27 anos, ensino médio completo, possui companheiro, trabalha como 

vendedora, primípara. 

ANSIEDADE – 28 anos, ensino médio completo, possui companheiro, não trabalha, 

mora com esposo e enteado, multípara. 

ALEGRIA – 30 anos, ensino médio incompleto, possui companheiro, não trabalha, 

mora com esposo e 2 filhos, multípara. 

SINCERIDADE – 31 anos, ensino médio incompleto, possui companheiro, não 

trabalha, primípara. 

TRANQUILIDADE – 35 anos, ensino médio completo, possui companheiro, não 

trabalha, multípara, possui 3 filhos. 

CONFIANÇA – 36 anos, ensino fundamental incompleto, possui companheiro, 

trabalha como acompanhante de idoso, multípara.  

   

 Pode-se observar que a faixa etária das puérperas foi composta principalmente por 

mulheres acima de 21 anos. Dentre as mulheres apenas 01 não completou o ensino 

fundamental, 02 não completaram o ensino médio, 01 não completou o ensino superior e, 

apenas 01 não possui companheiro.  

 Das onze mulheres entrevistadas apenas 04 trabalham, sendo 02 professoras, 01 

acompanhante de idosos e 01 vendedora e 07 não trabalham. Dessas, 01 era dependente 

financeira dos familiares e 06 eram dependentes de seus companheiros. Importante ressaltar 

que 06 mulheres, do total de puérperas, eram primíparas e 05 multíparas. 

   

4.2 ANÁLISE DA TEMÁTICA PRÉ-ATIVIDADE EDUCATIVA 

 

 No manual técnico de pré-natal e puerpério (BRASIL, 2006, p.80) o MS destaca a 

importância do acolhimento da puérpera, escutando possíveis queixas e estimulando a fazer 

perguntas. Dessa forma, o profissional criará vínculo com a mulher deixando-a a vontade para 

fazer indagações. 

Para alcançar este objetivo, dei início ao diálogo através de uma apresentação minha e 

explicação sobre alguns objetivos das atividades educativas e seus benefícios. Em seguida 

questionei-as sobre o significado de parto normal para elas, e as respostas foram as seguintes: 

SIMPATIA – “É o melhor porque é mais rápido e sangra menos”. 

MEDO – “É grito, dor, uma coisa horrível”. 
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INSEGURANÇA – “A criança sai de dentro da gente sem precisar operar”. 

DÚVIDA – “Não faço idéia”. 

NERVOSISMO – “É o meio natural de se ter um filho”. 

FELICIDADE – “A forma mais fácil de ter a criança com saúde. A natureza foi feita 

pra isso não é?!”. 

ANSIEDADE – “É quando a criança sai da barriga da mãe pela ...” (risos). 

ALEGRIA – “É a melhor forma para o nascimento do bebê”. 

SINCERIDADE – “Se não for cesárea é normal”. 

TRANQUILIDADE – “Saída da criança pela vagina”. 

CONFIANÇA – “Quando sai pela vagina”. 

Após esta etapa, foi perguntado a elas sobre qual tipo de parto elas gostariam de ter. 

SIMPATIA – “ Parto normal. Eu acho que é melhor do que a cesárea que você não 

pode se mexer direito”. 

MEDO – “Cesárea. Não quero sentir dor”. 

INSEGURANÇA – “Normal porque cesárea tem que operar e ficar com ponto 

depois”.  

DÚVIDA – “Cesárea. É mais confortável e sem dor”. 

NERVOSISMO – “Quero querer normal, mas tenho um pouquinho de medo da dor e 

de eu não ter passagem”. 

FELICIDADE – “Normal. Porque de qualquer maneira vou ter que sofrer com dor, 

então prefiro sentir tudo de uma vez, e é melhor pra criança e pra mim”. 

ANSIEDADE – “Normal, porque minha mãe disse que é melhor porque logo você vai 

pra casa. E vida normal”. 

ALEGRIA – “Parto normal porque a recuperação é mais rápida”. 

SINCERIDADE – “Normal, porque eu detesto hospital. E eu queria ter em casa”. 

TRANQUILIDADE – “Normal porque a recuperação é mais rápida e melhor”. 

CONFIANÇA – “Queria normal mesmo”. 

 

Oito mulheres comentam o significado do parto fazendo alusão ao corpo e aos 

atributos naturais. “Sair pela vagina” permite a inferência de que esse grupo de mulheres 

concebe o poder do corpo e guardam compreensão que no dinamismo do parto ela se 

mobiliza.  Porém, três delas MEDO (19 a), ANSIEDADE (28 a) e DUVIDA (24 a), 
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encontram-se no perfil citado por (BRASIL, 2000, p. 9-10), merecedoras de atenção, 

acolhimento e objeto de intervenção do enfermeiro no que se refere a prepará-las para o parto. 

Percebe-se que a maioria das mulheres opta pelo parto normal. Quanto ao fato de duas 

expressarem escolhas por cesárea. Identifiquei que muitas vezes a aversão ao parto normal 

pode ser explicada pela influência negativa dos meios de comunicação, em especial a 

televisão, na formação da imagem do parto normal sempre sendo transmitido com gritos de 

dor, choro e faces dolorosas. Além disso, também é muito presente a questão cultural, que de 

acordo com Orshan (2010, p. 580), imprime forte influencia sobre a experiência de dor da 

parturiente durante o parto, com interferências diretas sobre a escolha do tipo de parto que 

esta mulher gostaria de ter.  

Sob este aspecto a história dos partos de mulheres multíparas comentadas em rodas de 

conversas, permite que as primiparas se apóiem emocionalmente no que ali é expresso. Isso 

permite que o enfermeiro perceba as dúvidas, os medos e anseios. Ao mesmo tempo em que a 

mulher idealiza para si o seu parto. 

Para identificar as duvidas das mulheres em relação ao trabalho de parto e parto, 

optou-se, como estratégia de captação, a apresentação de todos os assuntos que seriam 

abordados em todos os 3 grupos de gestantes, para que elas escolhessem os assuntos que mais 

lhes despertava interesse, para que estes fossem objetos de ações educativas.  

As 11 gestantes afirmaram que gostariam de saber mais sobre as técnicas de 

relaxamento durante o trabalho de parto; técnicas de diminuição da dor durante o trabalho de 

parto e parto e as possíveis posições para parir. Depreende-se daí que os assuntos que mais 

interessaram às mulheres foram aqueles que dificilmente são abordados nas consultas de pré-

natal.  

Uma boa abordagem educacional para as gestantes deve combinar práticas de todos os 

métodos conhecidos de relaxamento, para que se possibilite a mulher conhecê-los, 

experimentá-los e escolher o que melhor se adapta a sua fisiologia. Para isso, todas as técnicas 

devem ser explicadas durante o curso de gestantes no período pré-natal (BRASIL, 2001, p. 

31), obrigando que o enfermeiro tenha domínio dessas técnicas e seja atualizado nas 

possibilidades de aplicação das mesmas.   

É evidente que a educação da gestante para o parto representa uma estratégia de 

prepará-la em diversos âmbitos para o trabalho de parto e parto, o que tem repercussões 

diretas sobre a diminuição da dor, contudo, Orshan (2010, p. 581) ainda diz que a dor parto 
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tem justificativa e, não necessariamente, deve ser banida da experiência do parto por 

completo, mostrando que devemos trabalhar com a dor, e não lutar contra ela, pois devemos 

considerar a fisiologia do corpo para expulsar o feto.  

Na perspectiva de oferecer estratégias do processo de cuidado da enfermagem para 

minimizar a dor do trabalho de parto e parto, é que foram desenvolvidas as tecnologias do 

cuidado não invasivas, as quais devem ser apresentadas ao grupo de gestantes visando 

construir um cuidado compartilhado com a mulher, dando a ela a possibilidade de fazer 

escolhas e tomar decisões sobre o seu processo de parir, reforçando sempre que a idéia é de 

cuidar e não de controlar (PORTO, 2011, p. 281-282).  

Em relação à posição que a mulher vai adotar durante o trabalho de parto, sabe-se que 

esta deve ter autonomia para escolher a que se sente melhor. Porém, isso envolve diretamente 

a equipe de profissionais que assiste à parturiente, por isso é necessário educar as gestantes 

sobre seu direito de realizar posições livres durante seu trabalho de parto, para este fim 

devemos falar e estimulá-las a assumirem posições verticalizadas, que de acordo com Porto 

(2011, p. 287), aumentam a força e eficácia das contrações. 

Quanto ao que acontece com o corpo durante a gestação e durante o trabalho de parto 

e parto, 09 mulheres escolheram esta opção, bem como os sinais que identificam o trabalho de 

parto e amamentação. E 08 gestantes assinalaram interesse nas técnicas que minimizam os 

desconfortos decorrentes da gestação como náuseas, sensibilidade nas mamas, constipação, 

entre outros e cuidados com recém-nascido.  

É importante abordar, durante o preparo da gestante para o parto, como ela pode 

reconhecer o trabalho de parto franco, com contrações regulares e definidas, porque é 

psicologicamente prejudicial o internamento antecipado.  

Sendo assim, de acordo com Orshan (2010, p. 609), os sinais e sintomas do início do 

trabalho de parto incluem insinuação, aumento das contrações, dor lombar, sinal de sangue, 

ruptura espontânea das membranas, diarréia, explosão de energia e perda de peso, porém o 

trabalho de parto franco se dá a partir do momento em que as contrações tornam-se rítmicas e 

regulares, com intervalos constantes, com freqüência diminuída e duração e intensidade 

aumentada. Segundo a mesma autora essas contrações sucessivas começam nas costas e 

irradiam para a parte inferior da virilha, geralmente associadas à pressão pélvica, perda 

vaginal, perda de tampão mucoso e talvez ruptura das membranas. 
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Desta forma, enfermeira deve abordar também formas de minimizar os desconfortos 

decorrentes da gestação como náuseas, vômitos, sensibilidade nas mamas, constipação, fadiga 

e cãibras musculares, freqüência urinária edema nos tornozelos e dor lombar, bem como deve 

ser explicitado os possíveis sinais e sintomas de perigo na gestação, orientando as gestantes e 

seus companheiros a procurarem imediatamente por assistência em unidade de saúde 

(ORSHAN, 2010, p. 590). 

Questões pertinentes à amamentação e o preparo das mamas para a amamentação 

devem ser temas tratados durante o pré-natal. Neste período, é importante conversar sobre as 

vantagens da amamentação para a mulher, criança, família e comunidade, além de garantir 

orientações sobre o manejo da amamentação (BRASIL, 2006, p. 66). 

E por fim, a última pergunta da primeira etapa da análise da temática pré-atividade 

educativa, dizia respeito à existência de plano de parto para agir no trabalho de parto e parto.  

SIMPATIA – “Não. Não pensei em nada disso”. 

MEDO – “Não. Acho que vou chorar”. 

INSEGURANÇA – “Só vou para o hospital quando já tiver quase na hora de ter o 

neném”.  

DÚVIDA – “Não”. 

NERVOSISMO – “Quero meu esposo comigo e pretendo não gritar”. 

FELICIDADE – “Não. E acho difícil fazer o que aprendi porque não tem estrutura no 

hospital”. 

ANSIEDADE – “Não”. 

ALEGRIA – “Quero que meu marido fique comigo”. 

SINCERIDADE – “Não”. 

TRANQUILIDADE – “Tenho. Fazer exercícios e acompanhamento do meu esposo, 

que eu tenho certeza que será muito melhor”. 

CONFIANÇA – “No trabalho de parto só irei pro hospital com contração de 5 em 5 

minutos. E no parto não pensei. 

 

Das 11 gestantes entrevistadas, 06 disseram não ter plano de parto, outras 03 gestantes 

relataram querer a presença de acompanhante durante o trabalho de parto e parto e 02 

expressaram o desejo de ir para maternidade momentos antes do parto. 



52 

 

Deve ser trabalhado com as gestantes a construção de um plano de parto. Para isso 

realiza-se um planejamento individual a respeito do local onde a mulher deseja parir, o 

transporte que a conduzirá até o local planejado, os recursos necessários para o parto e para o 

recém-nascido e o apoio familiar e social que receberá. 

Orlandi (2005, p. 10) diz que é através da análise do discurso que é possível 

compreender como as relações de poder são simbolizadas e significadas. Percebe-se a 

“doação” de seu próprio corpo quando elas dizem “não terem um plano de como agirem no 

parto”. Verifica-se que estão dóceis, vulneráveis e “vazias” de intenções de agir controlando a 

situação. Apenas TRANQUILIDADE refere empoderamento “Tenho. Fazer exercícios”... 

Baseado em suas falas, destaquei a passividade diante da tomada de decisão devido à 

falta de conhecimento, pois as gestantes não tinham planos concretos para agir no trabalho de 

parto e parto porque elas desconhecem o poder contido nelas mesmo, além das tecnologias do 

cuidado que diminuem a dor e torna o nascimento um momento mais prazeroso.   

A partir da identificação desta falta de preparo das mulheres, destaca-se como unidade 

temática para ação de intervenção: a educação através das práticas educativas, como dimensão 

do processo de cuidar, uma vez que não há como cuidar das gestantes no período do pré-natal 

sem estar educando-as, permanentemente. Dessa forma, elas se sentirão donas do seu próprio 

corpo e decidirão com responsabilidade e propriedade quais cuidados desejam receber, a 

partir da autonomia e autoconfiança que desenvolver fundamentadas nas ações educativas que 

receberam dos profissionais que as acompanharam no pré-natal. 

Isso reforça a importância da ação educativa, já que é um espaço no qual as mulheres 

se colocam, interagem com a equipe e buscam suporte para se perceberem agentes nos 

processos de cuidar de si mesmas.  Através destas atitudes dos profissionais de saúde 

envolvidos nos serviços de pré-natal, torna-se possível prevenir e auxiliar o controle da 

ansiedade da gestante. Por isso é preciso estimular esses grupos de apoio ao pré-natal, para 

propiciar à gestante/parturiente uma assistência mais humanizada (BRASIL, 2001, p. 27).   

 

4.3 ANÁLISE DA TEMÁTICA PÓS-ATIVIDADE EDUCATIVA 

 

 Esta etapa da pesquisa foi composta de perguntas que visavam perceber o nível de 

satisfação das puérperas após atividade educativa, verificando se suas demandas de cuidado: 

dúvidas e inseguranças foram minimizadas através da atividade realizada. 
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 A atividade educativa se deu após cada temática levantada pelas mulheres, com 

material ilustrativo desenvolvido pela própria pesquisadora, escuta ativa, demonstração com 

bonecas e outras técnicas que dinamizavam o diálogo. A mesma se deu a partir de uma roda 

de conversa. 

Nesta etapa houve algumas intercorrências, já que quase a metade das puérperas 

entrevistadas tiveram algum impedimento para continuar na pesquisa de forma a serem 

capazes de responder as perguntas da segunda entrevista, que correlacionava o aprendizado 

adquirido nas atividades educativas às atitudes assumidas no pré-parto e parto pela mulher. E 

no caso destas 06 mulheres impossibilitadas de responderem as referidas questões, 02 não 

participaram do grupo de gestante sequer uma vez, 03 realizaram cesárea e 01 não foi possível 

o contato, devido a inexistência do numero de telefone passado.. 

Na entrevista realizada após a atividade educativa no pós-parto, era pedido para que a 

puérpera contasse como foi o parto. 

MEDO – “Melhor do que eu pensava”. 

INSEGURANÇA – “Foi normal, correu tudo bem”. 

NERVOSISMO – “Achei que demorou muito, mas depois que minha filha nasceu, 

esqueci de tudo”. 

ANSIEDADE – “Foi normal, mas doeu muito. Mas no final deu tudo certo”. 

ALEGRIA – “Nossa, sofri muito, senti muita dor, mas agora estou bem.”  

 

Orshan (2010, p. 581) fala que em geral as mulheres lembram detalhes da sua 

experiência do parto, e que sua impressão positiva deste momento está muito ligada a fatores 

como se sentir no controle da situação no momento do parto, ter sua opinião estabelecida para 

a tomada de decisão no atendimento, o tratamento recebido pelos profissionais de saúde, pela 

auto-estima e pela sensação de realização.  

Logo, gestantes preparadas para o trabalho de parto e parto, se sentem mais confiantes 

e capacitadas para controlar a experiência, fazer escolhas e serem apoiadas, do que as que 

assumem papel passivo diante da equipe de saúde. Isso também determinará o nível de 

satisfação que esta mulher terá diante do seu parto, sendo as gestantes que desempenham 

papel ativo no seu trabalho de parto e parto àquelas que apresentarão mais satisfação em 

relação ao parir, quando comparadas com as parturientes despreparadas para o parto, ou seja, 

as que não freqüentaram nenhum tipo de atividade educativa para o pré-parto e parto.  
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Quando perguntadas quanto ao tipo de parto, todas as 05 responderam que haviam 

realizado parto normal. Então era pedido para que explicassem um pouco o que era parto 

normal para cada uma, de acordo com a experiência vivenciada. 

MEDO – “Normal. Fiquei muito tempo sentindo dor, e quando eu já não agüentava 

mais o neném nasceu”. 

INSEGURANÇA – “Normal. Eu estava com muita vontade de fazer cocô, e pedi pra ir 

no banheiro, ai a médica disse que minha filha estava nascendo. E nasceu”.  

NERVOSISMO – “Normal. Quando chegou a hora a médica mandou fazer força, eu 

fiz e o bebê nasceu”. 

ANSIEDADE – “Parto normal. Senti as dores aí corremos para o hospital, eu esperei 

um tempo e meu filho nasceu. 

ALEGRIA – “Normal. Já cheguei com muita dor, e na mesma noite eu tive”. 

 

Os relatos de MEDO, INSEGURANÇA, NERVOSISMO e ANSIEDADE apontam 

para a aceitabilidade da fisiologia do parto. Há a dor, mas a mulher a supera e sua experiência 

revela possibilidade de enfrentar o “desconhecido” parto e sair exitosa. O discurso está 

impregnado de poder de “si”. 

A vivência que a mulher terá no momento do parto será mais ou menos prazerosa, 

mais ou menos positiva, mais ou menos traumática, dependendo de várias condições, relativas 

à própria mulher e à sua gestação, e as que se relacionam diretamente ao sistema de saúde 

(BRASIL, 2001, p. 38). 

Em seguida as puérperas foram argüidas sobre a utilização no pré-parto e parto de 

algum conhecimento adquirido na ação educativa, caso tenha sido possível realizá-lo.  

MEDO – “Andei e pedi minha mãe para fazer massagem nas minhas costas”. 

INSEGURANÇA – “Andei bastante e fiquei agachada”. 

NERVOSISMO – “Hã. Tentei não ficar deitado o tempo todo e, rebolei”. 

ANSIEDADE – “Sim. Fiquei andando, quando agüentava não é?!”. 

ALEGRIA – “Rebolei e tomei banho”. 

 

Uma questão que dificulta a aderência em massa das mulheres às tecnologias do 

cuidado apresentadas no grupo foi a não existência de alguns instrumentos como a bola e a 

banheira nas maternidades onde as mulheres estudadas tiveram seus partos. Bem como 

comentaram a questão da falta de acompanhamento exclusivo e contínuo da parturiente já na 
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sala de parto por um profissional de saúde treinado, que estimulasse a prática das tecnologias 

do cuidado. Ainda assim, as falas apontam a “solidão” do parto, pois as mulheres ficam  

durante seu trabalho de parto apenas com o acompanhante, restritas ao leito, não são 

estimuladas a deambular, sendo examinada em alguns momentos pelos profissionais de saúde. 

É conhecida a necessidade de modificações da assistência ao parto nas maternidades 

brasileiras, tanto quanto a humanização da assistência ao parto, que deveria incluir adequação 

da estrutura física e dos equipamentos hospitalares, quanto a mudança na postura dos 

profissionais de saúde e das gestantes. Porém, sabe-se que existe resistência em modificar 

rotinas obstétricas já instituídas, como é o caso da dificuldade da permissão da presença de 

um acompanhante com a gestante nas unidades hospitalares do SUS, quando em trabalho de 

parto ou na garantia da sua privacidade (BRASIL, 2001, p. 38-39). 

No que tange a atenção à mulher em trabalho de parto, além de muitas vezes ela não 

contarem com a presença do acompanhante, quando este está presente, não possui instrução e 

preparo para auxiliar a parturiente no trabalho de parto, esta mulher fica sozinha, sem nenhum 

profissional que lhe acompanhe permanentemente.  

E, muitas das vezes, por falta de conhecimento e preparação para o parto, acaba por 

permanecer no leito, prática que salvo raras exceções, não deve ocorrer. Deambular, sentar e 

deitar são condições que a gestante pode adotar no trabalho de parto de acordo com a sua 

preferência e, geralmente espontaneamente, existe uma tendência à alternância de posições. 

Os profissionais de saúde devem sempre estar atentos e apoiá-las em suas escolhas, já que a 

presença dos mesmos contribui para tranqüilizar a mulher (BRASIL, 2001, p. 43-44). 

Sob este aspecto, as puérperas foram questionadas quanto à contribuição das ações 

educativas para o parto, e todas (05) assinalaram a alternativa SIM, corroborando com a 

importância das ações educativas no preparo das gestantes. Suas justificativas foram: 

MEDO – “Para aprender o que tem que fazer não é?!”. 

INSEGURANÇA – “Aprendi coisas que eu não sabia”.  

NERVOSISMO – “Me ajudou a me sentir melhor”. 

ANSIEDADE – “Porque é bom, a gente tira nossas duvidas, aprendi coisas novas”. 

ALEGRIA – “Me ajudou saber melhor o que fazer”. 

 

Brasil (2000, p. 9) ainda destaca que informações sobre as diferentes vivências devem 

ser trocadas entre as mulheres e os profissionais de saúde. Essa possibilidade de intercambio 
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de experiências e de conhecimentos é considerada a melhor forma de promover a 

compreensão do progresso de gestação e puerpério. 

A intervenção - educação para o parto – torna-se eficaz quando a mulher a experencia 

e dela extrai para si a construção de outros saberes. Mesmo diante das adversidades locais 

para o desenvolvimento das ações as mulheres dizem ter feito uso daquilo que aprenderam. 

Se as puérperas encontraram dificuldades, por parte dos profissionais de saúde, 

desestímulos para realizar o que foi aprendido na atividade educativa, foi pedido para que elas 

expusessem. 

MEDO – “Na hora é difícil pensar, porque você está sentindo dor. A gente fica 

perdida”. 

INSEGURANÇA – “Para comer. Diziam que iam pedir alguma coisa e nunca 

chegava”.  

NERVOSISMO – “Na hora da dor dava vontade de ficar deitada”. 

ANSIEDADE – “Eu estava com dor e nervosa, ai só andava as vezes”. 

ALEGRIA – “No hospital não tinha aquelas coisas que você mostrou”.  

 

As condutas realizadas por estas mulheres, apesar dos seus limites, estão relacionadas 

com as atividades educativas realizadas, pois em geral dentre as dúvidas mais freqüentes, 

entre as gestantes e acompanhantes presentes, nas atividades educativas, estavam o 

desconhecimento em relação às tecnologias do cuidado, e aos direitos das gestantes, em 

especial quanto ao direito da presença de acompanhante.  

Devido a isso enfatizo que é de suma importância discutir o papel da enfermagem na 

educação para o auto-conhecimento do corpo da mulher em estado gestacional, já que muitas 

enfermeiras realizam consulta de pré-natal, ou atuam neste segmento e desta forma poderiam 

inserir em suas práticas, atividades educativas como esta proposta. Pois assim, além de se 

conhecerem, se entenderem e se aceitarem melhor, as gestantes seriam capazes de tomada de 

decisão em relação ao seu corpo no trabalho de parto e parto. Logo, teriam a noção de que são 

autoras do seu processo de parir, conhecedoras dos seus direitos, o que teria efeitos positivos 

na qualidade da assistência na saúde da mulher no Brasil. 

Os resultados das práticas educativas e seus impactos na perspectiva da mulher em 

relação ao trabalho de parto, parto e pós-parto ficam bastante claros e estão relacionados à 

importância da realização destas práticas no pré-natal. Pois, ao final de cada grupo sempre era 
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perguntado, oralmente e, através de uma ficha de avaliação às gestantes e acompanhantes, 

sobre a realização de grupos como este com gestantes, e também na segunda entrevista 

realizada com as puérperas questionava-se esta importância. Em ambos os casos as mulheres 

afirmaram ser muito importante porque abordam temas desconhecidos, esclarecem dúvidas e 

melhoram a qualidade de vida delas. 

A educação em saúde através de atividades educativas é capaz de conscientizar a 

população para busca de soluções dos problemas que emergem do contexto sociocultural que 

aquela mulher está inserida, favorecendo a criação de soluções que passem pela participação 

efetiva da população. E isto é bastante eficaz na mudança de realidade, no caso da atenção à 

saúde da mulher, já que há tanta resistência na mudança de condutas profissionais, uma 

excelente estratégia é optar pela busca de mudança de comportamento da população, através 

da educação da mesma. 

Para realização deste estudo tive limitações com destaque a: a) dificuldade na seleção 

das gestantes que obedecessem aos critérios de inclusão da pesquisa. Isto teve impacto no 

resultado do estudo, já que não foi possível a coleta de dados das 20 mulheres, como apontado 

anteriormente na proposta metodológica. Tal fato deve-se à transferência das mulheres da 

unidade onde se realizou o presente estudo para realização de pré-natal em outros locais; b) 

algumas gestantes estranhavam, por não haver tradição desta prática educativa na unidade, e 

se recusavam a participar do grupo e, c) houve resistência dos próprios profissionais de saúde 

da unidade em estimular a participação das mulheres nos grupos de gestante. Além disso, 

verificou-se falta de interesse das futuras mães em participar das atividades, justificando  

preferir aguardar a consulta de pré-natal na fila, para ser atendida rapidamente e voltar ao 

trabalho ou à casa. 

Acredito que um dos motivos pelos quais as gestantes apresentaram dificuldade de 

freqüentar, assiduamente o grupo, foi o fato de resistirem a mudanças de comportamento e o 

por medo de serem julgadas pelos profissionais de saúde quanto aos seus hábitos de vida. Já 

que muitas vezes elas sabem que praticam hábitos não saudáveis, que prejudicam a si mesmas 

a gestação e ao feto. Para Orshan (2010, p. 577) a educação para o parto pode contribuir 

promovendo estilos de vida saudáveis. 

Para tentar estimular a presença das mulheres em datas que elas não estariam na 

unidade, foram feitas ligações telefônicas para convidá-las e promovemos comunicados de 

sorteio de brindes para enxoval do bebê. Prática que não surtiu o efeito desejado, pois elas 

continuavam freqüentando o grupo apenas quando estavam na fila de espera da consulta. 
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Apesar da resistência encontrada para a freqüência delas nas atividades, de forma geral 

quando participavam, tinham boa interação e empatia com os temas, e classificavam a ação 

educativa como importante para as mulheres que se encontram no período gravídico.  

Acredito que isso se deu devido a falta de conscientização, por parte de algumas 

mulheres a respeito dos benefícios que a preparação para o parto pode proporcionar. Outro 

ponto de destaque diz respeito a falta de perspectiva de algumas gestantes em relação a sua 

vida e a chegada de uma criança, muitas vezes inesperada e não planejada e a preocupação 

com o horário de trabalho, já que após a consulta de pré-natal a gestante retorna ao emprego. 

Outra dificuldade para a participação das gestantes nas ações educativas, foi o local 

cedido pela unidade para sua realização, o auditório. Este era distante da sala de pré-natal, 

pois se localizava no segundo andar da policlínica, sendo necessário que subissem dois lances 

de escada para participarem do grupo, o que tornava mais difícil o recrutamento destas 

mulheres.  

Neste estudo confirmou-se o que Orshan (2010, p. 587) coloca como muitas barreiras 

ao acesso aos cursos de educação para o parto como: experiências negativas em ambientes 

educativos anteriores; preocupação por julgar-se ignorante diante das outras pessoas; desejo 

de aprender sobre o parto com os próprios familiares; insegurança por ser minoria em relação 

à raça, religião, cor da pele ou questões culturais; horário e localização das ações educativas 

que interferem no trabalho ou exigem transporte muitas vezes inacessível; expectativa de 

discutir temas íntimos e pessoais; medo de que a preparação precoce para o parto possa 

resultar em má sorte; desconforto para abordar e discutir os resultados não esperados; e por 

fim falta de fluência na linguagem predominante.   

Apesar de inicialmente ter sido desenvolvida uma metodologia que atendia as 

diretrizes ministeriais para a formulação e desenvolvimento do curso preparatório para 

gestantes, não foi possível realizar o grupo da forma preconizada, pois foi preciso modificá-

lo, simplificando e encurtando as atividades desenvolvidas, já que nem o ambiente utilizado 

nem o tempo disponível permitiam que o grupo obedecesse aos critérios estabelecidos, como 

encontrado no Manual de Parto, Aborto e Puerpério (Brasil, 2001, p. 28), onde fala que os 

cursos para gestantes devem trabalhar aspectos referentes à preparação física para o parto, 

como as técnicas de respiração e as técnicas de relaxamento e exercícios físicos. 

Para que fosse possível realizar estas técnicas com as gestantes e acompanhantes, era 

imprescindível que o ambiente oferece colchonetes, o que não era o caso, já que as mulheres 

ficavam sentadas em cadeiras desconfortáveis no auditório da unidade.  O que não tornava o 
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ambiente relaxante. Além disso, era necessário que houvesse mais tempo para usar música 

para relaxamento e dinâmicas, para tornar o grupo menos falado e mais prático. 

Durante o curso para gestantes de acordo com Rezende, (2005, p.288-289), a técnica 

de relaxamento muscular deve ser ensinada às gestantes com as mesmas em decúbito dorsal 

ou lateral, com as articulações semifletidas e bem apoiadas, assim elas devem contrair 

determinado grupo muscular (uma parte do corpo) e em seguida deixá-lo o máximo relaxado 

possível, repetindo essa série em várias partes do corpo diferentes. 

Outro ponto muito importante a ser considerado para a realização do grupo de 

gestante, é o ambiente onde este vai se dar, o qual deve ser um local acolhedor, confortável e 

silencioso que propicie relaxamento psico-físico da mulher, do acompanhante e equipe de 

profissionais. Nesse sentido, a utilização de músicas, cores e roupas confortáveis podem 

funcionar como recursos facilitadores do relaxamento (BRASIL, 2001, p. 28).  

Apesar de não ter sido possível oferecer às mulheres o número mínimo de 3 grupos de 

gestantes, para explorar todos os temas escolhidos inicialmente para trabalhar com as 

mesmas; mesmo não tendo um ambiente tranqüilo, acolhedor e relaxante para realizar o curso 

para gestantes, e por isso não ter conseguido realizar uma ação educativa da forma 

preconizada por muitos autores. Acredito ter conseguido identificar os saberes e esclarecer as 

dúvidas mais freqüentes das mulheres em relação ao trabalho de parto e parto, e através das 

ações educativas transmitir novos conhecimentos, que sem dúvida mudaram alguns 

comportamentos, o que as tornaram mais autônomas e empoderadas em relação ao 

autocuidado no trabalho de parto e parto.  

Se houver possibilidade do oferecimento de curso para gestantes que siga todos os 

passos preconizados, mais empoderadas as gestantes serão, e mais diferença isto fará na forma 

como se sentirão diante dos profissionais de saúde, em relação a si mesmas, aos seus filhos e 

ao próprio parto. E isso implicará também na forma como as mulheres e a sociedade 

compreendem o parto normal. Para isso, acredito que práticas educativas para preparação de 

gestantes no período pré-natal para o pré-parto e parto são bastante necessárias e eficazes. 

Nesse sentido, enfatizo a forte relação entre o educar e o processo de cuidar, uma vez 

que não há como cuidar das gestantes no período do pré-natal, visando prepará-las para o 

autocuidado no momento do parir, sem educá-la permanentemente. De onde aprende-se que 

para que sejam cuidadas durante o trabalho de parto e parto, elas devem ter sido preparadas 

durante o seu pré-natal. Dessa forma, elas se sentirão donas do seu próprio corpo e decidirão 
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quais cuidados desejam receber, a partir da autonomia e autoconfiança adquirida a partir das 

ações educativas que receberam dos profissionais que as acompanharam no pré-natal. 

Para retratar o cuidado é preciso, segundo Prado (2006, p.299), resgatar a 

complexidade da existência humana dos sujeitos do cuidado, mas também das próprias 

gestantes. Devemos refletir a respeito, pensando que o cuidado pressupõe relação de troca, 

interrelação, e diálogo. Isto confirma a necessidade da formação de grupos para preparação 

das gestantes através da ação do enfermeiro que tem como essência da profissão o cuidado. E 

este ocorre na relação de troca de conhecimentos e saberes junto às gestantes já que educar é 

função inerente na prática assistencial do enfermeiro.  

A partir da utilização de uma pedagogia da autonomia, acredito ter estimulando a 

mulher ao autoconhecimento, autocuidado e autonomia da realização da sua cidadania 

feminina e de sua sexualidade diante do empoderamento e uso dos seus conhecimentos e 

fisiologia para realizar seu parto com menos medo, dor, e interferência desnecessária. Assim 

penso que atuei como meio facilitador do processo de parturição.  

Sendo um dos meus objetivos empoderar as mulheres em relação ao trabalho de parto 

e parto, posso afirmar que consegui cumpri-lo, uma vez que desenvolvi ações que foram 

capazes de sensibilizar e preparar as mulheres para torná-las aptas a experimentar uma postura 

diferente diante do trabalho de parto, parto, profissionais de saúde e de si mesmas, agindo de 

forma mais encorajada e consciente.  

Penso que este processo de empoderamento não se deu integralmente porque a 

proposta inicial de criação do grupo obedecia a critérios baseados em conceitos de ação 

educativa já instituídos por renomados autores, todavia não foi possível segui-los uma vez que 

os grupos se tornariam muito extensos, pois as mulheres experimentariam e refletiriam 

efetivamente sobre os temas, em especial no que tange as  diversas formas de parir. Já que 

seriam desenvolvidas atividades práticas e lúdicas em relação aos tópicos sustentados pelo 

grupo de gestantes.  

Com a necessidade de enxugar ao máximo o grupo, não posso afirmar que alcancei o 

nível de empoderamento e autonomia que planejei inicialmente. Porém, pude perceber através 

dos relatos colhidos nas entrevistas, que o conhecimento de novas práticas desconhecidas para 

elas até então, foi bastante eficaz para que houvesse uma mudança no comportamento e na 

forma de agir diante do trabalho de parto e parto.  

Baseada nisso, penso que guardadas as devidas proporções, consegui dentro do 

possível, esclarecer as duvidas das mulheres em relação ao trabalho de parto e parto, já que 
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durante os grupos elas eram bastante participativas e demonstravam interesse pelos assuntos 

abordados. Além de suscitarem dúvidas pertinentes ao período gravídico-puerperal, inclusive 

relativa a assuntos que não estavam sendo abordados naquele momento, ou que nem foram 

elencados para fazer parte das discussões das práticas educativas.  

Para isso devem-se utilizar técnicas e estratégias de ações educativas que mais se 

adéqüem ao seu local de ação, e que o aproximem mais da mulher. Brasil (2000, p.10) diz 

que, discussões em grupo, dramatizações e outras dinâmicas facilitam a fala e a troca de 

experiências entre os componentes do grupo. Pensa-se que o enfermeiro tem esse preparo em 

sua formação, mas ainda não o valoriza como meio para mudar realidades na saúde da 

população e ter o seu trabalho reconhecido pela sociedade. 

  

  

 

  



 
 
 
 
 
 
5. CONCLUSÃO 
 

Ao final dessa pesquisa, os resultados encontrados responderam aos objetivos 

propostos. Foi possível conhecer os saberes das gestantes em relação ao trabalho de parto e 

parto vaginal para através de ações educativas e intervir, durante o processo gestacional, no 

sentido de empoderá-las acerca de sua atitude no trabalho de parto, parto e pós-parto. 

Ao identificar as dúvidas das mulheres em relação ao trabalho de parto e parto, 

esclarecendo e facilitando o empoderamento realizaram-se atividades educativas com ações 

de sensibilização e preparo para que elas conhecessem diferentes possibilidades de parir e se 

tornassem aptas a experimentar a que mais se adequasse à sua fisiologia 

O desenvolvimento dessas ações de sensibilização permitiu o entendimento de que 

ainda são práticas não adotadas em serviços públicos. Assim, há estranhamento da 

comunidade interna e externa, dificultando a realização de grupos de gestantes e até a não 

participação de profissionais para este fim.  

Discuti o papel da enfermagem na educação para o auto-conhecimento do corpo da 

mulher em estado gestacional e sua tomada de decisão em relação aos procedimentos 

realizados no trabalho de parto e parto, mostrando o profissional enfermeiro pode educar as 

gestantes pois guarda propriedade, utiliza estratégias educacionais, tem sensibilidade na 

escuta atentiva e interage com a população de maneira eficaz.. 

Verifiquei no pós-parto, que as gestantes preparadas para o parto natural tiveram a 

possibilidade de praticar algumas tecnologias do cuidado aprendidas durante o curso para 

gestantes, dependendo de sua vontade e dos meios oferecidos pela maternidade onde pariram. 

Ressalto a necessidade de intervenção apropriada pelos profissionais de saúde que militam 

nos espaços hospitalares a fim de interagirem com a rede de atenção básica para adequação de 

ações continuas de saúde que visem a melhoria da atenção ao parto e nascimento. 

E por fim analisei os resultados das práticas educativas e seus impactos na perspectiva 

da mulher em relação ao trabalho de parto, parto e pós-parto. A partir dos resultados 

encontrados, apresento como alternativa, para melhorar a aderência das gestantes e 

acompanhantes as ações educativas, a promoção de práticas de educação para o parto menos 

formal, através de rodas de conversas em salas de espera da consulta de pré-natal, 
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favorecendo discussões e transmitindo informações. Após esta conversa, as gestantes e 

acompanhantes seriam convidados a se aprofundar nos temas explorados no grupo de 

gestantes em dias específicos com temas construídos pela própria comunidade. 

Pretendi e espero ter transmitido às mulheres do estudo que elas são capazes de 

realizar seus partos com autonomia das suas decisões e ações, entendendo as capacidades 

naturais do seu corpo para dar à luz. Também busquei transmitir a elas que a dor é um sinal da 

atividade do corpo para o nascimento do bebê, sendo as intervenções médicas avanços 

tecnológicos utilizada apenas para proteger a vida. 

Conclui-se com o presente trabalho que orientar gestantes e profissionais de saúde a 

formar e participar de atividades educativas voltadas para o preparo do pré-parto, parto e 

puerpério causa impacto social e permite, gradativamente, mudança cultural de atenção ao 

processo de cuidar da mulher. Já que as práticas educativas são ações já comprovadas como 

exitosas e que tem interferência direta na melhor qualidade de vida das gestantes, parturientes 

e puérperas.  

A preparação das mulheres e da população em geral seria mais efetiva se cada 

comunidade proporcionasse informações baseadas em evidencias a toda sociedade, o que 

representa um paradigma a ser alcançado, já que mesmo dentro do campo da saúde as 

opiniões divergem muito, devido às questões da medicalização do parto. Logo a alternativa 

mais aplicável seria que cada profissional de saúde, em especial os enfermeiros, usassem da 

sua prática e do contato com gestantes e familiares, momentos de educação direcionados às 

questões pertinentes ao parto e nascimento. 

Esse estudo apresentou limitações, já que o número de entrevistas pretendidas era de 

20 e não se alcançou esta meta; o ambiente onde se realizaram os grupos não era adequado e 

não foi possível realizar a atividade educativa na integra como planejado; a validade do 

estudo só traz resposta para o grupo de mulheres participantes. Por isso, sugere-se que sejam 

realizados mais estudos avaliando e sugerindo viabilidades e formas de realizar grupos de 

gestantes em unidades de atenção básica e pública, em períodos relativamente curtos capazes 

de transmitir o conteúdo emergente da solicitação da clientela. 

 Ressalta-se que a intervenção do enfermeiro realizando tais práticas educativas precisa 

ser meta da categoria que hora acompanha o exercício dos profissionais médicos de 

desenvolverem consultas de enfermagem em consultórios fechados, com poucas intervenções 

educativas em grupos. Tal postura reforça o medo das mulheres, não se dá troca de saberes e 

experiências e não se permite o diálogo com demais profissionais, família e integralidade na 

assistência que se realiza. 
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7. APÊNDICES 

    7.1 APENDICE A 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 
 
 

1- O que é parto normal para você? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
2- Você quer ter que tipo de parto? Explique: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
3- Quais são os assuntos que você gostaria de saber?  

(  ) O que acontece com seu corpo durante a gestação e durante o trabalho de parto e parto. 

(  ) Técnicas de relaxamento durante o trabalho de parto 

(  ) Técnicas de diminuição da dor durante o trabalho de parto e parto? 

(  ) Técnicas que minimizem os desconfortos decorrentes da gestação como náuseas, 

sensibilidade nas mamas, constipação, entre outros. 

(  ) As possíveis posições para parir. 

(  ) Quais os sinais você identifica que está entrando em trabalho de parto. 

(  ) Amamentação. 

(  ) Cuidados com recém-nascido. 

4- Você tem planos para agir no pré-parto e parto?   

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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7.2 APÊNDICE B 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 
 
 
CARACTERIZAÇÃO DO SUJEITO: 
NOME:________________________________________________________ 
PRONTUÁRIO: _______________________ 
IDADE:_________________   IG: (     )_______________ 
POSSUI COMPANHEIRO? SIM (   ) NÃO (   ) 
NÚCLEO FAMILIAR: ____________________________________________ 
MORA COM FAMÍLIA: ___________________________________________ 
TRABALHA? SIM (   ) NÃO (   ) EM QUÊ?__________________________ 
ESCOLARIDADE:_______________________________ 
GESTAÇÕES: _________    
PARTOS: _________  TIPOS DE PARTO: _____________________________ 
 
 

1. Como foi seu parto? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
2. Qual foi seu tipo de parto?Explique: 

      _______________________________________________________________________ 
 
 

3. Você utilizou algum conhecimento adquirido na ação educativa? Qual? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

  
 

4. Você considera que as ações educativas contribuíram para o parto? 
 

SIM (  )            NÃO (  ) 
Justifique:  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
      5. Você encontrou dificuldades para realizar o que aprendeu? Quais? 

       _______________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________ 
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7.3 APENDICE C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
PROJETO DE PESQUISA: EDUCAÇÃO PARA O PARTO: o enfermeiro no preparo das mulheres durante o 
pré-natal. 
Pesquisador Responsável: Profª Drª. Helen Campos Ferreira. 
Coleta de dados: Beatriz Mota Araújo.  

A Srª está sendo convidada a participar da pesquisa “Educação para o parto: o enfermeiro no 
preparo das mulheres durante o pré-natal” realizada com mulheres no período gestacional, sem 
patologias que caracterizem risco fetal ou materno e sem doenças psíquicas. 
 A pesquisa tem como objetivo conhecer os saberes das gestantes em relação ao trabalho de 
parto e parto natural, através de ações educativas, durante o processo gestacional, para promoção da 
qualidade do parto natural. A pesquisa não trará riscos a sua saúde e, não será utilizada para quaisquer 
outros objetivos a não ser o mencionado. Muitos serão os benefícios, dentre eles a possibilidade de 
você compreender o processo de parturição e diminuir suas duvidas para ter um parto mais tranqüilo.  

A participação é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a qualquer momento, sem 
prejuízo à continuidade do estudo ou de seu acompanhamento de pré-natal ou pós- parto. Assim, tendo 
tomado conhecimento das características de sua participação, e caso esteja de acordo, solicito sua 
assinatura na parte inferior do presente documento. Você não terá nenhum custo ou quaisquer 
compensações financeiras. È válido ressaltar que este estudo não oferece risco de qualquer natureza 
biológica ou psicologia. 

Para tanto, se faz necessário realizarmos entrevista gravada a fim de registramos sua fala e não 
perdermos os detalhes de suas colocações. Suas respostas serão transcritas, ficarão anônimas e 
confidenciais, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Os 
dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados e publicados em 
eventos e/ou revistas científicas.  

O benefício relacionado com sua participação será de estimular ações educativas na 
preparação para o parto com as mulheres no período pré-natal. Você receberá uma cópia deste termo 
onde consta o telefone/e-mail e endereço do pesquisador, podendo tirar suas dúvidas sobre a pesquisa 
e sua participação agora ou a qualquer momento.            

Obrigada pela participação, 
 _________________________ 

Beatriz Mota Araújo 
Nome do Voluntário: _____________________________________________________________________ 
Idade: __________anos 
RG: ___________________________ 

Declaro conhecer que serei entrevistado (a), tendo minha identidade preservada e que o trabalho 
contribuirá para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da assistência de enfermagem. Além disso, estou 
sabendo que receberei respostas ou esclarecimentos a qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, 
benefícios e outros assuntos relacionados à pesquisa. Fui informado (a) a respeito da possibilidade de retirar o 
meu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo; e que as informações relacionadas com 
a minha privacidade serão mantidas em segredo.  
 Eu,___________________________________________________________________, RG no 
_____________________________, declaro ter sido informada e concordo em particular como voluntária da 
pesquisa acima descrita. 
    Niterói, _________de_______________de 2012. 
_______________________________                                     _______________________________ 
Assinatura do Voluntário                                            Assinatura do responsável por obter o consentimento 
           
______________________________                                    _____________________________________ 

Testemunha                                                                                       Testemunha 
 

    Beatriz Mota Araújo               Helen Campos Ferreira 
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7.4 APÊNDICE D 

 

Declaração de que os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles 

favoráveis ou não, da destinação do material e/ou dados coletados.   

 

Eu, Helen Campos Ferreira, professora Adjunta e pesquisadora, do Curso de Enfermagem da 

UFF/ campus Niterói, responsável pelo desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado: 

“Educação para o parto: o enfermeiro no preparo das mulheres durante o pré-natal” declara 

conhecer o teor da RS 196 /96 do Conselho Nacional de Pesquisa e compromete-se a cumpri-

la integralmente durante o desenvolvimento deste estudo, agindo de forma ética e 

responsável, em conformidade com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem nos 

itens referentes à pesquisa e divulgação de dados coletados: será mantido o anonimato dos 

sujeitos voluntários da pesquisa; os dados coletados só serão utilizados neste trabalho de 

pesquisa; será guardado durante cinco anos e após composição dos resultados, este serão 

tornados públicos, sejam eles favoráveis ou não; só serão publicados através de eventos ou 

artigos científicos. 
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PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
Número do Parecer:

Data da Relatoria:

EDUCAÇÃO PARA O PARTO: o enfermeiro no preparo das mulheres durante o pré-natal
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1
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Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense/ FM/ UFF/ HU Antônio Pedro

Apresentação do Projeto:

Trata-se de um TCC de enfermagem. Será desenvolvida pesquisa de campo, do tipo descritiva e qualitativa
desenvolvida com 20 gestantes em uma unidade básica de saúde no Município de Niterói/RJ. O método
utilizado será a pesquisa-ação divididas em 4 fases: fase exploratória, fase principal, fase de ação e fase de
avaliação.Nesta pesquisa a coleta dos dados para diagnóstico da situação será feita durante os encontros com
as gestantes que fazem acompanhamento pré-natal. Será identificado as principais demandas de cuidado das
gestantes e será estabelecido intervenções segundo a complexidade da demanda de cuidados apontada e sua
freqüência de aparecimento na fala das mulheres. As gestantes serão abordadas na sala de espera da consulta
de pré-natal, através de entrevista semi-estruturada, diante da qual será feito caracterização dos sujeitos e
perguntas sobre o que pensam e o que sabem sobre o parto normal; sua disposição e vontade para a realização
do mesmo e assuntos que desejam discutir nos encontros de gestante.Após seleção dos assuntos requisitados,
os mesmos serão agrupados em encontros. Cada encontro inclui: dinâmica roda de conversas, uso de recursos
materiais educacionais, apresentação de vídeos, músicas, entre outros. As mulheres que estiverem no terceiro
trimestre de gestação serão identificadas e ao retornarem para consulta pós-parto serão entrevistadas para
verificar se os conhecimentos apreendidos foram ou não utilizados. Os itens questionados serão: como se deu o
parto; o tipo de parto; se utilizou algum conhecimento adquirido, explicitar o motivo pelo qual não pode realizar;
e como consideram as ações educativas aprendidas - positivamente ou negativamente.

Objetivo da Pesquisa:

Geral
- Conhecer os saberes das gestantes em relação ao trabalho de parto e parto vaginal para através de ações
educativas intervir, durante o processo gestacional, no sentido de  empoderá-la acerca de sua atitude no trabalho
de parto, parto e pós-parto.
Específicos
- Identificar as dúvidas das mulheres em relação ao trabalho de parto e parto, esclarecendo e facilitando o
empoderamento da mesma;
- Desenvolver ações de sensibilização e preparo para que elas se sintam aptas a experimentar diferentes
possibilidades de parir, até que descubram a que mais se adéqüe à sua fisiologia;
- Discutir o papel da enfermagem na educação para o auto-conhecimento do corpo da mulher em estado
gestacional e sua tomada de decisão em relação aos procedimentos que serão realizados no trabalho de parto e
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- Verificar no pós-parto, se as gestantes preparadas para o parto natural tiveram a possibilidade de praticar as
tecnologias do cuidado aprendidas durante o curso para gestantes.
- Analisar os resultados das práticas educativas e seus impactos na perspectiva da mulher em relação ao
trabalho de parto, parto e pós parto;

Avaliação dos Riscos e Benefícios:
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integridade dos sujeitos.
	Benefício: É válida a pesquisa na medida em que permite levantar a partir da fala das gestantes consideradas de
baixo risco as quais demandam cuidados consigo mesmas e acompanhamento pela equipe de saúde, dando à
enfermagem embasamento para criar intervenções efetivas e realizar medidas de educação para parto
adequadas para o exercício profissional junto á clientela.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

A pesquisa aprensenta relevãncia científica. A mesma encontra-se bem estruturada, com a metodologia
pertinente aos objetivos propostos. Os critérios de inclusão e exclusão e riscos e



benefícios estão bem estruturados. O TCLE está bem redigido e de fácil compreensão. O pesquisador arcará
com os gastos pertinentes à pesquisa.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

De acordo.

Recomendações:
Aprovado.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Não há pendências.

Considerações Finais a critério do CEP:

Necessita Apreciação da CONEP:
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Situação do Parecer:

Aprovado
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