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RESUMO
Este estudo teve por objet ivo analisar a v ivênc ia das puér peras na assistênc ia
Palavras-chave:
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obstétr ica recebida no processo par tur it ivo. Trata-se de estudo e xploratór io
descr it ivo, com abordagem qualitat iva, conduzido com 20 puér peras em
maternidade pública no Munic ípio de Cax ias (MA), em dezembro de 2019 e
janeiro de 2020. As falas foram submet idas à Análise de Conteúdo proposta
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por Laurence Bardin, que possibilitou a adoção de 4 categor ias temát icas:
a) Atendimento no acolhimento e classif icação de r isco da maternidade ;
b) Técnicas e condutas empregadas na assistênc ia pré-par to ; c) Técnicas e
condutas empregadas na assistênc ia ao par to ; e d) Sat isfação da puér pera
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sobre a assistênc ia. O estudo revelou que a maior ia das puér peras apresentou
bom nível de sat isfação em relação à assistênc ia obstétr ica, mas ainda há
prof issionais que recor rem a técnicas inter venc ionistas desnecessár ias. Por
isso, é essenc ial a capac itação dos prof issionais que integram a equipe
mult idisc iplinar de assistênc ia ao par to, incent ivando que adotem ações e
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técnicas humanizadas e que implantem uma efet iva educação em saúde à
gestante durante as consultas pré-natal, para reconstruir sua autonomia,
ot imizar sua tomada de dec isões junto à equipe de saúde e alcançar pleno
domínio de seu própr io cor po.
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ABSTRACT
This study aimed to analyze puer peral women’s e xper ience in face of the obstetr ic care received dur ing the
par tur it ive process. This is a descr ipt ive e xplorator y study, w ith a qualitat ive approach, conduc ted w ith 20
puer peral women at a public maternit y hospital in the Munic ipalit y of Cax ias, Maranhão, Brazil, in December 2019
and Januar y 2020. The speeches under went Content Analysis as proposed by Laurence Bardin, which enabled the
adopt ion of 4 themat ic categor ies: a) Pat ient ’s embracement and r isk classif icat ion at the maternit y hospital;
b) Techniques and behav iors deployed in pre- deliver y care ; c) Techniques and behav iors deployed in childbir th
care ; and d) Puer peral women’s sat isfac t ion w ith care. The study revealed that most puer peral women had a
good sat isfac t ion level regarding obstetr ic care, but there are st ill prac t it ioners who resor t to unnecessar y
inter vent ionist techniques. Hence, it is key to prov ide the members of the mult idisc iplinar y childbir th care team
w ith training, encouraging them to adopt humanized ac t ions and techniques and an ef fec t ive deployment of health
educat ion for pregnant women dur ing prenatal care appointment s, rebuilding their autonomy, opt imizing their
dec ision-mak ing along w ith the health team, and achiev ing full control of their own bodies.
RESUMEN
Este estudio tuvo como objet ivo analizar la v ivenc ia de puér peras ante la atenc ión obstétr ica rec ibida en el
proceso par tur it ivo. Este es un estudio e xplorator io descr ipt ivo, con un enfoque cualitat ivo, realizado con 20
puér peras en una maternidad pública en el Munic ipio de Cax ias, Maranhão, Brasil, en dic iembre de 2019 y enero
de 2020. Las hablas fueron somet idas al Análisis de Contenido propuesto por Laurence Bardin, lo que ha permit ido
la adopc ión de 4 categor ías temát icas: a) Atenc ión en el acogimiento y clasif icac ión de r iesgo de la maternidad;
b) Técnicas y conduc tas empleadas en la atenc ión prepar to ; c) Técnicas y conduc tas empleadas en la atenc ión al
par to ; y d) Sat isfacc ión de la puér pera sobre la atenc ión. El estudio reveló que la mayor ía de las puér peras tenían
un buen nivel de sat isfacc ión con relac ión a la atenc ión obstétr ica, pero todav ía hay profesionales que recur ren
a técnicas inter venc ionistas innecesar ias. Por esta razón, es esenc ial capac itar a los profesionales del equipo
mult idisc iplinar io de atenc ión al par to, mot ivándolos a adoptar acc iones y técnicas humanizadas y a implementar
una efec t iva educac ión en salud para mujeres embarazadas durante las consultas prenatales, para reconstruir su
autonomía, opt imizar su toma de dec isiones con el equipo de salud y lograr un dominio completo de su propio
cuer po.

INTRODUÇÃO

referênc ias, respec t ivamente, a por t ar ia da Rede
Cegonha e as D iret r izes Nac ionais de A ssis tênc ia ao

A s recomendações da Organiz ação Mundial da

Par to Nor mal , que v isam a implement ar os cuidados

Saúde (OMS) deter minam que a assistênc ia obs tét r ica

assis tenc iais cor retos, a proteger e a assegur ar

pode ser inic iada antes do per íodo gr av ídico par a

às mul heres o direito à assis tênc ia integr al no

tent ar atender a todas as necessidades mater no -

t r abal ho de par to, no par to e no puer pér io, além da

inf ant is, v isando ao bem- est ar da mul her e do

assis tênc ia humaniz ada e acol hedor a e da gar ant ia

concepto no decor rer do t r abal ho de par to e no par to.

aos recém-nasc idos do direito ao nasc imento seguro

Tais recomendações possibilit am a prevenção de

e ao desenvolv imento saudável 3- 4 .

complicações, além de preconiz arem a humaniz ação

O ter mo humaniz ação é empregado com f requênc ia

e o respeito à mul her no processo par tur it ivo, pois,

nos ser v iços públicos de saúde, mas não é assim que

desse modo, a adoção dessas pr át icas assegur a

muitos prof issionais atuam. Tal realidade é e xpressa

procedimentos

por

não

inter venc ionist as,

a

f im

de

muit as

pac ientes,

que

revel am

enf rent ar

tor nar o t r abal ho de par to e o par to um processo

discr iminação e v iol ação de seus direitos quando

seguro par a a mul her e seu bebê 1-2 .

procur am

Em

rel ação

à

implement ação

da

atendimento,

sendo

es te

de

péssima

assis tênc ia

qualidade, o que ger a situações de es t resse, solidão,

obstét r ica segur a e ao acol himento da ges t ante

insegur ança e absenteísmo ent re as ges t antes. A f alt a

no t r abal ho de par to e no par to, tem-se como

de acol himento ent re os prof issionais e as ges t antes
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pode acar ret ar a não adesão del as aos cuidados,
dev ido à f alt a de or ient ação, de comunicação e de

A falta de acolhimento
entre os prof issionais
e as gestantes pode
acarretar a não adesão
delas aos cuidados...

humaniz ação 5 - 6 .
A f im de implement ar pr át icas assistenc iais
mais adequadas, os prof issionais da área obstét r ica
prec isam pl anejar suas ações, implement ando os
cuidados recomendados em todo o processo de
par to e de nasc imento, v iabiliz ando acol himento e
humaniz ação de qualidade, def inindo est r atégias
dec isór ias

c ient if icas

pública localiz ada na zona urbana de C a x ias-MA,

que f avoreçam a assistênc ia não inter venc ionis t a,

na região les te do es t ado, que à época t inha uma

respeit ando os preceitos ét icos e legais de autonomia

popul ação es t imada em 155.129 habit antes e uma

da mul her e provendo result ados per inat ais ef icazes 7.

área de 5.196,771 km². E sse munic ípio se situa a 374

Em

t al

baseadas

em

sent ido,

ev idênc ias

inic ialmente,

est a

pesquisa

quest ionou : De que for ma as puér per as v ivenc iar am

km da capit al do E s t ado do Mar anhão, São Luís, e a
70 km da capit al do E s t ado do P iauí, Teresina 9 .

a assistênc ia obstét r ica no processo par tur it ivo?
A ssim,
As

adotou-se

puér per as

como

perceber am

quest ão
como

a

nor teador a :
atuação

Segundo

os

dados

colet ados

de

arquivos

document ais, t al mater nidade cons t itui referênc ia

dos

em atendimento macror regional de saúde, atendendo

prof issionais cont r ibuiu par a um t r abal ho de par to

à popul ação de 7 munic ípios da regional em ques t ão,

com pr át icas humaniz adas e menos inter venc ionis t as?

além de cerca de 47 munic ípios c ircunv iz inhos. Na

Dent re as r azões que impul sionar am a escol ha

unidade ocor rem, em média, 28 8 par tos/mês, com

desse tema est ão o interesse em estudar a percepção

uma proporção de 46,19 % de par tos nor mais par a

e a v ivênc ia da mul her no atendimento obs tét r ico

53,81% de cesáreas.

dur ante o t r abal ho de par to, pois se sabe que as

A s par t ic ipantes da pesquisa for am as puér per as

mater nidades públicas atendem a um gr ande número

assis t idas dur ante seu t r abal ho de par to e seu par to

de mul heres com baixo nível de escol ar idade, baixa

na mater nidade pública, dent re as quais for am

renda, problemas f amiliares e psicológicos, f atores

conv idadas 20, levando -se em cont a o tot al de 134

que cont r ibuem par a que não tenham autonomia no

par tos nor mais ocor r idos na refer ida ins t ituição,

cuidado de sua própr ia saúde, além de desconhecerem

sendo inves t igadas 15% das puér per as, às quais,

os ser v iços oferec idos na rede pública de saúde e

ao par t ic iparem des te es tudo, for am apresent ados

os direitos que l hes são gar ant idos no âmbito do

os

Sistema Único de Saúde (SUS) 4 .

jus t if icat iva e out r as infor mações relevantes sobre

Com

base

no

e xposto,

est a

pesquisa

teve

pr inc ipais

pontos

de

abordagem

(objet ivos,

a pesquisa) e el as t iver am suas dúv idas escl arec idas.

por objet ivo analisar a v ivênc ia das puér per as

Os cr itér ios de inclusão def inidos par a es t a

na assistênc ia obstét r ica recebida no processo

pesquisa englobar am puér per as : a) maiores de 18

par tur it ivo.

anos ; b) que f izer am uso dos ser v iços de assistênc ia

METODOLOGIA

à saúde no t r abal ho de par to e no par to vaginal no
cent ro obs tét r ico ; e c) residentes nos munic ípios
atendidos pel a mater nidade onde se desenvolveu a

Tr at a-se de estudo e xplor atór io descr it ivo, com
abordagem

qualit at iva.

Em

ger al ,

as

pesquisa.

pesquisas

Já o cr itér io de e xclusão consis t iu em puér per as

qualit at ivas envolvem ent rev ist as com pessoas que

que v ivenc iar am o par to por v ia vaginal com

est iver am no cent ro do problema de pesquisa. A

complicações mater nas e fet ais.

abordagem qualit at iva tem como car ac ter ís t ica o

A colet a de dados ocor reu em dezembro de

f ato de que os pesquisadores est abelecem est r atégias

2019 e janeiro de 2020, no alojamento conjunto da

e procedimentos que l hes per mitem consider ar as

mater nidade, em hor ár ios nos quais as puér per as

e xper iênc ias sob o ponto de v ist a de quem l hes

puder am ser v isit adas e ent rev is t adas. O ins t r umento

for nece a infor mação. Além disso, o processo de

adot ado par a a colet a de dados foi o roteiro de

invest igação ref lete uma espéc ie de diálogo ent re

ent rev is t a

aqueles e os sujeitos 8 .

e xpressasse liv remente sua e xper iênc ia no processo

O cenár io dest a pesquisa foi a mater nidade
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aber to,

per mit indo

que

a

puér per a

par tur it ivo na refer ida mater nidade pública.

Em seguida, todas as infor mações obt idas com
o roteiro de ent rev ist a for am submet idas à técnica

Percebe-se que a
satisfação das mulheres
se refere à obtenção
de atendimento
prof issional...

de Análise de Conteúdo, na modalidade análise
categor ial , seguindo a ordem em que as obser vações
for am feit as, demonst r ando a impor t ânc ia de cada
aspec to

obser vado

par a

o

desenvolv imento

do

t r abal ho na refer ida inst ituição.
A Análise de Conteúdo tem por propósito a
compreensão do signif icado das f al as dos sujeitos
par a além dos limites daquilo que é descr ito.
Recor reu-se à modalidade análise categor ial par a

os momentos rel at ivos a cada f ase do processo

reunir em gr upos maiores diver sos pensamentos e

par tur it ivo em que é pres t ada assis tênc ia às ges t antes

ideias, unidades de regist ro ou temas, ou seja, nas

na mater nidade e as condut as adot adas, par a ger ar

chamadas categor ias, consider ando as af inidades e

uma organiz ação te x tual que proporc ionasse mel hor

as dispar idades ent re os temas e a dependênc ia dos

compreensão da pesquisa, além de per mit ir as

cr itér ios de cl assif icação, daquilo que se procur a e

análises confor me a metodologia propos t a.

daquilo que se esper a encont r ar 10 .
Ressalt a-se que, par a f ac ilit ar a compreensão das
infor mações, os dados for am f ielmente descr itos e,

Atendimento no acolhimento e classificação
de risco da maternidade

em seguida, cada par t ic ipante foi ident if icada no
Ao ent r ar na mater nidade, a maior ia das mul heres

te x to como P1 (Puér per a 1) , P2 (Puér per a 2) , e assim

rel at a o atendimento dos enfer meiros e médicos no

sucessivamente.
O estudo obteve aprovação por meio do Parecer n.

acolhimento e classif icação de r isco da mater nidade.

3.471.269/2019 e do Cer t if icado de Apresent ação par a

O

Aprec iação Ét ica (C A AE) n. 17355719.4.0000.5554.

pr inc ipalmente, a realiz ação do e xame de toque

atendimento

compreendeu

em

suas

f al as,

For am

ét icos

vaginal , da auscult a dos bat imentos cardiofet ais,

deter minados pel a Resolução 466/2012, do Consel ho

do encaminhamento par a a ult r assonogr af ia (quando

Nac ional de Saúde (CNS) , do Ministér io da Saúde

necessár io) e das or ient ações.

obser vados

todos

os

preceitos

(MS) .

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quando cheguei, por volta das 4 :40 horas da
tarde, uma enfermeira me e xaminou, depois
o médico fez o toque em mim, foi super

A s infor mações col hidas per mit ir am a análise do

gente boa, depois disso fui para a sala do

per f il das 20 puér per as ent rev ist adas, o que revelou

pré-par to. (P4)

uma amos t r a compost a por mul heres ent re 19 e 36

Cheguei à maternidade por volta das 3:30

anos de idade, cujo est ado c iv il se dist r ibuiu da

horas da manhã, fui atendida pelo doutor,

seguinte for ma : a) 65% em união est ável ; b) 20 %

não lembro o nome, foi feito o toque, ele me

casadas ; e c) 15% solteir as.

encaminhou para a sala de pré-par to. (P5)

Quanto à escol ar idade das ent rev ist adas : a)

Cheguei no dia 7 de janeiro, às 10 horas da

5% concluír am o Ensino Fundament al ; b) 20 % têm

manhã, fui recebida pela enfermeira que me

o Ensino Fundament al incompleto ; c) 45% têm o

passou para o médico, que fez o e xame de

Ensino Médio incompleto ; d) 20 % têm o Ensino Médio

toque ; logo em seguida me mandou para a

completo ; e) 5% têm o Ensino Super ior completo ;

sala de pré-par to, e xplicou o procedimento

e f ) 5% têm o Ensino Super ior incompleto. Em

do e xame antes de fazê-lo. (P13)

rel ação à ocupação : a) 65% são do l ar; b) 15% são

Cheguei à maternidade umas 8 horas da

l av r ador as ; c) 5% são secret ár ias escol ares ; d) 5%

manhã de domingo, a avaliação foi ót ima,

são empregadas domést icas ; e) 5% são cabeleireir as ;

ela passou um ultrassom para saber como

e f ) 5% são estudantes.

estava o bebê, me e xplicou tudo direit inho,

Tendo por base os rel atos e as respost as das

me deixou de avaliação. (P18)

par t ic ipantes à quest ão propost a no roteiro de
ent rev ist a, procedeu-se à categor iz ação, usando

Percebe -se que a sat isf ação das mul heres se refere
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el as e que, segundo rel at am, parec iam-l hes mais

...é perceptível a
impor tância
dada pelo
enfermeiro obstetra
à or ientação das
par tur ientes...

confor t áveis – inclusive per manecerem deit adas no
leito.
Falaram para eu caminhar ou agachar, mas
eu disse que não aguentava, f iquei no prépar to deitada. (P1)
Falou para fazer bastante e xerc íc io para
a

bebê

descer,

para

a

bol sa

estourar,

me xer para um lado e para o outro e fazer
à obtenção de atendimento prof issional , ao tempo de

agachamento. (P2)

esper a par a ele, aos e xames e às avaliações feit as.

Não or ientou a caminhar, só mesmo a

Não se obser vou nesses rel atos condut as sobre o

respiração, f iquei o tempo todo deitada,

prof issional haver se apresent ado e cumpr iment ado

a dor estava muito for te, não aguentava

a pac iente. De acordo com as recomendações do MS,

levantar. (P5)

as mul heres em t r abal ho de par to devem ter acesso

Me colocaram no leito, ela falou para eu f icar

às infor mações baseadas em ev idênc ias e devem

deitada de lado, veio uma médica, também,

ser incluídas na tomada de dec isões, cabendo aos

ela falou para eu f icar na posição que eu

prof issionais est abelecer uma rel ação de conf iança

achasse melhor para mim, não or ientaram

com el as 4 .

a caminhar, só f icar deitada, f iquei sempre

Depreende -se

do

e xpos to,

ainda,

a

for te

deitada, eu ia só ao banheiro porque eu t inha

presença de uma assistênc ia focada apenas em

vontade de ur inar toda hora. (P14)

atender ao problema de saúde da pac iente, na qual

Depois que a enfermeira veio, falou que eu

os prof issionais não se preocupam em e x t r air da

poder ia fazer e xerc íc io, mas se não quisesse

gest ante suas dúv idas, vont ades, sent imentos e

eu poder ia f icar deitada, falou para caminhar

crenças, sendo percept ível que a assistênc ia à saúde

e, se sent isse dor, para levantar as pernas,

de for ma humaniz ada e acol hedor a ainda não chegou

eu quis f icar só deitada mesmo. (P17)

ao pat amar recomendado. O acol himento se baseia
em ações como a presença cons t ante, a atenção

Um es tudo cor robor a isso ao enf at iz ar que a

dispensada, o diálogo e mesmo pequenos atos, como

mul her deve ser assis t ida com delicadez a, sendo

o cont ato f ísico, pois ult r apassam as bar reir as ent re

respeit ado o seu tempo, propic iando -l he a redução

o prof issional e a par tur iente, est abelecendo uma

da dor por meio de e xerc íc ios, massagens, banhos,

rel ação de conf iança e de t roca, ou seja, apoio

deambul ação e aceit ação de posições de liv re escol ha

emoc ional 11 .

da par tur iente no processo par tur it ivo 13 .

A ssim, a atenção humaniz ada e de boa qualidade
implica
sujeitos,

no

est abelec imento

seres

semel hantes,

de

rel ações

ainda

que

ent re
possam

A maior par te das pac ientes fez os e xerc íc ios
e as posições depois de terem sido or ient adas,
demons t r ando

não

conhecerem

essas

pr át icas

mos t r ar-se muito dis t intos em ter mos de condições

nem

soc iais, r ac iais, étnicas, cultur ais e de gênero 12 .

não saber que t inham autonomia par a dec idir as

Técnicas e condutas empregadas na assistência
pré-parto

seus

benef íc ios,

e

t ambém

demons t r ar am

posições desejadas. Das ent rev ist adas, apenas uma
menc ionou conhecer os e xerc íc ios e uma se manteve
em caminhada mesmo não tendo recebido or ient ação,
como demons t r am as f al as :

D iante dos rel atos, é percept ível a impor t ânc ia
dada pelo enfer meiro obstet r a à or ient ação das

Eu f iquei deitada, depois desc i da cama,

par tur ientes sobre a realiz ação de e xerc íc ios e a

caminhei um pouco, ela não me disse para

adoção de posições ver t icaliz adas, acompanhadas de

andar, andei por conta própr ia, não f iz

e xplicações quanto aos benef íc ios e aos result ados

e xerc íc io, não f iz agachamento. (P10)

esper ados com a adoção dessas pr át icas. Dest aca-se,

Minha

t ambém, o respeito dos prof issionais ao deixarem

em f isioterapia, que eu poder ia fazer os

que as pac ientes adotem as posições desejadas por

e xerc íc ios.
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mãe

falou
Comecei

que
a

eu
fazer

era

formada

caminhada,

fazer

e que era para eu deitar sempre do lado

massagem onde estava doendo, aqui atrás.

esquerdo que ajudava na respiração dele.

(P3)

(P7)

agachamento,

mandei

minha

mãe

Ela falou para mim que eu estava bem
Vale ressalt ar que a assistênc ia pré -nat al deve

dilatada, o que podia fazer era só ela estourar

inser ir com maior intensidade a educação e a

a bol sa para eu poder ter rápido, porque o

infor mação colet iva ou indiv idual sobre o t r abal ho

que estava empatando era só a bol sa romper,

de par to, incluindo os direitos e a pr át ica de f azer

aí pr imeiro eu disse : “não, vamos demorar

mov imentos, e xerc íc ios e posições que cont r ibuem

mais um tempo”. Depois ela voltou : “agora

par a a boa evolução do t r abal ho de par to e do par to.

vamos, porque não podemos f icar até esse

Consider a-se que a educação em saúde proporc iona

tempo todinho”, porque se demorasse demais

conhec imento

poder ia ter que ir para algum medicamento.

cr ít ico

e

ref le x ivo,

es t imul ando

a independênc ia dos indiv íduos sugest ionados a

(P16)

produz ir um saber que col abore com a pr át ica do
Vê -se

autocuidado 13 .
Foi rel at ada gr ande f requênc ia de amniotomias.

que

ainda

não

há

uma

assis tênc ia

complet amente humaniz ada, pois são ident if icados

Tal procedimento só deve ser feito quando avaliada

resquíc ios

sua necessidade, pois a amniotomia precoce não

desvalor iz a a autonomia da par tur iente. I sso é

deve ser pr at icada de for ma rot ineir a em mul heres

conf ir mado pelos rel atos, ao se ver if icar o e xcesso

em t r abal ho de par to com boa progressão .

de amniotomias e de toques vaginais. Embor a a

4

de

uma

assis tênc ia

tecnic is t a,

que

Também se notou que houve ofer t a de líquidos

maior par te das pac ientes t ivesse suas vont ades

e refeições dur ante todo o processo par tur it ivo,

respeit adas, percebemos que ainda há uma par te

revel ando -se a adequação da mater nidade e dos

dos prof issionais que não adot am t al condut a,

prof issionais às boas pr át icas de assistênc ia ao

cont r ar iando as dec isões da pac iente quando el as

par to.

não per mitem cer tos procedimentos.
D iante
Achei

que

f izeram

muitos

toques,

me

disso,

impor t ânc ia

de

mais

uma

vez

proporc ionar

se

des t aca

infor mação

a
às

incomodou, mas, como eram os prof issionais,

ges t antes. A enfer meir a espec ialis t a desempenha um

acredito que eram necessár ios para que

papel f undament al na mudança de compor t amento

me ajudassem a ter meu bebê. A bol sa foi

das

estourada

sobre recur sos e competênc ias, mas e x is tem, ainda,

comida

pelo

não

prof issional.

consegui

Bebi

comer,

água,

mas

me

ges t antes,

proporc ionando -l hes

infor mações

dif iculdades quanto à descons t r ução da f alt a de

ofer taram comida. (P5)

autonomia da mul her em rel ação aos prof issionais,

Fizeram toque, disseram que eu não estava

f alt ando, assim, escol has consc ientes e de cont role

em trabalho de par to. Fizeram toque, bem

do própr io cor po, indispensáveis no processo de

umas dez vezes, f izeram muitos toques, era

t r abal ho de par to e no par to 14 .

um toque atrás do outro, eu estava muito
desesperada, com muito calor e nada de dor
e toda hora eles iam dá um toque : “pois

Técnicas e condutas empregadas na assistência
ao parto

pronto, não vou par ir mais, não, estou toda
ardida só de toque”. Minha bol sa rompeu

Pel as f al as, not a-se a adoção cons t ante de ações

naturalmente. O médico fez muito toque,

que respeit am a f isiologia do par to natur al , sem

pedi para ele não tocar porque estava doendo
muito, mas ele tocou. (P6)
Me deram água, não consegui comer porque
não desc ia, só consegui beber um pouco
de água. Fizeram toques, acho que o tanto
normal, porque só deixei fazer dois, eu
que deixei fazer, não insist iam quando não
deixava fazer. Escutaram os bat imentos do

...a educação em
saúde proporciona
conhecimento cr ítico
e reflexivo...

coração do bebê, falaram que estava normal
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recur so a técnicas inter venc ionist as e invasivas.

...as mulheres estão
condicionadas a adotar
a posição supina
ginecológica
imposta pelo modelo
biomédico...

Contudo, dur ante o par to, que compreende o per íodo
e xpul sivo do concepto, houve predominânc ia de
par tos feitos em posições supinas e o est ímulo à
realiz ação de pu xos dir igidos, como se obser va nas
f al as :
Me levaram para a sala, me botaram na
posição normal, deitada, falavam : “bota
força Mar ia, bota força que o neném está
v indo”; aí ela fazia “assim” na minha vagina,

e dir igidos foi apont ada em algumas f al as da

pegando na minha vagina, acho que era para

pesquisa. Em es tudo quant it at ivo, descr it ivo e

abr ir mais um pouco. (P6)

e xplor atór io, feito com 25 puér per as, regis t rou-se

Me botaram na posição de bandinha, deitada

que, na percepção del as sobre os cuidados recebidos

de lado, achei melhor, não prec isou pegar

por

ponto. (P9)

ensinamento

Me colocaram deitada, as pernas f icaram em

e xpul são do bebê, sendo que 95,7% af ir mar am que

c ima daquele supor te, falavam para botar

sempre for am ensinadas e mot ivadas a f azer força de

força, quando v ier a dor mesmo aí botava

acordo com os pu xos e a respir ação 13 .

força, não f izeram cor te, não, f izeram só

enfer meiros
de

obs tet r as,
“bot ar

100 %

força”

des t acar am

par a

f ac ilit ar

o
a

Com f requênc ia menor, houve rel atos sobre o

pontear. (P10)

procedimento de episiotomia nos quais se not a que

Fiquei deitada, depois pedi para f icar de

ele foi empregado de for ma injus t if icável na maior ia

banda, quando f iquei de banda demorou

dos casos, seja por médicos ou enfer meiros obstet r as,

pouco o menino nasceu, foi melhor essa

que t ambém realiz am a manobr a de Kr is teller:

posição. (P16)
Fiquei deitada quase sentada, com as pernas
Nesses rel atos se not a que as mul heres es t ão

levantadas, o médico fez meu par to, falava

condic ionadas a adot ar a posição supina ginecológica

para eu colocar força e a questão para eu

impost a pelo modelo biomédico. Nesse quesito, é

controlar a minha respiração, porque ao

necessár io que os prof issionais est imulem mais a

invés de eu colocar força para baixo eu

adoção de posições ver t icaliz adas dur ante o por to,

f icava respirando e ele falou que não ir ia

infor mando às pac ientes como el as podem cont r ibuir

me ajudar. Ele fez o cor te e anestesiou para

par a a mel hor progressão do segundo per íodo do par to

ajudar a cr iança a nascer, aí depois foi

e par a o confor to da pac iente, não limit ando essas

ponteado. (P5)

posições ao momento do t r abal ho de par to. Desse

Me levaram para a sala de par to, chegou lá e

modo, a escol ha da posição do par to compreende

ele já estava só no ponto de nascer, só que

uma rel ação liv re de qualquer ato de coerção ou

eu já estava sem força, me deram a injeção

autor it ar ismo e imposições, com escol has confor me

para força, mas mesmo assim não consegui,

as necessidades mais convenientes e confor t áveis 14 .

a enfermeira me ajudou a colocar a neném

Vale ressalt ar que as posições não supinas es t ão

para fora, me cor taram, ela empur rava aqui

assoc iadas à diminuição da dur ação do per íodo

em c ima, foi melhor, porque eu estava sem

e xpul sivo e à necessidade de episiotomia, o que

força. (P11)

f ac ilit a o processo f isiológico do par to, pois rel a xa

Foi a enfermeira obstetra que fez meu par to,

a pelve, aument a a liberdade de mov imento e a

ela falava para eu botar força para o bebê

f le x ibilidade do quadr il , o que inc ide no au x ílio na

sair, a posição foi com as pernas aber tas

rot ação da apresent ação fet al . Regist r a-se, t ambém,

quase sentada, segurando as pernas, eu

que o posic ionamento hor izont al est á rel ac ionado

prefer i f icar sentada estava ajudando mais,

à maior compressão da ar tér ia aor t a e da veia cava,

cor taram a vagina, ela e xplicou na hora, era

dif icult ando a t roca gasosa ent re o binômio mãe e

para ajudar o bebê a sair. (P13)

f il ho e à menor efet iv idade das cont r ações uter inas 15 .
A presença de esforços de pu xos prolongados
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Apesar da recomendação da OMS quanto ao

ger al que, nos pr imeiros minutos de v ida, os bebês

...houve signif icativa
atenção para
proporcionar o contato
pele a pele
entre mãe e recémnascido...

devem ser colocados junto à mãe de for ma cont ínua,
pois esse cont ato benef ic ia o aumento de alguns
hor mônios que es t imul am o es t abelec imento do
v ínculo mãe -f il ho e o ref le xo da desc ida do leite,
f ac ilit ando a amament ação na pr imeir a hor a de
v ida. Além disso, o cont ato pele a pele proporc iona
proteção e calor ao recém-nasc ido 15 .

Satisfação da puérpera sobre a assistência
uso rot ineiro ou liber al da episiotomia, ele não é
recomendado par a mul heres que evoluem par a par to

A maior ia das ent rev is t adas demons t rou bom

vaginal espont âneo, pois não há ev idênc ias que

nível de sat isf ação diante da assis tênc ia obstet r a,

cor roborem a necessidade desse procedimento nos

rel at ando como as or ient ações dos prof issionais e,

cuidados de rot ina, embor a essa pr át ica ainda seja

mais predominantemente, aquel as oferec idas pelo

cos tumeir a par a muitos prof issionais 16 .

enfer meiro obs tet r a as ajudar am a adquir ir conf iança

Um

estudo

ident if icou

que

a

pr át ica

da

e as t r anquiliz ar am diante do t r abal ho de par to e do

episiotomia foi realiz ada em 28 % dos par tos 15 . D iante

par to. A companhia do enfer meiro e sua presença

disso, most r a-se impor t ante a consc ient iz ação e

sempre próx ima e at iva foi bas t ante menc ionada nas

a capac it ação dos prof issionais de saúde par a a

f al as :

necessidade de empreenderem maiores esforços a f im
de at ingir a met a est ipul ada pel a OMS, gar ant indo

Por volta de 1:40 hora da manhã a minha

a qualidade da assistênc ia obstét r ica e levando

f ilha nasceu e, sempre com a or ientação

em cont a que, de acordo com essa organiz ação,

desse enfermeiro. Não f iquei com medo,

caso uma episiotomia seja feit a, a anestesia local

estava

efet iva e o consent imento infor mado da mul her são

acalmavam. Achei o atendimento bom, me

essenc iais 16 -17.

trataram superbem, eu gostei muito, não t ive

Em

cont r apar t ida

aos

procedimentos

c it ados

conf iante,

os

prof issionais

me

problemas com o pessoal, cuidaram bem de

que não devem ser pr at icados, houve signif icat iva

mim. (P4)

atenção par a proporc ionar o cont ato pele a pele

A enfermeira me ajudou, ajudou a cr iar

ent re mãe e recém-nasc ido, condut a mant ida em

coragem, ela mandou “cr iar coragem”. O

todos os par tos nos quais o concepto nasceu sem

atendimento foi bom, eu só f iquei indec isa

intercor rênc ias em sua v it alidade.

por causa da bol sa, mas ela falou que já
estava tudo dilatado e não ir ia demorar, e

Par i deitada ; quando nasceu botaram a

ela falou a verdade. (P16)

neném em c ima de mim, depois a enfermeira

Eu achei o atendimento bom, eu não tenho

a levou para pesar e botar a f ralda. (P17)

queixas. (P20)

Colocaram a bebê em c ima de mim, falaram
para colocar no peito e falavam “respira

Também foi possível ident if icar a decepção das

fundo”. Botei ele no peito lá mesmo, quando

pac ientes quanto ao t r at amento inadequado e ao

nasceu. (P18)

per íodo de ausênc ia e à desatenção dos prof issionais,

Colocou ela no meu colo, disse que era bom

demons t r ada nos diálogos :

para o bebê ter aquele toque, para sent ir o
calor da mãe naqueles pr imeiros minutos,

No iníc io eu não gostei muito do atendimento,

que era impor tante, f iquei com ela no meu

não, por que eles não iam me dar informação

colo e logo após ela levou, disse que ir ia

de nada, mas no f inal eles começaram a me

medir o peso, essas coisas. (P20)

atender bem, o doutor me acompanhou até
o f im. (P3)

A pr át ica do cont ato pele a pele é avaliada como

A assistênc ia foi legal, só não gostei do

um ponto posit ivo no atendimento proporc ionado

segundo médico, quando eu voltei para a

às par tur ientes, uma vez que é de conhec imento

maternidade para f icar, ele foi um pouco
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grosseiro, o jeito que ele foi comigo eu fui

da assis tênc ia ao t r abal ho de par to. Maior atenção

com ele também, o tom de voz dele, o jeito

par a a impl ant ação mais ef ic iente de educação em

que ele é, meu Deus! O pr imeiro não, ele

saúde volt ada à ges t ante ser ve par a : a) recons t r uir

conversou direit inho, me e xplicou, o segundo

sua autonomia ; b) ot imiz ar sua tomada de dec isões

nem e xplicou nada, ele só escrev ia lá. (P7)

junto à equipe de saúde ; e c) alcançar pleno domínio

Ele não deu or ientação quando terminou de

de seu própr io cor po.

dar os pontos, só se levantou, saiu embur rado,

Obser vou-se

o

acol himento,

o

v ínculo,

o

ele estava muito grosseiro porque eu falei

cont ato f ísico, o escl arec imento de dúv idas e a

que estavam doendo os pontos, ele falou que

minimiz ação de ações inter venc ionis t as na maior

era ment ira minha, que não estava doendo,

par te da assis tênc ia de enfer magem. A maior ia das

não. (P17)

puér per as teve suas e xpec t at ivas atendidas quanto
aos cuidados dur ante o t r abal ho de par to e o pós-

Conclui-se que a sat isf ação das pac ientes advém

par to e el as se mos t r ar am muito sat isfeit as diante

da percepção da companhia do prof issional de saúde,

da assis tênc ia do enfer meiro obs tet r a e da equipe de

não só na ofer t a de or ient ações, mas as ajudando

enfer magem.

em sua e xecução. Obser va-se que essas mul heres
referem medo, insegur ança, preocupação e dor no

CONTRIBUIÇÃO DAS AUTORAS

processo par tur it ivo, mas a assistênc ia obs tét r ica
prest ada de for ma qualif icada e humaniz ada ameniz a

Quelr inele Vieira Guimarães, Luana Pereira

t ais sent imentos. A pac iênc ia e a calma da equipe de

Ibiapina Coêlho e Monyka Br ito Lima dos Santos

enfer magem provocar am sent imentos de sat isf ação, o

cont r ibuír am

que cont r ibui par a a redução dos níveis de ansiedade

delineamento do estudo e a redação do manuscr ito.

antes do par to 14 .

Beatr iz Mourão Pereira, Ana Car la Marques da

com

a

realiz ação

da

pesquisa,

o

D iante dos rel atos que manifest ar am o mot ivo da

Cos t a e Joanne T halit a Pereira Silva cont r ibuír am

insat isf ação, vale dest acar que mediante infor mações

com o delineamento do es tudo e a redação e rev isão

ger ador as de empoder amento das mul heres dur ante

cr ít ica do manuscr ito.

o pré -nat al se pode prevenir condut as inapropr iadas
na assistênc ia à saúde. A assistênc ia qualif icada
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