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“Do ponto de vista psicológico, o parto constitui-se em um 

momento em que as expectativas e ansiedades que 

acompanharam a gestante ao longo de meses acabam por tomar 

uma dimensão real, confirmadora ou não das esperanças e medos 

que cercam o parto. Parte-se do pressuposto de que o parto é 

um evento que acompanha todo o processo de gestação e 

puerpério, uma vez que ele já é antecipado na gravidez sob a 

forma de expectativas, e continua sendo referido após sua 

conclusão, na forma de lembranças e sentimentos que 

acompanham a mãe, fazendo parte de sua história.” 

 

 

(O Antes e o Depois: Expectativas e Experiências de Mães sobre o Parto- Rita de Cássia 

Sobreira Lopes et al., 2009) 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

 

Este presente trabalho foi construído com a finalidade de apresentar as 

narrativas de mulheres que vivenciaram a maternidade, falando sobre as suas 

expectativas e experiências em relação ao parto e à maternidade através de 

revisão bibliográfica. Não há como pensar o cuidado humanizado no aspecto 

da maternidade sem conhecer como o parto se constitui ao longo do tempo. 

Por conta disso, os aspectos institucionalizados do parto são apresentados, 

bem como o modelo tecnocrático. Algumas formas de cuidado em saúde que 

se aproximam do cuidado humanizado comparecem para auxiliar a pensar um 

cuidado em saúde voltado para a autonomia feminina no seu pré-natal, parto e 

puerpério. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Maternidade; Psicologia; Cuidado Humanizado; Saúde 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This study was designed through a bibliographical review with the purpose of 

presenting the narratives of women who experienced motherhood, talking about 

their expectations and experiences about childbirth and motherhood. There is 

no way to think of humanized care in the aspect of motherhood without knowing 

how birth is constituted over time. Because of this, the institutionalized aspects 

of childbirth are presented, as well as the technocratic model. Some forms of 

health care that approach humanized care are presented to help us thinking 

about health care aimed at women's autonomy in their prenatal, childbirth and 

puerperium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key-words: Maternity; Psychology; Humanized care; Health 

 

 

 

 

 



 

 

Sumário 

 
Apresentação ....................................................................................................................................... 5 

Aspectos metodológicos: as escolhas e os procedimentos ............................................................. 7 

Objetivos............................................................................................................................................... 9 

Objetivo geral ................................................................................................................................. 9 

Objetivos específicos .................................................................................................................... 9 

Capítulo 1 – A institucionalização do parto: o modelo tecnocrático e a humanização do parto .. 10 

O modelo tecnocrático e a humanização do parto ................................................................ 12 

Capítulo 2 – O desafio frente ao modelo tecnocrático: articulando o suporte ao cuidado ........... 18 

Capítulo 3 – Gestação, parto e puerpério: as percepções que encontramos ............................... 24 

Considerações Finais ........................................................................................................................ 37 

Referências Bibliográficas................................................................................................................. 40 

 

 

 

 



 

 

Apresentação 
 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso se propõe a apresentar, 

através de revisão bibliográfica, como a maternidade se constitui na vida de 

mulheres. Além disso, se propõe também a observas os relatos sobre como as 

mesmas compreendem os suportes recebidos durante os processos do pré-

natal, parto e puerpério.  

O interesse no universo da maternidade, por conta de relações 

familiares e amigas, fortaleceu a vontade de tentar compreender um pouco 

mais sobre a maternidade, e de refletir sobre a relação da mesma com o que 

estudei ao longo dos anos sobre Psicologia e saúde. A partir disso, a ideia de 

construir este trabalho para compreender a visão das mães sobre a 

maternidade e o cuidado em saúde se fez presente em mim. 

Esta construção começou a ser feita, então, através da leitura de 

materiais bibliográficos relacionados à maternidade, Psicologia, parto, cuidado 

humanizado, puerpério e pré-natal. Os materiais utilizados foram selecionados 

de acordo com a relação dos mesmos com o tema do trabalho. A partir de 

então, os textos foram lidos, compreendidos e serviram de suporte para a 

construção dos capítulos aqui futuramente apresentados. 

O primeiro capítulo traz um panorama geral sobre a história do parto na 

nossa sociedade e comenta sobre a mudança nas formas de se perceber o 

parto, o qual antes era visto como um fenômeno natural, passando a ser um 

instrumento de ação tecnocrática e de controle social, e, posteriormente, se 

reposicionando no processo que busca retomar a visão do parto como um 

acontecimento mais natural e menos medicalizado, regido por intervenções 

técnicas.  

O segundo capítulo aborda os diferentes tipos de cuidado humanizado 

como forma de ação diferente do modelo tecnocrático (que até então era visto 

como a única forma adequada de cuidado), abordando também portaria que 

institui a Rede Cegonha no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) como um 

dos instrumentos para a humanização do cuidado em saúde.  

O terceiro capítulo traz uma apresentação de forma breve sobre as 

leituras realizadas para a construção do trabalho, assim como das reflexões 

sobre a maternidade através do relato de mulheres entrevistadas para a 



 

 

construção dos textos lidos e utilizados, além da compreensão sobre os dados 

apresentados nos textos. 

Concluindo, há uma breve relação entre os conteúdos apresentados nos 

capítulos do presente trabalho e as reflexões provocadas ao longo deste 

processo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Aspectos metodológicos: as escolhas e os procedimentos  
 

Esta pesquisa se propõe a estudar o fenômeno do parto humanizado e 

compreender o processo de maternidade na vida de algumas mulheres. 

Através de revisão bibliográfica, buscarmos conceber como as mulheres 

experimentam o momento de maternidade e, também, a forma como os 

serviços de saúde participam deste processo junto com as mães vem se 

modificando. Para tanto, escolhemos o trabalho de revisão bibliográfica a partir 

de artigos, livros, textos e trabalhos já publicados e relacionados ao tema, e 

que nos serviu, de acordo com Silva (2005), para reunir diferentes materiais 

sobre este tema de forma a contribuir para a formulação de um trabalho 

acadêmico, isto é, desta escrita que nos possibilita unir a integralização do 

curso de Psicologia a um assunto que produz interesse e me mobilizou durante 

a graduação.  

As leituras indicam um movimento na busca pela diminuição dos 

métodos de intervenções técnicas desnecessárias no parto, com a intenção de 

fortalecer a participação da mulher enquanto protagonista deste momento em 

que há o nascimento de uma criança e também o desenvolvimento desta 

mulher enquanto mãe. O serviço de saúde, então, se apresenta a esta mãe 

como um auxiliador, um suporte ajudando a promover o amparo necessário e 

possível para a saúde física e psicológica da mulher, e também para a saúde 

do bebê (CARRARO et al., 2008).  

O tema se evidenciou neste trabalho de conclusão de curso devido a um 

grande interesse prévio nos assuntos relacionados à maternidade, desde o 

processo em si até a questão dos diferentes tipos de partos. Este interesse foi 

originado pelo forte contato com a temática da maternidade na vida pessoal, 

através da vivência com amigos, vizinhos e familiares próximos. Durante o 

contato com a Psicologia e a Saúde Coletiva na universidade, o desejo de 

estudar a maternidade e a relação da mesma com o cuidado em saúde se 

fortaleceu. 

 Deste interesse, então, houve a reflexão sobre o Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC) como via para aprofundar um pouco mais os estudos acerca 



 

 

do assunto. A partir disso, houve o início da pesquisa nas plataformas de busca 

por estudos publicados sobre o tema. 

As plataformas utilizadas para pesquisa na internet foram PubMed, 

Scielo e LILACS através das palavras chave Cuidado em saúde, Parto, 

Maternidade, Puerpério, Pré-natal e Psicologia. Além dos textos encontrados 

nestas plataformas, houve também a utilização de artigos previamente 

consultados por motivos de interesse pelos assuntos ligados à maternidade, e 

que ocorreram em momentos anteriores à produção do presente trabalho.  

No caso dos textos utilizados para a compreensão da percepção 

materna sobre o parto, foram encontrados 14 artigos através das bases de 

dados. No entanto, 8 destes foram utilizados junto com outros 3 artigos 

pesquisados antes do início deste trabalho ser redigido, somando o total de 

onze artigos utilizados. A seleção dos mesmos seguiu o seguinte critério: busca 

por artigos oriundos da produção da Saúde Coletiva brasileira, publicados a 

partir do ano de 2010 (momento prévio à data da publicação da portaria que 

institui a rede de atenção à saúde materna e infantil no Brasil); materiais em 

português; leitura dos resumos e seleção dos textos que abordassem a 

temática de acordo com os objetivos do trabalho. Além do material referente 

aos relatos maternos, foram utilizados outros 15 artigos para a construção do 

referencial teórico do trabalho. 

Os textos utilizados para construir o trabalho e expor os relatos estão 

relacionados no quadro abaixo: 

Tabela 1: sistematização das referências bibliográficas utilizadas 

Artigos utilizados – percepção materna sobre o parto 

Bases de dados Artigos encontrados Artigos utilizados 

PubMed 1 1 

Scielo 9 5 

Lilacs 4 2 

Palavras-chave Cuidado em saúde; Parto, Maternidade; Puerpério; Pré-natal; 

Psicologia 

Outras fontes 

bibliográficas 

3 

Artigos utilizados para a construção do referencial teórico do trabalho 

Outras fontes 

bibliográficas 

19 

 



 

 

Partindo dos trabalhos de pesquisa relacionados a este tema, o foco é 

voltado para os textos relacionados aos relatos das mães sobre suas 

experiências de maternidade e o cuidado recebido pelos serviços de saúde. 

Diante do interesse em observar os relatos destas mulheres para buscar 

compreender como é a maternidade para as mesmas, quais as questões que 

as atravessaram durante a gestação, como receberam ou não o suporte da 

família e de outras redes que envolvem amigos, conhecidos e outros atores 

neste processo, buscamos também conhecer quais os tipos de suporte 

ofertado para as mulheres e como isso foi percebido pelas mesmas.  

Após as leituras, preservando apenas a exploração da bibliografia para a 

construção do estado da arte e das considerações do material consultado, 

busca-se aqui apresentar os relatos e compreensões construídos e 

concatenados com os objetivos do trabalho, abaixo descritos. 

Objetivos 
 
 

Objetivo geral  

       

A pesquisa visa, através de revisão bibliográfica, compreender como 

ocorreu o processo de cuidado para um grupo de mulheres que passaram por 

pré-natal, parto e pós-parto auxiliadas por diferentes serviços de saúde, sejam 

estes do âmbito público ou privado.  

 

Objetivos específicos   

 

• Entender como estas mães perceberam a si mesmas no processo de 

maternidade; 

• Relatar como as mães identificam os tipos de suportes que receberam, 

como a participação da família, do serviço de saúde, de grupos de mães 

e outras redes de suporte que estas mulheres tiveram acesso durante 

experiência que vivenciaram. 

 

 

 



 

 

 
 

Capítulo 1 – A institucionalização do parto: o modelo 
tecnocrático e a humanização do parto 
 

O parto é um processo que marca o nascimento de um novo ser e o 

início de sua existência no mundo de uma forma própria. A partir de então a 

mãe deixa de estar ligada fisicamente a seu recém-nascido e passa a ter uma 

relação de cuidado com o mesmo para garantir a sobrevivência deste bebê.  

A visão do parto como um fenômeno natural se mantém até o momento 

da revolução industrial. O processo do parto era todo pautado na valorização 

da potência do poder feminino, onde o corpo da mulher trabalha em prol do 

acontecimento e, para tanto, os agentes auxiliadores deste processo eram as 

parteiras, ou seja, mulheres que tinham conhecimentos sobre o parto através 

da influência de fatores culturais e da experiência das mesmas, podendo ajudar 

no manejo da dor de forma natural e relativa à cultura que a mulher está 

inserida. Com isso, as formas de parir recebiam auxílio feminino e estavam 

voltadas para o funcionamento do corpo da mulher durante aquele processo. 

Os partos, na nossa sociedade, se distanciaram dos processos naturais 

do corpo a partir da inserção médica como intermediadora do parto, 

provocando o afastamento dos conhecimentos das parteiras com o discurso de 

que o parto é um evento arriscado e que por isso a presença do médico é 

imprescindível (NAGAHAMA, 2005).   

É observada, a partir da escola de obstetrícia francesa, que a 

interferência médica no processo de parto ocorria fortalecendo a confiança de 

que os procedimentos médicos fariam com que houvesse maior controle sobre 

a natalidade e que os riscos no parto para a mulher e para a criança seriam 

diminuídos (SEIBERT et al., 2005). 

Esse processo de elevação da importância da ação médica fez com que 

a partir disso a sociedade cada vez mais considerasse um parto sem a 

interferência de terceiros como algo basicamente inadmissível. Observa-se que 

durante a desnaturalização do parto, através de métodos mecanizados, foi 

sendo modificada a visão da mulher enquanto gestante, passando da 

capacidade de parir "naturalmente", em casa, e lhe colocando numa posição de 



 

 

instrumento de vinda desta criança ao mundo, mas agora na condição de 

paciente (ODENT, 2010).  

Concomitante com o uso das tecnologias utilizadas no cuidado médico,  

de certa lógica que o legitimava como único saber válido sobre o corpo 

humano, desenvolve-se na sociedade ocidental uma forma de regulação social 

através do controle da sexualidade e da natalidade, extremamente voltado para 

o uso de tecnologias e para o fortalecimento de uma ideia de parto menos 

doloroso e mais rápido (COSTA, 2006; NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005). 

Ao longo deste processo, pode-se observar também a amplificação da 

participação masculina nos métodos de nascimento. As auxiliadoras deste 

processo, como as parteiras, que além de ajudar as mulheres no processo do 

parto também utilizavam de métodos naturais de alívio da dor, por muitas 

vezes eram desacreditadas e foram perdendo lugar ao médico. No século XIX, 

em conjunto com as primeiras universidades do país, foi implementada a 

hospitalização dos cuidados e o questionamento do trabalho das parteiras 

(SEIBERT et al., 2005).  

Como Diniz (2009) ressalta, as questões de gênero são fortemente 

observadas nesse processo por conta da cultura do controle sexual e 

reprodutivo feminino. Essas questões se enfatizam pela visão de que o corpo 

da mulher seria algo que necessita ser observado e regulado, por conta de 

uma ideia de que o mesmo é imprevisível e defeituoso, o que fortalece uma 

ideia de culpabilização das mulheres por sua sexualidade, algo que não 

acontece desta forma com os homens.  

A inserção da medicalização foi vista pelas mulheres da época como 

forma de não sentir mais dor ao parir e também como forma de demonstração 

de poder. Isso se dava porque quando estas mulheres tinham o auxílio 

médico/hospitalar durante este processo, significava que seus maridos tinham 

maior poder aquisitivo. Para as mulheres que não tinham poder aquisitivo 

suficiente para obter esse tipo de cuidado, pouco havia mudado até então 

(DINIZ, 2009). 

Ainda segundo Diniz (2009), os procedimentos de parto hospitalar e o 

afastamento da participação feminina nos processos de nascimento passaram 

a ser mais comuns ainda ao longo do século seguinte, bem como as 



 

 

intervenções cirúrgicas e medicamentosas a partir do modelo tecnocrático de 

parto.  

Assim, consideramos interessante, a partir deste trabalho, refletir sobre 

como este modelo de atenção ao parto é constituído e também sobre as 

tentativas das práticas de cuidado atuais para retomar a visão do parto como 

um fenômeno natural, bem como trazer a mulher novamente ao papel de 

protagonista e ator importantíssimo durante o parto e nas práticas de cuidado 

com a gestação e puerpério. 

 

O modelo tecnocrático e a humanização do parto 

 

O modelo tecnocrático é um modo de funcionamento social onde há a 

predominância do método técnico sobre os outros tipos de conhecimento. 

Podemos dizer que este modelo na saúde fortalece a visão da ciência como 

uma verdade absoluta, promovendo, no momento do tratamento, a separação 

do sujeito em corpo e mente. Este aspecto do cuidado no modelo tecnocrático 

é fortemente ligado à situação econômica e social que envolve o sujeito, sendo 

que a ciência corrobora esta forma de pensar-cuidar (PASCHE et al., 2010). 

O parto, neste modo de funcionamento, é visto então como algo 

separado de todos os outros aspectos da existência do sujeito. Portanto, junto 

do modelo tecnocrático, é fortalecida a visão da mulher como paciente, 

promovendo o distanciamento de sua autonomia sobre a decisão do que será 

feito, promovendo também o afastamento de sua família, e a separação da 

mesma e do bebê no nascimento por conta da ida para o berçário, como se o 

parto fosse um procedimento patológico e estes métodos de controle fossem 

garantir uma segurança maior para a criança e a mãe (DAVIS-FLOYD,2000).  

O que se observa é que esta imposição pode acarretar não só danos 

físicos à mulher, mas também sociais e psicológicos. O Brasil, comparado a 

outros países, é um dos lugares com maiores taxas de cesáreas, e a 

medicalização e a conveniência do uso tecnológico têm influência extrema 

neste processo (PASCHE et al., 2010).  

A visão da cirurgia cesariana, como um método tecnológico seguro à 

gestante e ao bebê no trabalho de parto, fortaleceu a popularização desta via e 

fez com que a mãe fosse parar em segundo plano no processo do parto, no 



 

 

sentido de que passou a ser objeto do nascimento do bebê ao invés de 

protagonista de seu parto (NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005). 

Segundo a OMS (1985), além da proposta de redução dos 

procedimentos de intervenção no processo do parto (utilizando apenas em 

casos onde há necessidade real), é proposto também o acompanhamento do 

parto pelo pai da criança ou algum outro acompanhante, o alojamento de mãe 

e bebê juntos, assim como o aleitamento logo após o parto. Começa-se, então, 

a fortalecer um movimento de busca pela humanização do parto e diminuição 

dos procedimentos desnecessários durante o mesmo, o vendo como natural, e 

não como uma patologia. 

A partir dos anos 1950, inicia-se o movimento que visa acolher o parto 

como um evento mais prazeroso, utilizando de técnicas de comportamento 

para controle da dor, chamado de “Parto Sem Dor”. Com seu desenvolvimento 

ao longo dos anos, confere-se a este processo uma visão mais ampla com a 

inclusão da participação do pai e a visão do “casal grávido”1, a participação de 

ambos na criação da criança, a dimensão do parto na sexualidade da mulher e 

a percepção do bebê como detentor de individualidade desde recém-nascido, 

além da inserção de métodos que não eram medicamentosos no cuidado com 

a saúde. Os processos até o parto, que foram baseados nesta linha de 

cuidado, no Brasil, eram mais voltados para famílias de classe média. Este 

movimento também critica a concepção da medicina baseada em fatos 

considerados ultrapassados e que não tem base científica concreta 

(TORNQUIST, 2002).  

O modelo de humanização do parto vem como um processo de respeito 

à escolha da gestante, utilizando de meios como o resgate do parto como um 

processo natural, tendo a participação da mulher como necessária e 

fundamental, fortalecendo sua tomada de decisões e a participação da família 

da mesma no processo até o parto. 

Isso significa voltar a atenção para o processo entre a mãe - como um 

sujeito com o poder de ação e decisão - e seu bebê, sem deixá-la em segundo 

plano. Desta forma, a ação do profissional de saúde que acompanha esta 

gestação é no sentido de fortalecimento da mãe como sujeito neste processo, 

                                                        
1 Termo utilizado para nomear o casal que espera pelo nascimento de uma criança. 



 

 

buscando auxiliar a mãe e a família nesse momento de fortalecimento e 

preparação para o nascimento. 

O diálogo com a saúde coletiva e órgãos públicos acrescenta a este 

movimento a busca pela ampliação do espaço onde tem participação. Mesmo 

em locais mais remotos, há a tentativa de trabalhos de capacitação com 

parteiras, pessoas que trabalham em prol da saúde local, ajudando também a 

validar ainda mais este serviço naquele território (PASCHE et al., 2010).  

Pensando no parto como um fenômeno natural conforme as práticas 

anteriores aos modos cirúrgicos, tanto a natureza quanto a cultura devem ser 

levadas em conta ao se pensar o parto como humanizado. Não há como 

separar os aspectos culturais, psíquicos e biológicos da experiência geral da 

parturição.  

O movimento busca então resgatar com estas mulheres passando pelo 

processo de maternidade, o sentido do que é poder e saber feminino, que 

transpassam em diversos setores da vida ou da natureza feminina e que 

muitas vezes se tornam esquecidos ou eliminados pelo controle das práticas. É 

necessário, então, um processo de “aprender a parir”2 (TORNQUIST, 2002).  

        O empoderamento da mulher é um processo fundamental no modo de 

conhecer sua natureza. Apesar disso, é necessário o cuidado com a forma de 

utilização deste discurso, para não cair na armadilha de novamente ditar 

conhecimentos para estas mulheres ou de, ao colocar a maternidade como 

algo da natureza feminina, produzir opressões ou regras inflexíveis. O processo 

deve ser de informação para que seja da mulher a decisão do que é melhor 

para si (TORNQUIST, 2002). 

     O cuidado em saúde se dá como parte importante no processo de 

maternidade. Através das políticas públicas existentes no âmbito da saúde, o 

objetivo principal é que estas mães possam ser acolhidas integralmente, 

respeitadas e que tenham a possibilidade de produção de sentido próprio para 

o momento do parto. O cuidado consegue se apresentar como a ferramenta de 

fortalecimento do vínculo da mãe com o serviço de saúde. Este cuidado não 

tem a possibilidade de acontecer de maneira linear, mas sim como uma 
                                                        
2 Termo utilizado para remeter ao processo de naturalização do parto, onde há o fortalecimento da 

percepção da mulher como capaz de parir de forma natural, pois seu corpo é detentor desta 

possibilidade. 



 

 

possibilidade de construção conjunta entre órgãos institucionais, os usuários e 

os profissionais dos serviços (SEIBERT et al., 2005).  

A escuta acolhedora, neste âmbito, também é ferramenta importante no 

processo de cuidado em saúde, pois através dela, há a possibilidade de 

aproximar as mulheres dos serviços que podem fornecer um suporte 

integralizado para as mesmas tanto durante o pré-natal quanto no pós-parto. 

A escolha sobre a forma como o parto vai acontecer deve ter como 

instrumento ativo a participação da mulher, a qual pode tomar suas decisões 

baseadas no próprio bem-estar e de seu bebê. Esta decisão muitas vezes é 

influenciada por diversos fatores como experiências próprias ou de pessoas 

próximas, alguns receios prévios, opiniões de familiares, questões relacionadas 

a dores e outros aspectos que a gestante considera (CUNHA, 2012).  

Segundo a pesquisa de Melchiori et al. (2009), as mulheres que decidem 

pelo parto cesariana são também motivadas por sugestão médica, por acreditar 

que a dor é menor e que o processo de trabalho de parto também é menor.  Já 

as mulheres que optaram pelo parto normal, na maioria das vezes, são 

motivadas pela crença de que o parto será melhor para si e para seu bebê, 

pela rapidez na recuperação, por não ficar com cicatrizes ou por sugestão 

médica também. Desde os relatos de outras mulheres que passaram por algum 

parto até os receios de uma experiência desconhecida, muitos são os motivos 

pelo qual o tipo de parto foi escolhido por cada uma delas.  

A cirurgia cesárea teve um aumento há algumas décadas entre as 

mulheres de diversas classes sociais e níveis socioeconômicos e, apesar 

disso, há uma vontade de boa parte das mulheres consultadas na pesquisa de 

Melchiori et al. (2009) de ter seus bebês através do parto normal.  

 O trabalho de Hopkins, publicado em 2000, já destacava que a 

quantidade de partos realizados de maneira cirúrgica pode chegar a até 90% 

em hospitais particulares, enquanto, segundo a OMS, este número deveria se 

aproximar de 15%. Seu trabalho já sinalizava que, ao mesmo tempo em que o 

número de cesarianas ainda é alto, há uma movimentação condizente com a 

busca das políticas de saúde atuais para que os partos sejam normais quando 

possível. Hopkins, então, já demonstrava que a visão das mulheres sobre o 

parto como um acontecimento natural influencia nesse movimento de aumento 

procura pelos partos normais. 



 

 

Trazendo um dado mais recente, segundo a pesquisa Nascer no Brasil 

(LEAL et al., 2014), 52% das 23.894 mulheres que participaram do inquérito 

entre fevereiro/2011 e outubro/2012 optaram por cesarianas. Porém, na linha 

do que Hopkins (2000) também já apontava, verificamos que, em 2014, 88% 

dos partos no setor privado ainda são cesarianas, sendo que, entre toda a 

população entrevistada, 70% das mulheres referem que foram desencorajadas 

a optarem pelo parto normal durante as consultas de pré-natal.  

Para que mudar este quadro, as gestantes consultadas no trabalho de 

Melchiori et al. (2009) reforçaram como fatores positivos no momento do parto 

a importância da presença de um acompanhante, bem como do profissional 

que as acompanhou durante a gestação.  

Esse processo de acompanhamento das gestantes buscando 

compreender como tem sido esta experiência de gestação é visto como 

imprescindível enquanto instrumento para que a equipe de saúde possa 

aprimorar sua forma de acolher as gestantes, e também para que as mesmas 

tenham um suporte maior durante este momento. 

No trabalho com as gestantes, o cuidado acolhedor e a escuta são 

importantes ferramentas para auxiliar estas mulheres a passar por sua 

experiência de maternidade se sentindo suportada não só por sua família, mas 

também pelo serviço de saúde que a acompanha neste momento, contribuindo 

para uma vivência da relação de si com as experiências do parto e do pós-

parto de forma mais favorável possível (CARRARO et al., 2008). 

A gravidez é um momento de preparação para receber uma nova vida 

no meio familiar e é necessário trabalhar para que a gestante consiga vivenciá-

lo desta forma. O parto é o momento onde essa chegada acontece e ela pode 

se dar de forma tranquila ou de forma turbulenta. Durante a gestação e mesmo 

do parto, o suporte dos serviços de saúde é importante para o desenvolvimento 

desta gestação da forma mais saudável possível.  

Um dos métodos que consegue aproximar serviço de saúde e mulheres 

que estão vivenciando a maternidade são os grupos de gestantes. Estes se 

propõem a ser um momento para que as mulheres troquem experiências sobre 

este tempo gestacional e falem sobre suas angústias, expectativas, questões, 

relações com seu corpo e sua vivência enquanto mãe que está se preparando 

para receber uma vida, além de possibilitar um suporte mais próximo para que 



 

 

estas mulheres possam ser atuantes enquanto protagonistas desse cuidado de 

si durante sua gestação, e se sintam mais confiantes em si mesmas com 

relação ao parto. 

Um exemplo da efetividade deste trabalho é descrito por Gomes e 

Guedes (2004) em um grupo guiado pela estagiária de psicologia com o 

suporte da assistente social e da enfermeira no modelo de sala de espera das 

consultas pré-natal com as gestantes, através de conversas voltadas para as 

questões da maternidade, com o espaço necessário para que as mulheres se 

expressassem dentro de suas experiências e as profissionais interferindo junto 

ás falas das mesmas quando necessário.  

A atuação destas profissionais se dá no sentido de dar suporte através 

de suas áreas de orientação para que estas mulheres tivessem maior contato 

com as questões das mudanças do organismo durante a gestação e também 

sobre os direitos das mesmas. Através das respostas das mulheres às 

perguntas feitas pela estagiária, a experiência das mesmas pode tomar novos 

significados para elas.  

Diante das experiências das mulheres em relação ao momento de 

transformação que vivem durante a gestação e ao serviço de saúde que as 

acompanha nesse processo, promovendo o cuidado em saúde e procurando 

auxiliar na produção de sentido da maternidade, se faz necessário 

compreender como os serviços de saúde se constituem como um amparo para 

as gestantes e quais políticas de saúde levaram a essa busca por localizar a 

mulher como detentora das decisões sobre sua gestação e também como 

participante ativa do parto. A partir disso, no Brasil, a Rede Cegonha vem para 

fortalecer e ampliar outras políticas de saúde relacionadas a mulher e ao bebê, 

e também para facilitar a construção de novos métodos de cuidado. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 2 – O desafio frente ao modelo tecnocrático: 
articulando o suporte ao cuidado 
 

A portaria N° 1.459 de 24 de junho de 2011 regulamenta a implantação 

da Rede Cegonha no Sistema Único de Saúde. A mesma foi criada pensando 

no fortalecimento dos cuidados relativos às gestantes e seus bebês, garantindo 

que as mulheres possam ter direitos assegurados no que diz respeito ao 

cuidado humanizado em pré-parto, parto e puerpério, bem como ao cuidado e 

ao desenvolvimento da criança até os 24 meses.  

É garantido à gestante, pela portaria, que seu parto ocorra na 

maternidade mais próxima de onde a mesma reside. Além disso, como mais 

uma das ações para articular a transformação do modelo tecnocrático, a Rede 

Cegonha visa reduzir a mortalidade materna e infantil com o auxílio do cuidado 

neonatal. Esta portaria também visa garantir o direito sexual e reprodutivo de 

homens e mulheres, jovens ou adultos, respeitando os aspectos da diversidade 

cultural, racial e étnica.    

A Rede Cegonha busca ampliar o fortalecimento do atendimento às 

gestantes na rede de saúde, de forma que estas tenham acesso ao cuidado e 

atendimento com maior qualidade durante sua gestação, no momento do parto 

e no pós-parto.  

Este trabalho tem se desenvolvido de maneira positiva em muitos 

lugares onde se faz presente. O pré-natal é um dispositivo de cuidado 

importante para que as gestantes e os seus bebês possam ser acompanhados 

quanto a sua saúde, para que as mães possam tirar dúvidas sobre o processo 

de gestação, sobre os cuidados de si e para que possam se empoderar de sua 

vivência e se preparar para o parto da melhor maneira possível (Guerra; Jucá, 

2016).  

Entretanto, em algumas situações há a dificuldade de se aderir ao 

acompanhamento pré-natal para algumas mulheres devido a diversos fatores 

relacionados não só a si mesma, mas também ao próprio sistema de saúde e a 

questões pessoais e familiares. O estudo de Guerra e Jucá (2016) demonstra 

um pouco deste tipo de relação em uma maternidade pública de Salvador-BA.  

A descoberta da gravidez, o fato de ser uma gravidez desejada ou 

inesperada e as relações das mães com os genitores têm influência na maneira 



 

 

como as mesmas lidam com a gestação. Em alguns dos relatos onde a mãe 

não está se relacionando mais com o pai da criança quando descobre ou 

vivencia a gravidez, ou nas situações em que a gestação foi inesperada, há o 

relato de que vivenciar essa experiência com estas características é um 

processo difícil para as mesmas (GUERRA; JUCÁ, 2016).  

A tentativa de interrupção da gestação em alguns relatos, seja por uso 

de substâncias psicoativas (que podem estar presentes durante os outros 

momentos da gestação) ou através de métodos abortivos também é um ponto 

importante no meio deste processo de não-aceitação da gravidez.  A visão da 

gestação como tranquila ou não tranquila, em alguns casos tem relação 

também com esta gestação ser inesperada ou planejada (GUERRA; JUCÁ, 

2016). 

A menor adesão ao atendimento pré-natal também tem forte relação 

com o momento da descoberta da gestação, pois quanto mais tardia menor é a 

quantidade de consultas para o acompanhamento da mãe e da criança. Há 

também o fato de que quanto mais difícil é para a mulher se assumir como 

grávida, mais demorado é o início do pré-natal. Além disso, esta maternidade 

só acolhe para pré-natal as gestações de até 12 semanas. Com isso, estas 

mães que descobriram ou aceitaram a gestação em um período posterior não 

tiveram a possibilidade deste acompanhamento pré-natal (GUERRA; JUCÁ, 

2016). 

Poucas das gestantes entrevistadas no estudo a que nos referimos não 

tiveram nenhuma motivação em fazer o acompanhamento pré-natal. Em 

apenas um dos casos relatados, a gestante foi ao local das consultas apenas 

uma vez para fazer os exames que dizem como está a saúde da criança e a 

ultrassonografia para descobrir o sexo do bebê.  

Segundo as autoras, a participação da família no suporte à gestante 

influencia diretamente no processo de acompanhamento pré-natal. Algumas 

gestantes vão acompanhadas de suas mães ou outros parentes e, quando não 

há a presença do pai da criança, seja apenas numa consulta em que o mesmo 

não possa comparecer ou em gestações em que o pai não participa, estes 

parentes se tornam um suporte direto das mulheres. 

As modificações relacionadas à vida profissional e pessoal da gestante, 

quando se descobre neste estado, têm participação significativa nas decisões 



 

 

que a mesma necessita tomar durante a gestação. Possíveis posicionamentos 

de rejeição da família, ou do parceiro ou pai da criança, influenciam muito em 

como a mesma se sente e em como ela reage à gestação (GUERRA; JUCÁ, 

2016). 

O momento da gestação faz com que a mulher possa lidar com várias 

questões vividas anteriormente à mesma, pois é uma fase onde busca se 

preparar para se tornar mãe ou vir a ser mãe novamente. Por conta disso, 

observa-se que a relação dela consigo mesma, com as pessoas que a cercam 

e com sua vida, de uma forma geral, podem se modificar fortemente 

(GUERRA; JUCÁ, 2016).  

O momento do parto faz com que a mulher se confronte com um bebê 

real, que até então era o produto das suas expectativas, e ter que lidar com 

essa nova realidade sobre si mesma e seu bebê, é uma transformação de forte 

impacto para esta mãe. Sua recuperação do momento do nascimento do bebê 

e os primeiros momentos de convivência com a criança, onde se está 

aprendendo pouco a pouco como lidar com o mesmo, é intenso e pode fazer 

com que a mulher lide com diversos sentimentos. A experiência é sempre 

variada, mesmo que a mulher tenha tido outras gestações, pois cada uma 

carrega suas particularidades e favorece a produção de diversos significados 

para a mãe. O suporte emocional a mesma recebe nesse momento se faz 

imprescindível para que ela possa produzir suas próprias formas de lidar com 

sua recuperação, a percepção da criança recém-nascida como um bebê real, 

os cuidados com este bebê e com a nova realidade de si e de sua família 

(GUERRA; JUCÁ, 2016). 

Por conta dessas várias situações acontecendo ao mesmo tempo, a 

mãe em alguns momentos pode vivenciar esse processo de descoberta de si 

mesmo e de seu bebê com sentimentos mais ansiosos ou depressivos, pois 

essas mudanças interferem muito na experiência da mulher e também em seus 

sentimentos. Nos primeiros três meses de vida da criança, principalmente, 

ocorre o momento de criar vínculos, se adaptar ao cuidado e começar a 

entender as necessidades do bebê e sentimentos através de uma relação que 

é não-verbal, isto é, de se acostumar com sua nova realidade e de se 

compreender neste processo (GUERRA; JUCÁ, 2016). 



 

 

Segundo as autoras, a Rede Cegonha é parte importante nessa 

caminhada pela melhoria na qualidade do cuidado em saúde para as mães. 

Pode-se considerá-la como conjunto de políticas de saúde visando à 

humanização do parto e do atendimento durante o processo de maternidade 

dando suporte ao cuidado com mãe e bebê, prezando pela manutenção dos 

direitos humanos e buscando a redução da mortalidade infantil e materna, bem 

como fortalecendo a possibilidade de garantia dos direitos reprodutivos dessas 

mulheres. Sua busca é pelo fortalecimento da mulher enquanto protagonista e 

indivíduo capaz de passar pelo parto de forma natural e saudável.  

          Levando em consideração as diferenças entre mulheres, a Rede 

Cegonha busca a equidade de acesso ao cuidado, para que todas as mulheres 

possam ter suporte dentro das demandas apresentadas. Sua inserção ainda 

não é presente de forma integral em todas as partes do país, mas onde a Rede 

Cegonha está em ação, há melhorias acontecendo no que diz respeito à 

humanização do parto e do processo de cuidado materno-infantil de uma forma 

geral (GUERRA; JUCÁ, 2016). 

Como a gestação é um processo que movimenta completamente a vida 

de uma mulher, a participação familiar no suporte à gestante é imprescindível 

para que a experiência destas mulheres frente à maternidade tenha um maior 

suporte. A presença de um acompanhante, geralmente o parceiro ou um 

familiar próximo, no pré-natal e no parto auxiliam para que a mulher tenha 

segurança emocional maior durante o processo. A participação do parceiro no 

processo da gestação como um todo faz com que esta experiência não seja 

algo vivenciado apenas pela mulher, mas sim por ambos e contribui para que 

seja um momento transformador para eles enquanto constituintes de uma 

família que está em crescimento. Durante o processo do parto, a presença do 

companheiro faz com que os vínculos sejam fortalecidos e que essa vivência 

da gestação passe a ter um significado concreto para os mesmos.  

A lei nº 11.108, também conhecida como lei do acompanhante, assegura 

que durante o pré-natal, na preparação, no momento do parto e no pós-parto 

imediato no hospital, é direito da mulher ter um acompanhante de sua escolha 

independentemente do hospital ser público ou privado ou do tipo de parto da 

gestante. O cumprimento desta lei tem sido importante para que as gestantes 

se sintam mais acolhidas e mais satisfeitas quanto ao seu pré-natal e ao parto. 



 

 

Ter alguém de sua confiança como referência é garantia de que não está 

sozinha ou desamparada durante o parto. 

A presença desta pessoa para acompanhá-la neste momento tem papel 

pontual no que diz respeito a como a mulher se sente durante o parto. Este 

acompanhante deve atuar como um suporte para que a mesma se sinta mais 

segura, portanto o mesmo deve estar em sintonia com o papel que atua 

naquela dinâmica. No entanto, as situações em que as mulheres passam pelo 

processo sem algum tipo de acompanhante ocorrem em grande quantidade por 

conta da legislação estar sendo descumprida por parte do serviço de saúde 

que a mesma está sendo acompanhada (DINIZ et al., 2014).  

Segundo a pesquisa de Diniz et al. (2014), muitas destas mulheres não 

conheciam a possibilidade de ter acompanhantes no parto garantida por lei, ou 

acreditavam que só seria possível ter alguém ao seu lado em alguns tipos de 

partos específicos. Nessa amostra, a incidência deste tipo de desinformação ou 

resistência ao cumprimento desta lei é maior nos serviços públicos do que nos 

serviços privados. Os hospitais que são considerados amigos da criança ou 

referenciados pelo parto humanizado são os que mais tiveram gestantes com 

acompanhantes na maior parte do processo. Nos casos em que a mulher tinha 

acompanhante na maioria do tempo, ou durante todo o processo, a quantidade 

de relatos de violência durante o parto foi menor do que nas situações em que 

a gestante não tem acompanhantes.  

Algumas das mulheres entrevistadas que passaram por parto cirúrgico e 

que tiveram seus acompanhantes apenas em parte do processo de parto, 

relataram o pós-parto imediato como a pior parte da experiência como um todo, 

uma vez que geralmente eram separadas de seus recém-nascidos e estavam 

sem seu acompanhante, e ainda com o agravante da impossibilidade de se 

mover devido a anestesia (DINIZ et al., 2014). 

Mesmo nos casos em que as mulheres sabem que tem direito ao 

acompanhante, algumas não confiam que seus direitos serão garantidos e 

geralmente isso tem ligação com o fato de que parentes ou amigas desta 

gestante já passaram pela situação de ter a presença do acompanhante 

negada em algum momento do processo (DINIZ et al., 2014). 

Para complementar, podemos destacar de forma geral que as novas 

políticas de saúde relacionadas a melhoria do cuidado materno e infantil 



 

 

durante pré-natal, parto e puerpério, ampliadas com a criação da Rede 

Cegonha e de outras leis que dão suporte aos direitos da mulher, estimulam a 

produção de novas formas de cuidado com relação as mulheres que passam 

pelo processo de maternidade. A partir disso, há um fluxo favorável a ruptura 

com o pensamento de que a mulher que está grávida é parte de um processo 

onde ela não tem participação ativa no que diz respeito ao cuidado de si, 

principalmente durante o próprio parto.  

Com estas observações, a finalidade das práticas fortalecidas pela Rede 

Cegonha e os mecanismos de cuidado atuais é fornecer meios de cuidado em 

saúde, auxiliando também o trabalho de empoderamento feminino no sentido 

de que a mulher tenha a possibilidade de se reconhecer enquanto agente 

principal no parto e que se fortaleça enquanto detentora das decisões 

relacionadas a sua gestação e ao nascimento da criança, tendo espaço para 

expor seus sentimentos e dúvidas, medos e experiências, de forma que isso 

possa ser acolhido pelos serviços de saúde.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Capítulo 3 – Gestação, parto e puerpério: as percepções que 
encontramos 

 

A partir dos relatos das mulheres entrevistadas na maior parte dos 

estudos aos quais nos referimos, há a necessidade de compreender o que 

estes relatos apresentam sobre a percepção destas mães com relação ao 

cuidado que receberam durante o início dos seus processos de maternidade e 

sobre como esta maternidade se apresenta e é vivenciada pelas mesmas, com 

seus medos, incertezas, vitórias e expectativas. 

A participação das mulheres na medicina e o do desenvolvimento 

profissional em outras áreas são fatores importantes para o crescimento do 

estudo sobre a maternidade, partindo de mulheres que já passaram pelo 

processo. Essa movimentação é interessante e tem grande importância, pois, 

além dos materiais acadêmicos consultados para a construção teórica dos 

seus trabalhos, a experiência vivenciada produz questionamentos e estimula as 

mesmas a falarem sobre isso para outras mulheres (LIMA, 2016).  

As expectativas, experiências e vivências das mulheres são 

imprescindíveis para que se compreenda como a maternidade se apresenta 

para quem relata. Tostes e Seidl (2016) observam os relatos de 18 primigestas 

no último trimestre de gestação que foram entrevistadas sobre suas 

expectativas em relação ao parto e a preparação para o mesmo.  Lopes et al. 

(2005) também trazem um estudo baseado nos relatos de 28 mulheres entre 

20 e 37 anos de idade, residentes da região metropolitana de Porto Alegre-RS. 

As mães foram entrevistadas para que relatassem suas expectativas com 

relação ao parto e, 3 meses após o nascimento da criança, para que 

relatassem suas experiências de maternidade até então e que contassem 

como foi a experiência do parto.  

As entrevistas realizadas por Tostes e Seidl (2016) trazem relatos das 

gestantes primíparas e que estão no último trimestre da gestação, onde foram 

consultadas em relação a alguns aspectos específicos da gravidez, sendo 

estes as expectativas sobre parto, o parto como tema no pré-natal, preferência 

pela via de parto e o sentimento de preparo e confiança para o parto. 

As preferências por parto normal na amostra utilizada no trabalho de 

Tostes e Seidl (2016) foram maiores que as preferências pelo parto cesárea, 



 

 

além de algumas mulheres que não tinham preferência pela via de parto. As 

mulheres que escolheram parto normal relataram ter feito sua escolha por 

conta de uma recuperação mais rápida, por ter medo da cirurgia e por ser um 

meio mais seguro/menos arriscado para si mesma e para o bebê. As gestantes 

que escolheram parto cesárea relataram suas escolhas por conta de medo da 

dor durante o parto, de uma sensação maior de segurança e da possibilidade 

de previsão do nascimento nos casos em que a cirurgia é marcada 

previamente. Algumas tiveram a escolha sobre a forma de parto modificada ao 

longo da gestação e, segundo as autoras, alguns estudos mostram que essa 

mudança, em diversos casos, pode ser influenciada pelos médicos que 

acompanham as gestantes, pois os mesmos “indicam” fatores no 

desenvolvimento da gestação que poderiam tornar o parto cirúrgico o mais 

adequado3. 

Quanto ao sentimento de estar preparada para o parto, Tostes e Seidl 

(2016) apontam que, no que estudo que realizaram, três mulheres se disseram 

preparadas, mas ao longo dos relatos, demonstram inseguranças e dúvidas 

sobre o acontecimento. Cinco mulheres relataram se sentirem preparadas para 

o parto, o que aparentemente tem relação com se sentirem informadas sobre o 

processo. Dez mulheres disseram não se sentir preparadas para o 

acontecimento e relatam não ter a sensação de estarem informadas e 

confiantes o suficiente.  

Durante o pré-natal das gestantes entrevistadas por Tostes e Seidl 

(2016) o parto não havia sido um assunto abordado nas consultas da maior 

parte das entrevistadas, num total de treze. Algumas delas não sentiam a 

necessidade de falar sobre isso no momento, preferindo deixar para mais 

próximo do parto. Cinco gestantes relataram apreensão com relação a isso 

                                                        
3 Materiais consultados por Tostes e Seidl (2016) para a construção desta conclusão:  

Basso, J. F., & Monticelli, M. (2010). Expectativas de participação de gestantes e acompanhantes para o 

parto humanizado. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 18(3), 97-105. 

Haddad, S. E. M. T., & Cecatti, J. G. (2011). Estratégias dirigidas aos profissionais para a redução das 

cesáreas desnecessárias no Brasil. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, 33(5), 252-262. 

Hodnett, E. D., Gates, S., Hofmeyr, G. J., & Skala, C. (2007). Continuous support for women during 

childbirth [Intervention review]. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, 2. 

Nascimento, N. M. (2011). A contribuição das tecnologias não-invasivas de cuidado de enfermagem para 

o empoderamento feminino na gravidez e no parto: Adaptação do modelo de promoção da saúde de 

Nola Pender (Dissertação de mestrado, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, RJ, Brasil). 



 

 

pois já estavam perto do momento do parto e a forma como este ocorreria não 

havia sido abordada ainda durante o pré-natal. Quatro gestantes relataram que 

o assunto parto foi abordado de forma superficial durante as consultas, 

portanto não haviam tido informações suficientes sobre o assunto. Apenas uma 

gestante relatou ter tido todas as informações que necessitava sobre o parto. 

Apesar disso, Tostes e Seidl (2016) colocam que dez gestantes relatam 

que o serviço de pré-natal não poderia ajudar no aspecto de preparação para o 

parto, acreditando que não havia nada que pudesse ser realizado durante o 

pré-natal para que se sentissem mais confiantes para o parto. Observando 

isso, pode-se perceber que o pré-natal ainda não é visto tanto como um espaço 

para fornecer suporte para as gestantes, mas sim como um momento de 

acompanhamento do aspecto físico da gestação. Entretanto, oito outras 

gestantes relataram que a maior quantidade de informações sobre o parto, a 

realização do mesmo pelo médico que acompanhou o pré-natal, o suporte 

psicológico durante a gestação, mais palestras sobre gestação e o atendimento 

mais individualizado sobre as necessidades de cada gestante quanto ao parto 

seriam importantes para ajudá-las a se sentirem mais preparadas.  

Metade das gestantes entrevistadas, ainda neste referido estudo, deram 

relatos relacionados ao que esperam sobre o parto quanto ao medo de que o 

mesmo seja doloroso por conta de terem tido referências do parto como 

momento de dor, mal-estar e sacrifício vistos como "sofrimento necessário". 

Algumas destas mulheres relataram o medo do parto ser um momento de dor 

tão intensa que não conseguiriam suportá-lo. Dez gestantes entrevistadas 

relataram o receio do acontecimento de complicações para si mesma ou para 

seu bebê, assim como a preocupação com a necessidade do parto cesárea e 

da sua recuperação, além também do medo de morrer durante o parto. O 

momento de parir se apresenta em algumas situações como um fato que gera 

ansiedade e insegurança nas gestantes, principalmente quanto a sua 

capacidade ou não de parir através do parto normal, pois conhecem relatos de 

pessoas que não conseguiram realizar o parto desta forma (TOSTES & SEIDL, 

2016).  

O medo de a dor ser um fator incapacitante no processo de parir, e o 

medo de estarem expostas a procedimentos invasivos e que as deixariam 

desconfortáveis, além da possibilidade de ocorrer algum tipo de maus tratos 



 

 

por parte dos profissionais durante o parto foram questões preocupantes para 

algumas gestantes. A apreensão quanto a não ter o direito ao acompanhante 

respeitado ou de não conseguir ficar internada em uma primeira vez e ser 

mandada para casa algumas vezes também foram preocupações relatadas por 

gestantes consultadas. Além disso, houve gestantes que relataram preferir não 

pensar muito sobre o acontecimento do parto, pois esta ação as traria 

ansiedade e medo. O parto em oito relatos foi descrito como um momento de 

felicidade. No entanto, esta forma de relatar o acontecimento não se dá pelo 

parto em si, mas pelo que o mesmo trará para estas mulheres: a chegada de 

seus bebês. Isso leva a reforçar o que também se observa em outros materiais 

bibliográficos, que é a perspectiva do parto como um acontecimento temido e 

que produz sofrimento e dor, e por conta disso, dificulta a possibilidade de 

vivenciá-lo como algo produtor de sentimentos positivos e prazerosos 

(TOSTES & SEIDL, 2016).  

Nas entrevistas realizadas por Lopes et al. (2005), onde pode-se 

observar que as expectativas das gestantes em relação ao parto têm muito a 

ver com as expectativas em relação a si mesmas na maior parte dos relatos, 

em alguns a expectativa era relacionada a si mesma e ao bebê, e em apenas 

uma a expectativa era relacionada apenas ao bebê.    

Muitos destes relatos eram voltados para as expectativas negativas, 

como o medo de que algo relacionado à saúde de seu bebê acontecesse, de 

que o mesmo nascesse prematuro, preocupações com a dor do parto e com 

não ser capaz de reconhecer os sinais do momento do parto, de não saber 

controlar o parto bem como medo de não saber como agir durante o mesmo 

(LOPES, et al., 2005). 

Como expectativas tanto positivas como negativas, as gestantes 

entrevistadas, ao conhecerem experiências de outras familiares que pariram 

rapidamente, relatam não ter preocupações com este acontecimento de fato, 

mas sim com o que precede o parto, como os preparativos, a lavagem 

intestinal que o hospital costuma realizar nas gestantes e a ida ao hospital em 

si. Apenas uma gestante relatou expectativas positivas, comentando sobre sua 

confiança na equipe médica e que estava tranquila por conta disso. Um número 

considerável de gestantes não relatou nenhuma expectativa e, segundo a 

análise dos autores, este acontecimento pode ter mais a ver com a quantidade 



 

 

de sentimentos e expectativas sobre o parto do que com uma ausência de 

expectativas (LOPES et al., 2005). 

Com relação à experiência do parto, a maioria das gestantes relataram 

sentimentos sobre si mesmas, algumas relataram sobre seus bebês e sobre si 

mesmas e apenas uma relatou sentimentos apenas sobre o bebê. Os 

sentimentos negativos relatados foram relacionados à dor, a ter sofrido com a 

duração do processo, aos sentimentos de incapacidade, ao medo da morte, da 

anestesia, além do mal atendimento relativo ao tratamento da equipe de saúde. 

Os relatos de sentimentos positivos e negativos se caracterizam por estes 

sentimentos negativos durante o parto, mas que levam a sentimentos positivos 

após o nascimento da criança. O número de mães que não relataram 

sentimentos foi menor do que o número de mães que não relataram 

expectativas. Algumas destas mulheres que não relataram expectativas em 

relação ao acontecimento em entrevista anterior, por exemplo, no segundo 

momento relataram sentimentos positivos (LOPES et al., 2005).  

No caso desse não-relato das expectativas, os autores comentam sobre 

a possibilidade desta ação funcionar como um mecanismo de defesa para que 

elas possam lidar com as ansiedades presentes neste final de gestação. Após 

o parto, os relatos positivos com relação às expectativas quanto ao 

acontecimento foram ampliados, bem como os sentimentos positivos sobre o 

mesmo depois desses 3 meses. A pouca produção de expectativas das mães 

sobre seus bebês durante a gestação leva a considerar neste trabalho que isso 

ocorre para que mãe e criança sejam protegidos da frustração que poderia 

ocorrer em um processo onde houvesse idealização do bebê, do cuidado com 

o mesmo e da maternidade em geral, pois essa criança idealizada é diferente 

do bebê real e as características idealizadas da possível experiência 

frequentemente não se assemelham às experiências reais da maternidade 

(LOPES et al., 2005). 

O relato do parto com dor, como um parto ruim, tem relação com as 

crenças sociais de que algo que acontece com dor não é bom. Ao mesmo 

tempo, os relatos da dor do parto como algo positivo têm a ver com a cultura do 

cristianismo que prega o sofrimento durante o parto como acontecimento 

destinado a quem dá à luz. Os relatos de sentimentos positivos e negativos 

segundo Lopes et al. (2005) podem estar relacionados com o fato de que as 



 

 

mesmas tinham expectativas negativas sobre o acontecimento e após o 

mesmo, perceberam que foi melhor do que esperavam ou então podem ter 

relação com alguma possível minimização de culpa por não ter gostado do 

processo do parto. Os relatos de sentimentos positivos, nesta amostra, vieram 

em uma quantidade considerável das mulheres que tiveram parto cesáreo.  

O parto é um momento que é marcado por várias emoções e sensações 

e o cuidado em saúde voltado para este momento deve ser pautado pelo 

respeito com as mulheres (LOPES et al., 2005). 

Os grupos de gestantes têm importância para o momento em que essas 

mulheres e suas famílias vivenciam, pois é um espaço onde ocorre a troca de 

experiências e sentimentos em relação ao momento destas famílias. Sartori 

(2004), ao observar a dinâmica de um grupo de gestantes, traz considerações 

sobre o trabalho de grupo e as funções terapêuticas do mesmo para as 

gestantes entrevistadas. As mulheres que participaram do grupo realizado na 

UNIJUÍ, no Rio Grande do Sul, relataram quais os resultados da participação 

nas atividades do mesmo na experiência de gestação. 

Em seus relatos, as mulheres afirmam que o grupo serviu como um 

espaço em que as mesmas puderam perguntar coisas das quais tinham 

dúvidas, compartilhar coisas que aprenderam com suas experiências, aprender 

coisas novas e de certa forma se tranquilizar com relação a sua gestação de 

acordo com o que vai sendo compartilhado neste espaço. É o espaço onde 

podem ser “só gestantes”4, independentemente de suas tarefas e funções fora 

do momento do grupo (SARTORI, 2004). 

Através do modo de se relacionar em um espaço grupal, pode-se 

observar que as gestantes naquele momento dividem questões relacionadas a 

essa experiência, apesar de suas vidas pessoais serem diferentes. A forma 

como o grupo se apresenta faz com que os participantes possam reconfigurar, 

dar sentido às experiências vivenciadas e também a apreender informações 

relacionadas ao que passam a conhecer durante a gestação e também trocar 

experiências com relação à sua vivência e ouvir as de outros participantes 

(SARTORI, 2004). 
                                                        
4 Termo utilizado por uma gestante que trabalha na área da saúde e relata sua experiência enquanto 

participante do grupo de gestantes, citado no trabalho de Sartori (2004) como um momento em que ela 

pode estar apenas como gestante no grupo, não como profissional de saúde. 



 

 

A leitura sobre a pesquisa de Apolinário et al. (2016) traz a visão de 

puérperas da cidade de Curitiba-PR sobre as práticas na atenção ao parto e 

nascimento em uma maternidade de referência em situações de risco habitual, 

onde estas mulheres estavam internadas. 

Técnicas como o toque vaginal com curtos intervalos de tempo e 

realizado por profissionais diferentes, a restrição da alimentação e ingestão de 

líquido para as gestantes como um todo, a colocação de acessos venosos para 

possível administração de medicações e a episiotomia são práticas não 

recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e que ocorrem em alguns 

casos nesta amostra de gestantes, mesmo que na minoria deles. No entanto as 

políticas de saúde atuais preconizam que o cuidado à gestante deve se 

distanciar destes procedimentos. Então, no geral, há uma movimentação do 

serviço de saúde no sentido de diminuir as intervenções não humanizadas e 

ampliar os cuidados que não produzam experiências traumáticas relacionadas 

ao parto, e que alguns riscos com relação ao parto e pós-parto sejam 

diminuídos tanto para os recém-nascidos quanto para as mães (APOLINÁRIO 

et al., 2016). 

Algumas práticas que fortalecem o atendimento humanizado são 

observadas no atendimento às mulheres em trabalho de parto, sendo o 

atendimento acolhedor a primeira delas. Entre essas, pode-se relatar que 

muitas mulheres foram auxiliadas e orientadas durante o decorrer do processo 

por profissionais da enfermagem, os quais neste contexto se apresentam como 

promotores de um atendimento humanizado. Além disso, respeitar a 

privacidade da mulher durante o momento pré-parto e durante o parto se faz 

necessário, bem como a importância de manter a gestante informada sobre o 

que a mesma pode necessitar para que se sinta mais segura e confiante ao 

vivenciar este processo. Os meios não farmacológicos de alívio da dor e a 

presença do acompanhante escolhido pela parturiente também são estratégias 

importantes. O contato pele a pele e a busca pela promoção da amamentação 

na primeira hora de vida, são práticas fortalecidas neste ambiente 

(APOLINÁRIO et al., 2016). 

Assim pode-se observar práticas que devem ser extinguidas ou 

diminuídas para que sejam utilizadas apenas quando muito necessárias, assim 



 

 

como há práticas que devem ser promovidas e fortalecidas no campo do 

atendimento à puérpera. 

Cunha (2012) une concepções de mulheres participantes de um grupo 

de gestantes formado por funcionárias de uma empresa estatal sobre assuntos 

relacionados à maternidade, como parto, puerpério e amamentação. Este 

grupo foi conduzido por uma equipe multiprofissional e em alguns momentos 

contava com participação de profissionais convidados para falar sobre diversos 

temas. 

Neste levantamento de informações, pode-se observar que a orientação 

sobre o parto durante a gestação é extremamente importante para auxiliar as 

mulheres que estão passando pelo processo de preparação para o nascimento 

de seus filhos, a fim de que se preparem da melhor forma para um nascimento 

saudável. A importância de a gestante conhecer a maternidade em que o parto 

acontecerá, bem como a orientação para as gestantes sobre o trabalho de 

parto é importante para que a mulher consiga ter consciência do acontecimento 

e da melhor forma para que o parto aconteça (CUNHA, 2012).  

Já os partos cirúrgicos, nas amostras dos relatos trazidos por Cunha 

(2012), apareceram com maior frequência. Foram doze partos cirúrgicos, 

enquanto quatro partos foram normais e uma das mães, que ainda estava 

durante a gestação, não havia decidido por qual tipo de parto teria preferência. 

Todas estas mães relataram que suas informações sobre os tipos de parto 

eram medianas e ocorreram por meios como a leitura.  

Estas atividades, realizadas nas entrevistas de Cunha (2012), mostram 

que as mulheres, em muitos relatos, haviam optado pelo parto cesárea, visto 

como um dispositivo que produziria uma sensação de segurança maior para 

lidar com as variáveis presentes em um parto. Isso pode ocorrer, segundo 

Sarmento e Setubal (2003, apud Cunha 2012)5, por conta da correlação entre 

dor e parto normal feita por nossa sociedade, bem como a falta de informações 

sobre os tipos de parto. 

Relacionando as informações sobre os sentimentos das gestantes e o 

fato do parto ser ou não ser abordado durante o pré-natal, percebe-se uma 

                                                        
5 Texto original de Sarmento & Setubal - Abordagem psicológica em obstetrícia: aspectos emocionais da 

gravidez, parto e puerpério. Revista Ciências Médicas, 12 (3), 261-268. (2003) 



 

 

proximidade, tanto no estudo de Cunha (2012) como no de Tostes e Seidl 

(2016), entre relatos de gestantes que não se sentem preparadas para o 

acontecimento e gestantes que sentiram que não tiveram informações 

adequadas sobre o parto durante as consultas de pré-natal. 

Os relatos das mulheres sobre seus partos em muito têm ligação com a 

forma como o parto acontece. Se o mesmo ocorre de forma mais próxima ao 

que a gestante preferiu, a chance de atribuir significado positivo a experiência e 

aos seus sentimentos quanto a isso é muito maior do que se o parto não 

ocorrer tão próximo ao que a gestante planejava. Os relatos onde o parto 

ocorreu pela via que a gestante escolheu (seja parto cirúrgico ou normal) são 

mais positivos. A forma como a amamentação se apresenta e é vista, como 

meio de cuidado e vínculo entre mãe e bebê, também tem influência no 

processo de "se ver como mãe". Quando há a impossibilidade da 

amamentação, a mulher pode se sentir culpada por conta da importância que é 

aplicada no ato de amamentar. (CUNHA, 2012).  

Nesta amostra, a maioria das mães atribuíram sentimentos positivos 

(apenas duas mães atribuíram ao parto sentimentos negativos), mas até 

mesmo dentre as mães que atribuíram sentimentos positivos, houveram relatos 

de sentimentos de ansiedade que são relacionados a uma preparação para o 

parto de uma forma menos favorável. O acontecimento do parto interfere em 

como o desenvolvimento do vínculo na relação entre mãe e bebê vai se 

construir. Portanto, é importante que a gestante tenha um suporte adequado 

para construir sua preparação para o parto e o cuidado consigo e seu bebê, e 

este suporte deve ser o mais amplo possível com relação aos profissionais de 

saúde que auxiliam nesta construção. A Psicologia, neste meio, se constitui 

como ferramenta importante para auxiliar a gestante a ser agente do seu 

processo de maternidade, seja no momento de preparação para o parto ou 

durante as vivências à maternidade após o nascimento da criança (CUNHA, 

2012). 

Cunha (2012) ressalta a necessidade de que o acompanhante da 

gestante no parto também esteja inserido no momento do pré-natal para que 

esteja também informado e um pouco mais preparado para fornecer apoio à 

mulher durante o parto. Um parto que seja marcado por situações estressantes 



 

 

traz malefícios para a gestante, e esta conclusão é observada também nos 

demais trabalhos consultados. 

Observa-se como imprescindível um trabalho psicológico no sentido de 

dar suporte às gestantes para que as mesmas possam exercer seu poder de 

decisão nos aspectos relacionados ao parto e ao cuidado com o bebê. Há 

também a necessidade de discutir com as mulheres sobre como ocorrem as 

escolhas relacionadas ao parto em si em à amamentação (CUNHA, 2012). 

Dodou (2017) também ressalta a importância de as mães estarem bem 

orientadas quanto aos seus direitos e sobre o parto em si, além de terem um 

suporte acolhedor neste momento. O medo de não ser capaz de parir também 

foi relatado por algumas gestantes nestas entrevistas. Este medo faz, em 

algumas situações, com que as gestantes assumam uma posição de certa 

forma passiva em relação ao seu processo de parto, por conta da crença de 

que os procedimentos médicos para parir seriam 'mais seguros' que a sua 

própria capacidade de parir. 

No entanto, muitas mulheres não têm esses direitos cumpridos e, em 

muitas vezes, têm de se deslocar por grandes distâncias e ir a mais de um 

hospital para que a entrada na maternidade e o parto pudessem acontecer. 

Isso foi observado nos relatos do trabalho de Gottems et al. (2015), pois os 

hospitais de referência onde as mesmas deveriam ter seus filhos estavam 

superlotados, ou porque não prestaram o devido atendimento esclarecedor ás 

gestantes, ou mesmo por escolha própria da gestante. Os partos em casa, 

dentro do grupo entrevistado, ocorreram em duas situações: uma delas por 

escolha materna e, na outra situação, o deslocamento para a maternidade não 

foi possível por conta do início precoce do trabalho de parto.  

A fragmentação entre o serviço de saúde de atenção básica e os 

hospitais/maternidades, e também a infraestrutura precária de algumas 

unidades de saúde são fatores que podem ser observados no local em que 

este grupo em questão é atendido. Entre essas mães entrevistadas, poucas 

puderam ter os acompanhantes de escolha junto delas. Neste grupo, as 

entrevistadas tinham perfis de baixa condição socioeconômica, escolaridade e 

idade ao ter seu primeiro filho. Todos esses fatores podem contribuir para que 

as mesmas não conhecessem alguns de seus direitos (GOTTEMS et al, 2015). 



 

 

Escobal et al. (2016) trazem os relatos de adolescentes puérperas de 14 

a 19 anos, usuárias do SUS, que vivenciaram o pré-natal e tiveram seus bebês 

na maternidade de um hospital do Rio Grande do Sul e, a partir destas 

narrativas, pode-se observar como o cuidado em saúde tem se apresentado de 

forma humanizada neste espaço. A ação dos dispositivos de cuidado 

disponíveis tem grande influência na positividade ou não dos relatos das 

mulheres, bem como na experiência do momento das mesmas e, ao longo da 

pesquisa, esta afirmação se confirma. 

Quanto à percepção sobre o cuidado no centro obstétrico, as jovens 

relataram receber cuidados adequados, o que é compreendido como cuidados 

pautados na atenção e em serem ouvidas, além de terem suas dúvidas 

elucidadas. Apenas uma entrevistada sentiu que não recebeu os cuidados 

adequados, no sentido de que não havia sido orientada de forma a esclarecer 

as dúvidas sobre seu parto. Quando a gestante sente que não recebeu os 

cuidados necessários, se amplificam sentimentos negativos sobre o parto e 

isso pode criar certa resistência na mulher em aderir às práticas de cuidado ou 

àquele hospital, caso passe por uma nova gestação futuramente. Os dados 

observados nestas entrevistas, em relação a satisfação ou não das mulheres 

quanto ao atendimento recebido, são observados de forma semelhante nos 

relatos estudados por Dodou (2017).  

A participação do familiar/acompanhante, tanto durante a gestação 

como durante a estadia na maternidade, auxilia de forma importante na 

sensação de maior segurança para estas gestantes. A presença do pai do 

bebê é relatada como um aspecto fortalecedor tanto para o parto em si quanto 

para o fortalecimento da relação entre o casal, além de poder influenciar de 

forma positiva a maneira como a mulher sente a experiência do parto 

(ESCOBAL et al., 2016).  

Percebe-se o cuidado em saúde humanizado como caminho para uma 

experiência fortalecedora para a gestante e para este cuidado. Neste sentido, é 

importante que os profissionais sejam preparados para oferecer um cuidado 

humanizado com escuta acolhedora e respeito aos aspectos que diferenciam 

as gestantes umas das outras. Além da preparação dos profissionais através 

da atualização dos conhecimentos, o trabalho coletivo em equipe neste serviço 

é importante para ajudar a delinear um cuidado diferenciado. Aqui, percebe-se 



 

 

que as práticas de cuidado mais frias e impessoais dificultam a formação de 

uma boa experiência com relação ao cuidado que as mulheres recebem (REIS 

et al., 2017; ESCOBAL et al., 2016). Relatos observados na pesquisa de 

Escobal et al. (2016) reforçam a evidência de que os profissionais de saúde da 

maternidade foram fatores positivos na experiência de gestantes, atuando 

como um suporte emocional de forma que as mesmas se sentiram mais 

tranquilas ao conversarem com os profissionais. 

Piccinini et al. (2008) também trazem entrevistas com gestantes 

primíparas que vivenciavam o último trimestre de gestação. As principais 

transformações observadas nestes relatos são corporais, psicológicas e nas 

relações conjugais.  Relatos sobre as mudanças corporais mostram que as 

gestantes apresentaram sentimento de orgulho em exibir a barriga, de clareza 

do seu estado como grávida (no sentido de "finalmente parecer que está 

grávida agora que a barriga está mais aparente"), preocupação diante das 

variações corporais e/ou de peso, estranheza com a barriga e com os olhares 

das pessoas na rua, e incômodo com a impossibilidade ou dificuldade de 

realizar atividades que costumavam fazer normalmente antes da gestação. A 

insegurança com relação à aparência, durante o período da gestação, também 

foi relatada e isto é observado como um fator que alterou a autoestima das 

gestantes de forma negativa. Apesar disso, também houve relatos de 

conformidade quanto a estas transformações, pois eram mudanças corporais 

necessárias ao processo da gravidez. 

Quanto às transformações psicológicas, o estudo de Piccinini et al. 

(2008) nos coloca que algumas gestantes se perceberam com os sentimentos 

mais acentuados. Houve relatos sobre estarem mais abertas às mudanças de 

comportamento, como o relato seguinte demonstra: “Eu sinto mais tranquila, 

mais calma, mais compreensiva com as pessoas, antes eu era muito agitada 

(...) Eu era muito fechada, e eu me abri” (p.66)6, além de contarem sobre como 

sentiam uma "inadequação" das reações delas mediante alguns 

acontecimentos, ou seja, as reações que tinham pareciam ser muito 

intensificadas quanto ao que aconteceu, por mais simples que pudesse 

                                                        
6 Relato de gestante referida como "G12" nas entrevistas realizadas por Piccinini et al. - Gestação e a 

constituição da maternidade (2008). 



 

 

parecer. Ainda foi possível perceber relatos em conformidade quanto a esses 

tipos de reações serem parte do momento que vivenciam. 

Piccinini et al. (2008) observaram também as transformações conjugais 

através dos relatos das entrevistadas durante a gestação. Algumas mulheres 

entrevistadas contam que sua relação com seu companheiro se fortaleceu, que 

o parceiro passou a ajudar mais nas tarefas de casa e de que o bebê 

preencheria uma "lacuna" na vida do casal. Da mesma forma, houve relatos de 

gestantes que se sentiram incomodadas com o fato do companheiro "fazer as 

coisas em seu lugar", de mulheres que se sentiram mais inseguras e com 

ciúmes quanto aos maridos ou irritadas com os mesmos. A modificação na 

frequência e na forma em que as relações sexuais aconteceriam e até mesmo 

a mudança de comportamentos financeiros também foram relatados.  

A maternidade se constrói com determinadas identificações da mulher 

relacionadas às suas expectativas, vivências próprias e de pessoas que ela 

conhece. A visão de que a partir do momento em que estão esperando uma 

criança elas já não são as mesmas mulheres que antes, reforça o valor dessa 

transformação para as mães. 

As práticas em saúde têm interferência direta no processo de autonomia 

da mulher que está se tornando mãe, tanto durante como após a gestação, 

assim como os aspectos sociais, culturais e pessoais também interferem. Tais 

interferências estão diretamente ligadas ao modelo tecnocrático e têm passado 

por um processo de transformação frente ao parto natural e humanizado.   

Através dos materiais bibliográficos acima citados, observamos diversos 

dados importantes sobre a prática em saúde voltada ao cuidado com a 

maternidade.  

Assim compreendemos, em nossa jornada pela revisão bibliográfica, 

que o parto é um momento em que as expectativas da gestante em relação à 

maternidade começam a ter um formato de realidade experimentada, ou seja, 

ao ocorrer o nascimento da criança, suas expectativas se tornam ou não reais 

e o momento a partir daí é de vivenciar a construção do cuidado com seu bebê 

e o desenvolvimento de sua vida enquanto mulher e mãe.   

 



 

 

Considerações Finais 

 

Neste espaço, apresentou-se, inicialmente, um breve histórico desde a 

temática do parto ao longo do tempo, até as práticas contidas em nossa 

sociedade atual. Também falamos sobre a ampla utilização do modelo 

tecnocrático, além de um histórico sobre a Rede Cegonha e sua função para a 

transformação do cuidado ao parto, retomando métodos mais voltados para a 

autonomia feminina no desenvolvimento de seu parto.  

A partir de então este trabalho buscou apresentar os materiais 

bibliográficos referentes ao contexto sobre a maternidade, visando trazer os 

relatos de mulheres que vivenciaram este processo, referentes às suas 

expectativas, receios, sentimentos e sobre a experiência do parto, bem como a 

importância do cuidado humanizado para um desenvolvimento saudável desse 

processo como um todo.  

Ao longo da exposição dos relatos presentes nos artigos utilizados, 

muitos pontos em comum foram observados. Apesar das particularidades que 

cada gestação carrega, os sentimentos das mulheres em relação às 

expectativas sobre o parto se revelam semelhantes em muitos casos, 

principalmente quanto aos receios antes do acontecimento do parto e também 

quanto à crença de que as dificuldades atravessadas durante a gestação têm 

consigo um sentimento de que “algo maior” vem a acontecer após o parto: ter o 

bebê esperado em seus braços.  

Os relatos expuseram que gestantes que não tiveram um suporte visto 

como acolhedor vivenciaram o momento do parto de uma forma mais 

atravessada por experiências negativas. Um atendimento frio, impessoal e 

padronizado por parte do serviço de saúde dificulta com que a mulher possa 

criar um vínculo com o local onde é acompanhada e onde seu parto ocorre. 

Estas experiências, associadas aos sentimentos das gestantes durante o 

acontecimento do parto, podem levar estas mulheres a vivenciar o parto como 

um momento não agradável. 

 Percebe-se, também, que nas maternidades em que o cuidado em 

saúde adquire aspectos mais humanizados, no que diz respeito ao parto e ao 

suporte à gestante no pré-natal ou no momento do parto, os relatos das 



 

 

gestantes são mais próximos das experiências positivas, onde se sentiram 

acolhidas, sendo positiva a produção de significado ao momento do parto. 

A participação familiar no processo da gestação e no parto é visto como 

positivo para as gestantes e também para seus familiares. Durante este 

processo, há o fortalecimento de vínculos, aprendizados novos que modificam 

as relações familiares. As gestantes que tiveram seus acompanhantes junto do 

processo de pré-natal e parto, vivenciaram sensações de maior segurança com 

relação a seu parto, pois sentiam que não estavam sozinhas durante um 

acontecimento tão importante. 

 Uma interação entre gestantes, família e serviço de saúde pode ser 

extremamente positiva para as experiências de gestação, parto e puerpério. Ao 

haver a possibilidade de esclarecer dúvidas com relação à gravidez e ao parto, 

aos direitos enquanto gestante e mulher, havendo um suporte humanizado 

respeitando as características que cada gestação apresenta, a experiência da 

mulher com relação a sua vivência tende a ser positiva. Por conta disso, é 

importante que os serviços de saúde estejam preparados para que o cuidado 

humanizado seja respeitado e vivenciado. É importante que a família, ou quem 

se apresenta como ponto de apoio à mulher durante a gestação esteja 

integrado com os cuidados que a mesma recebe, tendo a possibilidade de 

esclarecer também suas dúvidas. 

Conforme discorrido ao longo do trabalho, compreender como estas 

expectativas e experiências se constituem é importante para construir um 

cuidado em saúde pautado no suporte humanizado ao pré-natal, parto e 

puerpério, visando a autonomia materna.  

A Psicologia, como uma ciência que se propõe a auxiliar o sujeito a ter 

autonomia de si é um meio importante durante este processo de maternidade, 

podendo atuar acolhendo as demandas das gestantes e auxiliando-as a lidar 

com as questões apresentadas, adquirindo a autonomia necessária para que 

esta experiência de maternidade seja algo que a gestante consiga lidar da 

melhor forma possível.  

 A produção deste presente trabalho é considerada como positiva, uma 

vez que consegue dar conta, ainda que de forma direcionada, dos objetivos 

buscados ao se pensar o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) voltado a 

esta temática.  



 

 

Compreender, ainda que de forma breve, sobre a maternidade, o 

cuidado e o suporte recebidos pela mulher enquanto vivencia este momento de 

transformação em sua vida, trouxeram grande crescimento acadêmico e 

interesse em continuar compreendendo um pouco mais sobre os estudos 

acerca da temática futuramente. 
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