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RESUMO 

 

O objetivo dessa pesquisa consiste em avaliar a efetividade de um manual educativo no apoio 
prestado por acompanhantes durante o processo parturitivo em um centro obstétrico. Trata-se 
de um Ensaio Clínico Randomizado (ECR) que foi realizado no período de novembro de 2018 
a outubro de 2019, no Centro Obstétrico da Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC) 
de Fortaleza-CE. Foram formados dois grupos: Grupo Intervenção (GI) - acompanhantes que 
participaram de um intervenção com a utilização do manual educativo intitulado “Preparando-
se para acompanhar o parto normal: o que é importante saber?”; Grupo Controle (GC) - 
acompanhantes elegíveis a participar da pesquisa que receberam as orientações de rotina, ou 
seja, orientações realizadas em sala de parto por profissionais de saúde, acadêmicos, entre 
outros. Além disso, as puérperas que tiveram seus acompanhantes envolvidos neste estudo, 
independente do grupo, também foram incluídas. A amostra foi composta por 248 participantes, 
sendo 62 acompanhantes para cada grupo, totalizando 124 acompanhantes. Além disso, 
incluíram-se as 124 puérperas que tiveram seus acompanhantes inseridos nessa pesquisa. Foram 
desenvolvidas as seguintes etapas: 1. Linha de Base; 2. Randomização; 3. Avaliação Final – 
Acompanhantes e 4. Avaliação Final – Puérperas. Na Fase 1, utilizou-se o Formulário de 
caracterização do acompanhante; na Fase 3, utilizou-se o Formulário de avaliação do apoio 
prestado, destacando-se as ações de apoio físico, emocional, informacional e 
advocacia/intermediação; e na Fase 4, utilizou-se o Formulário de avaliação da experiência e 
satisfação da puérpera com o trabalho de parto, o qual contém quatro Subescalas do 
Questionário de Experiência e Satisfação com Parto (QESP) (Subescalas Experiência Positiva, 
Experiência Negativa, Relaxamento e Apoio do Acompanhante) e o Birth Companion Support 

Questionnaire (BCSQ) versão brasileira, que contém informações acerca das atividades de 
apoio/suporte prestadas à parturiente pelo acompanhante durante a internação para o parto. Os 
dados foram analisados através do programa estatístico Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), versão 24.0, sendo utilizados os testes qui-quadrado de Pearson e Fisher 
(variáveis categóricas) e o teste de Mann-Whitney (variáveis contínuas). O Risco Relativo (RR) 
e o intervalo de confiança de 95% foram calculados para as principais variáveis dependentes. 
A pesquisa foi submetida ao comitê de ética, obtendo parecer de aprovação Nº 3.046.203 
(CAAE: 03011518.7.0000.5050). Os acompanhantes possuíam uma mediana (Md) de 32 anos 
de idade e 10 anos de estudo, sendo a maioria mãe, tia ou irmã (n=80; 64,5%) da parturiente. 
Na etapa 1, identificou-se que 76 (61,3%) acompanhantes possuíam conhecimento sobre 
alguma ação de apoio à parturiente, predominando as ações de apoio físico (Md=3) e emocional 
(Md=2), não havendo diferenças estatisticamente significantes entre os grupos. Na etapa 3, 
relativo a avaliação do apoio prestado pelo acompanhante em sala de parto, evidenciou-se que 
acompanhantes do GI tiveram mais probabilidade de desenvolver, durante o processo de 
parturição, as ações de apoio físico, emocional, informacional e advocacia/intermediação, 
verificando-se diferença estatística significante em todas as dimensões de apoio quando 
comparados os dois grupos, em especial as técnicas segurar na mão, na qual verificou-se que 
os participantes do GI possuíram 19,60 (IC 95%: 5,02-76,52) vezes mais probabilidade de 
desenvolver tal ação; e a presença constante, que foi 12,84 (IC 95%: 4,26-38,70) vezes mais 
realizada pelo mesmo grupo. Acompanhantes do GI realizaram um maior número de ações de 
apoio (20 vs 6; p:0,001) e melhor avaliaram a experiência de acompanhar o parto (100,0 vs 
74,2; p:0,001). Quanto a etapa 4, relacionado a avaliação da experiência, satisfação e suporte 
social relatado pelas puérperas com o trabalho de parto e parto, identificou-se que puérperas 
acompanhadas por participantes do GI foram mais propícias a demonstrar satisfação com a 
forma como ocorreu o trabalho de parto (96,8% vs 56,5%; RR 9,15; IC 95%: 2,38-35,18) e 
parto (96,8% vs 74,2%; RR 5,09; IC 95%: 1,36-19,01), a considerar útil os métodos de 



relaxamento no trabalho de parto (88,7 vs 38,7; RR: 4,47; IC 95%: 2,23-8,97) e parto (90,3 vs 
45,2; RR: 4,44; IC 95%: 2,09-9,43), e a reconhecer a importância do apoio prestado pelo 
acompanhante no trabalho de parto (96,8 vs 62,9; RR: 7,57; IC 95%: 1,98-28,89), no parto (90,3 
vs 53,2; RR: 3,67; IC 95%: 1,74-7,73) e no pós-parto imediato (96,8 vs 71,0; RR: 5,76; IC 95%: 
1,53-21,70), refletindo em uma melhor experiência e satisfação com o trabalho de parto e parto 
(125 vs 97; p:0,000), de acordo com as Subescalas do QESP aqui analisadas. Conclui-se que a 
intervenção aplicada na maternidade com uso de manual educativo foi efetiva e contribui para 
uma maior amplitude do apoio prestado pelo acompanhante. Isso refletiu em uma melhor 
avaliação do acompanhante e da puérpera com a experiência compartilhada, demonstrando a 
relação existente entre o apoio prestado pelo acompanhante e o apoio percebido e 
experimentado pela parturiente. 
 
Palavras-chave: Apoio Social; Parto Humanizado; Estudos de Intervenção; Enfermagem; 
Promoção da Saúde; Acompanhante no Parto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

The objective of this research is to evaluate the effectiveness of an educational manual in the 
support provided by caregivers in an obstetric center. It is a Randomized Clinical Trial (RCT) 
that was conducted from November 2018 to October 2019, at the Assis Chateaubriand School 
Maternity Obstetric Center (ACSMOC) of Fortaleza-CE. Two groups were formed: 
Intervention Group (IG) - companions who participated in an intervention using the educational 
manual entitled “Preparing to accompany normal birth: what is important to know?”; Control 
Group (CG) - companions eligible to participate in the research who received routine guidance, 
ie guidance given in the delivery room by health professionals, academics, among others. In 
addition, the mothers who had their companions involved in this study, regardless of group, 
were also included. The sample consisted of 248 participants, with 62 companions for each 
group, totaling 124 companions. In addition, 124 postpartum women who had their companions 
included in this research were included. The following steps were developed: 1. Baseline; 2. 
Randomization; 3. Final Evaluation - Escorts and 4. Final Evaluation - Postpartum. In Phase 1, 
the Companion Characterization Form was used; In Phase 3, the Support Evaluation Form was 
used, highlighting the actions of physical, emotional, informational support and advocacy / 
intermediation; and in Phase 4, the form of evaluation of the experience and satisfaction of the 
postpartum with labor, which contains four subscales of the Experience and Satisfaction with 
Childbirth Questionnaire (QESP) (Positive Experience, Negative Experience, Relaxation and 
Support Companion) and the Brazilian Birth Companion Support Questionnaire (BCSQ), 
which contains information about the supportive activities provided to the parturient by the 
companion during hospitalization for childbirth. Data were analyzed using the Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS), version 24.0, using the Pearson and Fisher chi-square 
tests (categorical variables) and the Mann-Whitney test (continuous variables). Relative Risk 
(RR) and 95% confidence interval were calculated for the main dependent variables. The 
research was submitted to the ethics committee, obtaining approval opinion No. 3,046,203 
(CAAE: 03011518.7.0000.5050). The companions had a median (Md) of 32 years old and 10 
years of schooling, most of them mother, aunt or sister (n = 80; 64.5%) of the parturient. In step 
1, it was found that 76 (61.3%) companions had knowledge about some parturient support 
action, predominating the physical (Md = 3) and emotional (Md = 2) support actions, with no 
statistically significant differences. between the groups. In step 3, regarding the evaluation of 
support provided by the companion in the delivery room, it was evidenced that accompanying 
women from the IG were more likely to develop, during the parturition process, the actions of 
physical, emotional, informational support and advocacy / intermediation, There was a 
statistically significant difference in all support dimensions when comparing the two groups, 
especially the hand-holding techniques, in which the participants of the IG had 19.60 (95% CI: 
5.02-76.52) times more likely to develop such action; and the constant presence, which was 
12.84 (95% CI: 4.26-38.70) times more performed by the same group. IG caregivers performed 
a greater number of supportive actions (20 vs 6; p: 0.001) and better evaluated the experience 
of following delivery (100.0 vs 74.2; p: 0.001). As for step 4, related to the evaluation of 
experience, satisfaction and social support reported by the mothers with labor and delivery, it 
was found that mothers accompanied by participants of the IG were more likely to demonstrate 
satisfaction with the way the work occurred. childbirth (96.8% vs 56.5%; RR 9.15; 95% CI: 
2.38-35.18) and childbirth (96.8% vs 74.2%; RR 5.09; 95% CI : 1.36-19.01), who found the 
methods of relaxation to be useful in labor (88.7 vs 38.7; RR: 4.47; 95% CI: 2.23-8.97) and 
delivery (90.3 vs 45.2; RR: 4.44; 95% CI: 2.09-9.43), and to recognize the importance of 
support provided by the companion in labor (96.8 vs 62.9 RR: 7.57; 95% CI: 1.98-28.89), at 
delivery (90.3 vs 53.2; RR: 3.67; 95% CI: 1.74-7.73) and in the immediate postpartum period 



(96.8 vs 71.0; RR: 5.76; 95% CI: 1.53-21.70), reflecting a better experience and satisfaction 
with labor and delivery (125 vs 97; p: 0.000), according to the QESP Subscales analyzed here. 
It is concluded that the intervention applied in the maternity with the use of an educational 
manual was effective and contributes to a greater range of support provided by the companion. 
This reflected in a better assessment of the companion and the puerperal woman with the shared 
experience, demonstrating the relationship between the support provided by the companion and 
the support perceived and experienced by the parturient. 
 
Keywords: Social Support; Humanized birth; Intervention Studies; Nursing; Health promotion; 
Escort in Childbirth. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 

O processo de parturição consiste em uma fase que produz profundas alterações 

físicas e emocionais no organismo da mulher com a finalidade de adaptá-lo as necessidades 

materno-fetais, promovendo o nascimento de um novo ser. Esse período representa uma das 

experiências mais significantes vivenciadas pela mulher, envolvendo múltiplas sensações, 

sentimentos, desejos, superações e desafios. Visando o atendimento humanizado das 

parturientes nas suas diversas dimensões, diante de tais mudanças, torna-se necessária a 

utilização de recursos físicos, educacionais, psicológicos e comportamentais que garantam o 

suporte necessário as mulheres durante todas as fases do parto (SOUZA; GUALDA, 2016; 

WERNER et al., 2013; TOMAZETTI, 2017; RAGAGNIN, 2017). Daí a importância do apoio 

contínuo durante o processo de parturição, no qual é definido pela presença constante de um 

acompanhante, doula, profissional de saúde ou pessoa da rede social da mulher (BOHREN et 

al., 2017). 

O caráter benéfico e satisfatório desse apoio prestado pelo acompanhante durante o 

trabalho de parto e parto é comprovado por meio de várias evidências científicas. Um das 

categorias de benefícios evidenciados pela literatura científica quanto a presença do 

acompanhante durante o processo de parturição está relacionada a aspectos psicológicos, 

destacando-se uma maior percepção de controle e competência das mães (YUENYONG; 

O’BRIEN; JIRAPEET, 2012; HODNETT et al., 2013); de  segurança e bem-estar (SIMON; 

JOHNSON; LIDDELL, 2016; SAPKOTA; KOBAYASHI; TAKASE, 2012; PREMBERG et 

al., 2011; HILDINGSSON; CEDERLÖF; WIDÉN, 2011; BANDA et al., 2010); e de satisfação 

com o parto (BOHREN et al., 2017; SIGURDARDOTTIR et al., 2017; YUENYONG; 

O’BRIEN; JIRAPEET, 2012; HODNETT et al., 2013; ONO et al., 2013) e redução dos níveis 

de ansiedade (RAVANGARD et al., 2017; SALEHI; FAHAMI; BEIGI, 2016).  

Em relação aos benefícios fisiológicos durante o processo de parto relacionados a 

presença do acompanhante, enfatizam-se os seguintes exemplos: menores níveis de dor 

(RAVANGARD et al., 2017; WILSON; SIMPSON, 2016; MORHASON-BELLO et al., 

2009a); menor probabilidade de medicações para alívio da dor (HODNETT et al., 2013);  de 

ter analgesia  intraparto (MONGUILHOTT et al., 2018; BOHREN et al., 2017; HODNETT et 

al., 2013); menor propensão à cesariana (BOHREN et al., 2017; HODNETT et al., 2013; 

KASHANIAN; JAVADI; HAGHIGHI, 2010); à parto instrumental (BOHREN et al., 2017; 

HODNETT et al., 2013); menor duração do trabalho de parto (BOHREN et al., 2017; 
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MORHASON-BELLO et al., 2009a; MORHASON-BELLO; ADEDOKUN;  OJENGBEDE, 

2009b; HODNETT et al., 2013; KASHANIAN; JAVADI; HAGHIGHI, 2010); menor risco de 

parto prematuro (ESSEX;  PICKET, 2008); e maior chance de ter um parto vaginal espontâneo 

(BOHREN et al., 2017; HODNETT et al., 2013). 

Além disso, mulheres com apoio contínuo possuem maior participação ativa no 

processo de parto (SAPKOTA; KOBAYASHI; TAKASE, 2012; YUENYONG; O’BRIEN; 

JIRAPEET, 2012; STORY et al., 2012); melhor autocontrole (POH et al., 2014); maior 

capacidade de lidar com o parto (GILLILAND, 2011); além de benefícios para o recém-

nascido, tais como um menor intervalo de tempo para o início da amamentação (MORHASON-

BELLO et al., 2009a; MORHASON-BELLO; ADEDOKUN;  OJENGBEDE, 2009b), menor 

incidência de Apgar abaixo de sete aos cinco minutos (BOHREN et al., 2017; HODNETT et 

al., 2013) e maior contato pele a pela (MONGUILHOTT et al., 2018).  

Verifica-se também que, no trabalho de parto, são frequentes as ações de apoio 

emocional, destacando-se as seguintes: permanecer ao lado da mulher e tranquilizar as mesmas; 

encorajar e elogiar suas ações durante o trabalho de parto e parto; fazer carinho e segurar as 

mãos das parturientes; fortalecimentos dos laços familiares. Percebe-se que a presença do 

acompanhante de forma contínua contribui também para que parturientes realizem algumas 

ações relevantes para a progressão satisfatória do trabalho de parto e parto, como: deambulação; 

mudança de posição; uso do cavalinho; uso da bola suíça; banho para alívio das queixas álgicas 

e massagem (GOMES et al., 2019; JUNGES et al., 2018). 

Nos casos em que o acompanhante realiza algum processo formativo destinado à 

sua instrumentalização para prestação de apoio as parturientes, verifica-se que os níveis de 

satisfação da mulher em relação as ações desenvolvidas pelos acompanhantes são ainda mais 

efetivas. Em um estudo piloto, desenvolvido em duas instituições de atenção primária à saúde 

de Fortaleza-Ceará (CE), comparando dois grupos (o grupo intervenção, representado pelo 

grupo de acompanhantes aos quais foi disponibilizado o manual educativo e realizado uma 

capacitação com os mesmos; e o grupo controle que receberam as orientações de rotina, 

caracterizadas pelas orientações individuais promovidos pelas instituições), evidenciaram-se os 

seguintes achados: acompanhantes do grupo intervenção realizaram maior número de ações de 

apoio (7,2 vs 4,6; p:0,001) e tiveram escores mais altos de satisfação com o parto (72,4 vs 64,2; 

p:0,00); e puérperas do grupo intervenção tiveram maior satisfação com o parto (119,6 vs 107,9; 

p:0,000). Esses resultados demonstram a importância da capacitação e preparação desses 

acompanhantes para a qualificação do suporte prestado ao longo do processo de parturição 

(TELES et al., 2018).  
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Diante dessas inúmeras evidências, demonstra-se que o apoio contínuo 

desenvolvido durante o trabalho de parto e parto representa uma prática com potencial de 

reduzir a realização de procedimentos intervencionistas e desnecessários, conferindo à mulher 

uma variedade de benefícios físicos e emocionais. Além disso, o apoio contínuo permite uma 

maior abrangência do cuidado prestado pelos profissionais de saúde, pois aumenta a observação 

e a interlocução das necessidades da parturiente (BRÜGGEMANN et al., 2014). Dessa forma, 

o apoio contínuo durante o processo de parturição contribui para melhoria da satisfação das 

parturientes e dos indicadores de saúde, uma vez que promove diversos benefícios 

cientificamente comprovados, como a redução da duração do trabalho de parto e da 

administração de ocitócitos na indução do mesmo, além de contribuir para diminuição da taxa 

de cesariana, do uso do fórceps e da necessidade de analgesia (MOTTA et al., 2016). 

O suporte que é prestado às parturientes quando são acompanhadas e apoiadas 

durante o processo de parturição repercute diretamente na satisfação das mesmas frente ao 

parto. As práticas de apoio à parturiente podem ser asseguradas, dentre outras maneiras, no 

momento em que o profissional de saúde estimula, encoraja e apoia a presença de um 

acompanhante escolhido pela mulher durante todo o trabalho de parto, seja um amigo, 

companheiro ou membro da família. Trata-se de uma prática baseada em evidências científicas 

e que favorece a humanização da assistência, devendo ser incentivada pelas políticas públicas 

vigentes (GOMES et al., 2019). 

No âmbito internacional, para corroborar com as estratégias de incentivo à presença 

do acompanhante, enfatiza-se a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

assinala o acompanhante de parto como uma das boas práticas em obstetrícia, ou seja, práticas 

que minimizam a realização de intervenções que não sejam comprovadamente benéficas para a 

gestante (BALDISSEROTTO, FILHA, GAMA, 2016; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SAÚDE, 1996). 

Tendo em vista os benefícios do acompanhante durante o parto, em 7 de abril de 

2005, por influência do movimento de humanização do parto no Brasil, foi aprovada pelo 

Congresso Nacional a Lei nº11.108, que altera a Lei nº 8.080 (Lei Orgânica do Sistema Único 

de Saúde - SUS), de 19 de setembro de 1990, para garantir às parturientes o direito à presença 

de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do SUS. 

Assim, os serviços da rede SUS (própria ou conveniada), ficam obrigados a permitir a presença 

de um acompanhante indicado pela parturiente a estar durante todo o processo de parto 

(BRASIL, 2005).  
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Mais tarde, foi aprovada a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) Nº 36, de 3 de 

junho de 2008 sobre o Regulamento Técnico para Funcionamento dos Serviços de Atenção 

Obstétrica e Neonatal. Entre outras recomendações, esta resolução determina: o Serviço de 

Atenção Obstétrica e Neonatal deve permitir a presença de acompanhante de livre escolha da 

mulher no acolhimento, trabalho de parto, parto e pós-parto imediato e promover ambiência 

acolhedora e ações de humanização da atenção à saúde; e a equipe do serviço de saúde deve 

estabelecer protocolos, normas e rotinas técnicas em conformidade com legislação vigente e 

base científica comprovada (BRASIL, 2008).  

Em junho de 2011, o Ministério da Saúde lançou a Portaria Nº 1459, que institui no 

âmbito do SUS, a Rede Cegonha. Trata-se de uma rede de cuidados que visa assegurar à mulher 

o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada durante a gravidez, parto e 

puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e ao 

desenvolvimento saudáveis. No tocante ao Parto e Nascimento, destaca-se o terceiro 

componente da Rede Cegonha que incorpora a garantia das boas práticas e segurança na atenção 

ao parto e nascimento, reforçando a necessidade de implementar o direito ao acompanhante 

durante o acolhimento e o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato; as boas práticas 

obstétricas; a ambiência adequada conforme a RDC Nº 36, de 3 de Junho de 2008 

(anteriormente citada); e estimular o parto normal, práticas de atenção à saúde baseada em 

evidências científicas (BRASIL, 2011; OLIVEIRA; CELENTO, 2016). 

O apoio da legislação internacional e nacional foi um passo importante para a 

inserção do acompanhante durante o parto como rotina nas maternidades brasileiras. No 

entanto, é uma prática que ainda não foi incorporada à rotina assistencial de muitas 

maternidades e hospitais com atendimento em obstetrícia. Por um lado, a legislação ainda não 

é conhecida por toda a população, e isso afasta alguns acompanhantes, por desconhecimento 

dos seus direitos, por outro lado falta ambiência adequada nas maternidades. Porém consiste 

em uma responsabilidade das instituições e profissionais de saúde a divulgação da existência 

da lei para os casais grávidos, seja nas consultas pré-natal ou em outros espaços, não permitindo 

as mulheres um trabalho de parto e parto desacompanhado por falta de desconhecimento dos 

seus direitos (MOREIRA et al., 2015; NASCIMENTO et al., 2017). 

Dados da pesquisa “Nascer no Brasil: Inquérito Nacional sobre o Parto e 

Nascimento”, realizada entre 2011 e 2012, com 23.894 mulheres de 191 municípios brasileiros, 

verificou que 24,5% das mulheres não tiveram nenhum acompanhante durante o processo de 

parto, 18,8% tiveram companhia contínua e 56,7% tiveram acompanhamento parcial. A 

implementação do acompanhante foi associada com ambiência adequada e regras institucionais 
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claras sobre os direitos das mulheres ao acompanhante. Além disso, nas regiões Sul e Sudeste, 

verificou-se melhores resultados para implantação do acompanhante de acordo a legislação 

vigente (DINIZ et al., 2014). Em estudo realizado na região Sul do Brasil, avaliando dados do 

referido projeto, evidenciou-se que a presença do acompanhante esteve associada à maior oferta 

de líquidos/alimentos, prescrição de dieta, uso de métodos não farmacológicos para alívio da 

dor, amniotomia, analgesia peridural ou raquidiana, adoção de posição não litotômica no parto, 

permanência na mesma sala durante o trabalho de parto, parto e pós-parto, contato pele a pele 

no parto e na cesariana, bem como redução da manobra de Kristeller, tricotomia e enema 

(MONGUILHOTT et al., 2018). 

Além das barreiras institucionais, o espaço de atuação do acompanhante é restrito 

quando permeado de fatores como a adoção de modelo técnico e instrumental do cuidado e 

quando existe o desconhecimento e despreparo do acompanhante para exercer um papel ativo 

no apoio à mulher no trabalho de parto. Além disso, principalmente no contexto brasileiro, o 

acompanhante da rede social da mulher, como esposo/companheiro e parentes do sexo feminino 

(mãe, tia, irmã, avó, prima e etc), geralmente possuem pouca experiência e competência para 

prestação de apoio à mulher durante o processo de parto e, muitas vezes, eles próprios precisam 

de apoio diante das expressões de dor por parte da parturiente (HODNETT et al., 2013). Dessa 

forma, é preciso fornecer condições para a realização de atividades de apoio pelo 

acompanhante, incluindo a utilização de estratégias educativas que proporcione maior 

autonomia das mesmas. 

A orientação dos acompanhantes que pretendem permanecer com a mulher durante 

o processo de parto ainda é um desafio. Estudo realizado em Maternidade de Referência do 

Ceará com 105 puérperas que tiveram acompanhante durante o parto mostrou que nenhum dos 

acompanhantes teve acesso à intervenção educativa para este fim (OLIVEIRA; 

DAMASCENO; MORAES et al., 2014). Diante disso, os profissionais de saúde necessitam 

desenvolver estratégias de promoção e educação em saúde mais efetivas junto às gestantes e 

seus acompanhantes, estimulando a participação dos mesmos e informando seus direitos.  

Destaca-se que, a promoção da saúde pode ser entendida como o “processo de 

capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo 

uma maior participação no controle desse processo”. A Declaração de Santafé de Bogotá 

reforça esse conceito, pois traz dentre suas diretrizes a importância do fortalecimento da 

capacidade da população nas tomadas de decisões que afetam sua vida; da participação da 

mulher como um elo indispensável na promoção da saúde, por ser esta genitora de vida e bem-

estar; e do investimento na investigação em promoção da saúde, gerando ciência e tecnologia 
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apropriada e disseminando o conhecimento resultante, de forma que se transforme em 

instrumento de liberdade, mudança e participação (MALTA et al., 2016). 

Norteado pela pedagogia da libertação de Paulo Freire, o enfermeiro pode fazer uso 

dessas tecnologias de emancipação como instrumento facilitador do diálogo e promotor da 

educação em saúde. Assim sendo, a elaboração de materiais didáticos, como os manuais 

educativos, pode ser um dos instrumentos utilizados para facilitar a comunicação e interação 

entre educador e educando na construção do saber dos envolvidos no processo de cuidar 

(TENÓRIO; MELLO; VIANA, 2017).  

A promoção da saúde na enfermagem obstétrica perpassa pelo empoderamento e 

preparação realista da mulher e de seu acompanhante para o processo de parto, com o 

desenvolvimento de uma consciência crítica para a reivindicação de seus direitos e realização 

de escolhas informadas (BRÜGGEMANN et al., 2014). É necessário, portanto, dispor de 

tecnologias educativas para aqueles que pretendem participar do parto como acompanhante, 

com a finalidade de disseminar e ampliar o conhecimento acerca da fisiologia e cuidados que 

envolvem o processo de parto e de técnicas de apoio à parturiente.  

Os recursos tecnológicos são ferramentas para um gerenciamento da assistência de 

enfermagem de forma humanizada, contribuindo para a qualidade, eficácia e efetividade de suas 

ações. As tecnologias em saúde podem ser classificadas em: tecnologias leves, que implicam a 

criação de relação entre sujeitos (profissional de saúde e cliente); leves-duras, que são os 

saberes bem estruturados que atuam no processo de saúde; e duras, que são os equipamentos 

tecnológicos (FONSECA et al., 2011; MERHY, 2002). 

Dentre as tecnologias utilizadas pela enfermagem estão aquelas de caráter 

educativo, como os manuais, podendo de acordo com os critérios de Merhy (2002) serem 

classificados como tecnologias leves-duras. Os manuais são instrumentos de educação em 

saúde que beneficiam a clientela ao auxiliar na memorização e compreensão dos conteúdos 

através de uma linguagem concisa, de fácil entendimento e acompanhada de ilustrações 

representativas. Vale ressaltar que o manual não substitui a comunicação entre enfermagem e 

cliente, pois é aí onde ocorrem as trocas de saberes e experiências (FONSECA et al., 2011). 

Compreendendo, pois, a importância de se promover adequada instrução àqueles 

que pretendem participar do parto na condição de acompanhante, além da valorização das 

estratégias e tecnologias educativas na área de enfermagem, foi desenvolvido um manual 

educativo para indivíduos que pretendem participar do parto na condição de acompanhante. 

Nesse manual, foram explorados conteúdos importantes para a prestação de apoio pelo 

acompanhante, desde o último trimestre gestacional até o período puerperal: anatomia do 
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sistema reprodutor feminino, compreensão dos sinais de parto e mecanismo de parto, técnicas 

de apoio físico e emocional, e noções de cidadania, como direitos e deveres do acompanhante. 

Destarte, o referido manual foi considerado válido quanto ao seu conteúdo e aparência, por 

meio de análise de especialistas na área da enfermagem obstétrica e por acompanhantes de 

parturientes (TELES et al., 2014; TELES, 2011).  

Além disso, o manual educativo mencionado anteriormente foi testado em estudo 

piloto de ensaio clínico randomizado, por meio da verificação dos benefícios fornecidos por 

essa tecnologia educativa na instrumentalização de acompanhantes de parturientes, analisando-

se a influência dessa intervenção nas ações de apoio prestadas pelos acompanhantes e na 

satisfação de parturientes. Nessa pesquisa, o manual foi aplicado com acompanhantes durante 

o pré-natal. Os resultados desse estudo sinalizaram que o manual educativo foi eficaz na 

instrumentalização do acompanhante para realização de ações de apoio à parturiente, tendo os 

acompanhantes do grupo intervenção realizado um número de ações de apoio 

significativamente maior quando comparado ao grupo controle (TELES et al., 2018; TELES, 

2015). Entretanto, não se avaliou a efetividade da aplicação de intervenção com uso do referido 

manual no âmbito da maternidade, sendo necessária e sugerida a realização de pesquisa que 

tenha esse escopo. 

Considerando-se a relevância da tecnologia educativa em questão, surgiu a 

necessidade de realizar uma avaliação de sua eficácia, verificando se a aplicação do manual 

educativo supracitado possui potencial para capacitação e empoderamento dos acompanhantes 

na realização de práticas de apoio à mulher durante o processo de parturição. 

Estudos que tenham o escopo de comprovar a efetividade de materiais educativos 

junto aos acompanhantes respaldará a utilização de tecnologia educativa e contribuirá para a 

participação ativa do acompanhante durante o parto, ao incentivar o desenvolvimento de suas 

próprias habilidades. Além disso, se comprovado os seus benefícios, dinamizará a metodologia 

utilizada pelos profissionais na sistematização de suas ações educativas junto ao acompanhante, 

colaborando com a promoção da saúde do binômio mãe-filho. Ademais, contribuirá com a 

satisfação das parturientes quanto às experiências vivenciadas durante o processo de parturição. 

Diante da problematização realizada anteriormente, surgiu a seguinte indagação: 

No âmbito da maternidade, qual o efeito de uma intervenção utilizando um manual educativo 

para os acompanhantes de parturientes na prestação de apoio durante o processo de parturição 

e na satisfação das mulheres? Os acompanhantes que utilizarem o manual educativo serão 

capazes de prestar um maior apoio à parturiente do que aqueles que não utilizarem? A utilização 
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do manual educativo pelos acompanhantes interfere no nível de satisfação e apoio sentido pelas 

mulheres?  

Desta forma, intenciona-se defender a seguinte tese: a realização de intervenção 

com uso de manual educativo consiste em uma ferramenta eficaz para aumentar as ações de 

apoio prestadas pelo acompanhante durante o processo de parturição, contribuindo com a 

melhoria da satisfação e do apoio sentido pelas mulheres. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Geral 

 

- Avaliar a efetividade de um manual educativo no apoio prestado por acompanhantes durante 

o processo parturitivo em um centro obstétrico. 

 

 

2.2 Específicos 

 

- Comparar o apoio prestado pelo acompanhante durante o processo de parturição entre grupos 

intervenção e controle, na perspectiva do acompanhante e da mulher; 

- Verificar a satisfação de parturientes que receberam apoio de acompanhantes quanto a 

experiência do trabalho de parto e parto entre grupos intervenção e controle. 

- Comparar o suporte social prestado pelos acompanhantes de parturientes durante o processo 

de parturição entre grupos intervenção e controle, na perspectiva da puérpera. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 Revisão Temática Sobre as Políticas Relacionadas a Humanização da Assistência ao 

Parto x Acompanhante Durante o Processo de Parturição 

 

 

Historicamente, a assistência prestada ao trabalho de parto era de responsabilidade 

exclusivamente feminina, sejam elas parteiras ou até mulheres da família que detinham 

qualquer conhecimento a respeito da realização dessa prática. Embora não fossem profundas 

conhecedoras científicas da mecânica e fisiologia do parto, suas experiências eram reconhecidas 

pela sociedade. Tal conhecimento fez com que os partos fossem realizados nas residências das 

parturientes. Nesse cenário, em que o processo de parturição ocorria em um ambiente 

familiar/domiciliar, verifica-se o desenvolvimento de um acompanhamento contínuo, dando 

todo o suporte físico e emocional as parturientes e favorecendo a dinâmica do trabalho de parto 

e parto (MELO et al., 2017; GOMES et al., 2014).  

Ao final do século XIX, a assistência ao parto era realizada em domicílio pelas 

parteiras. Ter que sair de casa para dar a luz era um evento apavorante para a mãe, mas acontecia 

apenas em situações extremas, ou quando houvesse uma situação grave, sendo solicitada a 

presença de um médico para prestar assistência. As parteiras eram mais acessíveis, de menor 

custo e ainda auxiliavam nas tarefas de casa enquanto a mãe se restabelecia, consistindo assim 

em um acompanhamento que contribuía com o desenvolvimento de ações de apoio durante essa 

fase da vida da mulher (SILVA et al., 2017; LEISTER; RIESCO, 2013). 

A assistência prestada pelas parteiras na residência das parturientes possibilitava 

maior conforto para a mãe. O cenário familiar aumentava os vínculos afetivos, diminuindo a 

pressão que o parto representava na vida da mulher. Mas, com o decorrer da história, o parto 

passou a ser mais técnico e invasivo no Brasil e no mundo, fazendo com que o trabalho das 

parteiras fosse desvalorizado. Nesse contexto, o domínio da mulher sobre o trabalho de parto 

ficou cada vez menor (RATTNER; MOURA, 2016, MATOS et al., 2013).  

Em meados do século XX, década de 40, houve uma intensificação na 

hospitalização do parto, permitindo medicalização e maior controle do período gravídico pelos 

profissionais de saúde. Assim, o parto passou de um processo natural à privativo, sendo 

vivenciado na esfera pública, com a presença de diversos profissionais que auxiliavam na 

condução do processo de partejar. A partir desse fato, a mulher foi perdendo seu protagonismo 
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e efetiva participação parturitiva, sua privacidade e autonomia, além de ser separada de sua 

família, sendo submetida aos protocolos institucionais e a intervenções sem que houvesse 

conhecimento e consentimento da mulher. Com a hospitalização, evidenciou-se uma redução 

na participação de acompanhantes da rede social/familiar das parturientes ao longo do processo 

de parturição, limitando o desenvolvimento de ações de suporte prestada pelos mesmos durante 

o trabalho de parto e parto (GOMES et al., 2014). 

Diante dessa hospitalização exagerada do processo de parturição, diversos 

pesquisadores têm abordado, em estudos relativos à enfermagem obstétrica, acerca da 

realização de intervenções que promovam a humanização do parto. Sabe-se que o conceito de 

atenção humanizada é amplo e envolve um conjunto de conhecimentos, práticas e atitudes que 

visam a promoção do parto e do nascimento saudáveis e a prevenção da morbimortalidade 

materna e perinatal (BRASIL, 2001). Na busca pela humanização do parto, muitos movimentos 

foram desenvolvidos ao longo da história do País, sendo alguns de caráter puramente civil, sem 

intervenção governamental, outros direcionados pelo Ministério da Saúde do Brasil, baseados 

nos problemas de saúde pública. 

Os primeiros indícios de práticas humanizadas para o parto tiveram início nos anos 

70, com os dissidentes Galba de Araújo no Ceará e Moisés Paciornick no Pará, ambos 

inspirados em práticas tradicionais de parteiras e na cultura indígena. Na década de 80, o Brasil 

apresentou o índice aproximado de 110 mortes maternas por 100.000 nascidos vivos 

(DATASUS). Baseados nesses dados, vários grupos ofereceram assistência humanizada à 

gravidez e parto e propuseram mudanças nas práticas, como o Coletivo Feminista Sexualidade 

e Saúde e a Associação Comunitária Monte Azul em São Paulo, e os grupos Curumim e Cais 

do Parto em Pernambuco (DINIZ, 2005). 

Ainda nos anos 80, foi instituído pelo Ministério da Saúde (MS) o Programa de 

Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), que propôs formas mais simétricas de 

relacionamento entre os profissionais de saúde e as mulheres, apontando para a apropriação, 

autonomia e maior controle sobre a saúde, o corpo e a vida. O Programa abordou a saúde da 

mulher de uma forma abrangente, garantindo assistência, em todas as fases da vida, clínico 

ginecológico, no campo da reprodução (planejamento reprodutivo, gestação, parto e puerpério). 

Dessa forma, a estratégia propiciou à mulher da época uma maior autonomia sobre o seu corpo, 

incluindo, assim a decisão sobre qual o tipo de parto deveria escolher, sem a intervenção direta 

do profissional da saúde (MELO et al., 2017; D'OLIVEIRA et al., 2009). Ao analisar as 

diretrizes do PAISM, observa-se uma escassez de informações relacionadas aos efeitos 
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benéficos e a importância da presença de um acompanhamento contínuo as parturientes durante 

o processo de parturição. 

Cerca de dez anos depois, em 1993, é fundada a Rede pela Humanização do Parto 

e do Nascimento (REHUNA). Movimento, de caráter civil, que possui atuação até os dias 

atuais, e que vem contribuindo significativamente para a melhoria da saúde reprodutiva da 

mulher brasileira. Seu objetivo principal é a divulgação de assistência e cuidados perinatais com 

base em evidências científicas. Essa rede tem um papel fundamental na estruturação de um 

movimento que hoje é denominado “humanização do parto/nascimento”. Esse movimento 

pretende diminuir as intervenções desnecessárias e promover um cuidado em todo o ciclo 

gravídico-puerperal, baseado na compreensão do processo natural e fisiológico (MOUTA; 

PROGIANTI, 2009).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1996, propôs em suas diretrizes que 

o objetivo da assistência ao parto é obter uma mãe e uma criança mais saudáveis com o mínimo 

possível de intervenções e compatíveis com a segurança para ambos, reduzindo, assim, a taxa 

de mortalidade materna e neonatal. 

Em 1998, o Ministério da Saúde inicia a implementação de uma série de iniciativas 

e incentivos voltados às questões da humanização do parto, objetivando alcançar os seguintes 

resultados: melhoraria da qualidade da assistência obstétrica; revalorização do parto vaginal; 

redução das taxas de cesáreas desnecessárias, modelo que vem crescendo ao longo das últimas 

décadas; fortalecimento da relação entre o binômio mãe e filho (BRASIL, 1999; BRASIL, 

1998a; BRASIL, 1998b). 

Em 2000, conduzido pelo Ministério da Saúde, foi criado o Programa de 

Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN) e o Programa de Humanização de Hospitais. 

O objetivo primordial do PHPN é assegurar a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade 

do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e puerpério às gestantes e ao recém-

nascido, na perspectiva dos direitos de cidadania (ALMEIDA; TANAKA, 2009; NUNES et al., 

2016). 

O PHPN está estruturado nos seguintes princípios: toda gestante tem direito ao 

acesso a atendimento digno e de qualidade no decorrer da gestação, parto e puerpério; toda 

gestante tem direito de saber e ter assegurado o acesso à maternidade em que será atendida no 

momento do parto; toda gestante tem direito à assistência ao parto e ao puerpério e que esta seja 

realizada de forma humanizada e segura, de acordo com os princípios gerais e condições 

estabelecidas na prática médica; todo recém-nascido tem direito à assistência neonatal de forma 

humanizada e segura. Porém, ao ser realizado uma avaliação das diretrizes do PHPN, evidencia-
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se uma abordagem limitada quanto a necessidade de acompanhamento permanente por um 

indivíduo da rede social e/ou familiar durante o processo de parturição, restringindo-se a 

garantia da visita do pai sem restrição de horário. 

Em setembro de 2000, foi firmado o compromisso para o novo milênio, onde 189 

representantes das nações se reuniram para estipular os planos. Foram designados oito 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), para serem alcançados até o ano de 2015. 

O 5º objetivo é melhorar a saúde materna, o 4º reduzir a mortalidade infantil. Em 2012, o 4º 

objetivo foi alcançado, dados recentes mostram que o 5º objetivo não foi alcançado no tempo 

proposto. O acesso e assistência ao parto e pré-natal de qualidade, são determinantes 

potencializadores para a redução da morbimortalidade materna (RATTNER; MOURA, 2016). 

Na mesma perspectiva foi lançada em 2003 a Política Nacional de Humanização 

(PNH) e, em 2004, a Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão no Sistema Único 

de Saúde, o Humaniza SUS, momento em que a humanização da assistência passa a ser vista 

não mais como um programa, mas como uma política que atravessa as diferentes ações e 

instâncias gestoras no SUS, caracterizando-se pela valorização dos usuários e profissionais nos 

aspectos socioculturais e emocionais para a promoção da qualidade do atendimento e condições 

adequadas de trabalho (SOUZA; MENDES, 2009). 

No ano de 2004, foi criada a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher (PNAISM), indicando que o Sistema Único de Saúde deve estar orientado e capacitado 

para a atenção integral à saúde da mulher, numa perspectiva que contemple a promoção da 

saúde, as necessidades de saúde da população feminina, o controle de patologias mais 

prevalentes nesse grupo e a garantia do direito à saúde. Nessa política, evidencia-se que a 

recomendação quanto a presença de um acompanhante de forma contínua durante o processo 

de parturição não é uma ação prioritária destacadas em suas diretrizes (BRASIL, 2004). 

Ainda em 2004, implementou-se o Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade 

Materna e Neonatal que teve por objetivo articular os atores sociais, historicamente mobilizados 

em torno da melhoria da qualidade de vida de mulheres e crianças, na luta contra os elevados 

índices de mortalidade materna e neonatal no Brasil. Como ação estratégica para a 

implementação do Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, destaca-

se o direito ao acompanhante e ao alojamento conjunto, visando assegurar o direito ao 

acompanhante participante no pré-parto, parto e pós-parto imediato e o alojamento conjunto, 

inclusive nos serviços privados e que seja de livre escolha da usuária. 

Em 2005 morreram 1.620 mulheres e 34.382 recém-nascidos por complicações na 

gravidez, aborto, parto ou pós-parto. Dessa forma, a meta do Pacto passou a ser a redução anual 
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de 5% da mortalidade materna e neonatal para atingir os índices aceitáveis pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), a médio e longo prazo. Os princípios do Pacto, entre outros, são o 

respeito aos direitos humanos de mulheres e crianças; a consideração das questões de gênero, 

dos aspectos étnicos e raciais e das desigualdades sociais e regionais; a decisão política de 

investimentos na melhoria da atenção obstétrica e neonatal; e a ampla mobilização e 

participação de gestores e organizações sociais (LEITE; PAES, 2009).  

Ainda em 2005, o ministério promoveu seminários e oficinas com a participação de 

mais de 400 maternidades que atualmente são consideradas referência na realização de partos 

no SUS. Desde então, mais de sete mil profissionais da rede pública de saúde foram capacitados 

para atuarem nessa concepção de parto. Neste mesmo ano, por meio da Lei 11.108 de 07 de 

abril de 2005, regulamentou-se a presença de acompanhantes durante o processo de parturição, 

indicando-se que os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria ou 

conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante 

durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato (BRASIL, 2005). 

No ano de 2011, foi lançada a mais recente estratégia de humanização, a Rede 

Cegonha, que visa à ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção pré-natal, da 

assistência ao parto e puerpério e da assistência à criança até 24 meses de vida. Para delimitar 

seu campo de atuação prioritário, a Rede Cegonha parte do diagnóstico de que as mortalidades 

maternas e infantis permanecem elevadas, prevalecendo uma intensa medicalização do 

nascimento e uso de tecnologias sem evidências científicas (cesáreas e intervenções 

desnecessárias no parto) (CÔRTES et al., 2015; DIAS, 2011). 

A Rede Cegonha prevê ações para a melhoria do acesso e da qualidade da 

assistência à mulher e da criança, por meio da vinculação da gestante à unidade de referência e 

o transporte seguro e da implementação de boas práticas na atenção ao parto e nascimento, 

incluindo o direito ao acompanhante de livre escolha da mulher no parto, possibilitando assim 

uma assistência que integra, de forma holística, todos os quesitos necessários a uma assistência 

individualizada e focada na humanização, com vistas à redução dos danos decorrentes de uma 

parturição inadequada (CÔRTES et al., 2015; DIAS, 2011). 

O Ministério da Saúde em 2015, desenvolveu as diretrizes nacionais de assistência 

ao parto normal, as mesmas foram elaboradas por um grupo multidisciplinar, a coordenação 

geral da saúde da mulher, grupo elaborador das diretrizes, formado por clínicos gerais, médico 

neonatologista, anestesiologista, obstetra, médicos da família e enfermeiros obstetras, 

convidados pela Comissão Nacional de Incorporação de Técnicas no SUS (CONITEC). Em 

fevereiro de 2017, as diretrizes foram publicadas com o intuito de avaliar as informações 



33 

 

cientificas direcionadas as práticas realizadas no parto e nascimento, proporcionando recurso e 

orientação envolvidos na assistência, com o objetivo de promover, proteger e incentivar o parto 

normal (BRASIL, 2016). 

A criação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) era até então um 

dos maiores tratados internacional que objetivara a diminuição dos índices de pobreza e 

progresso econômico-social, porém diante de todo o seu desempenho foi estabelecido novas 

metas em 2015, classificada como Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), onde 

estas novas metas visam indicadores, sendo adaptadas para todos os resultados obtidos. Sendo 

que cada governo irá dispor de suas particularidades tendo em vista as características nacionais. 

Ficou estabelecido um período de quinze anos, tendo iniciado em 2016. Os ODS terão como 

base áreas que necessitam de maior atenção como a humanidade e o planeta, segundo o 

considerado no documento final das negociações “Transforming our world: The 2030 Agenda 

for Sustainable Development”. Considerando a Agenda de Desenvolvimento Pós-2015 se 

destacam 5 pilares: as pessoas; o planeta; a prosperidade; a paz; e a parceria. Diante da 70º 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), vislumbrou-se em seu desfecho 

a utilidade de abordar características do bem-estar humano tendo como razão as metas contidas 

na ODM e outra hipótese levantada seria o bem-estar planetário dentro da tangente ambiental 

(CÔRTES et al., 2015). 

Essa Agenda 2030 da ONU traz entre os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentáveis (ODS) o ODS 3 – “Assegurar vidas saudáveis e promover bem-estar para todos 

em todas as idades” que contém nove metas, das quais três metas referem-se à ‘agenda 

inconclusa’ do ODM Saúde: 1. Redução da mortalidade materna; 2. Acabar com a mortalidade 

prevenível de recém-nascidos e crianças abaixo de cinco anos; e 3. Acabar com as epidemias 

de HIV/aids, tuberculose, malária e outras doenças tropicais negligenciadas, assim como 

combater as hepatites, as doenças transmitidas pela água e outras doenças transmissíveis 

(RATTNER; MOURA, 2016). 

A proposta de humanização do parto sofre influências diretas de modelos 

institucionais, do envolvimento e aderência desta proposta por gestores e profissionais, assim 

como sua capacitação. Entretanto, implantação efetiva da humanização do parto estará sempre 

mais dependente da relação entre a mulher e o profissional de saúde, responsáveis por restituir 

o papel maternal de maneira mais ativa em um modelo de assistência de maior qualidade. Em 

suma, pode-se dizer que a humanização do parto, com enfoque na redução do número de 

operações cesáreas, consiste em um desafio histórico que possui limites, no entanto, com 

possibilidades cada vez mais próximas de serem alcançadas.  
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3.2 O Apoio Social e as Redes de Apoio: aspectos conceituais 

 

As relações interpessoais são vínculos de importância significativa para os seres 

humanos. Essas interações entre indivíduos evidenciam que uma pessoa pode influenciar as 

atitudes e o comportamento de outras (MANENTE; RODRIGUES, 2016; FONSECA; 

MOURA, 2008). Diante dessas considerações, pretende-se, nessa discussão, abordar a 

relevância e contribuição que essas relações (vivenciadas nas redes sociais e de apoio) podem 

gerar na área da saúde física e mental, desenvolvendo-se ainda uma reflexão crítica acerca da 

associação positiva entre o suporte social do acompanhante durante o processo parturitivo.  

Conceitua-se que as redes pessoais consistem em um conjunto de pessoas com as 

quais os indivíduos interagem continuamente, mantendo contato permanente para o 

desenvolvimento de uma ajuda mútua de maneiras diversas e diferentes, caracterizando a 

situação de troca. Nesse contexto, o conceito de apoio ou suporte migra das áreas sociais e da 

saúde para a teoria das redes sociais, inicialmente intitulada pelos pesquisadores americanos 

em suas publicações como: the social support (ESTEVES et al., 2018; AGUIAR, 2006). 

Reconhece-se que que as redes sociais e as relações interpessoais possuem o potencial de 

contribuir com o desenvolvimento de ações de suporte nas mais diversas dimensões humanas, 

desde aspectos físicos/biológicos até questões emocionais/psicossociais. 

A exemplo disso, verifica-se o suporte instrumental que está associado à percepção 

e à satisfação do indivíduo quanto à disponibilidade de apoio para questões operacionais 

relacionadas ao seu tratamento de saúde, atividades práticas do cotidiano, ajuda material ou 

financeira. Já no âmbito psicossocial, evidencia-se o apoio emocional que está relacionado à 

percepção e satisfação quanto à disponibilidade de escuta, atenção, informação, estima, 

companhia e apoio emocional em relação à condição de saúde e tratamento. A percepção do 

suporte social surge na literatura como uma área do pensamento social ligada à emoção. Em 

situações de maior estresse ou na presença de situações ameaçadoras, é que o suporte social 

instrumental ou emocional surge com maior relevância para as pessoas (SILVEIRA et al., 2018; 

RODRIGUES, 2008).  

Assim, os eventos estressantes de origem psicossociais interferem nas condições 

gerais de saúde e favorecem o aparecimento de doenças. Os estressores psicossociais não têm 

um papel etiológico específico no aparecimento das doenças, mas atuam de forma indireta no 

organismo alterando as secreções neuroendócrinas, o que diminui a imunidade corporal e 

aumenta a suscetibilidade dos indivíduos às enfermidades (MAFFEI; MENEZES; CREPALDI, 

2019; CASSEL,1976).  
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A ação do apoio/suporte social surge como um fator de proteção dos sujeitos e 

grupos sociais aos agravos físicos e emocionais causados pelos eventos estressantes da vida 

(ESTEVES et al., 2018; CASSEL, 1976; MINKLER, 1992). Este agente protetor exerce um 

efeito moderador destes agravos contribuindo na qualidade e predisposição à saúde 

(PIETRUKOWICZ, 2001; MARTINEZ, 2002).  

O apoio social pode ser analisado através de diferentes perspectivas (ações de apoio, 

avaliação, cognição social, interacionismo simbólico e relações) (TELES et al., 2018; TELES, 

2015). O apoio social durante o parto é de suma importância para o enfrentamento do estresse, 

no entanto, ainda não se tem instrumento disponível para avaliar o seu apoio prestado. Deste 

modo, o suporte social é um construto que tem despertado grande interesse na medida em que 

a disponibilidade e a satisfação com o apoio social parecem afetar variáveis do parto.  

O apoio disponível reduz os efeitos do estresse, contribuindo para menores 

avaliações negativas e, consequentemente, para menores reações emocionais severas. Assim 

como no apoio recebido, o apoio percebido será mais efetivo quando satisfizer as necessidades 

suscitadas pelo evento estressante. A avaliação do apoio percebido influenciará diretamente nas 

estratégias de enfrentamento, dessa forma, a interlocução entre o provedor e o receptor do apoio 

é de extrema importância (SILVEIRA et al., 2018; LAKEY; COHEN, 2000).  

A ausência de apoio social ou de modelos sociais positivos e a ausência de redes 

institucionais são consideradas fatores de risco social para a pessoa e sua família. De modo 

contrário, a presença do apoio social, de redes institucionais, de um clima educacional ou 

laboral positivo e de modelos sociais, é considerada um fator protetor (MANENTE; 

RODRIGUES, 2016; CHILE, 2008). Dessa forma, o profissional de saúde deve investigar não 

somente fatores de risco individuais e familiares, mas também os fatores de risco sociais, que 

podem comprometer ou inviabilizar as intervenções realizadas.  

A partir dessa análise, considera-se que o apoio social durante o processo de parto, 

prestado por acompanhante de escolha da mulher, é assim definido: é a prestação de apoio 

contínuo e personalizado, por pessoa de confiança e de escolha da mulher, através de uma 

relação de reciprocidade entre o apoio prestado e o apoio percebido (TELES et al., 2018; 

TELES, 2015).  

Os comportamentos de apoio prestados pelo acompanhante envolvem: apoio 

emocional (envolvimento emocional através da partilha de sentimentos, estar ao lado, segurar 

a mão, empatia, carinho, confiança, compreensão, encorajamento/incentivo, garantia de que o 

processo de parto será livre de problemas, dividir experiências, apoio espiritual através da 

oração, testemunhação); apoio físico (medidas de conforto como massagem, banho, exercícios 
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respiratórios, incentivar a mobilidade e o uso eficaz da gravidade, apoiar as mulheres a 

assumirem suas posições preferidas e recomendar posições para situações específicas); apoio 

informacional /aconselhamento (momento correto para a mulher “fazer força”; informações 

sobre o andamento do trabalho de parto e conselhos sobre técnicas de enfrentamento; fonte 

segura de informação) (MAFFEI; MENEZES; CREPALDI, 2019; SAPKOTA; KOBAYASHI; 

TAKASE, 2012; STORY et al., 2012; MORHASON-BELLO et al., 2009a; PREMBERG et 

al., 2011; BANDA et al., 2010; POH et al., 2014; HILDINGSSON; CEDERLÖF; WIDÉN, 

2011).  

O apoio durante o parto consiste na presença contínua de uma pessoa designada a 

prestar apoio emocional, realizar atividades de conforto físico, informacional e de 

intermediação. Esse apoio pode ser realizado por pessoa de confiança da mulher, pertencente a 

sua rede social de apoio, ou por doulas, mulher designada para dar suporte à parturiente, que 

recebeu algum tipo de treinamento, não integrante do quadro de funcionários do hospital em 

que desempenhou este papel e que não possuía parentesco com a parturiente ou participava da 

sua rede social de apoio (BOHREN et al., 2017; HODNETT et al., 2013; BRÜGGEMANN; 

PARPINELLI; OSIS, 2005).  

O apoio contínuo durante o processo de parto tem como princípios o 

aperfeiçoamento da fisiologia do parto e o maior controle e competência das mulheres durante 

esse período, reduzindo a dependência de intervenções médicas (BOHREN et al., 2017; 

HODNETT et al., 2013). Diversos estudos confirmam os benefícios do apoio contínuo durante 

o processo de parto.  

Ensaios clínicos verificaram que mulheres do grupo intervenção tiveram menor 

intervalo de tempo entre o parto e a iniciação do aleitamento materno, foram menos passíveis 

a evoluir para cesariana (TELES et al., 2018; MORHASON-BELLO; ADEDOKUN; 

OJENGBEDE, 2009b; MORHASON-BELLO et al., 2009a).  

Estudo realizado com 585 mulheres verificou que o grupo de mulheres que não 

tiveram apoio contínuo durante o parto, foi mais propenso a ter maior duração da fase ativa do 

parto (P <0,001), maiores pontuações de dor (p:0,011) e maior intervalo entre o parto e o início 

da amamentação (P <0,001) (MORHASON-BELLO; ADEDOKUN; OJENGBEDE, 2009b).  

Estudo realizado na Nigéria verificou que o tempo médio para o início da 

amamentação foi significativamente menor nas mulheres que tiveram acompanhante durante o 

processo de parto, em comparação com o grupo controle (16 vs. 54 minutos; p <0.01) 

(MORHASON-BELLO; ADEDOKUN; OJENGBEDE, 2009b).  
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Estudo realizado no Brasil verificou que as mulheres do grupo que teve apoio de 

acompanhante, foram mais satisfeitas com o trabalho de parto (Mediana 88,0 vs 76,0; p 

<0.0001) e parto (Mediana 91,4 vs 77,1, p <0.0001). Durante o trabalho de parto, a satisfação 

foi associada com a presença de um acompanhante (RR 8,06; IC 95%: 4,84-13,43), com o 

atendimento recebido (RR 1,11; IC 95%: 1,01-1,22) e com a orientação médica (RR 1,14; IC 

95%:1,01-1,28). Durante o parto, a satisfação foi associada a ter um acompanhante (RR 5,57; 

IC 95%: 3,70-8,38), com os cuidados recebidos (RR 1,11; IC 95%: 1,01-1,22) e com o parto 

vaginal (RR 1.33; IC 95%: 1,02-1,74) (BRUGGEMANN et al., 2007).  

Estudo realizado com 420 nulíparas, verificou que o grupo de mulheres com apoio 

de doulas e de seu companheiro durante todo o processo de parto, houve uma menor taxa de 

cesariana (13,4% vs 25,0%; p:0,002) e uma menor taxa de analgesia epidural (64,7% vs 76,0%; 

p:0,008). Entre as mulheres com parto induzido, as que são apoiadas por uma doula tiveram 

uma menor taxa de cesariana do que as mulheres do grupo de controle (12,5% vs 58,8%; 

p:0,007) (MCGRATH; KENNELL, 2008).  

Estudo realizado na Tailândia verificou que as mulheres com apoio de um parente 

próximo do sexo feminino, desde a admissão até 2 horas após o parto, tiveram uma duração 

significativamente mais curta da fase ativa do trabalho de parto (268.9 minutos vs 301.1; 

p:0,036) e estavam mais satisfeitas com as suas experiências de parto do que aqueles do grupo 

de controle (p<0,01) (YUENYONG; O‟BRIEN; JIRAPEET, 2012).  

Revisão sistemática com 22 Ensaios Clínicos Randomizados (ECRs), envolvendo 

15.288 mulheres verificou que as mulheres com apoio contínuo eram mais propensas a ter um 

parto vaginal espontâneo (RR 1,08; IC 95%: 1,04-1,12), menos propensos a ter analgesia 

intraparto (RR 0,90; IC 95%: 0,84-0,96) ou para comunicar insatisfação (RR 0,69; IC 95%: 

0,59-0,79). Além disso, seus trabalhos de parto eram mais curtos (MD - 0,58 horas; IC 95%: -

0,85 a -0,31), elas eram menos propensas a ter uma cesariana (RR 0,78; IC 95%:0,67-0,91) ou 

parto vaginal instrumental (RR 0,90; IC 95%: 0,85-0,96), analgesia regionais (RR 0,93; IC 

95%: 0,88-0,99), ou um bebê com um baixo índice de Apgar aos cinco minutos (RR 0.69; IC 

95%: 0,50-0,95) (HODNETT et al., 2013).  

Estudo envolvendo 231 mulheres, das quais 152 foram continuamente apoiadas por 

acompanhante, verificou que após seis a oito semanas do parto, mulheres apoiadas pelos 

esposos durante o parto tiveram maior nível de apoio pós-natal quando comparadas às que não 

tiveram apoio durante o parto (β = 0,23; p <0,001), assim como menos propensos a sofrer de 

ansiedade materna (β = -0,52; p <0,001) e a um menor nível de depressão (β = 0,43; p < 0,001) 

(SAPKOTA; KOBAYASHI; TAKASE, 2013).  
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As mães não acompanhadas no momento do nascimento do seu bebê foram mais 

propensos a ter uma parto prematuro, uma cesariana de emergência e o alívio da dor espinal ou 

anestesia geral (vs sem alívio da dor), um trabalho mais curto e menor satisfação do parto 

(ESSEX; PICKETT, 2008). Além disso, mulheres com apoio contínuo possuem maior 

participação ativa no processo de parto (JUNGES et al., 2018; ESTEVES et al., 2018; 

SAPKOTA; KOBAYASHI; TAKASE, 2012; YUENYONG; O‟BRIEN; JIRAPEET, 2012; 

STORY et al., 2012); melhor autocontrole (POH et al., 2014); maior capacidade de lidar com 

o parto (GILLILAND, 2011).  

Outro estudo ainda mostrou o impacto do acompanhante no parto para a melhora 

das relações do casal e do vínculo entre os membros da família, assim como a satisfação dos 

pais como prestadores de cuidados de saúde (HOGA et al., 2013).  

Vale ressaltar que, muitas vezes, os eventos consequentes podem apresentar-se de 

maneira mais restrita ou não, a depender do tipo de parto (vaginal/cesariana; 

hospitalar/domiciliar), estrutura física e recursos disponíveis, atenção prestada pelos 

profissionais de saúde, atuação do acompanhante e fatores culturais (JUNGES et al., 2018; 

PREMBERG et al., 2011; HILDINGSSON et al., 2011; BÄCKSTRÖM; HERTFELT, 2011; 

STORY et al., 2012; BRUGGEMANN et al., 2007). O momento do início da prestação do 

apoio e o revezamento com outros membros da rede social da mulher também podem 

influenciar na qualidade do apoio prestado (JUNGES et al., 2018; HODNETT et al., 2013; 

SAPKOTA; KOBAYASHI; TAKASE, 2012).  

Os estudos mostram também a importância da educação em saúde, principalmente 

dentro da atenção pré-natal, tanto nas ações junto a mulher quanto no acompanhante de sua 

escolha. Assim, o nível de confiança no parto natural pode interferir na atuação da mulher e, 

consequentemente, nas suas necessidades de apoio (TELES et al., 2018; MANSFIELD, 2008). 

Sendo necessária atividades educativas para aumentar a confiança dessa mulher e ajudar 

também seus companheiros na compreensão da sua importância do seu apoio durante a 

gravidez, parto e nascimento, e se preparar para a paternidade (SMYTH; SPENCE; MURRAY, 

2015).  

Daí a relevância da inclusão de atividades educativas dentro da rotina de 

atendimento dos serviços de acompanhamento pré-natal. As atividades educativas, individuais 

ou grupais, constituem-se em um espaço de discussão informal, que possibilita o surgimento de 

temas tanto por parte de profissionais de saúde quanto por solicitação de gestantes e 

acompanhantes, em uma relação de horizontalidade (SILVA et al., 2017).  
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Os principais benefícios do apoio ao parto são: o contentamento da mulher em 

relação à experiência; o aumento dos números de partos vaginais espôntaneos; minimização do 

uso de analgesia e o tempo da duração do trabalho de parto, de partos cesáreos e forcéps; menor 

risco de partos prematuros e de recém-nascidos com baixo índice de Apgar no 5º minuto de 

vida (TELES et al., 2018; TELES, 2015; BRUGGEMANN et al., 2016). Além do que, 

mulheres com suporte contínuo, tem maior auto-controle, lidam melhor com o parto e são mais 

ativas nesse processo (MONGUILHOTT et al., 2018; TELES, 2015).   

Em consonância com estudo de Damasceno (2016) os benefícios de ter acompanhante 

durante o trabalho de parto e parto são inúmeros e foram relados em diversos estudos ao redor 

do mundo. Explanados e preconizados pela OMS em 1985. Entretanto, observa que a não 

aceitação do acompanhante pelas instituições e profissionais, não somente descumpre a lei em 

vigência, como contribui para o desencorajamento da mulher que parirá insegura, ansiosa e com 

sensação de abandono.  

Além do tocante emocional conferido à parturiente pela presença de uma pessoal de sua 

confiança, notou-se também uma redução significativa de situações de violência obstétrica em 

partos com acompanhamento, como a diminuição de julgamentos de valor, xingamentos e 

gritos, episiotomia de rotina sem a concessão da parturiente, manobra de Kristeller, ocitocina 

para aceleração do parto sem solicitação, amniotomia,  jejum durante o trabalho de parto, a não 

oferta de métodos não medicamentosos para o alívio da dor e contribui ainda para redução dos 

riscos de depressão pós-parto (DAMASCENO, 2016; OLIVEIRA, 2011). 

A violência obstétrica está diretamente relacionada com a morbimortalidade materna 

quando em associação às práticas evitáveis, como parto vaginal agressivo com uso de manobras 

ultrapassadas, excesso de intervenções e procedimentos invasivos desnecessários e que podem 

acarretar danos para vida do bebê e da mãe (MONGUILHOTT et al., 2018; DINIZ et al, 2015). 

Com abonação da Lei n. 11.108, de abril de 2005, é prescrito que as instituições de saúde 

devem reorganizar sua estrutura e pessoal de maneira que possa acomodar o acompanhante de 

escolha da parturiente no período do trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, para garantir 

conforto e incentivo à mulher durante o nascimento, bem como promover a saúde da mãe e do 

recém-nascido e reduzir as taxas de morbimortalidade materno-infantil e perinatal. 

(OLIVEIRA, 2011; LONGO, 2010). 

Segundo o estudo de Rohde (2016) a proibição do direito ao acompanhante configura 

violência psicológica, tendo em vista o isolamento da mulher em um momento vulnerável e 

crucial da sua vida.  Um teste realizado em todo o Brasil denominado “teste de violência 

obstétrica” respondido voluntariamente por cerca de duas mil mulheres, constatou que embora 
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exista uma lei que garante o acompanhamento, há mais de 10 anos, muitas mulheres tiveram 

dificuldade em “acessar este direito em sua plenitude”. 

Conclui-se assim, que a figura do acompanhante é de grande relevância, deste 

modo, os serviços de saúde devem incluí-los desde as consultas pré-natais para que possa 

acompanhar cada etapa da gestação e consequentemente o nascimento. Dessa forma, é 

necessário reintegrar o apoio familiar e os benefícios do acompanhante para a gestante para que 

se tenha o cumprimento da lei que preconiza pelo Sistema Único de Saúde. 

 

 

3.3 Evidências científicas acerca do Suporte/Apoio Social prestado pelo acompanhante 

durante o processo de parturição 

 

 

A atuação dos profissionais da saúde no momento do processo de parturição deve 

ser pautada em práticas seguras, confiáveis e eficazes. Devido às especificidades das 

intervenções que são desenvolvidas junto as mulheres no trabalho de parto e parto, assim como 

a necessidade e importância de se garantir a humanização da assistência a parturiente, torna-se 

imprescindível que os profissionais de saúde desenvolvam a sua prática baseada em evidências 

cientificas, favorecendo assim a qualidade da assistência obstétrica. 

Cada vez mais, espera-se que os enfermeiros que atuam contribuindo com as 

mulheres durante o processo de parturição compreendam e realizem pesquisas, baseando sua 

prática em dados levantados por pesquisas científicas, ou seja, uma Prática Baseada em 

Evidências (PBE). Esta é definida, de modo amplo, como o uso dos melhores dados clínicos na 

tomada de decisões relativas ao atendimento ao paciente, sendo esses dados advindos de 

pesquisas realizadas por enfermeiros e também por outros profissionais da área da saúde 

(POLIT; BECK; HUNGLER, 2013). 

Regularmente ocorrem mudanças na prática da enfermagem obstétrica devidos aos 

esforços de profissionais que atuam desenvolvendo pesquisas científicas com rigor 

metodológico. Em algumas situações, as mudanças podem partir de iniciativas localizadas e 

institucionalizadas, que muitas vezes não são publicadas. Porém, também tem havido mudanças 

clínicas mais amplas e universais, com base no acúmulo de resultados de pesquisas sobre 

inovações práticas benéficas (POLIT; BECK; HUNGLER, 2013). 

Com base nisso, tendo o escopo de desenvolver uma ampla revisão na literatura 

científica acerca do apoio contínuo durante o trabalho de parto/parto, uma pesquisa foi 
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desenvolvida por Teles (2015) para verificar os benefícios gerados pelo apoio contínuo durante 

o processo de parturição. Pra alcançar o objetivo proposta, foram consultadas as bases de dados 

Cochrane, SCOPUS e Pubmed (Public/Publish Medline). Para a base de dados Cochrane, foram 

utilizados os descritores “apoio social” e parto. Para as bases de dados Scopus e Pubmed Health, 

foi utilizado o descritor “social support” e a palavra “childbirth”, sendo selecionados estudos 

publicados entre 2005 e 2015. 

Após realização de análise e leitura exaustiva dos artigos científicos, bem como 

verificação dos critérios de elegibilidades dos manuscritos avaliados, a revisão integrativa 

desenvolvida por Teles (2015) selecionou 25 manuscritos que explanavam sobre benefícios 

emocionais, físicos, informacional/aconselhamento e intermediação. Conforme quadro 1, 

apresentam-se os principais benefícios identificados na referida revisão. 

 

Quadro 1 - Benefícios da prestação de apoio contínuo durante o processo de parto. Fortaleza-CE, 2018. 
BENEFÍCIOS PSICOLÓGICOS: 
- Maior satisfação com o parto (YUENYONG; O’BRIEN; JIRAPEET, 2012; HODNETT et al., 
2013; MORHASON-BELLO et al., 2009a; ONO et al., 2013; ESSEX; PICKETT, 2008; 
BRUGGEMANN et al., 2007); 
- Redução de eventos estressores como rotinas institucionais, procedimentos intervencionistas, 
isolamento e falta de privacidade (HODNETT et al., 2013); 
- Superação de sentimentos negativos (vergonha; medo; insegurança; constrangimento; timidez) 
(SAPKOTA; KOBAYASHI; TAKASE, 2012); 
- Redução da ansiedade (VELHO; SANTOS; COLLACO, 2014; SILVA et al., 2012; ONO et al., 
2013), 
- Redução da solidão (VELHO; SANTOS; COLLACO, 2014; SILVA et al., 2012); 
- Redução da depressão (ONO et al., 2013). 
BENEFÍCIOS FISIOLÓGICOS: 
- Menores níveis dor (MORHASON-BELLO et al., 2009a); 
- Menor probabilidade de medicações para alívio da dor (HODNETT, 2013); 
- Maior propensão a parto vaginal espontâneo (HODNETT et al., 2013); 
- Menor propensão à analgesia intraparto (HODNETT et al., 2013; ESSEX; PICKETT, 2008; 
MCGRATH; KENNELL, 2008); 
- Menor propensão á parto instrumental (MORHASON-BELLO et al., 2009a; HODNETT et al., 
2013; HODNETT, 2010); 
- Menor propensão à cesariana (MORHASON-BELLO et al., 2009a; HODNETT et al., 2013; 

HODNETT, 2010; KASHANIAN; JAVADI; HAGHIGHI, 2010; ESSEX; PICKETT, 2008; 
MCGRATH; KENNELL, 2008); 

- Menor duração do trabalho de parto (MORHASON-BELLO et al., 2009a; HODNETT et al., 
2013; KASHANIAN; JAVADI; HAGHIGHI, 2010; ESSEX; PICKETT, 2008); 
- Menor incidência de parto prematuro (ESSEX; PICKETT, 2008). 
BENEFÍCIOS PARA O RECÉM-NASCIDO: 
- Menor intervalo de tempo para o início da amamentação (MORHASON-BELLO et al., 2009a, 
2009b); 

- Menor incidência de Apgar menor que 7 aos 5 minutos (HODNETT, 2013); 
- Maior peso ao nascer (ESSEX; PICKETT, 2008). 

BENEFÍCIOS AFETIVOS: 
- Fortalecimento do vínculo acompanhante e mulher (o acompanhante foi solidário com seus 
sentimentos) (SAPKOTA; KOBAYASHI; TAKASE, 2012; PREMBERG et al., 2011; BANDA et 
al., 2010; HOGA et al., 2013) 
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- Satisfação  paterna  (superação  dos  fatores  culturais  ligados  à masculinidade; superação de 
sentimentos negativos; maior apego à criança; maior envolvimento com   o   processo   de   parto)   
(SAPKOTA;   KOBAYASHI;   TAKASE,  2012; BÄCKSTRÖM; HERTFELT WAHN, 2011); 
- Partilha de sentimentos e testemunhação do nascimento (SAPKOTA; KOBAYASHI; TAKASE, 
2012; PREMBERG et al., 2011; BANDA et al., 2010). 
BENEFÍCIOS PARA A ATUAÇÃO NO PROCESSO DE PARTO: 
- Participação ativa (SAPKOTA; KOBAYASHI; TAKASE, 2012; YUENYONG; 
O’BRIEN;JIRAPEET, 2012; STORY et al., 2012); 
- Maior capacidade de lidar com o parto (GILLILAND, 2011); 
- Sentimento de controle e competência das mães (YUENYONG; O’BRIEN; JIRAPEET, 2012; 
HODNETT et al., 2013; POH; KOH; HE, 2012); 
- Maior  segurança  e  bem-estar  (SAPKOTA;  KOBAYASHI;  TAKASE,  2012; PREMBERG et 
al., 2011; HILDINGSSON;  CEDERLÖF;  WIDÉN et al., 2011; BANDA et al., 2010).  

. 

Com o intuito de atualizar a revisão desenvolvida por Teles (2015), realizou-se uma 

busca na literatura, utilizando o mesmo percurso metodológico, os mesmos descritores e as 

mesmas bases de dados mencionadas anteriormente, restringindo-se a análise de publicações 

divulgadas nos anos de 2016 a 2019. 

O quadro 2 apresenta uma sumarização do processo de busca e seleção dos artigos 

científicos. 

 

Quadro 2 - Seleção dos artigos de pesquisa nas bases de dados Pubmed, Scopus e Cochrane, de acordo 
com os critérios de inclusão propostos. Fortaleza-CE, 2019. 

Busca e seleção dos artigos Scopus Pubmed Cochrane Total 
Total de estudos encontrados 203 2832 87 3118 
Editoriais, livros, cartas ao editor 12 15  27 
Não disponíveis eletronicamente 9 398 - 407 
Não respondem à questão de pesquisa 160 2401 78 2639 
Repetidos - 8 2 10 
Artigos Selecionados para leitura completa 18 10 7 35 
Não abordavam diretamente o apoio prestado por 
acompanhante à parturiente 

13 9 6 28 

TOTAL SELECIONADO 9 1 1 8 
 

 

Em um ensaio clínico randomizado realizado em Isfahan-Irã, envolvendo 84 

parturientes divididas em três grupos, com o objetivo de avaliar as consequências psicológicas 

da presença de marido treinado ao lado de suas esposas durante o parto, identificou-se que o 

escore médio de ansiedade durante a internação no grupo que teve acompanhamento de 

companheiro devidamente capacitado para acompanhar o processo de parturição foi de 36, no 

grupo com acompanhamento de companheiro não treinado previamente foi de 42,1, e no grupo 

sem acompanhamento foi de 59,1, sendo essa diferença entre os grupos estatisticamente 

significante (p<0,05). Esses resultados tornam evidente que a presença do acompanhante 
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contribui com a redução do nível de ansiedade das parturientes (SALEHI; FAHAMI; BEIGI, 

2016). 

Corroborando com as evidências que demonstram os efeitos benéficos do 

acompanhamento contínuo no trabalho de parto/parto, revisão sistemática com a inclusão de 27 

ensaios clínicos randomizados realizados em 17 países diferentes concluiu que as repercussões 

maternas e neonatais que possuem correlação com a presença do acompanhante no processo de 

parturição são: aumento do parto vaginal espontâneo; menor duração do trabalho de parto; 

diminuição da cesariana; diminuição do parto vaginal instrumental; diminuição do uso de 

qualquer analgesia; diminuição do uso de analgesia regional; melhor pontuação de Apgar de 

cinco minutos e menos sentimentos negativos sobre as experiências de parto (BOHREM et al., 

2017). 

Outra pesquisa, realizada na Islândia, com o escopo de detectar o papel preditivo 

do apoio social na satisfação da experiência vivenciada durante o processo de parturição, 

identificou que as parturientes que indicaram sentimentos de insatisfação quanto ao apoio 

prestado por profissionais da saúde/parteiras relataram experiência negativa quanto ao processo 

de parturição (p<0,001). Porém, não foi verificada associação estatística significante entre a 

experiência do trabalho de parto/parto e a presença de acompanhamento do parceiro ou outra 

pessoa significante no ciclo social das parturientes (SIGURDARDOTTIR et al., 2017). 

Representando mais evidências que abordam os benefícios do acompanhamento 

contínuo durante o processo de parturição, estudo realizado em Bushehr-Irã no ano de 2015, 

com o intuito de avaliar o nível de ansiedade e dor das mulheres nulíparas acompanhadas por 

uma doula durante o processo de parturição, comparando os resultados com um grupo controle 

sem acompanhamento, obteve os seguintes resultados: a taxa média de ansiedade durante o 

parto foi de 57,76 ± 9,57 no grupo controle, enquanto que no grupo que recebeu o suporte de 

doulas a taxa foi de 48. 04 ± 9,61, sendo uma variável estatisticamente significante (p<0,05); 

além disso, a diferença entre os escores médios de dor durante o trabalho de parto/parto foi 

estatisticamente significante. Sendo assim, os resultados do estudo mostraram que a presença 

de doulas tem efeitos positivos, reduzindo os níveis de dor do parto e a ansiedade, pois as mães 

apoiadas por doulas relataram dor e ansiedade consideravelmente menores em comparação com 

as mulheres incluídas no grupo controle (RAVANGARD et al., 2017). 

Apresentando resultados semelhantes, pesquisa realizada no sudoeste dos Estados 

Unidos com o objetivo de avaliar a correlação existente entre a presença de acompanhante 

durante o processo de parturição e a ocorrência de dor, evidenciou que mulheres que obtiveram 

maior índice de ansiedade relataram percepções significativamente mais baixas sobre o suporte 
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do parceiro, bem como as mulheres mais ansiosas também tiveram parceiros que relataram 

fornecer apoio emocional significativamente menor e menos motivação para fornecer suporte 

durante o parto. Quanto a variável dor durante o processo de parturição, a ansiedade das 

mulheres não apresentou correlação estatística com a indicação de dor em geral, porém 

mulheres que indicaram suporte de seus parceiros masculinos durante o processo de parturição 

relataram significativamente menores sensações de dor durante o parto (WILSON; SIMPSON, 

2016). 

Reforçando os efeitos benéficos da presença de acompanhante durante o processo 

de parturição, pesquisa realizada nos Estados Unidos que apresentou o escopo de examinar os 

efeitos da quantidade percebida, fonte e qualidade de suporte durante o parto nas avaliações 

positivas e negativas das mulheres sobre suas experiências de nascimento, obteve os seguintes 

achados: a quantidade de apoio foi significativamente associada às avaliações positivas das 

mulheres quanto a experiência do parto (p<0,001); ter algum apoio da equipe de enfermagem 

(p<0,001), médicos (p<0,01) e/ou doulas (p<0,01)  foi associado a avaliações de parto mais 

positivas, porém a presença simples de certas fontes de suporte (parceiros, familiares / amigos, 

parteiras) não estava associada a avaliações positivas ou negativas; as mulheres que sentiram 

que receberam um apoio de qualidade da equipe de enfermagem (p<0,01), médicos (p<0,05) e 

doulas (p<0,01) tiveram avaliações de nascimento mais positivas (SIMON; JOHNSON; 

LIDDELL, 2016). 

Uma síntese qualitativa de evidências científicas, acerca das percepções e 

experiências relacionadas a presença de um acompanhante durante o processo de parturição, 

identificou os seguintes resultados: Os acompanhantes deram suporte informativo, fornecendo 

informações sobre o parto, colaborando com o processo de comunicação entre profissionais de 

saúde e parturientes e facilitando o alívio da dor por meio da utilização de técnicas não-

farmacológicas. Os acompanhantes forneceram apoio prático, inclusive incentivando as 

mulheres a se movimentarem, fazendo massagem e segurando a mão delas. Finalmente, os 

companheiros deram apoio emocional, elogiando as parturientes quanto a progressão do 

trabalho de parto e parto. Tal ação colaborava com uma sensação de controle e confiança, 

fornecendo uma presença física contínua as mulheres (BOHREN et al., 2019). 

Uma análise transversal de um estudo longitudinal, realizada a partir da pesquisa: 

“Nascer no Brasil: inquérito nacional sobre parto e nascimento”, com o objetivo de analisar se 

a presença do acompanhante favorece a aplicação das boas práticas na atenção ao parto na 

região Sul do Brasil, identificou os seguintes resultados: A maioria das mulheres teve o 

acompanhante durante o trabalho de parto (51,7%), mas poucas permaneceram com ele no parto 
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(39,4%) ou na cesariana (34,8%). Menos da metade das mulheres teve acesso às várias práticas 

recomendadas, enquanto práticas não recomendadas continuam sendo realizadas. A presença 

do acompanhante esteve estatisticamente associada à maior oferta de líquidos/alimentos, 

prescrição de dieta, uso de métodos não farmacológicos para alívio da dor, analgesia peridural 

ou raquidiana, adoção de posição não litotômica no parto, permanência na mesma sala durante 

o trabalho de parto, parto e pós-parto, contato pele a pele no parto e na cesariana, bem como 

redução da manobra de Kristeller e enema (MONGUILHOTT et al., 2018). 

Uma pesquisa transversal, desenvolvida em três maternidades públicas da Grande 

Florianópolis/SC, que atendem mulheres somente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com o 

objetivo de identificar as ações de apoio realizadas à mulher no trabalho de parto, parto, 

cesariana e pós-parto, evidenciou os seguintes achados: os acompanhantes participam 

ativamente do processo do nascimento. O apoio emocional é o mais frequente, seguido do físico 

e informacional, principalmente durante o trabalho de parto e parto. Os resultados contribuem 

para a valorização do acompanhante da rede social da mulher no cenário do parto e o 

reconhecimento do seu papel como provedor de apoio (JUNGES et al., 2018). 

Corroborando com os estudos supracitados, um piloto de ensaio clínico controlado, 

desenvolvido em duas instituições de atenção primária à saúde de Fortaleza (CE), com o 

propósito de avaliar a eficácia de um manual educativo na instrumentalização do acompanhante 

para prestar apoio à parturiente e verificar a sua influência na satisfação do acompanhante e da 

mulher com o processo de parto vaginal, chegou a seguinte conclusão: o manual educativo 

utilizado na pesquisa permitiu ao acompanhante a prestação de um maior número e variedade 

de ações de apoio à parturiente. Além disso, a utilização do manual pelos acompanhantes 

repercutiu positivamente na satisfação do acompanhante e da mulher com o processo de parto. 

Nesse sentido, o manual é uma tecnologia educativa efetiva para utilização junto a este público-

alvo, favorecendo o apoio prestado pelo acompanhante de parturiente durante todo o processo 

de parturição (TELES et al., 2018). 

Dessa forma, podem-se afirmar os aspectos benéficos que o apoio contínuo trás as 

mulheres durante o processo de parturição. A existência de um acompanhante de livre escolha 

da mulher, bem como o cuidado prestado pelos profissionais de saúde durante o trabalho de 

parto/parto, representa uma atitude que torna o processo parturitivo mais positivo na visão das 

próprias mulheres, consistindo em uma evidência científica comprovada pela literatura 

científica que deve ser recomendada e incentivada nas instituições que desenvolvem cuidados 

obstétricos. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 Tipo de Estudo 

 

 

Trata-se de um estudo do tipo Ensaio Clínico Randomizado (ECR), que consiste 

em um estudo experimental, no qual o investigador aplica uma intervenção e observa os seus 

efeitos sobre um desfecho, podendo, dessa forma, demonstrar causalidade (HULLEY et al., 

2015). 

Essa pesquisa conteve os três critérios necessários para ser classificado como 

experimental: manipulação (o experimentador faz alguma intervenção direcionada aos 

participantes do estudo); controle (o experimentador introduz controles sobre a situação 

experimental, incluindo o uso do grupo controle/comparação) e a randomização (o 

experimentador designa aleatoriamente os participantes para os grupos controle/comparação e 

experimental) (POLIT; BECK; HUNGLER, 2013). 

Nessa pesquisa, a intervenção foi a utilização de um manual educativa intitulado 

“Preparando-se para acompanhar o parto: o que é importante saber?” (ANEXO A), sendo 

observado seus efeitos sobre os seguintes desfechos: impacto de intervenção com uso do 

referido manual educativo nas ações de apoio prestadas pelo acompanhante à parturiente; na 

satisfação da puérpera quanto ao trabalho de parto e parto e no suporte social percebido pelas 

parturientes. 

O manual em questão é composto por 38 ilustrações e 11 tópicos que abordam, de 

forma sequencial, da preparação para ir à Maternidade até o período puerperal, contendo as 

técnicas de apoio à parturiente e a utilização de métodos não farmacológicos de alívio da dor. 

O manual já foi anteriormente avaliado por representantes do público-alvo e validado quanto a 

sua aparência (escrita, ilustrações, estrutura e apresentação) e conteúdo (objetivos, motivação e 

relevância) junto a especialistas da área de saúde da mulher e/ou obstetrícia (TELES, 2011). 

Além disso, devido as mudanças de práticas e as novas evidências científicas estabelecidas após 

a validação do referido manual, tornou-se necessária a atualização do mesmo para o 

desenvolvimento dessa pesquisa. 

Para isso, visando atender aos objetivos propostos nesta pesquisa e tornar mais 

consistente e atualizado o manual educativo que foi utilizado, realizou-se, em setembro de 2018, 

uma avaliação do referido manual por enfermeiros, mestres/doutores, com experiência na 
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prática assistencial em enfermagem obstétrica (sala de parto), por meio de um encontro 

avaliativo que ocorreu com a presença de cinco profissionais, proporcionando a atualização do 

mesmo com base em uma análise ampla das evidência científicas atuais.  

A efetividade desse manual já foi avaliada em Estudo Piloto de Ensaio Clínico 

Randomizado, com 65 acompanhantes de gestantes que também as acompanharam no momento 

do parto. Neste estudo, o manual educativo foi aplicado no âmbito pré-natal e verificou-se a 

eficácia do mesmo para uma melhor atuação do acompanhante em sala de parto (TELES et al., 

2018). Entretanto, não se avaliou a viabilidade de aplicação dessa tecnologia com 

acompanhantes já inseridos na maternidade, bem como a eficácia nesse grupo, sendo essa a 

proposta que será desenvolvida nessa pesquisa atual. 

Os delineamentos intergrupos caracterizam-se por um grupo que recebe uma 

intervenção a ser testada e outro grupo que recebe o tratamento não ativo ou um tratamento de 

comparação (HULLEY et al., 2015). Dessa forma, para avaliar o manual educativo supracitado, 

houve a comparação entre dois grupos, o Grupo Controle (GC) e o Grupo Intervenção (GI).  

Tendo em vista que o rigor científico é imprescindível para garantir o fornecimento 

de informações válidas e confiáveis, neste estudo, serão considerados os pressupostos do 

enunciado Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT), o qual consiste em um 

conjunto de critérios que auxilia os autores a aperfeiçoar a descrição de seus achados através 

do emprego de uma lista de verificação, permitindo a avaliação da adequabilidade do método 

utilizado. Foi utilizado, especificamente, o CONSORT para intervenções não farmacológicas 

que leva em consideração aspectos como: dificuldade de cegamento e a complexidade da 

intervenção. Esse enunciado facilita a interpretação crítica dos resultados, pois permite que o 

leitor conheça detalhes sobre o desenho do estudo, seu modo de condução e o tipo de análise 

utilizada, evitando a omissão de possíveis erros sistemáticos que comprometeriam a validade e 

confiabilidade dos resultados (MARTINS; SOUSA; OLIVEIRA, 2009). 

 

 

4.2 Local do Estudo 

 

 

O estudo foi realizado no Centro Obstétrico da Maternidade Escola Assis 

Chateaubriand (MEAC) de Fortaleza-CE, junto às parturientes internadas na referida instituição 

e seus acompanhantes. A MEAC é referência no Estado do Ceará e pertence ao Complexo 

Hospitalar Universitário (CHU) da Universidade Federal do Ceará (UFC). Essa instituição é 
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vinculada ao SUS, sendo desenvolvidas atividades de média e alta complexidade, na atenção 

hospitalar e ambulatorial à mulher e ao recém-nascido. Sua missão é promover a formação de 

recursos humanos em ações de aprendizagem, ensino, pesquisa e extensão, realizando um 

serviço de excelência à mulher e recém-nascido. O setor obstétrico tem em seu relatório parcial 

de produção assistencial de 2019, que avaliou o período de janeiro a setembro do referido ano, 

um total de 1297 partos normais, perfazendo uma média de 144,1 partos vaginais por mês. A 

referida instituição permite a presença do acompanhante no pré, intra e pós-parto, tendo nove 

enfermarias que possuem a infraestrutura adequada para receber o acompanhante de livre 

escolha da mulher. 

Por se tratar de um estudo em que foram avaliados os efeitos de uma intervenção 

educativa realizada com o acompanhante de parturientes na satisfação e no apoio social 

percebido pelas mulheres, os seguintes setores da referida instituição foram envolvidos: 

Apartamentos e/ou Centro Obstétrico (local em que os acompanhantes foram abordados para 

serem convidados a participar da pesquisa); Enfermarias e/ou Alojamento Conjunto (espaço em 

que as puérperas foram convidadas a participar da pesquisa, buscando avaliar sua satisfação e 

apoio social percebido durante o parto). 

 

 

4.3 População e Amostra 

 

4.3.1 Descrição 

 

A população do estudo foi composta por dois públicos-alvo: acompanhantes de 

parturientes que realizaram admissão no Centro Obstétrico da MEAC, entre os meses de 

novembro de 2018 a outubro de 2019; e puérperas que tiveram seus acompanhantes envolvidos 

nesta pesquisa.  

A população foi dividida em dois grupos:  

GRUPO CONTROLE (GC): grupo de acompanhantes elegíveis a participar da pesquisa 

que receberam as orientações de rotina, ou seja, orientações realizadas em sala de parto por 

profissionais de saúde, acadêmicos, entre outros, bem como puérperas que tiveram seus 

acompanhantes envolvidos nesse grupo. Dessa forma, fizeram parte desse grupo as puérperas 

e seus respectivos acompanhantes que não receberam a intervenção educativa proposta nesta 

pesquisa, com uso do manual. 
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GRUPO INTERVENÇÃO (GI): grupo de acompanhantes aos quais participaram de 

uma intervenção com a utilização do manual educativo (ANEXO A) e as respectivas puérperas 

acompanhadas pelos mesmos. Para isto, após o acompanhante ser autorizado, pelo serviço 

social da MEAC, a acompanhar o parto no Centro Obstétrico, o mesmo foi convidado a 

participar do estudo e, em caso positivo, foi incluído nessa pesquisa no grupo em que foi 

aplicado a intervenção educativa. A leitura conjunta do manual teve duração média de vinte 

minutos, sendo interrompida para o esclarecimento de dúvidas e questionamentos realizados 

pelo acompanhante. Durante a realização da intervenção, foi pactuado junto ao acompanhante 

a não disponibilização do manual a outras pessoas, esclarecendo as justificativas para tal fato, 

em uma perspectiva de evitar possíveis vieses nessa pesquisa de compartilhamento de 

informações entre os acompanhantes do grupo intervenção e grupo controle. 

 

4.3.2 Critérios de Elegibilidade 

 

A seleção da amostra obedeceu aos seguintes critérios de inclusão: ser 

acompanhante de escolha da parturiente; ter cursado, no mínimo, até o quarto ano do ensino 

fundamental (nível de escolaridade compatível com o índice de legibilidade de Flash calculado 

para o manual aqui avaliado), e ser acompanhante de mulheres com indicação para parto normal 

bem como as puérperas que tiverem acompanhantes com esse perfil. Como o propósito do 

estudo é investigar os efeitos de uma intervenção educativa, com uso de manual, no apoio 

prestado pelo acompanhante durante o trabalho de parto e parto, incluiu-se acompanhantes de 

parturientes que foram admitidas no centro obstétrico da MEAC em trabalho de parto, 

independente do desfecho obstétrico relacionado a via de parturição (cesárea ou parto vaginal). 

Os critérios de exclusão foram: apresentar estado de saúde físico ou mental 

comprometido de modo a inviabilizar a coleta de dados; participar de outra intervenção na 

instituição; estar em período expulsivo no início da coleta de dados (Ex.:Roda de Conversa). 

Os critérios de descontinuidade foram: desistir de participar do estudo após o início 

da coleta; desistir ou ser impossibilitado de acompanhar o trabalho de parto/parto; ocorrência 

do parto no momento da intervenção ou antes dela iniciar; mudança de endereço e/ou do 

telefone que inviabilize o contato em momento posterior ao parto, caso a única forma de 

estabelecer comunicação com o participante seja pela via telefônica. 

Também foram incluídas todas as puérperas que tiveram, durante o processo de 

parto, a presença de acompanhantes que participaram desta pesquisa em ambos os grupos. 
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4.3.3 Cálculo Amostral 

 

O cálculo da amostra foi realizado utilizando-se a fórmula para grupos 

comparativos de duas médias experimentais com teste bilateral, considerando ter-se como 

desfecho variável quantitativa (número de técnicas de apoio realizadas) em amostra não pareada 

(ARANGO, 2009).  

N = (α1 + α2)² x (Z α/2+Z1-β)2 

d² 

Onde, Zα representa o nível de confiança estipulado para o estudo (95%; Zα/2:1,96); Z1-

β o poder do teste (Z1-β:0,84); α o desvio padrão da média referencial (α:1,78) e d a diferença 

entre as médias (referencial e experimental). 

A partir de estudo piloto realizado com 65 acompanhantes de mulheres que tiveram 

parto normal, sendo 21 no GI e 44 no GC, verificou-se que a diferença de média do número de 

ações de apoio realizadas pelos acompanhantes foi de 2,7, sendo uma média de 4,9 para os 

acompanhantes do GC e 7,6 para os do GI. 

Dessa forma, para o cálculo amostral foi considerado o valor 2,7 como diferença de 

média, perfazendo um tamanho amostral total de 108 participantes, sendo 54 para cada grupo. 

Adicionando-se a esse total um percentual de segurança de 10% para eventuais perdas, foram 

necessários 62 acompanhantes para cada grupo, perfazendo um tamanho amostral de 124 

acompanhantes. Além disso, foram incluídas as 124 puérperas que tiveram seus acompanhantes 

inseridos nessa pesquisa. Dessa forma, incluiu-se nessa pesquisa um quantitativo de 248 

participantes, sendo 124 acompanhantes e 124 puérperas. 

 

4.3.4 Randomização da Amostra  

 

A randomização consiste em alocar, aleatoriamente, os participantes (HULLEY et 

al., 2015). Através da randomização, todos os participantes possuem uma chance igual de serem 

inclusos em qualquer grupo (POLIT; BECK; HUNGLER, 2013). 

À medida que os acompanhantes ingressaram na instituição em que ocorreu essa 

pesquisa, foram coletados os dados iniciais relacionados à caracterização e ao conhecimento 

dos mesmos sobre técnicas de apoio durante o parto. A partir de uma sequência de números 

gerados no site www.randomizer.org, os participantes foram alocados no grupo intervenção ou 

controle.  Dessa forma, os participantes foram recrutados pela equipe de campo para participar 

da pesquisa e alocados para os grupos (GI e GC) pelo pesquisador responsável pelo estudo. 

http://www.randomizer.org/
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4.3.5 Cegamento 

 

Trata-se de um ECR aberto, entretanto, o estudo foi duplo cego, pois a equipe 

responsável pela coleta de dados e o responsável pela análise estatística não foram informados 

a qual grupo pertencia a puérpera e seu acompanhante (HULLEY et al., 2015). Isso foi possível 

porque, no momento da entrevista para avaliação do apoio prestado e da experiência do 

acompanhante na sala de parto e para a avaliação da satisfação e do apoio percebido pelas 

parturientes ao longo do trabalho de parto e parto, a equipe de campo não tinha conhecimento 

de qual grupo os participantes pertenciam. Além disso, no banco de dados, os grupos não foram 

identificados, sendo assinalados somente como Grupo I e Grupo II, permitindo o cegamento do 

estatístico. Entretanto, nem os acompanhantes e nem o pesquisador responsável pela aplicação 

da intervenção foram cegados, já que se trata de uma intervenção educativa. 

 

 

4.4 Variáveis 

 

4.4.1 Independentes 

a) Apoio prestado pelo acompanhante durante o processo parturitivo; 

 

4.4.2 Dependentes 

a) Avaliação do apoio prestado e da experiência do acompanhante em sala de parto, 

contabilizado a partir das seguintes variáveis: 

- Ações de apoio realizadas pelo acompanhante; 

- Autoavaliação do acompanhante quanto à experiência e satisfação em acompanhar o parto; à 

confiança na prestação do apoio; ao grau e utilidade do apoio prestado; ao medo e preocupação 

com estado de saúde da mulher; ao nível de cooperação que teve para com os profissionais de 

saúde; e quanto à satisfação com a forma, tempo de duração e qualidade dos cuidados prestados 

pelos profissionais de saúde durante o trabalho de parto e parto; 

b) Avaliação da experiência e satisfação da puérpera com o trabalho de parto e parto, 

contabilizado a partir das seguintes variáveis: 

- Atendimento às expectativas: forma do Trabalho de Parto (TP) e Parto; dor sentida no TP e 

parto; 

- A utilização de métodos de respiração e relaxamento, o quanto conseguiu relaxar e a utilidade 

do relaxamento durante o TP e Parto; 
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- O quanto se sentiu confiante e com a situação sob controle durante o TP e Parto; 

- O quanto contou com a ajuda do acompanhante e a utilidade desta durante o TP, Parto e Pós-

Parto Imediato; 

- Conhecimento sobre os acontecimentos relativos durante o TP e Parto; 

- Nível de medo, mal-estar, prazer/satisfação durante o TP e Parto; 

- Cooperação com os profissionais de saúde durante o TP, Parto e Pós-Parto; 

- Recordação do TP e Parto como doloroso; 

- Satisfação: com a forma, tempo e intensidade da dor durante o TP e Parto; e 

- Intensidade média e máxima da dor durante o TP e Parto. 

- Apoio/suporte prestadas à parturiente pelo acompanhante de sua escolha, durante a internação 

para o parto 

 

4.4.3 Controle 

a) Variáveis sociodemográficas do acompanhante: sexo, idade, estado civil, escolaridade e 

renda familiar; 

b) Variáveis obstétricas do acompanhante: gestações, partos, abortos; 

c) Participação do acompanhante em estratégias educativas promovidas pelo serviço de 

acompanhamento pré-natal; 

d) Grau de parentesco do acompanhante; 

e) Variáveis sociodemográficas da puérpera: idade, estado civil, escolaridade, renda familiar, 

raça, religião, situação trabalhista; 

f) Variáveis obstétricas da puérpera: gestações, partos, abortos, idade gestacional que chegou 

na maternidade, duração do parto, intercorrências na gestação atuação, preparação para o parto, 

profissional que realizou o pré-natal, gravidez planejada, tipo de parto; 

g) Números de consulta pré-natal realizadas pela puérpera; 

h) Participação da puérpera em atividades educativas realizadas durante o pré-natal. 

 

 

4.5 Operacionalização da Coleta de Dados 

 

Para operacionalização da coleta de dados, foram desenvolvidas as seguintes etapas 

no período de novembro de 2018 a outubro de 2019, conforme figura 1: Linha de Base; 

Randomização; Avaliação Final – Acompanhantes; Avaliação Final – Puérperas. Para cada 

etapa, houve a participação de uma equipe de coleta de dados distinta. 
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Figura 1 - Etapas do Processo Metodológico do Estudo. Fortaleza, 2019.

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Fase 1. Abordagem Inicial – Linha de Base 

 

Inicialmente, houve a captação de acompanhantes de mulheres que deram entrada 

no Centro Obstétrico da MEAC.  

Após ser autorizado, pelo serviço social, para estar junto à parturiente, o 

acompanhante é encaminhado ao Centro Obstétrico. Neste setor, foi realizada a abordagem 

junto ao acompanhante, explicando a relevância e objetivos da pesquisa. Os acompanhantes 

que atendiam aos critérios de inclusão foram convidados a participar do estudo.  

Nesse momento, foi realizada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A) e aplicado o Instrumento de avaliação do conhecimento 

do acompanhante (ANEXO B), independente de participarem do GI ou GC, pois essa etapa era 

comum a ambos os grupos. A realização dessa etapa foi conduzida por profissionais 

enfermeiros, pertencentes a equipe de coleta de dados – fase 1, devidamente treinados para 

realização dessa coleta de dados, sendo os mesmos instruídos por meio de um Procedimento 

Operacional Padrão – Linha de Base – Fase 1 (APÊNDICE B). 
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Fase 2. Randomização e Intervenção 

 

Ainda no Centro Obstétrico, os acompanhantes foram randomizados por meio da 

sequência de números gerados no site www.randomizer.org. Os acompanhantes selecionados 

para GI, foram esclarecidos quanto aos objetivos, riscos e benefícios da intervenção que seria 

realizada, e para garantir o consentimento livre e esclarecido na participação da pesquisa, os 

mesmos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE C) e 

receberam o manual educativo. 

Durante a intervenção, desenvolvida no próprio centro obstétrico, inicialmente foi 

realizada a apresentação do manual e a finalidade do mesmo, sendo acordada a possibilidade 

de interrupção no caso de dúvidas ou para a realização de eventuais colocações. Em seguida, 

foi realizada leitura conjunta do manual juntamente com o acompanhante. Foi solicitado ao 

acompanhante que mantivesse em sigilo o manual recebido, não emprestando ou replicando 

este material, tendo em vista que este ainda se encontrava em fase de teste. A intervenção foi 

realizada por uma equipe de enfermeiros, pertencentes a equipe de coleta de dados – fase 2, 

com expertise na área da obstetrícia e com competência para a realização de educação em saúde, 

nos turnos manhã e tarde, de segunda a sexta, no período supracitado, sendo treinada por meio 

de um Procedimento Operacional Padrão: Intervenção – Fase 2 (APÊNDICE D). 

 

Fase 3. Avaliação Final Acompanhantes 

 

Após o desenvolvimento da intervenção e do parto, em um intervalo de até 15 dias 

após o parto, um grupo de profissionais treinados, pertencentes a equipe de coleta de dados – 

fase 3, realizou contato telefônico junto ao acompanhante. Neste momento, o responsável pela 

coleta de dados se identificava e verificava a disponibilidade do participante em responder as 

indagações. Caso o acompanhante não tivesse disponibilidade naquele momento, eram 

agendados data e horário para o retorno da ligação telefônica.  

No momento da coleta, os dados de identificação do acompanhante eram 

certificados, assim como se verificou a participação contínua do acompanhante no processo de 

parturição. Em caso positivo, era aplicado o instrumento de Avaliação do Apoio Prestado pelo 

Acompanhante (ANEXO C). Caso o acompanhante não tivesse participado do processo de 

parto, realizava-se o registro do motivo que tinha impedido a participação do mesmo para apoiar 

a parturiente durante o trabalho de parto e parto. Os responsáveis pelo desenvolvimento dessa 

etapa da pesquisa foram devidamente treinados por meio de um Procedimento Operacional 

http://www.randomizer.org/
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Padrão de Avaliação do apoio prestado e da experiência do acompanhante em sala de parto – 

Fase 3 (APÊNDICE E). 

 

Fase 4. Avaliação Final Puérpera 

  

Após a realização da intervenção, a equipe de coleta de dados – fase 4, com 

profissionais de saúde treinados, realizou contato junto à puérpera ainda no Alojamento 

Conjunto. De início, foi desenvolvida uma abordagem prévia com a puérpera no dia seguinte 

ao parto, questionando o nome completo do acompanhante e sua presença durante o trabalho 

de parto e parto. Após certificação de participação do acompanhante na pesquisa, realizou-se a 

explicação acerca dos objetivos da pesquisa e dos possíveis riscos e benefícios da pesquisa, e 

foi solicitada a assinatura do TCLE pela puérpera (APÊNDICE F) e aplicação do instrumento 

de avaliação da satisfação quanto a experiência durante o parto (ANEXO D) e o Instrumento 

Birth Companion Support Questionnaire (BCSQ) (ANEXO E). Norteando a equipe de campo 

que ficou responsável pela realização dessa etapa da pesquisa, desenvolveu-se um treinamento 

prévio por meio do Procedimento Operacional Padrão de Avaliação da experiência, satisfação 

e apoio social da puérpera com o trabalho de parto e parto – Fase 4 (APÊNDICE G). 

 

 

4.6 Instrumentos para Coletas de Dados 

 

 

Para a coleta de dados foram utilizados quatro instrumentos, sendo dois 

direcionados ao acompanhante e dois direcionados à puérpera.  

Cada instrumento aplicado na Fase 1, com os acompanhantes na linha de base, 

apresentou uma numeração única, a qual serviu de base para a identificação dos demais 

instrumentos. Esse primeiro instrumento (ANEXO B) avaliou a caracterização dos 

acompanhantes e itens que verificaram o conhecimento dos mesmos sobre técnicas de apoio 

durante o parto. Esse instrumento foi aplicado a todos os acompanhantes elegíveis e que 

aceitaram participar da pesquisa, independentemente de serem do GI ou GC. A pontuação 

acerca do conhecimento do acompanhante foi realizada da seguinte forma: um ponto se no item 

15 o acompanhante assinalou a opção sim e um ponto para cada opção assinalada para os itens 

da questão do item 16. 
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Já o instrumento de Avaliação do Apoio Prestado pelo Acompanhante em Sala de 

Parto (ANEXO C) foi aplicado, através de entrevista telefônica, junto aos acompanhantes 

durante a Avaliação Final (Fase 3), ou seja, quando o mesmo já tinha participado do parto na 

condição de acompanhante. Além das técnicas de apoio realizadas, este instrumento investigava 

a satisfação e autoconfiança do acompanhante na prestação do apoio à parturiente. Para este 

instrumento, a pontuação foi distribuída da seguinte maneira: um ponto se a resposta do 

acompanhante for de encontro às opções 1, 2 ou 3 do tópico 2; 1 ponto para cada item assinalado 

no tópico 3; variação de 1 a 4, de acordo as opções assinaladas nos tópicos 4 a 22. 

Os dois instrumentos supracitados foram elaborados por pesquisadora brasileira, 

tendo como subsídios para sua elaboração estudos realizados anteriormente pela mesma 

(TELES, 2008, 2010, 2011) e a avaliação por três pesquisadores da área de obstetrícia. A 

utilização dos instrumentos mencionados anteriormente, bem como do manual educativo que 

foram utilizados nessa pesquisa tiveram autorização prévia da pesquisadora responsável pela 

construção dos mesmos (ANEXO F). Como apresentado anteriormente, a qualidade do apoio 

prestado foi avaliada através de variáveis contínuas, sendo a pontuação total (somatório dos 

escores obtidos em todos os itens), objeto de comparação entre os dois grupos (GI e GC). Por 

não se tratar de um instrumento elaborado de acordo com propriedades psicométricas, não 

foram estabelecidas classificações dos níveis de apoio (inadequado/parcialmente 

adequado/adequado/totalmente adequado). 

O terceiro instrumento (ANEXO D) utilizado nesta pesquisa é dividido em três 

partes: I. caracterização da puérpera; II. Abreviação do Questionário de Experiência e 

Satisfação com Parto (QESP) (COSTA et al., 2004); e III. Avaliação da Intensidade da Dor 

(mensurando de 0 a 10, por meio de uma escala gradativa do tipo likert, as intensidades média 

e máxima da dor durante o trabalho de parto e parto). Esse instrumento foi aplicado junto às 

puérperas durante sua internação no Alojamento Conjunto. 

O QESP apresenta boa consistência interna (Alfa de Cronbach = 0,9087) e índice 

de fidelidade teste-reteste = 0,586. A subescala 2  possui um valor de Alfa de Cronbach=0,87 e 

a subescala 3 possui Alfa de Cronbach (0,88) portanto, indicam-nos uma boa consistência 

interna. (COSTA et al., 2004). Deste modo o QESP permite avaliar de forma consistente e 

fidedigna diversas dimensões relevantes da vivência do parto. 

O QESP original é constituído por 104 questões referentes às expectativas, 

experiência, satisfação e dor relativas ao trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. O 

instrumento possui grupos de variáveis relacionadas entre si que originam 8 Subescalas. O 
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QESP já foi utilizado e validado em estudo brasileiro (CICUTO; BELISÁRIO; TAVARES, 

2012). 

Para o presente estudo, foram selecionadas as seguintes Subescalas e respectivos 

itens: 

- Subescala 2 – Experiência Positiva, constituída por 22 itens, porém para essa pesquisa 

utilizou-se apenas 18 itens (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30), 

relativos à confirmação de expectativas, autocontrole, autoconfiança, conhecimento, prazer e 

satisfação com a experiência de parto; 

- Subescala 3 – Experiência Negativa, constituída por 12 itens, mas nessa pesquisa aplicou-se 

apenas oito itens (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38), que se referem ao medo, mal-estar e dor durante 

o trabalho de parto e parto; 

- Subescala 4 – Relaxamento, constituída por 6 itens (39, 40, 41, 42, 43 e 44), relativos à 

experiência de relaxamento durante o trabalho de parto e parto; 

- Subescala 6 – Suporte do Acompanhante, constituída por 8 itens, porém se utilizou apenas 

seis (45, 46, 47, 48, 49, 50), relativos especificamente ao apoio do acompanhante; 

Foram excluídos os seguintes itens: 

- Subescala 2 – Experiência Positiva, excluídos quatro itens por abordam pós-parto; 

- Subescala 3 – Experiência Negativa, excluído quatro itens. Esses itens abordavam as 

intensidades média e máxima da dor no trabalho de parto. Essa avaliação foi realizada 

separadamente, na parte III do instrumento aplicado às puérperas; 

- Subescala 6 – Suporte do Companheiro, excluídos dois itens. Esses itens questionavam sobre 

a partilha da experiência de parto com o companheiro. Considerando que tais itens não 

avaliavam a satisfação com experiência de parto, optou-se por retira-los; 

- Foram excluídas as Subescala 1 (Condições e cuidados prestados); Subescala 7 

(Preocupações); e Subescala 8 (pós-parto), por não atenderem o objetivo do estudo. 

No QESP, as perguntas relativas à experiência e satisfação são do tipo Likert numa 

escala que varia entre 1 e 4 (“nada”, “um pouco”, “bastante”, “muito”). Vale ressaltar que 

variáveis negativas como dor, medo, mal-estar e preocupação tiveram pontuações invertidas 

(pontuações de 1 a 4 atribuídas a: “muito”, “bastante”, “um pouco” e “nada”, nesta ordem) no 

momento de inserção no programa de análise de dados. 

Quanto ao Birth Companion Support Questionnaire (BCSQ) versão brasileira 

(ANEXO E), contém informações acerca das atividades de apoio/suporte prestadas à 

parturiente pelo acompanhante de sua escolha, durante a internação para o parto. Esse 

instrumento foi de autoria da enfermeira e docente do Departamento de Ciências da Saúde da 
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Universidade Católica da Austrália, Dra. Lynne Dunne, no qual tem como objetivo avaliar a 

frequência dos comportamentos de apoio social gerado por cada pessoa de apoio presente 

durante o trabalho de parto e parto. O referido instrumento foi traduzido, adaptado e validado 

para a realidade brasileira em estudo de Oliveira (2017). 

Para avaliar o apoio/suporte prestado pelo acompanhante, o instrumento do BCSQ 

analisa essas informações por meio da aplicação de uma escala de Likert, com uma graduação 

de 4 a 1 pontos, na qual o apoio/suporte foi avaliado tomando-se como referência as respostas 

obtidas na seguinte classificação: 4. Durante todo o tempo 3. Durante a maior parte do tempo 

2. Um pouco 1. Nem um pouco. Ressalta-se que a utilização da escala de Likert consiste em 

um conjunto de itens demonstrados em forma de afirmações ou juízos, nos quais se pedem aos 

participantes que exponham sua opinião sobre um assunto. 

 

 

4.7 Fluxo de Inclusão e Participação no Estudo Segundo CONSORT 

 

 

A figura 2 evidencia a inclusão e seguimento dos participantes em cada etapa da 

referida pesquisa. Para o desenvolvimento da fase 1 da pesquisa, que consiste na realização da 

Linha de Base, abordou-se um quantitativo de 294 acompanhantes de parturiente na 

maternidade, com o intuito de avaliar os critérios de elegibilidade. Nesse momento, ocorreu a 

exclusão de 89 acompanhantes, pelos seguintes aspectos: 36 não atenderam aos critérios de 

elegibilidade, ou seja, porque não possuíam a escolaridade adequada para realização da 

intervenção educativa e para participação no estudo ou porque a parturiente não tinha indicação 

para parto normal; 22 recusaram participar do estudo, pois não se sentiam a vontade para 

participar da pesquisa ou estavam com toda a atenção voltada para o acompanhamento da 

parturiente; e 31 por ter ocorrido a mudança do acompanhante ainda nessa etapa inicial ou pelo 

parto ter acontecido durante a aplicação do instrumento de linha de base, ou seja, antes da 

intervenção. 

Dos 205 acompanhantes que foram avaliados na linha de base e passaram pela etapa 

de randomização, 104 foram designados para o grupo intervenção e 101 para o grupo controle, 

e todos receberam a intervenção de acordo com o grupo ao qual faziam parte. No decorrer da 

realização das intervenções destinadas a cada grupo, houve a perda no seguimento de nove 

acompanhantes do grupo intervenção, causada pelos seguintes motivos: devido a falta de 
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disponibilidade e/ou interesse em participar da pesquisa e devido ao parto ter ocorrido no 

momento da aplicação da intervenção. 

 

Figura 2 - Diagrama representativo do fluxo de participantes em cada fase do estudo conforme 
enunciado CONSORT para intervenções não-farmacológicas. Fortaleza-CE, Nov/2018 a Out/2019. 
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Durante as etapas relativas à avaliação final da puérpera e avaliação final do 

acompanhante, que aconteciam após o parto/nascimento, também houveram algumas perdas de 

seguimento, correspondendo a 33 acompanhantes no grupo intervenção e 39 no grupo controle. 

Essas perdas foram ocasionadas pelos seguintes fatores: por ter ocorrido mudança de 

acompanhante no momento do parto; pela puérpera ter recebido alta da maternidade antes da 

aplicação dos instrumentos QESP e BCSQ e da realização da entrevista de seguimento; por ter 

ocorrida mudança de telefone, inviabilizando o contato posterior com o acompanhante. 

Dessa forma, 62 acompanhantes do grupo intervenção e 62 do grupo controle, bem 

como as 124 parturientes/puérperas que foram apoiadas por esses acompanhantes durante o 

trabalho de parto e parto, fizeram parte da análise estatística final desta pesquisa, equivalendo 

a participação de 248 participantes, sendo 124 acompanhantes e 124 puérperas. 

 
 
 
4.8 Análise dos Dados 

 

 

Os dados foram compilados e analisados através do programa estatístico Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), versão 24.0, e, posteriormente apresentados em tabelas 

e gráficos. Para verificar a normalidade da distribuição dos dados contínuos foi utilizado o teste 

de Kolmogorov-Smirnov (KS), sendo evidenciado, em todas as variáveeis contínuas testadas, 

que a amostra seguia um padrão de anormalidade. Sendo assim, as variáveis contínuas foram 

expressas por meio da mediana e intervalo interquartil e as categóricas em frequências absoluta 

e relativa.  

Os grupos foram comparados na linha de base e após a intervenção, em análises 

separadas. Para essas comparações, foram utilizados os testes qui-quadrado e Fisher (variáveis 

categóricas) e o teste de Mann-Whitney (variáveis contínuas). O Risco Relativo (RR) e o 

Intervalo de Confiança (IC) de 95% foram calculados para as principais variáveis dependentes. 

Foi estabelecido um alfa crítico de 0,05 para determinar o nível de significância.  
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4.9 Aspectos éticos e legais 

 

 

O projeto foi submetido à avaliação do Comitê de Ética da MEAC, obtendo 

autorização para sua realização (ANEXO G), com parecer de aprovação nº 3.046.203 (CAAE: 

03011518.7.0000.5050). Os participantes do estudo assinaram um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APÊNDICES A, C e F). Foi assegurado o anonimato das participantes, 

segundo as normas da Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da 

Saúde, que trata de pesquisas com seres humanos. O presente estudo foi registrado na base de 

dados de Registro de Ensaios Clínicos Brasileiros (ReBEC), com número de registro RBR-

29q75w (ANEXO H) (BRASIL, 2012). 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Características Sociodemográficas e Conhecimento Prévio dos Acompanhantes na 

Linha de Base 

 

A Tabela 1 apresenta as características sociodemográficas e obstétricas dos 

acompanhantes de parturientes que participaram deste estudo. 

 

Tabela 1 - Distribuição dos acompanhantes segundo características sociodemográficas e obstétricas 
no período de Nov/2018 a Out/2019. MEAC/UFC. Fortaleza-CE, 2019. 

Variáveis 
Total (n=124) 
Md (p25/p75) 

GI (n=62) 
Md (p25/p75) 

GC (n=62) 
Md (p25/p75) 

p 

Idade (anos) 32 (25/44) 32 (25/45) 33 (27/42) 0,8691 

Escolaridade (anos) 10 (6/12) 10 (8/12) 9 (6/12) 0,1041 

Renda (reais) 998 (988/2000) 998 (988/2000) 998 (850/2000) 0,6401 

Dados Obstétricos (n=80)     

Gestação 2 (1/4) 2 (1/3) 3 (1/5) 0,0721 

Parto 2 (1/3) 2 (1/3) 3 (1/4) 0,0551 

Aborto 0 (0/1) 0 (0/1) 0 (0/1) 0,6471 

     

 N (%) N (%) N (%) p 

Sexo     

Feminino 80 (64,5) 44 (71,0) 36 (58,1) 
0,1332 

Masculino 44 (35,5) 18 (19,0) 26 (41,9) 

Estado Civil     

Com companheiro(a) 77 (62,1) 35 (56,5) 42 (67,7) 
0,1952 

Sem companheiro(a) 47 (37,9) 27 (43,5) 20 (32,3) 

Vínculo com Gestante     

Parceiro/Companheiro 44 (35,5) 18 (29,0) 26 (41,9) 
0,1332 

Outros (mãe, tia, irmã) 80 (64,5) 44 (71,0) 36 (58,1) 
1 Teste U de Mann-Whitney; 2 Teste Qui-quadrado de Pearson. 

 

Por meio da análise da tabela 1, verificou-se a homogeneidade entre os grupos de 

acompanhantes que foram incluídos nessa pesquisa, pois não houve diferença estatística 

significante em nenhuma das variáveis sociodemográficas e obstétricas que foram investigadas. 
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Sendo assim, os participantes desse estudo possuíam características/perfis similares na linha de 

base, tornando viável a avaliação e comparação do efeito de intervenções entre os dois grupos. 

Ao avaliar as variáveis sociodemográficas e obstétricas dos participantes, 

evidenciaram-se as seguintes medianas: faixa etária de 32 anos de vida; escolaridade de 10 anos 

de estudo; renda de R$ 998,00 reais; ocorrência de duas gestações, dois partos e nenhum aborto. 

Houve um predomínio de acompanhantes do sexo feminino, correspondendo a 71,0% (n=44) 

do grupo intervenção e 58,1% (n=36) do controle. Identificou-se que 62,1% (n=77) possuíam 

companheiro fixo. Observou-se que apenas uma pequena parcela de acompanhantes no parto 

foi representada por parceiros da mulher, havendo um predomínio da participação de outras 

pessoas, como mãe, tia, irmã, amiga, dentre outros, equivalendo a 64,5% (n=80) dos casos. 

A Tabela 2 apresenta a distribuição dos acompanhantes de acordo com a avaliação 

do conhecimento prévio sobre técnicas de apoio durante o parto, ou seja, antes da intervenção. 

 

Tabela 2 - Distribuição dos dados dos acompanhantes de acordo com a avaliação do conhecimento 
prévio sobre os tipos de apoio à parturiente no período de Nov/2018 a Out/2019. MEAC/UFC. Fortaleza-
CE, 2019. 

Variáveis 
Total (n=124) GI (n=62) GC (n=62) 

p 
N (%) N (%) N (%) 

Participação em Atividades 
Educativa de orientação para o Parto 

    

Sim 31 (25,0) 11 (17,7) 20 (32,3) 
0,0622 

Não 93 (75,0) 51 (82,3)  42 (67,7) 

Conhece ações de apoio à parturiente     

Sim 76 (61,3) 34 (54,8) 42 (67,7) 
0,1402 

Não 48 (38,7) 28 (45,2) 20 (32,3) 

     

 
Total (n=124) 
Md (p25/p75) 

GI (n=62) 
Md (p25/p75) 

GC (n=62) 
Md (p25/p75) 

p 

Ações Apoio Físico 3 (0/8) 2 (0/8) 4 (0/7) 0,4521 

Ações Apoio Emocional 2 (0/3) 0 (0/3) 2 (0/2) 0,3831 

Ações Apoio Informacional 0 (0/1) 0 (0/1) 0 (0/1) 0,8471 

Ações Advocacia/Intermediação 0 (0/1) 0 (0/0) 0 (0/1) 0,3011 

Total de Ações de Apoio 6 (0/11) 4 (0/11) 6 (0/11) 0,4741 
1 Teste U de Mann-Whitney; 2 Teste Qui-quadrado de Pearson. 

 

Evidenciou-se uma participação reduzida dos acompanhantes em atividades 

educativas de orientação para o parto, pois apenas 17,7% (n-11) dos acompanhantes do grupo 
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intervenção e 32,3% (n=20) do controle referiram a participação prévia em alguma estratégia 

educativa para instrumentalização do mesmo no processo de parturição. Porém, verificou-se 

que 61,3% (n=76) dos acompanhantes relataram conhecer alguma ação de apoio à parturiente. 

Ao avaliar a mediana e os testes estatísticos das dimensões de apoio que foram investigados, 

visando identificar o conhecimento prévio dos acompanhantes quando as ações de apoio físico, 

emocional, informacional e advocacia, percebeu-se que em nenhuma das variáveis houve 

diferença estatisticamente significante entre os grupos, comprovando a homogeneidade dos 

mesmos. 

A Tabela 3 apresenta as ações de apoio citadas pelos acompanhantes já na entrevista 

de linha de base, demonstrando um conhecimento prévio sobre as mesmas. Para isso, analisou-

se cada ação de apoio, inserida em macro categoria, destacando-se as seguintes: ações de apoio 

físico; apoio emocional; apoio informacional; e advocacia/intermediação. 

 

Tabela 3 - Distribuição dos dados dos acompanhantes de acordo com o conhecimento prévio sobre 
ações de apoio à parturiente no período de Nov/2018 a Out/2019. MEAC/UFC. Fortaleza-CE, 2019. 

Variáveis 
Total (n=124) GI (n=62) GC (n=62) 

p 
N (%) N (%) N (%) 

Ações Apoio Físico     

Acupressão    4 (3,2) 4 (6,5) 0 (0,0) 0,1191 

Contrapressão --- --- --- --- 

Banho de chuveiro  61 (49,2) 27 (43,5) 34 (54,8) 0,2092 

Compressas 17 (13,7) 11 (17,7) 6 (9,7) 0,1922 

Massagens 64 (51,6) 33 (53,2) 31 (50,0) 0,7192 

Técnicas de visualização  --- --- --- --- 

Técnica de respiração    40 (32,3) 19 (30,6) 21 (33,9) 0,7012 

Caminhada              51 (41,1) 23 (37,1) 28 (45,2) 0,3622 

Cavalinho 48 (38,7) 23 (37,1) 25 (40,3) 0,7122 

Balanço na cadeira     27 (21,8) 12 (19,4) 15 (24,2) 0,5122 

Bola suiça  66 (53,2) 29 (46,8) 37 (59,7) 0,1502 

Requebrar 24 (19,4) 9 (14,5) 15 (24,2) 0,1732 
Mudança de posição (sentada, de 
cócoras, de quatro, de lado, ...) 34 (27,4) 15 (24,2) 19 (30,6) 0,4212 

Promoção de um ambiente 
silencioso e com privacidade. 31 (25,0) 17 (27,4) 14 (22,6) 0,5342 

Promoção de iluminação adequada. 12 (9,7) 8 (12,9) 4 (6,5) 0,2242 

Ações Apoio Emocional     

Presença constante 39 (31,5) 19 (30,6) 20 (32,3) 0,8472 
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Rezar/orar 39 (31,5) 19 (30,6) 20 (32,3) 0,8472 

Palavras de apoio 54 (43,5) 28 (45,2) 26 (41,9) 0,7172 

Segurar na mão 45 (36,3) 22 (35,5) 23 (37,1) 0,8522 
Compartilhar experiências 
anteriores 18 (14,5) 9 (14,5) 9 (14,5) 1,0002 

Ações Apoio Informacional     
Orientações (o que fazer, o que é 
esperado ou não) 37 (29,8) 18 (29,0) 19 (30,6) 0,8442 

Ações Advocacia/Intermediação     
Chamou profissional de saúde para 
ajuda/esclarecer dúvida 24 (19,4) 12 (19,4) 12 (19,4) 1,0002 

Chamou profissional de saúde para 
expressar desejo da mulher 26 (21,0) 10 (16,1) 16 (25,8) 0,1862 

1 Teste Exato de Fisher; 2 Teste Qui-quadrado de Pearson 

 
 

Quanto ao conhecimento dos acompanhantes acerca das ações de apoio prestado à 

parturiente durante o trabalho de parto e parto, notou-se que não houve diferença estatística 

significante entre os grupos em nenhuma das ações de apoio investigadas. Isso comprova que 

os grupos incluídos nessa pesquisa são homogêneos também nesse quesito, e apresentam 

conhecimento prévio similar sobre essas ações de apoio. Vale salientar as técnicas que foram 

mais citadas pelos acompanhantes, destacando-se as seguintes: 53,2 (n=66) Bola suíça; 51,6 

(n=64) Massagem; 49,2% (n=61) Banho de chuveiro; dentre outras. Esses resultados 

demonstram que as ações de apoio no âmbito físico são mais destacadas pelos acompanhantes. 

 

5.2 Avaliação Final Acompanhante do apoio prestado durante o trabalho de parto e parto 

 

Analisando as informações contidas no diagrama representativo do fluxo de 

participantes em cada fase deste estudo (Figura 2), fica notório as inúmeras perdas de 

seguimento no que tange a realização da fase final com os acompanhantes, que foi realizada 

por meio de contato telefônico. Os principais motivos que geraram isso foram: mudança de 

acompanhante no momento do parto e mudança de contato telefônico, inviabilizando a 

abordagem desses participantes para a realização dessa etapa da pesquisa. 

A Tabela 4 apresenta a distribuição dos motivos que levaram o acompanhante a 

estar presente no momento do parto. 
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Tabela 4 - Distribuição dos dados dos acompanhantes segundo motivos para acompanhar o trabalho de 
parto e parto no período de Nov/2018 a Out/2019. MEAC/UFC. Fortaleza-CE, 2019. 

Variáveis 
Total (n=124) GI (n=62) GC (n=62) 

p 
N (%) N (%) N (%) 

Tranquilizar a parturiente 84 (67,7) 46 (74,2) 38 (61,3) 0,1242 

Auxiliar no alivio da dor 70 (56,5) 54 (87,1) 16 (25,9) 0,0012 

Transmitir segurança 77 (62,1) 51 (82,3) 26 (41,9) 0,0002 

Dividir Experiência 82 (66,1) 42 (67,7) 40 (64,5) 0,7042 

Não havia outra pessoa 63 (50,8) 32 (51,6) 31 (50,0) 0,8572 

Por curiosidade 84 (67,7) 38 (61,3) 46 (74,2) 0,1242 

Outros 4 (32,2) 4 (6,5) 0 (0,0) 0,0591 

1 Teste Exato de Fisher; 2 Teste Qui-quadrado de Pearson. 

 

Identificou-se que os principais motivos que geraram interesse no acompanhante 

em estar com a mulher durante o processo de parto foram os seguintes: tranquilizar a parturiente 

(n=84; 67,7%); curiosidade (n=84; 67,7%) e dividir experiências (n=82; 66,1%). Porém dentre 

todos os motivos citados pelos acompanhantes, verificou-se diferença estatisticamente 

significante entre os grupos incluídos nessa pesquisa quanto as motivações relacionadas ao 

auxílio no alívio da dor (p=0,001) e na transmissão de segurança (p=0,000). 

A Tabela 5 apresenta a distribuição das principais ações de apoio utilizadas pelo 

acompanhante no apoio à parturiente. 

 

Tabela 5 - Distribuição dos dados dos acompanhantes segundo tipos de apoio prestados durante o 
trabalho de parto e parto no período de Nov/2018 a Out/2019. MEAC/UFC. Fortaleza-CE, 2019. 

Variáveis 
Total (n=124) GI (n=62) GC (n=62) 

p RR (IC 95%) 
N (%) N (%) N (%) 

Ações Apoio Físico      

Acupressão    37 (29,8) 33 (53,2) 4 (6,5) 0,0012 2,67 (1,94-3,67) 

Contrapressão 58 (46,8) 54 (87,1) 4 (6,5) 0,0012 7,68 (3,99-14,76) 

Banho de chuveiro  79 (63,7) 56 (90,3) 23 (37,1) 0,0012 5,31 (2,49-11,34) 

Compressas 57 (46,0) 47 (75,8) 10 (16,1) 0,0002 3,68 (2,32-5,84) 

Massagens 87 (70,2) 59 (95,2) 38 (45,2) 0,0012 8,36 (2,80-24,9) 

Técnicas de visualização  51 (41,1) 41 (66,1) 10 (16,1) 0,0012 2,79 (1,90-4,10) 

Técnica de respiração    74 (59,7) 52 (83,9) 22 (35,5) 0,0002 3,51 (1,97-6,23) 

Caminhada              70 (56,5) 52 (83,9) 18 (29,0) 0,0012 4,01 (2,25-7,13) 

Cavalinho 87 (70,2) 58 (93,5) 29 (46,8) 0,0012 6,16 (2,41-15,74) 

Balanço na cadeira     59 (67,6) 45 (72,6) 14 (22,6) 0,0002 2,91 (1,89-4,49) 
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Bola suiça  82 (66,1) 56 (90,3) 26 (41,9) 0,0002 4,78 (2,24-10,17) 

Requebrar 61 (49,2) 48 (77,4) 13 (21,0) 0,0012 3,54 (2,19-5,72) 
Mudança de posição (sentada, de 
cócoras, de quatro, de lado, ...) 70 (56,5) 53 (85,5) 17 (27,4) 0,0012 4,54 (2,46-8,36) 

Promoção de um ambiente silencioso e 
com privacidade. 69 (55,6) 49 (79,0) 20 (32,3) 0,0012 3,00 (1,82-4,94) 

Promoção de iluminação adequada. 53 (41,9) 44 (71,0) 8 (12,9) 0,0002 3,38 (2,23-5,13) 

Ações Apoio Emocional      

Presença constante 75 (60,5) 59 (95,2) 16 (25,8) 0,0002 12,84 (4,26-38,70) 

Rezar/orar 74 (58,7) 57 (91,9) 17 (27,4) 0,0012 7,70 (3,32-17,85) 

Palavras de apoio 63 (50,8) 56 (90,3) 7 (11,4) 0,0012 9,03 (4,20-19,41) 

Segurar na mão 75 (60,5) 60 (96,8) 15 (24,2) 0,0002 19,60 (5,02-76-52) 

Compartilhar experiências anteriores 57 (46,0) 44 (71,0) 13 (21,0) 0,0012 2,87 (1,88-4,37) 

Ações Apoio Informacional      
Orientações (o que fazer, o que é 
esperado ou não) 71 (57,3) 47 (75,8) 24 (38,7) 0,0002 2,33 (1,47-3,70) 

Ações Advocacia/Intermediação      
Chamou profissional de saúde para 
ajuda/esclarecer dúvida 77 (62,1) 54 (87,1) 23 (37,1) 0,0012 4,12 (2,15-7,87) 

Chamou profissional de saúde para 
expressar desejo da mulher 74 (58,7) 56 (90,3) 18 (29,0) 0,0002 6,30 (2,94-13,50) 

1 Teste Exato de Fisher; 2 Teste Qui-quadrado de Pearson. 

 

Independente do grupo ao qual o indivíduo foi alocado, verificou-se que todos os 

participantes utilizaram alguma técnica de apoio durante o processo de parturição. Além disso, 

percebeu-se que houve diferença estatística significante entre os grupos em todas ações de apoio 

prestadas à parturiente que foram investigadas, evidenciando que os participantes que 

participaram do grupo intervenção, e que foram devidamente instrumentalizados para apoiar as 

parturientes, por meio do uso da cartilha educativa testada nessa pesquisa, tiveram 

probabilidade maior de desenvolver todas essa ações ao longo do processo de parturição. 

Vale salientar o destaque das seguintes variáveis: segurar na mão, na qual verificou-

se que os participantes do grupo intervenção possuíram 19,60 (IC 95%: 5,02-76-52) vezes mais 

probabilidade de desenvolver tal ação; e a presença constante, que foi 12,84 (IC 95%: 4,26-

38,70) vezes mais realizada pelo mesmo grupo. 

O manual educativo aqui avaliado traz ao acompanhante uma diversidade de ações 

de apoio à parturiente, tendo o cuidado de explicar a realização e finalidade das mesmas, sempre 

acompanhadas de ilustrações representativas. As ações de apoio trazidas no manual são: 

hidroterapia, acupressão, contrapressão, compressas, concentração da atenção e imaginação, 
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ficar em pé e caminhar, massagens, técnicas de respiração, cavalinho, dança lenta, balançar-se 

em uma cadeira, bola de ginástica, apoio emocional, entre outras. 

A tabela 6 discorre sobre as médias de ações de apoio realizadas e da pontuação 

total de avaliação do apoio prestado pelos acompanhantes à parturiente. 

 

Tabela 6 - Distribuição das médias de ações de apoio realizadas e da pontuação total de avaliação do 
apoio prestado pelos acompanhantes à parturiente no período de Nov/2018 a Out/2019. MEAC/UFC. 
Fortaleza-CE, 2019. 

Variáveis 
Total (n=124) 
Md (p25/p75) 

GI (n=62) 
Md (p25/p75) 

GC (n=62) 
Md (p25/p75) 

p 

Ações Apoio Físico 9 (4/12) 12 (12/13) 4 (2/5) 0,0001 

Ações Apoio Emocional 3 (1/5) 5 (4/5) 1 (0/5) 0,0011 

Ações Apoio Informacional 1 (0/1) 1 (1/1) 0 (0/1) 0,0011 

Ações Advocacia/Intermediação 1 (1/2) 2 (2/2) 1 (0/1) 0,0001 

Total de Ações de Apoio 15 (6/20) 20 (18/20) 6 (3/8) 0,0001 

Pontuação Avaliação do Apoio 81 (47/91) 91 (88/95) 47 (41/50) 0,0011 
1 Teste U de Mann-Whitney 

Na avaliação estatística evidenciada por meio da Tabela 6, demonstra-se diferença 

estatística significante em todas as dimensões de apoio prestada à parturiente no processo de 

parturição. Com esses resultados, verificou-se que os acompanhantes que participaram de 

estratégia educativa com uso do manual educativo tiveram mais probabilidade de desenvolver, 

durante o processo de parturição, as ações de apoio físico, emocional, informacional e 

advocacia/intermediação, quando comparados aos participantes do grupo controle. 

A Tabela 7 apresenta a satisfação do acompanhante com o apoio prestado, com a 

forma como ocorreu, tempo de duração e ações prestadas pelos profissionais durante o TP e P. 

Apresentou-se o quantitativo de acompanhantes que relataram as opções bastante/muita. 

 

Tabela 7 - Distribuição dos dados dos acompanhantes segundo variáveis associadas à satisfação com o 
trabalho de parto e parto no período de Nov/2018 a Out/2019. MEAC/UFC. Fortaleza-CE, 2019. 

Variáveis 
Total (n=124) GI (n=62) GC(n=62) 

p RR (IC 95%) 
N (%) N (%) N (%) 

Trabalho de Parto      

Satisfação em acompanhar 109 (87,9) 62 (100,0) 47 (75,8) 0,0011 --- 

Satisfação com o apoio prestado 87 (70,2) 60 (96,8) 27 (43,5) 0,0011 12,75 (3,29-49,47) 

Satisfação com a forma como ocorreu 64 (51,6) 58 (93,5) 6 (9,7) 0,0011 13,59 (5,25-35,15) 

Satisfação com o tempo de demora 68 (54,8) 58 (93,5) 10 (16,1) 0,0011 11,94 (4,62-30,86) 
Satisfação com os cuidados prestados 
pelos profissionais de saúde 74 (59,7) 58 (93,5) 16 (25,8) 0,0011 9,79 (3,79-25,27) 
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Parto       

Satisfação em acompanhar 108 (87,1) 62 (100,0) 46 (74,2) 0,0011 --- 

Satisfação com o apoio prestado 59 (47,6) 51 (82,3) 8 (12,9) 0,0011 5,10 (2,95-8,83) 

Satisfação com a forma como ocorreu 75 (60,5) 58 (93,5) 17 (27,4) 0,0011 9,47 (3,67-24,42) 

Satisfação com o tempo de demora 81 (65,3) 62 (100,0) 19 (30,6) 0,0011 --- 
Satisfação com os cuidados prestados 
pelos profissionais de saúde 84 (67,7) 62 (100,0) 22 (35,5) 0,0011 --- 

1 Teste Qui-quadrado de Pearson 
 

 

Quanto a satisfação em realizar o acompanhamento da parturiente durante o 

processo de parturição, verificou-se diferença estatística significante, quando comparados 

grupos intervenção e grupo controle, em todos os quesitos de satisfação avaliados. Percebeu-se 

que os indivíduos que foram previamente capacitados, por meio de uma intervenção 

preparatória sobre as ações de apoio à parturiente com uso de manual educativo, apresentaram 

maior probabilidade de demonstraram satisfação quanto ao apoio prestado, a forma como 

processo de parturição ocorreu, tempo de duração e ações prestadas pelos profissionais durante 

o TP e P. 

A exemplo disso, destacam-se os seguintes achados: participantes do grupo 

intervenção possuem 13,59 (IC 95%: 5,25-35,15) vezes mais probabilidade de demonstrarem 

satisfação com a forma como ocorreu o trabalho de parto; 12,75 (IC 95%: 3,29-49,47) vezes 

mais probabilidade de relatarem satisfação com o apoio prestado durante o TP e 11,94 (IC 95%: 

4,62-30,86) vezes mais probabilidade de indicarem satisfação com o tempo de demora do 

trabalho de parto. 

A tabela 8 descreve a distribuição dos dados dos acompanhantes segundo variáveis 

associadas ao medo/preocupação dos mesmos durante o trabalho de parto e parto, avaliando a 

associação dessa variável entre os dois grupos. Foram apresentados o quantitativo de 

participantes que responderam as opções nada/um pouco. 

 

Tabela 8 - Distribuição dos dados dos acompanhantes segundo variáveis associadas ao 
medo/preocupação durante o trabalho de parto e parto no período de Nov/2018 a Out/2019. 
MEAC/UFC. Fortaleza-CE, 2019. 

Variáveis 
Total (n=124) GI (n=62) GC (n=62) 

p RR (IC 95%) 
N (%) N (%) N (%) 

Trabalho de Parto      

Medo    56 (45,2) 48 (77,4) 8 (12,9) 0,0011 4,16 (2,57-6,72) 

Preocupação 79 (63,7) 60 (96,8) 19 (30,6) 0,0001 17,08 (4,38-66,60) 
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Parto       

Medo    75 (60,5) 62 (100,0) 13 (21,0) 0,0001 --- 

Preocupação 66 (53,2) 60 (96,8) 6 (9,7) 0,0011 26,36 (6,74-113,12) 
1 Teste Qui-quadrado de Pearson 

 

Em relação a análise do medo e preocupação relatados pelos acompanhantes 

durante o processo de parturição, a análise estatística demonstrou que existe diferença 

estatística significante quando comparados os grupos intervenção e controle. A partir da análise 

estatística evidenciada na tabela 8, pôde-se destacar as seguintes informações: verificou-se que 

96,8% (n=60) dos participantes do grupo intervenção demonstraram que possuíam nada/um 

pouco de preocupação com o trabalho de parto e parto. Além disso, os participantes do grupo 

intervenção possuem 17,08 (IC 95%: 4,38-66,60) e 26,36 (IC 95%: 6,74-113,12) vezes maior 

probabilidade de relataram nada/um pouco de preocupação com o trabalho de parto e parto, 

respectivamente. 

A Tabela 9 traz a avaliação do acompanhante quanto à sua atuação no apoio à 

parturiente. Os dados expostos apresentam o quantitativo de participantes que responderam as 

opções muito/bastante quanto ao nível de confiança, utilidade e cooperação no TP e P. 
 

Tabela 9 - Distribuição dos dados dos acompanhantes segundo variáveis associadas aos níveis de 
confiança e utilidade no trabalho de parto e parto no período de Nov/2018 a Out/2019. MEAC/UFC. 
Fortaleza-CE, 2019. 

Variáveis 
Total (n=124) GI (n=62) GC (n=62) 

p RR (IC 95%) 
N (%) N (%) N (%) 

Confiança na prestação de 
apoio a parturiente 92 (74,2) 60 (96,8) 32 (51,6) 0,0011 10,43 (2,70-40,25) 

Trabalho de Parto      

Utilidade do apoio prestado 58 (46,8) 43 (69,4) 15 (24,2) 0,0011 2,57 (1,71-3,87) 
Cooperação com 
profissionais da saúde 79 (63,7) 62 (100,0) 17 (27,4) 0,0011 --- 

Parto       

Utilidade do apoio prestado 55 (44,4) 48 (79,0) 6 (9,7) 0,0011 4,72 (2,87-7,78) 
Cooperação com 
profissionais da saúde 77 (62,1) 61 (98,4) 16 (25,8) 0,0011 37,23 (5,33-259,71) 
1 Teste Qui-quadrado de Pearson 
 

Observa-se que grande parte dos acompanhantes, em especial os participantes do 

GI, avaliaram como muito/bastante os níveis de confiança, utilidade do apoio prestado e 

cooperação com os profissionais de saúde durante o trabalho de parto e parto. Verifica-se 

diferença estatística significante entre os grupos analisados, e os teste de magnitude de efeito 

demonstra que os participantes do grupo intervenção possuem maior probabilidade de 
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avaliaram como muito/bastante os níveis de confiança, utilidade do apoio prestado e cooperação 

com os profissionais de saúde durante o trabalho de parto e parto. 

Confirmando essa afirmativa, verifica-se que participante do grupo intervenção 

possuem 37,23 (IC 95%: 5,33-259,71) vezes mais probabilidade de afirmarem que 

desenvolveram muito/bastante ações de cooperação junto aos profissionais da saúde na 

maternidade ao longo do processo de parturição. 

 

5.3 Avaliação Final Puérpera quanto a experiência, satisfação e suporte social com o 

trabalho de parto e parto 

 

Após a realização da intervenção, com o intuito de instigar a satisfação e suporte 

social das puérperas com o trabalho de parto e parto, realizou-se contato junto à puérpera ainda 

no Alojamento Conjunto. A princípio, destaca-se a distribuição dos dados segundo 

características sociodemográficas das puérperas, conforme Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Distribuição dos dados segundo características sociodemográficas das puérperas no período 
de Nov/2018 a Out/2019. MEAC/UFC. Fortaleza-CE, 2019. 

Variáveis 
Total (n=124) 
Md (p25/p75) 

GI (n=62) 
Md (p25/p75) 

GC (n=62) 
Md (p25/p75) 

p 

Idade (anos) 24 (19/28) 25 (21/28) 23 (18/28) 0,0161 

Escolaridade (anos) 11 (8/12) 11 (7/12) 11 (9/12) 0,7871 

Renda (reais) 998 (988/2000) 998 (988/2000) 998 (988/2000) 0,7151 

     

 N (%) N (%) N (%) p 

Estado Civil     

Com companheiro(a) 90 (72,6) 50 (80,6) 40 (64,5) 
0,0442 

Sem companheiro(a) 34 (27,4) 12 (19,4) 22 (35,5) 

Raça     

Branca 27 (21,8) 12 (19,4) 15 (24,2) 
0,5142 

Parda/Negra/Mulata/Indígena 97 (78,2) 50 (80,6) 47 (75,8) 

Religião     

Cristã 111 (89,5) 57 (91,9) 54 (87,1) 
0,3792 

Não cristã/Sem Religião 13 (10,5) 5 (8,1) 8 (12,9) 

Situação Trabalhista     

Empregada 30 (24,2) 20 (32,3) 10 (16,1) 
0,0362 

Desemprega 94 (75,8) 42 (67,7) 52 (83,9) 
1 Teste U de Mann-Whitney; 2 Teste Qui-quadrado de Pearson. 
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Identificou-se homogeneidade entre as variáveis sociodemográficas das puérperas 

acompanhadas por participantes dos grupos intervenção e controle. Observa-se que não houve 

diferença estatística significante entre os grupos, com exceção das variáveis idade, estado civil 

e situação trabalhista, com mediana significantemente maior no grupo intervenção. Além disso, 

percebe-se um predomínio de mulheres jovens (Md - 24 anos de idade), com escolaridade 

intermediária (Md - 11 anos de estudo) e renda mensal de um salário mínimo (Md - 998,00). 

Verifica-se que 72,9% (n=90) das puérperas tinham companheiro; 78,2% (n=97) se 

autodeclararam pardas/negras/mulatas/indígena; 89,5% (n=111) eram cristãs e 75,8% (n=94) 

estavam desempregadas. 

Em relação a tabela 11, apresenta-se a distribuição dos dados segundo 

características obstétricas e de acompanhamento pré-natal das puérperas e avaliação da 

homogeneidade da amostra. 

 

 

Tabela 11 - Distribuição dos dados segundo características obstétricas e de acompanhamento pré-natal 
das puérperas no período de Nov/2018 a Out/2019. MEAC/UFC. Fortaleza-CE, 2019. 

Variáveis 
Total (n=124) 
Md (p25/p75) 

GI (n=62) 
Md (p25/p75) 

GC (n=62) 
Md (p25/p75) 

p 

N de consultas Pré-natal 7 (6/8) 7 (6/8) 7 (7/18) 0,6911 

IG que chegou na Maternidade 39,0 (37,4/40,1) 39,0 (38,2/40,2) 39,1 (37,2/40,1) 0,7411 

Duração do Parto 15 (12/17) 15 (12/17) 15 (12/17) 0,5451 

Dados Obstétricos     

Gestação 2 (1/2) 2 (1/2) 1 (1/2) 0,0141 

Parto 1 (1/2) 2 (1/2) 1 (1/2) 0,0441 

Aborto 0 (0/0) 0 (0/0) 0 (0/0) 0,2581 

     

 N (%) N (%) N (%) p 

Intercorrência na Gestação Atual     

Sim 45 (36,3) 18 (29,0) 27 (43,5) 
0,0932 

Não 79 (63,7) 44 (71,0) 35 (56,5) 

Participou de Grupo de Gestantes     

Sim 12 (9,7) 6 (9,7) 6 (9,7) 
1,0002 

Não 112 (90,3) 56 (90,3) 56 (90,3) 

Preparou-se para o Parto     

Sim 35 (28,2) 21 (33,9) 14 (22,6) 
0,1632 

Não 89 (71,8) 41 (66,1) 48 (77,4) 
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Profissional do Pré-natal     

Enfermeiro 39 (31,5) 16 (25,8) 23 (37,1) 

0,0892 Médico 8 (6,5) 2 (3,2) 6 (9,7) 

Enfermeiro e Médico 77 (62,0) 44 (71,0) 33 (53,2) 

Gravidez Planejada     

Sim 27 (21,8) 11 (17,7) 16 (25,8) 
0,2772 

Não 97 (78,2) 51 (82,3) 46 (74,2) 

Tipo de Parto     

Vaginal 115 (92,7) 60 (96,8) 55 (88,7) 
0,1631 

Cesariana 9 (7,3) 2 (3,2) 7 (11,3) 
1 Teste U de Mann-Whitney; 2 Teste Qui-quadrado de Pearson. 

 

Reforçando os achados que evidenciaram o perfil similar entre as puérperas que 

tiveram acompanhantes incluídos nessa pesquisa, confirmando a homogeneidade entre os 

grupos intervenção e controle, verificou-se que não houve diferença estatística significantes nas 

característica obstétricas e de acompanhamento pré-natal dessas mulheres, com exceção das 

variáveis número de gestação (p=0,014) e número de parto (p=0,044). Avaliando a totalidade 

das participantes dessa pesquisa, independente dos grupos, a mediana apresentadas pelas 

variáveis contínuas foram: número de consultas – sete; idade gestacional que foi admitida na 

maternidade – 39,0 semanas; duração do parto – 15 horas; número de gestação – dois; número 

de partos – um; número de abortos – zero). 

Quanto as variáveis categóricas, identificou-se que 63,7% (n=79) das puérperas não 

apresentaram intercorrências na gestação atual; a grande maioria não participou de grupo de 

gestante ao longo do pré-natal, equivalendo a 90,3% (n=112) das entrevistadas; 71,8% (n=89) 

não se preparou para o parto e a maioria realizou pré-natal por meio de consultas realizadas 

pelo médico e o enfermeiro, consistindo em 62,0 (n=77) dos casos.  Além disso, a maioria não 

planejou a gravidez e teve parto vaginal, correspondendo a 78,2% (n=97) e 92,7% (n=115) das 

puérperas entrevistas, respectivamente 

Para investigar os efeitos da intervenção educativa, destinada a instrumentalização 

do acompanhante no apoio ao processo de parturição, na satisfação das puérperas, foi realizada 

a aplicação do instrumento do Questionário de Experiência e Satisfação com Parto (QESP). 

Essa escala é constituída de oito subescalas, porém para esse estudo só foram utilizadas quatro: 

Subescala Experiência Positiva; Subescala Experiência Negativa; Subescala Relaxamento e 
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Subescala Apoio do Acompanhante. A avaliação estatística de cada subescala foi realizada 

isoladamente e serão apresentadas em tabelas distintas. 

Na tabela 12, é apresentada a distribuição dos dados das puérperas segundo 

variáveis da Subescala Experiência Positiva (QESP). 

 

Tabela 12 - Distribuição dos dados das puérperas segundo variáveis da Subescala Experiência Positiva 
(QESP) no período de Nov/2018 a Out/2019. MEAC/UFC. Fortaleza-CE, 2019. 

Variáveis 
Total (n=124) GI (n=62) GC (n=62) 

p RR (IC 95%) 
N (%) N (%) N (%) 

Trabalho de Parto      
Decorreu de encontro com as suas 
expectativas (melhor/muito melhor) 71 (57,3) 45 (72,6) 26 (41,9) 0,0011 1,97 (1,28-3,03) 

A dor foi de encontro com suas 
expectativas (melhor/muito melhor) 78 (62,9) 51 (82,3) 27 (43,5) 0,0001 2,73 (1,59-4,69) 

Sentiu a situação sob controle 
(bastante/muito) 77 (62,1) 47 (75,8) 30 (48,4) 0,0021 1,91 (1,21-3,01) 

Sentiu-se confiante (bastante/muito) 81 (65,3) 52 (83,9) 29 (46,8) 0,0001 2,76 (1,56-4,86) 
Tinha conhecimento dos 
acontecimentos (bastante/muito) 71 (57,3) 44 (71,0) 27 (43,5) 0,0021 1,82 (1,20-2,77) 

Sentiu prazer/satisfação 
(bastante/muito) 73 (58,9) 55 (88,7) 18 (29,0) 0,0001 5,48 (2,72-11,05) 

Membro útil e cooperativo com a 
equipe médica (bastante/muito) 112 (90,3) 60 (96,8) 52 (83,9) 0,0151 3,21 (1,89-11,52) 

Satisfeita com a forma como ocorreu 
(bastante/muito) 95 (76,6) 60 (96,8) 35 (56,5) 0,0001 9,15 (2,38-35,18) 

Satisfeita com o tempo que demorou 
(bastante/muito) 78 (62,9) 52 (83,9) 26 (41,9) 0,0001 3,06 (1,73-5,42) 

      

Parto       
Decorreu de encontro com as suas 
expectativas (melhor/muito melhor) 84 (67,7) 47 (75,8) 37 (59,7) 0,0551 1,49 (0,95-2,32) 

A dor foi de encontro com suas 
expectativas (melhor/muito melhor) 90 (72,6) 54 (87,1) 36 (58,1) 0,0001 2,55 (1,35-4,78) 

Sentiu a situação sob controle 
(bastante/muito) 77 (62,1) 52 (83,9) 25 (40,3) 0,0001 3,17 (1,79-5,62) 

Sentiu-se confiante (bastante/muito) 79 (63,7) 48 (77,3) 31 (50,0) 0,0011 1,95 (1,22-3,12) 
Tinha conhecimento dos 
acontecimentos (bastante/muito) 66 (53,2) 41 (66,1) 25 (40,3) 0,0041 1,71 (1,16-2,53) 

Sentiu prazer/satisfação 
(bastante/muito) 79 (63,7) 52 (83,9) 27 (43,5) 0,0001 2,96 (1,67-5,23) 

Membro útil e cooperativo com a 
equipe médica (bastante/muito) 104 (83,9) 56 (90,3) 48 (77,4) 0,0511 1,79 (0,89-3,58) 

Satisfeita com a forma como ocorreu 
(bastante/muito) 106 (85,5) 60 (96,8) 46 (74,2) 0,0001 5,09 (1,36-19,01) 

Satisfeita com o tempo que demorou 
(bastante/muito) 93 (75,0) 58 (93,5) 35 (56,5) 0,0001 4,83 (1,91-12,22) 

1 Teste Qui-quadrado de Pearson. 
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Identificou-se que houve associação estatística significante em todas as variáveis 

da subescala experiência positiva, demonstrando diferença entre os grupos intervenção e 

controle quanto a satisfação das puérperas sobre o trabalho de parto e parto. Observou-se que 

mulheres acompanhadas por participantes do GI tiveram maior probabilidade de ter experiência 

positiva durante o processo de parturição, com destaque para as seguintes variáveis: Satisfeita 

com a forma como ocorreu o trabalho de parto (96,8% vs 56,5%; RR 9,15; IC 95%: 2,38-35,18); 

Sentiu prazer/satisfação com o trabalho de parto (88,7% vs 29,0%; RR 5,48; IC 95%: 2,72-

11,05); Satisfeita com a forma como ocorreu o parto (96,8% vs 74,2%; RR 5,09; IC 95%: 1,36-

19,01); e Satisfeita com o tempo que demorou o parto (93,5% vs 56,5%; RR 4,83; IC 95%: 

1,91-12,22). 

A Distribuição dos dados das puérperas segundo variáveis da Subescala 

Experiência Negativa (QESP) é exposta na tabela 13. 

 

Tabela 13 - Distribuição dos dados das puérperas segundo variáveis da Subescala Experiência Negativa 
(QESP) no período de Nov/2018 a Out/2019. MEAC/UFC. Fortaleza-CE, 2019. 

Variáveis 
Total (n=124) GI (n=62) GC (n=62) 

p RR (IC 95%) 
N (%) N (%) N (%) 

Trabalho de Parto      

Medo (um pouco/nada) 70 (56,5) 56 (90,3) 14 (22,6) 0,0001 7,20 (3,35-15,44) 

Mal-estar (um pouco/nada) 92 (74,2) 58 (93,5) 34 (54,8) 0,0001 5,04 (1,99-12,78) 
Recorda como doloroso (um 
pouco/nada) 63 (50,8) 42 (67,7) 21 (33,9) 0,0001 2,03 (1,36-3,03) 

Satisfeita com a intensidade da dor 
(bastante/muito) 72 (58,1) 44 (71,0) 28 (45,2) 0,0041 1,76 (1,16-2,67) 

      

Parto       

Medo (um pouco/nada) 70 (56,5) 50 (80,6) 20 (32,3) 0,0001 3,21 (1,91-5,40) 

Mal-estar (um pouco/nada) 101 (81,5) 62 (100,0) 39 (62,9) 0,0001 --- 
Recorda como doloroso (um 
pouco/nada) 78 (62,9) 51 (82,3) 27 (43,5) 0,0001 2,73 (1,59-4,69) 

Satisfeita com a intensidade da dor 
(bastante/muito) 63 (53,2) 42 (67,7) 24 (38,7) 0,0011 1,84 (1,23-2,75) 

1 Teste Qui-quadrado de Pearson. 

 

Acerca dos resultados relacionadas a subescala de experiência negativa do QESP, 

observou-se que todos os itens incluídos nessa subescala apresentaram associação estatística 

significante, demonstrando diferença considerável entre o GI e GC. De acordo com o teste de 

magnitude de efeito, pode-se afirma que as puérperas pertencentes ao GI possuem 
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probabilidade maior de apresentarem melhor avaliação dos níveis de medo e mal-estar durante 

o trabalho de parto e parto, pois na subescala negativa marcaram mais os itens um 

“pouco/nada”. 

Destaca-se os principais resultados relacionados a essa subescala: Medo (um 

pouco/nada) do Trabalho de Parto – (90,2% vs 22,6; RR: 7,20; IC 95%: 3,35-15,44); Mal estar 

(um pouco/nada) no Trabalho de Parto – (93,5% vs 54,8; RR: 5,04; IC 95%: 1,99-12,78); e 

Medo (um pouco/nada) do Parto – (80,6% vs 32,3; RR: 3,21; IC 95%: 1,91-5,40). 

A tabela 14 apresenta a distribuição dos dados das puérperas segundo variáveis da 

Subescala Relaxamento (QESP), destacando informação sobre a utilização de métodos de 

relaxamento e respiração, sobre o grau de relaxamento e sobre a utilização de técnicas 

relaxantes. 

 

Tabela 14 - Distribuição dos dados das puérperas segundo variáveis da Subescala Relaxamento (QESP) 
no período de Nov/2018 a Out/2019. MEAC/UFC. Fortaleza-CE, 2019. 

Variáveis 
Total (n=124) GI (n=62) GC (n=62) 

p RR (IC 95%) 
N (%) N (%) N (%) 

Trabalho de Parto      
Utilizou métodos de 
respiração/relaxamento 
(bastante/muito) 

84 (67,7) 48 (77,4) 36 (58,1) 0,0211 1,63 (1,02-2,58) 

Grau de relaxamento (bastante/muito) 69 (55,6) 45 (72,6) 24 (38,7) 0,0001 2,11 (1,37-3,24) 
Utilidade do relaxamento 
(bastante/muito) 79 (63,7) 55 (88,7) 24 (38,7) 0,0001 4,47 (2,23-8,97) 

      

Parto       
Utilizou métodos de 
respiração/relaxamento 
(bastante/muito) 

69 (55,6) 43 (69,4) 26 (41,9) 0,0021 1,80 (1,20-2,71) 

Grau de relaxamento (bastante/muito) 93 (75,0) 54 (87,1) 39 (62,9) 0,0021 2,25 (1,20-4,18) 
Utilidade do relaxamento 
(bastante/muito) 84 (67,7) 56 (90,3) 28 (45,2) 0,0001 4,44 (2,09-9,43) 

1 Teste Qui-quadrado de Pearson. 

 

A análise das variáveis relativas a subescala relaxamento evidenciam que houve 

diferença estatística significante entre os grupos intervenção e controle, sendo verificado essa 

associação em todos os itens incluídos nessa subescala. Percebe-se que mulheres acompanhadas 

por participantes do GI tiveram maior probabilidade de considerar esse relaxamento útil durante 

o trabalho de parto (88,7 vs 38,7; RR: 4,47; IC 95%: 2,23-8,97) e parto (90,3 vs 45,2; RR: 4,44; 
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IC 95%: 2,09-9,43) e de ter um maior grau de relaxamento durante o parto (87,1 vs 62,9; RR: 

2,25; IC 95%: 1,20-4,18). 

Sobre o apoio do acompanhante a utilidade das ações de apoio prestadas pelo 

acompanhante, a tabela 15 apresenta a distribuição dos dados das puérperas segundo variáveis 

da Subescala Apoio do Acompanhante (QESP). 

 

Tabela 15 - Distribuição dos dados das puérperas segundo variáveis da Subescala Apoio do 
Acompanhante (QESP) no período de Nov/2018 a Out/2019. MEAC/UFC. Fortaleza-CE, 2019. 

Variáveis 
Total (n=124) GI (n=62) GC (n=62) 

p RR (IC 95%) 
N (%) N (%) N (%) 

Trabalho de Parto      

Apoio do acompanhante (bastante/muito) 99 (79,8) 60 (96,8) 39 (62,9) 0,0001 7,57 (1,98-28,89) 
Utilidade das ações de apoio prestadas 
pelo acompanhante (bastante/muito) 87 (70,2) 54 (87,1) 33 (53,2) 0,0001 2,87 (1,52-5,41) 

      

Parto       

Apoio do acompanhante (bastante/muito) 89 (71,8) 56 (90,3) 33 (53,2) 0,0001 3,67 (1,74-7,73) 
Utilidade das ações de apoio prestadas 
pelo acompanhante (bastante/muito) 87 (70,2) 54 (87,1) 33 (53,2) 0,0001 2,87 (1,52-5,41) 

      

Pós-Parto Imediato       

Apoio do acompanhante (bastante/muito) 104 (83,9) 60 (96,8) 44 (71,0) 0,0001 5,76 (1,53-21,70) 
Utilidade das ações de apoio prestadas 
pelo acompanhante (bastante/muito) 91 (73,4) 56 (90,3) 35 (56,5) 0,0001 3,38 (1,61-7,10) 

1 Teste Qui-quadrado de Pearson. 

 

Identificou-se associação estatística em todos os itens relativos a subescala apoio 

do acompanhante, demonstrando que há diferenças consideráveis na percepção do apoio 

prestado pelo acompanhante entre as puérperas do grupo intervenção e do grupo controle. Os 

testes estatísticos mostraram que mulheres pertencentes ao grupo intervenção possuem maior 

probabilidade de relatarem a presença e a utilidade do apoio do acompanhante no trabalho de 

parto, parto e pós-parto, quando comparadas as integrantes do grupo controle. Percebe-se que 

mulheres acompanhadas por participantes do GI tiveram maior probabilidade de apoio do 

acompanhante no trabalho de parto (96,8 vs 62,9; RR: 7,57; IC 95%: 1,98-28,89), no parto (90,3 

vs 53,2; RR: 3,67; IC 95%: 1,74-7,73) e no pós-parto imediato (96,8 vs 71,0; RR: 5,76; IC 95%: 

1,53-21,70). 
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Após calcular os itens de cada subescala separadamente, realizou-se também um 

cálculo das medianas de avaliação das puérperas quanto a experiência e satisfação com o 

processo de parto, conforme evidenciado na tabela 16. 

 

Tabela 16 - Distribuição das médias de avaliação das puérperas quanto a experiência e satisfação com 
o processo de parto no período de Nov/2018 a Out/2019. MEAC/UFC. Fortaleza-CE, 2019. 

Variáveis 
Total (n=124) 
Md (p25/p75) 

GI (n=62) 
Md (p25/p75) 

GC (n=62) 
Md (p25/p75) 

p 

Subescala 2: Experiência Positiva 53 (42/58) 57 (54/61) 43 (39/52) 0,0001 

Subescala 3: Experiência Negativa* 24 (20/26) 26 (24/27) 21 (16/23) 0,0001 

Subescala 4: Relaxamento 17 (13/20) 20 (16/22) 14 (12/18) 0,0001 

Subescala 6: Apoio do acompanhante 19 (15/24) 23 (19/24) 17 (12/24) 0,0001 

Pontuação Final QESP 110 (96/127) 125 (118/132) 97 (80/105) 0,0001 

1 Teste U de Mann-Whitney 
*Escalas com escores reversos, 1.Muito; 2.Bastante, 3.Um Pouco; 4.Nada 

 

Evidenciou-se associação estatística em todas as subescalas do QESP que foram 

analisadas, confirmando que puérperas que tiveram seus acompanhantes incluídos no grupo que 

recebeu uma intervenção educativa com uso do manual, apresentaram maior probabilidade de 

relatarem uma melhor experiência e satisfação com o trabalho de parto e parto. 

Devido à singularidade e a subjetividade da sensação de dor referida por cada 

indivíduo, decidiu-se realizar uma avaliação sobre a intensidade da dor no trabalho de parto e 

parto, apresentando a intensidade média e máxima sentida pelas puérperas ao longo desses 

processos, de acordo com a tabela 17. 

 

Tabela 17 - Distribuição das médias de intensidade da dor no trabalho de parto e parto no período de 
Nov/2018 a Out/2019. MEAC/UFC. Fortaleza-CE, 2019. 

Variáveis 
Total (n=124) 
Md (p25/p75) 

GI (n=62) 
Md (p25/p75) 

GC (n=62) 
Md (p25/p75) 

p 

Intensidade média da dor no TP 7 (5/9) 7 (5/7) 9 (6/10) 0,0001 

Intensidade máxima da dor no TP 7 (5/9) 6 (5/7) 9 (8/10) 0,0001 

Intensidade média da dor no P 7 (5/9) 5 (5/7) 8 (6/10) 0,0001 

Intensidade máxima da dor no P 6 (5/8) 5 (3/7) 8 (5/9) 0,0001 

Pontuação Final Intensidade da Dor 26 (20/33) 21 (18/26) 33 (24/38) 0,0001 

1 Teste U de Mann-Whitney 
 

Em relação a intensidade média e máxima da dor durante o trabalho de parto e parto 

relatada pelas puérperas, observou-se diferença estatisticamente significante entre as mulheres 
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que tiveram seus acompanhantes no grupo intervenção e no controle. Os achados evidenciaram 

que puérperas participantes do GI apresentaram menores escores dor no trabalho de parto e 

parto, quando comparadas as integrantes do grupo controle. 

A tabela 18 expõe a Distribuição dos dados relativos ao apoio/suporte (durante todo 

tempo/durante a maior parte do tempo) prestado pelo acompanhante durante o trabalho de parto 

e parto na percepção das puérperas segundo a escala Birth Companion Support Questionnaire 

(BCSQ) versão brasileira. 

 

Tabela 18 - Distribuição dos dados relativos ao apoio/suporte prestado pelo acompanhante durante o 
trabalho de parto e parto na percepção das puérperas segundo a escala BCSQ no período de Nov/2018 a 
Out/2019. MEAC/UFC. Fortaleza-CE, 2019. 

Variáveis 
Total (n=124) GI (n=62) GC (n=62) 

p RR (IC 95%) 
N (%) N (%) N (%) 

Fez sentir-me respeitada e importante. 118 (95,2) 62 (100,0) 56 (90,3) 0,0141 --- 

Elogiou meus esforços 114 (91,9) 62 (100,0) 52 (83,9) 0,0002 --- 

Proporcionou técnicas de distração na 
fase inicial do trabalho de parto  102 (82,3) 60 (96,8) 42 (67,7) 0,0012 6,47 (1,70-24,49) 

Fizeram-me sentir que estavam lá para 
me ajudar 

111 (89,5) 62 (100,0) 49 (79,0) 0,0002 --- 

Ofereceu conforto físico por meio do 
toque 

114 (91,9) 60 (96,8) 54 (87,1) 0,0482 2,63 (1,75-9,20) 

Reforçou algumas técnicas que eu 
estava usando 

98 (79,0) 58 (93,5) 40 (64,5) 0,0012 3,84 (1,53-9,61) 

Falou com a enfermeira obstetra ou 
com o médico sobre as minhas 
necessidades 

100 (80,6) 58 (93,5) 42 (67,7) 0,0012 3,48 (1,40-8,54) 

Ajudou-me com algumas atividades 113 (91,1) 62 (100,0) 51 (82,3) 0,0002 --- 

Gostei de ter a companhia e o apoio 
dessa pessoa. 

102 (82,3) 62 (100,0) 40 (64,5) 0,0012 --- 

Ajudou-me a seguir as orientações 
sugeridas pela enfermeira obstetra ou 
médico 

106 (85,5) 62 (100,0) 44 (71,0) 0,0002 --- 

Olhou-me nos olhos ao elogiar os 
meus esforços. 

93 (75,0) 57 (91,9) 36 (58,1) 0,0012 3,80 (1,67-8,61) 

Ouviu e respeitou minha vontade em 
relação ao meu plano de parto. 

111 (89,5) 62 (100,0) 49 (79,0) 0,0012 --- 

Fiquei satisfeita com o seu apoio. 100 (80,6) 61 (98,4) 39 (62,9) 0,0012 14,64 (2,13-100,36) 

Variáveis 
Total (n=124) 
Md (p25/p75) 

GI (n=62) 
Md (p25/p75) 

GC (n=62) 
Md (p25/p75) 

p 

Escore Geral BCSQ 49 (45/52) 51 (48/52) 47 (31/51) 0,0013 

1 Teste Exato de Fisher; 2 Teste Qui-quadrado de Pearson; 3 Teste U de Mann-Whitney. 
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O suporte social que o acompanhante proporcionou na visão das puérperas esteve 

presente em ambos os grupos. Porém, houve diferença estatística em todos os itens da escala 

BCSQ quando comparada a percepção das puérperas do grupo intervenção e do controle. 

Puérperas que tiveram seus acompanhantes incluídos no grupo intervenção, na qual o 

acompanhante foi capacitado e orientado sobre a importância das ações de apoio prestada à 

parturiente ao longo do processo de parturição, tiveram maior probabilidade de relataram um 

melhor suporte social ao longo do trabalho de parto e parto. Destaca-se a diferença significante 

entre o GI e GC, verificada na avaliação do último item da escala sobre a satisfação com o apoio 

prestado pelo acompanhante (98,4 vs 62,9; RR: 14,64; IC 95%: 2,13-100,36). 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados desta pesquisa demonstram a efetividade da intervenção aplicada na 

maternidade com uso de manual educativo no apoio prestado por acompanhantes em sala de 

parto. O processo de parturição, por consistir em um momento delicado e único na vida das 

parturientes, necessita de um acompanhamento qualificado para a realização de ações de apoio 

que contemplem todas as dimensões humanas da mulher, destacando-se os aspectos físicos, 

emocionais, psicológicos, dentre outros. Para que um indivíduo seja capaz de acompanhar a 

mulher durante o trabalho de parto e parto, faz-se necessário que haja uma preparação prévia, 

com uso de tecnologias educativas que favoreçam a instrumentalização do acompanhante, 

contribuindo com a satisfação e o suporte relatado pela mulher durante o processo parturitivo. 

O apoio prestado a mulher, ainda no período gestacional e durante todo o processo 

de parturição, é de extrema importância. A presença contínua e o suporte prestado a parturiente 

pelo acompanhante diminuem o risco de parto prematuro, de baixo peso ao nascer, de 

comportamentos de saúde negativos, de restrição do crescimento fetal e de mortalidade infantil. 

Além disso, a participação e o apoio contínuo minimizam o estresse materno, através do apoio 

emocional, logístico e financeiro (ALIO, et al., 2010; ALIO et al., 2011). Dessa forma, 

evidenciam-se os inúmeros benefícios prestados pelo acompanhante durante o trabalho de parto 

e parto, favorecendo os indicadores maternos e perinatais, 

Com a intenção de verificar a efetividade de uma intervenção educativa no 

desenvolvimento de ações de apoio pelos acompanhantes de parturiente, desenvolveu-se esta 

pesquisa que comparou dois grupos, um grupo intervenção (que recebeu a estratégia educativa 

com uso de um manual) e um grupo controle (que recebeu as intervenções habituais dos 

próprios profissionais da instituição). A princípio, analisou-se as características 

sociodemográficas e o conhecimento prévio dos acompanhantes na linha de base. 

 

 

6.1 Características Sociodemográficas e Conhecimento Prévio dos Acompanhantes na 

Linha de Base 

 

 

Com o intuito de observar a homogeneidade do perfil dos acompanhantes entre os 

dois grupos incluídos nesta pesquisa, analisou-se os dados sociodemográficos dos mesmos, 
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evidenciando similaridade nas características dos participantes de ambos os grupos. 

Identificaram-se as seguintes medianas das variáveis sociodemográficas e obstétricas dos 

participantes: faixa etária de 32 anos de vida; escolaridade de 10 anos de estudo; renda de R$ 

998,00 reais; ocorrência de duas gestações, dois partos e nenhum aborto. A maioria era do sexo 

feminino, possuíam companheiro fixo e houve um predomínio da participação de outras 

pessoas, como mãe, tia, irmã, amiga, dentre outros. 

O referido perfil vai de encontro ao estudo de Oliveira et al (2014) realizado com 

62 acompanhantes de puérperas internadas no Alojamento Conjunto da Maternidade Escola 

Assis Chateaubriand (MEAC), em Fortaleza, CE, onde os acompanhantes tiveram uma idade 

média de 44,3 anos e escolaridade média de 7,9 anos. As características gerais dos 

acompanhantes incluídos nessa pesquisa também foram similares ao estudo desenvolvido em 

uma maternidade cearense, no qual a escolaridade dos acompanhantes variou entre 0 e 16 anos 

de estudo, sendo a média de 7,9 anos (±3,8), e a renda variou entre R$68,00 e R$3.500,00, 

sendo a renda média de R$1.016,69 (±745,05). 

A mãe também foi a figura prevalente em 33,4% das pessoas que fizeram 

companhia para as puérperas, no estudo de Teles (2010), realizado em alojamento conjunto de 

maternidade escola de referência no Estado do Ceará, com a participação de 105 mulheres. 

Porém percebeu-se divergência dos resultados desta pesquisa com os achados 

divulgados na Pesquisa Nascer no Brasil, na qual se verificou as frequências e fatores 

sociodemográficos, obstétricos e institucionais associados à presença de acompanhantes 

durante o parto. Na Pesquisa Nascer no Brasil, entre as mulheres que tiveram acompanhante, o 

mais frequente foi o acompanhamento pelo parceiro da mulher (35,4%), seguido pela mãe 

(26,3%) (DINZ et al., 2014), achados inversos ao encontrados nesta pesquisa, na qual 

predominou a presença de outras pessoas, como: mãe, tia, amiga, irmão. 

Um estudo encontrou resultados contrário foi visto no estudo de Santana (2012) 

realizado em uma maternidade escola da capital paranaense, que contou com a participação de 

53 gestantes e seus acompanhantes, sendo visto que a maioria destes foram seus 

companheiros/esposos (81,2%%).  

Sabe-se que a relação do pai com a criação e os cuidados com a criança desde os 

primeiros momentos de vida, podem influenciar positivamente para que essa fase seja 

compartilhada entre o casal. Esses cuidados são historicamente atribuídos as mulheres, porém, 

vale ressaltar que nem todo pai deseja ser ausente. Muitas vezes os homens têm o interesse de 

participar do momento do parto, mas ainda encontram barreiras em exercer a paternidade 

(BRASIL, 2014). 
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Uma dessa barreiras diz respeito a falta de conhecimento sobre a legislação 

relacionada ao acompanhamento do parto. Em estudo desenvolvido por Santana (2012), 

verificou-se que o desconhecimento da lei do acompanhante foi referido por 56,6% das 

gestantes. Pesquisa realizada por Ferreira e Madeira (2016) em um Hospital de referência para 

Rede Cegonha de Belo Horizonte, com a participação de 13 puérperas e seus respectivos 

acompanhantes, evidenciou que 10 destas entrevistadas não tinham conhecimento desse direito, 

as que relataram terem ouvido falar sobre a Lei do acompanhante, indicaram os meios de 

comunicação, internet e televisão, como fonte.  

Outro aspecto investigado nesta pesquisa foi a avaliação do conhecimento prévio 

sobre os tipos de apoio à parturiente, sendo evidenciado que a maioria dos acompanhantes não 

realizou atividade educativa, mas conheciam pelo menos uma ação de apoio a parturiente 

durante o trabalho de parto e parto.  

O referido dado corrobora com o estudo de Batista et al (2017), realizado em 

Hospital Universitário no Sul do Brasil, com a participação de 369 acompanhantes de puérpera, 

sendo levantado que 68,56% destes conheciam ações de apoio prestada a parturiente durante o 

processo de parturição. Não obstante, em relação à participação de atividade educativa ou pré-

natal, apenas 2,32% participaram, mostrando os dados similares entre os estudos.  

Os métodos não medicamentosos de alívio da dor ainda são pouco utilizados pelos 

acompanhantes, muitas vezes por falta de informação ou instrução acerca do que pode ser feito 

(ALMUSHAIT; GHANI, 2014). O presente estudo confirmou a deficiência desse quesito, onde 

a maioria dos acompanhantes tinham conhecimento limitado dos métodos de apoio a 

parturiente. No entanto, dentre os métodos reconhecidos pelos acompanhantes ainda na linha 

de base prevaleceram auxílio no banho, massagem, o uso da bola suiça e cavalinho. O banho 

de chuveiro é um recurso bastante utilizado e eficaz no alívio da dor no trabalho de parto, não 

possui efeitos adversos e tem boa aceitação entre as parturientes (SANTANA et al, 2013).  

Ainda no tocante as ações de apoio conhecidas pelos acompanhantes na linha de 

base, o referido dado encontrado nesta pesquisa vai ao encontro do estudo de Teles (2015) 

realizado em Fortaleza-CE, no Centro de Parto Natural Ligia Barros Costa (CPN) e no Centro 

Integrado de Educação e Saúde Casimiro José de Lima Filho com a participação de 65 

acompanhantes, onde os métodos relatados pelos mesmos, em uma avaliação prévia do 

conhecimento, foram: massagens, cavalinho, bola e banho de chuveiro.  

É importante que o serviço de saúde ofereça e estimule a participação de gestantes, 

e respectivos acompanhantes, em estratégias educativas de preparação para o parto. Estudo que 

investigou o envolvimento dos pais durante a gestação e parto verificou que os pais que não 
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tiveram capacitação sentiram-se despreparados, pois não sabiam como ajudar suas esposas, e 

impotentes, pois foram meros expectadores, não compreendiam o trabalho de parto nem o seu 

papel neste processo (DAYE et al., 2014). Os pais com acesso à intervenção educativa de 

preparação para o parto tiveram um risco menor de experimentar o evento parto de modo 

assustador (OR ajustado 0,30; IC 95%: 0,10-0,95) e de sentir-se despreparados para o 

nascimento (OR ajustado 0,20; IC 95%: 0,05-0,86) (BERGSTRÖM et al., 2013). Muitas vezes, 

os pais desejavam estar mais bem preparados para desempenhar o papel de acompanhante no 

parto de forma mais adequada (HOGA et al., 2013). 

As ações de apoio as quais os acompanhantes possuíam conhecimento prévio 

identificadas na preste pesquisa divergiram das encontradas em estudo que objetivou verificar 

o conhecimento de acompanhantes acerca das técnicas de apoio durante o parto, realizado com 

62 acompanhantes em Maternidade de Referência do Ceará. De acordo com estudo de Oliveira 

et al. (2014), verificou-se que as ações de apoio mais citadas pelos acompanhantes foram 

exercícios de mobilidade pélvica (47; 75,8%), exercícios de respiração (42; 67,7%) e ambiente 

silencioso e privativo (42; 67,6%). Entretanto, as ações de apoio mais realizadas pelo 

acompanhante em sala de parto foram: presença constante (62; 100,0%), palavras de 

encorajamento (51; 82,3%), toque (43; 69,4%) e massagem (36; 58,1%). 

 

 

6.2 Apoio prestado pelo acompanhante durante o trabalho de parto e parto 

 

 

A presença contínua do acompanhante e o desenvolvimento de ações de apoio à 

parturiente prestadas pelo mesmo contribui para a melhoria dos indicadores materno e 

perinatais. Porém, em linhas gerais, de acordo com a literatura científica, mesmo com os 

inúmeros benefícios proporcionados pelo acompanhante, ainda se percebe restrição para sua 

presenta e participação no apoio à parturiente na maternidade. 

Várias maternidades brasileiras ainda não aceitam a presença do acompanhante ou 

aceitam de forma parcial (apenas no trabalho de parto). Entre os fatores que impedem a inserção 

do acompanhante estão a não aceitação por parte dos profissionais e a inadequada estrutura 

organizacional dos serviços. Especificamente nas cesarianas, a falta de recursos materiais 

(paramentação e aventais) e o aumento do risco de infecção são os principais fatores limitantes 

(BRÜGGEMANN et al., 2014). Estudo de base hospitalar verificou que as razões dadas pelas 

mulheres para a ausência de acompanhante no parto foram: o não cumprimento institucional da 
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legislação e outras formas de restrições (somente para adolescentes, para acompanhantes 

mulheres, para aqueles que participaram de um curso, etc.). Outra causa foi a ausência de pessoa 

com disponibilidade para acompanhar o parto, seja porque o parceiro tinha de ficar com as 

outras crianças ou por falta de uma rede de apoio social, ou ainda por uma internação inesperada 

para o parto. Mulheres transferidas de outros serviços relataram obstáculos de acesso, como a 

não permissão de acompanhante na ambulância que realizou o transporte (DINIZ et al., 2014). 

Nesta pesquisa, independente do grupo ao qual o indivíduo foi alocado, verificou-

se que todos os participantes utilizaram alguma técnica de apoio durante o processo de 

parturição. Salienta-se o destaque das seguintes ações de apoio prestado pelo acompanhante 

durante o trabalho de parto e parto: segurar na mão, presença constante, palavras de apoio, 

massagens, cavalinho, dentre outros. Entretanto, a análise estatística comprovou que os 

acompanhantes pertencentes ao grupo intervenção apresentaram maiores probabilidades no 

desenvolvimento de todas as técnicas de apoio prestada a parturiente durante o processo de 

parturição. Sendo assim, o grupo controle, por não ter participado de estratégia educativa 

específica para instrumentalizá-los e capacitá-los, tiveram menos probabilidade de realizarem 

ações de apoio durante o parto. 

Nesse contexto, observa-se que a falta de conhecimento ainda é uma das principais 

barreiras para a utilização de métodos não farmacológicos de alívio da dor entre os 

acompanhantes (ALMUSHAIT; GHANI, 2014). 

Corroborando com achados identificados nesta pesquisa, um estudo desenvolvido 

em um hospital público de nível secundário em Fortaleza-Ceará com o objetivo de investigar a 

contribuição do acompanhante durante o parto e o nascimento, na perspectiva de puérperas., 

identificou que a presença do acompanhante, que consiste em uma ação de apoio emocional, 

promove confiança e segurança no momento do parto, além de ser uma fonte de apoio e força, 

capaz de amenizar a dor e a sensação de solidão e gerar bem-estar emocional e físico (DODOU 

et al., 2014). 

Além disso, sabe-se que o apoio físico produz uma sensação de relaxamento e alívio 

da dor na parturiente, isso pode despertar no acompanhante a satisfação de ver o apoio prestado 

atuando no aumento do bem-estar materno. O apoio físico pode potencializar o enfrentamento 

da mulher, e consequentemente, atuar na redução dos efeitos estressores. Conforme propõe a 

Teoria do Apoio Social, o apoio recebido tem maior efeito quando ele é realizado de acordo 

com as demandas do estressor (CUTRONA; RUSSEL, 1990). Para o momento de parto, ações 

de apoio físico que são bastante relatadas na literatura são: massagens, bola suíça, exercícios de 

respiração, dentre outros (LOWDERMILK et al., 2013; DELGADO-GARCIA et al., 2011). 
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Os objetivos da massagem são fazer as parturientes se sentirem melhor, aliviar a 

dor e facilitar o relaxamento. A massagem pode ser realizada na forma de golpes leves ou 

firmes, vibração, amassamento, pressão circular profunda, pressão contínua e manipulação 

articular. Pode-se usar a ponta do dedo, as mãos ou vários aparelhos que rolam, vibram ou 

pressionam. Os potenciais mecanismos subjacentes aos efeitos de massagem terapêutica são: 

aumenta os níveis de serotonina, a qual reduz os níveis de cortisol (responsável pela depressão) 

e a dor nas pernas e na região lombar. A massagem também provoca um aumento de dopamina, 

a qual reduz a norepinefrina (responsável pela ansiedade) (LOWDERMILK et al., 2013). 

A utilização de bolas reduz a dor durante o trabalho de parto. Ensaio clínico 

controlado verificou que o grupo de mulheres que utilizaram a bola referiu menos dor durante 

a fase ativa do trabalho de parto (dilatação cervical de quatro centímetros) e obteve uma menor 

percepção da dor recordada no puerpério imediato (DELGADO-GARCIA et al., 2011). 

O exercício respiratório, tipo diafragmático, lento e profundo, causa uma sensação 

de bem-estar físico e emocional, reduzindo os níveis de ansiedade (LOWDERMILK et al., 

2013).  

No preste estudo, verificou-se que todos os tipos de ações de apoio, dentre as quais 

destacam-se o apoio físico, emocional, informacional e advocacia/intermediação, foram mais 

desenvolvidas pelos acompanhantes pertencentes ao grupo intervenção, demonstrando que uma 

capacitação prévia influencia na instrumentalização dos mesmos e contribui para que os 

acompanhantes previamente capacitados desenvolvam as ações de apoio junto as parturientes. 

Segundo Hodnett et al. (2013), quando o apoio é prestado por alguém da rede social 

da mulher, mas que não possui experiência ou conhecimento sobre ações de apoio, há o 

aumento da satisfação com a experiência de parto, mas não existe influência em outras variáveis 

como duração do trabalho de parto ou utilização de intervenções médicas. 

Evidenciou-se, no presente estudo, que os acompanhantes tiveram boa satisfação 

em acompanhar o trabalho de parto e parto, assim como com o apoio que prestaram à parturiente 

e com o tempo de demora do processo de parto, independente do grupo de alocação. Porém, 

percebeu-se que houve diferença estatística entre os integrantes do GI e GC, sinalizando que os 

acompanhantes que foram previamente capacitados possuem maior probabilidade de estares 

satisfeito com o trabalho de parto e parto. 

A presença do acompanhante impulsiona a equipe que está acompanhando a 

parturiente, além disso, proporciona sentimentos positivos na gestante durante a assistência ao 

parto, tornando-as mais seguras e colaborativas (FOSSA et al., 2015). O conhecimento prévio 
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do acompanhante aliado à aceitação do profissional de saúde faz-se importante para uma maior 

atuação do acompanhante e da mulher no processo de parto (POH et al., 2014). 

No estudo de Rosa et al. (2010), para a maioria das mulheres, o acompanhante era 

a pessoa que realmente fornecia o apoio que elas necessitavam, e acreditavam que eles eram 

importantes para iniciar o estabelecimento dos primeiros laços com o bebê. O parto sem 

acompanhante pode implicar em maior intervalo entre o parto e o início do aleitamento materno 

(P<0,001) (MORHASON-BELLO; ADEDOKUN; OJENGBEDE, 2009b). As práticas 

relativas ao contato da mãe com seu bebê ao nascer e do aleitamento materno na sala de parto, 

aliadas à ausência do acompanhante da parturiente, traduzem a ideia de que a sala de parto 

constitui lócus onde o modelo tecnocrático se impõe com maior força (NAGAHAMA; 

SANTIAGO, 2008).  

Os acompanhantes desempenham papel importante no apoio à parturiente, 

entretanto, o conhecimento restrito quanto às técnicas de apoio pode reduzir sua atuação. Nesse 

sentido, faz-se importante a realização de atividades educativas para que estes compreendam 

suas funções e assim possam ampliar o apoio prestado à parturiente (KABAKIAN-

KHASHOLIAN; ELNEMER; BASHOUR, 2015). 

 

 

6.3 Experiência, satisfação e suporte social de puérperas com o trabalho de parto e parto 

 

 

Após a realização do apoio prestado à parturiente pelo acompanhante durante o 

trabalho de parto e parto, realizou-se uma entrevista com as mulheres, visando avaliar os níveis 

de satisfação e suporte social percebidos pela mulher durante o processo de parturição. Para 

isso, foi aplicada uma escala de satisfação com o trabalho de parto, parto e pós-parto, 

denominada de QESP, e outra de suporte social no parto, intitulada de BCSQ. Em todos os itens 

das escalas supracitadas, evidenciou-se que as puérperas que tiveram acompanhantes no grupo 

intervenção demonstraram níveis de satisfação e suporte social maior, quando comparadas com 

as puérperas do grupo controle. 

A satisfação do paciente pode ser entendida como o atendimento de suas 

necessidades, aliado ao cumprimento de suas expectativas, bem como a avaliação das 

características e resultados de suas experiências com o tratamento. A avaliação da satisfação 

tem sido adotada pelas instituições como estratégia para obter um conjunto de percepções 

relacionado à qualidade da atenção recebida, com o qual se adquire informações que beneficiam 
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a organização desses serviços. Nesse sentido, a enfermagem tem contribuição na valorização 

do cuidado e satisfação dos pacientes (CACIQUE et al., 2012; FREITAS et al., 2014). 

Quanto ao perfil sociodemográfico e obstétrico das puérperas inseridas na presente 

pesquisa, percebeu-se um predomínio de mulheres jovens, com escolaridade de cerca de 11 

anos de estudo e renda mensal de um salário mínimo. Verificou-se um predomínio de puérperas 

com companheiro; pardas/negras/mulatas/indígena; cristãs e desempregas. Além disso, notou-

se um prevalência de puérperas que não apresentaram intercorrências na gestação atual. A 

grande maioria não participou de grupo de gestante ao longo do pré-natal, não se preparou para 

o parto, realizou pré-natal por meio de consultas realizadas pelo médico e não planejou a 

gravidez. 

A investigação de variáveis sociodemográficas torna-se importante, pois podem 

influenciar na satisfação com o processo de parto. Estudo nacional de base hospitalar apontou 

maior chance de satisfação com o parto para as mulheres com maior renda, com escolaridade 

média completa ou superior, com idade acima de 20 anos e provenientes das regiões Sudeste, 

Sul ou Centro-oeste. Isso pode ser justificado, entre outros fatores, pela maior vulnerabilidade  

à violência obstétrica, visto que, nesse mesmo estudo, os percentuais de mulheres que relataram 

violência verbal, física ou psicológica foram maiores em pardas ou pretas, de menor 

escolaridade, com menor idade e atendidas em serviço público (D’ORSI et al., 2014). 

Esse estudo aponta semelhanças com o estudo de Costa et al (2013) realizado no 

município de Goiânia – GO com um grupo de 110 mulheres, onde verificou uma idade média 

de 26 anos, baixo nível de escolaridade (49,1%) e com parceiro estável (77,3%). Ressalta-se 

que predominou as mulheres com suas funções laborais direcionadas aos cuidados da casa e da 

família, sendo o marido responsável pela renda familiar (48,2%), que em média foi inferior a 

um salário mínimo, demonstrando um baixo poder aquisitivo. 

Segundo o estudo de Llapa-Rodriguez et al. (2013) realizado em Manaus – AM, 

com 384 puérperas, foi possível avaliar que quanto a qualificação das mulheres destacou-se que 

a maioria destas possuía apenas o ensino fundamental incompleto (35,58%) e não exerciam 

atividade remunerada (74,7%). 

Em contrapartida ao achado do presente estudo, na pesquisa realizada por Cicuto, 

Belisário e Tavares (2012), com 200 puérperas, em São José do Rio Preto – SP, foi identificado 

um grau de escolaridade elevado (72, 5%) e exercício de atividade remunerada (57%), tendo a 

maioria das mulheres uma renda de dois a três salários mínimos. No entanto, o presente estudo 

vai ao encontro da pesquisa efetuada, ao deparar-se que 95,5% das puérperas possuíam 

companheiro. 
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A partir dos dados do estudo supracitado, denota-se que um bom nível de 

escolaridade contribui para a inserção das mulheres no mercado de trabalho e influencia 

positivamente a renda familiar, resultando que estas tenham melhores condições de vida. Além 

disso, um maior grau de instrução facilita o acesso às informações que podem contribuir para o 

bom desenvolvimento da gravidez e parto, favorecendo assim uma redução nos índices de 

morbimortalidade materno-infantil. 

A baixa instrução das mulheres participantes da pesquisa associado ao baixo poder 

econômico pode ser considerado um agravante na saúde obstétrica dessas mulheres. Pois, a 

união destes fatores com as condições de vida desfavoráveis pode dificultar o acesso da mulher 

aos serviços de saúde e na participação de atividades educativas. Ademais, a baixa escolaridade 

dificulta ainda, o entendimento dessas ações, acarretando assim riscos à saúde da mãe e 

neonato. 

Diante disso, pode-se perceber que as pesquisas apresentadas possuem semelhanças 

com o presente estudo principalmente no tocante a viver com companheiro. Um resultado 

considerado favorável, pois o apoio do companheiro nesse momento é importante para a mulher 

se sentir mais segura, visto que a gestação e parto são momentos únicos da vida da mulher e 

necessitam de cuidados especiais. 

A média de idade encontrada nesse estudo assemelha-se a pesquisa realizada por 

Monteschio et al., em (2014), em dois hospitais universitários, no Paraná, da qual participaram 

310 puérperas com idade média de 24,6 anos. Essa média está dentro do preconizado como 

faixa etária adequada para vida reprodutiva, demonstrando que essas mulheres não se 

encontravam numa idade considerada de risco gestacional, resultando em melhores desfechos 

e propiciando a diminuição de complicações maternas e neonatais.  

Quanto aos antecedentes obstétricos, pode-se constatar no presente estudo uma 

prevalência maior de primíparas. O referido achado está associado ao estudo de Figueiredo et 

al. (2015), realizado em Natal - RN com uma amostra de 352 puérperas, onde a prevalência foi 

de mulheres que já tiveram experiência anterior com a gestação (58%). Corroborando também 

com esses achados, estudo realizado por Pereira et al. (2013) no Rio de Janeiro – RJ, com 458 

prontuários de mulheres que realizaram parto normal, verificou-se um predomínio de 

primíparas (58,3%).  

Constatou-se nesse estudo que as mulheres realizaram em média seis consultas de 

pré-natal, como é preconizado pelo MS; entretanto a maioria não participou de atividades 

educativas na gestação. Na pesquisa realizada por Silva et al. (2015) com 30 puérperas em 

Cajazeiras –PB, as mulheres também compareceram ao número de consultas recomendado 
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(76,7%). Em estudo realizado por Costa et al. (2013), foi visto que a participação das gestantes 

em atividades educativas também foi inadequada (66,4%).  

No Brasil, o Ministério da Saúde, pela instituição do Programa de Humanização no 

Pré-Natal e Nascimento (PHPN) e a iniciativa Rede Cegonha, estabelece diretrizes para o 

acompanhamento pré-natal, garantindo a qualidade da assistência às gestantes atendidas na rede 

pública de saúde. Além do início do pré-natal no primeiro trimestre e do número mínimo de 

sete consultas, é recomendada a realização de exames laboratoriais e procedimentos clínico-

obstétricos, somados a atividades educativas, imunização, multiprofissionalidade no 

atendimento e orientações sobre aleitamento materno e parto. Essas recomendações visam 

diminuir os riscos de intercorrências obstétricas, contribuindo para a redução dos coeficientes 

de mortalidade materna e infantil (SILVA et al., 2019) 

As ações educativas são fundamentais no cuidado as mulheres no período 

gestacional, pois favorecem o acesso às informações e exercício de sua autonomia. O 

conhecimento é indispensável para que as gestantes façam suas escolhas e decidam sobre o que 

elas julgam ser melhor nos seus partos e no nascimento de seus filhos. Assim, é vital que na 

assistência ao pré-natal essa mulher seja orientada sobre os tipos de parto, os riscos e benefícios, 

empoderando-a assim no momento do parto e permitindo que as mesmas possam tomar 

decisões. Isso favorece ainda, a adesão das mulheres às práticas menos intervencionistas (LIMA 

et al., 2015; SANTOS, RAMOS, 2012). 

Ressalta-se que a participação em grupos de gestante permite que essas mulheres 

troquem experiências, dúvidas, medos e se sintam mais seguras para vivenciar o processo de 

parto. Dessa forma, influenciam positivamente também o autocuidado e a realização dos 

cuidados com o bebê.  

O presente estudo verificou que uma parcela representativa de puérperas teve 

alguma intercorrência no período gestacional, dentre as principais estão infecção urinária e 

anemia. Estudo realizado por Freitas et al. (2014), com 30 puérperas em João Pessoa – PB, 

obteve resultados semelhantes, no qual verificou-se que a maioria das mulheres apresentou 

algum problema de saúde na gestação, evidenciando a infecção urinária (43,33%) e anemia 

(10%).  

Fato que corrobora com a literatura, que aponta a infecção do trato urinário como a 

complicação clínica mais frequente na gestação, a qual não tratada adequadamente pode evoluir 

para pielonefrite aguda e induzir o trabalho de parto prematuro, acarretando assim na elevação 

na morbimortalidade materna e perinatal (MONTESCHIO et al., 2014). 
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Em prol da necessidade de uma melhor assistência à gestante e às suas possíveis 

intercorrências, surge o profissional enfermeiro que assistirá essa mulher desde o pré-natal com 

uma assistência continuada até o puerpério. Este profissional deve oferecer apoio físico e 

empático, colocando seu conhecimento à disposição da manutenção do bem-estar físico e 

emocional da mulher. Os profissionais não devem se deter somente a executar procedimentos, 

mas a serem mais humanos, respeitando as histórias, crenças e singularidades de cada paciente 

(BRASIL, 2014; SILVA et al., 2015). 

Estudo realizado por Llapa-Rodriguez et al. (2013) destacou que as puérperas 

relataram que receberam um atendimento humanizado (76,26%) e atencioso (79,12%). 

Evidencia-se assim, que a postura dos profissionais que prestam assistência é importante para 

a forma como essa mulher vai encarar o processo de parto. Os profissionais ao atuarem de forma 

empática e atenciosa contribuem para o bem-estar dessa mulher e fazem com que esta se sinta 

mais segura para vivenciar esse momento.  

A pesquisa realizada por Lainscek, Perinazzo e Miranda (2015), com 59 puérperas 

no Hospital Regional de Gurupi, no Sul de Tocantins, identificou que as expectativas das 

puérperas em relação aos cuidados prestados pelos profissionais foram atendidas (91,5%). Já 

no estudo de Medeiros (2012), realizado com 101 mulheres em Portugal, evidenciou que a 

maioria da amostra (79,6%) conseguiu superar as suas expectativas sobre a ocasião do trabalho 

de parto e parto.  

Ressalta-se que, a satisfação com a experiência do parto é diferente dependendo das 

expectativas que as mulheres têm. Pois, é visto que quando as mulheres têm suas expectativas 

atendidas, elas tendem a ficar mais satisfeitas. Nota-se que as experiências do parto tendem a 

ser mais positivas quanto mais for respeitado o caráter natural e fisiológico do processo, 

contando com a participação da mulher na tomada de decisão (CARVALHO, 2014; LINO, 

DINIZ, 2015).  

O parto normal é definido por seus aspectos positivos, por ser mais fisiológico, mais 

saudável, mais emocionante e mais satisfatório para a mulher, sendo a via de parto ideal em 

mais de 70% das parturições (BARBOSA et al., 2013). Porém, a atenção ao parto normal tem 

sido marcada por práticas não recomendadas pelas evidências científicas, que trazem 

sofrimento a esse momento. A instalação da Rede Cegonha prioriza ações para mudança desse 

modelo, visando desenvolver o parto dentro de uma ambiência adequada, com a inclusão de 

acompanhante de livre escolha da mulher e adoção de práticas centradas no bem-estar da mulher 

e sua família. Visa ainda, articular a rede que atende a mulher na gestação, parto e puerpério, 

assegurando uma melhoria no acesso aos serviços de saúde (BRASIL, 2013). 
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Uma assistência humanizada baseia-se no respeito, dignidade e autonomia das 

mulheres. Práticas intervencionistas tornam a assistência ao parto desumanizada, visto que o 

uso desnecessário dessas práticas tira o protagonismo da mulher, no qual ela passa a não mais 

decidir sobre sua saúde e ações relacionadas ao seu próprio corpo. Numa assistência adequada 

espera-se que a parturiente seja informada dos procedimentos a qual será submetida, fazendo a 

mulher participativa do seu processo de parir (LAINCESK; PERINAZZO; MIRANDA, 2015; 

MOTTA et al., 2016). 

Para a execução dessa assistência e dos referentes procedimentos, é vital a criação 

de vínculo entre o paciente e o profissional, pois é visto que esta atitude é um elemento 

fundamental para constituição do cuidado entre a equipe de enfermagem e a parturiente. Os 

profissionais devem reconhecer a importância da comunicação, pois é a partir do diálogo que 

eles irão reconhecer as reais necessidades expressas pelo usuário, permitindo assim a 

construção de uma relação terapêutica, a fim de construir um cuidado humano (SOUZA et al., 

2013). 

Percebeu-se, neste estudo, que as mulheres tiveram o direito de participar da escolha 

do acompanhante, demonstrando assim, um respeito à autonomia da mulher para opinar sobre 

seu parto, participando ativamente desse processo, proporcionando maior segurança para 

vivenciar esse momento. 

Resultado divergente foi encontrado na pesquisa de Figueiredo e colaboradores 

(2013) com 351 puérperas, na capital de Rio Grande do Norte. No qual se verificou que a 

maioria das mulheres afirmou não ter direito a acompanhante durante o parto, apenas nos outros 

momentos da assistência.  

No estudo de d’Orsi et al. (2014), realizado com base na pesquisa “Nascer no 

Brasil” em 266 hospitais, com 23.940 sujeitos, foi identificado que 80,2% das mulheres não 

tiveram acompanhante em todos os momentos de internação. Esse estudo identificou ainda que, 

quanto a participação nas decisões durante o trabalho de parto, ficaram mais satisfeitas as que 

tiveram direito a acompanhante durante o processo de parto. 

Em contrapartida, no estudo de Silva et al. (2013), realizado com 1079 mulheres na 

Casa de Parto de Sapopemba – SP, verificou-se que 94,5% das mulheres tinham acompanhante 

no momento de seu parto. Evidenciando assim uma resistência na humanização nas 

maternidades tradicionais e uma mudança nesse paradigma com a criação de Casas de Parto, 

como preconizado pela Rede Cegonha.  

É importante lembrar que, é um direito legal (Lei Federal 11.108/2005) a presença 

do acompanhante de livre escolha por parte da mulher durante o trabalho de parto, parto e pós-
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parto, pois estes acabam contribuindo na vivência do processo de parto pela mulher. No entanto, 

ainda há barreiras institucionais nas maternidades brasileiras na garantia do exercício desse 

direito pelas gestantes (PEREIRA et al., 2013). 

No presente estudo, verificou-se que houve o cumprimento da lei, pois foi 

identificada a presença de acompanhante durante o momento do parto. Ressalta-se que, para o 

cumprimento desse direito, deve haver uma conscientização dos profissionais e uma 

reorganização dos serviços de saúde. Essa presença faz com que a mulher se sinta mais 

confiante para vivenciar seu parto, uma vez que este deve oferecer apoio físico e emocional e 

auxiliar na aplicação dos métodos de alívio da dor.  

No contexto da humanização, quando há integração de um membro da família 

escolhido pela mulher, principalmente o pai do bebê, contribui para a mesma se sentir mais 

confiante. O compartilhamento dessa experiência pelo casal permite ainda a formação do 

vínculo pai-filho (FRIGO et al., 2013; SOUZA et al., 2013).  

Vale salientar que a assistência oferecida pela equipe de saúde à parturiente durante 

o trabalho de parto e parto é vista como um dos fatores que mais afetam a memória das mulheres 

em relação à satisfação com o atendimento, como a experiência com o parto. O bom tratamento 

recebido e o nível de informações recebidas estão associados com um maior nível de satisfação 

(LAINSCEK; PERINAZZO; MIRANDA, 2015). 

As mulheres no período parturitivo tem a expectativa de receber informações e 

apoio sobre as modificações que ocorrem com elas nesta fase e sobre os modos de como parir. 

Estas informações contribuem para superação dos medos, ansiedade e tensão das mulheres. O 

grau de informação e apoio recebido durante a gravidez e parto, tem sido referido por muitas 

mulheres, como fator determinante no seu grau de satisfação com o parto. É visto que o domínio 

dessas informações propicia uma maior competência para participar do processo de decisão, 

sempre que necessário (LAINSCEK; PERINAZZO; MIRANDA, 2015; LIMA et al., 2015). 

No tocante a avaliação das puérperas incluídas nessa pesquisa, quanto a subescala 

experiência positiva, do QESP, que analisa expectativas, autocontrole, autoconfiança, 

conhecimento, prazer e satisfação de puérperas com a experiência de parto, identificou-se que 

mulheres acompanhadas por participantes do GI tiveram maior probabilidade de ter experiência 

positiva durante o processo de parturição, pois estavam satisfeitas com a forma como ocorreu 

e com o tempo do trabalho de parto e parto,  Sentiram prazer/satisfação com o trabalho de parto 

e parto e se sentiram mais confiantes com o trabalho de parto e parto, 

Dessa forma, denota-se que o empoderamento do acompanhante, através da 

utilização do manual educativo, interferiu positivamente na atuação do mesmo, transmitindo à 
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mulher maior confiança e segurança durante o processo de parto. A presença contínua de uma 

pessoa com um bom nível de conhecimento terapêutico aumenta os níveis de controle e 

autoconfiança da mulher frente ao parto (HAYES, 2010). 

Vale ressaltar que não somente estratégias educativas, mas também de promoção 

da saúde mental são importantes para a autoeficácia da mulher no parto. Estudo Piloto que 

avaliou a utilização do Mindfulness-Based Childbirth Education, um programa de educação 

pré-natal o qual alia meditação e técnicas de promoção da saúde mental de gestantes e 

acompanhantes, visando reduzir o medo de parto, ansiedade e estresse e promovendo a 

autoeficácia materna. O Estudo verificou um grande impacto na redução do medo e na melhoria 

da autoeficácia da mulher, as quais melhor avaliaram os níveis de controle e confiança durante 

o parto (BYRNE et al., 2014). 

Revisão sistemática mostrou que, independente da dor experimentada, expectativas 

mais realistas e autocontrole durante o parto, estão associados à maior satisfação, havendo 

pouco impacto de variáveis psicossociais e demográficas. Além disso, a participação em 

atividades de educação pré-natal também foi associada com expectativas mais realistas e, 

consequentemente, mais experiências positivas com o processo de parto (MCCREA; WRIGHT, 

1999). 

Vale ressaltar que a realização de procedimentos intervencionistas também pode 

interferir na visão positiva do parto normal. A satisfação com o tipo de parto também pode estar 

ligada à realização de procedimentos intervencionistas. Estudo que avaliou a satisfação das 

mulheres como o parto verificou que, entre as que tiveram parto vaginal, as variáveis preditivas 

positivas para a satisfação foram: não ter anestesia (p: 0,032); e as negativas, foram: parto 

instrumental (p:0,003), anestesia epidural (p<0,001), duração do trabalho de parto (primeiro 

estágio p: 0.010, segundo estágio p:0,012; e duração total de p:0,003) e anestesia perineal 

(p:0,001). Entre as mães que tiveram cesariana, o fator preditivo positivo foi a anestesia  

raquidiana (p>0,005), e os negativos foram: cesariana (p: 0,019), primiparidade (p<0,001) e 

Apgar menor que 7 a 1 minuto (p: 0,032) (BÉLANGER-LÉVESQUEM et al., 2014). 

Em relação aos resultados relativos à subescala do QESP sobre experiência 

negativa, evidenciou-se, nesta pesquisa, que puérperas que tiveram seus acompanhantes 

incluídas no grupo intervenção possuíram menos medo e mal estar com o trabalho de parto e 

parto e ficaram mais satisfeitas com a intensidade da dor. 

O medo do parto é definido por Carpenito-Moyet (2012) como um estado em que 

a pessoa, ou grupo de pessoas, apresentam sentimentos de perturbação fisiológica ou emocional 

relacionados com uma fonte considerada perigosa e que é identificável. O apoio social durante 



95 

 

o processo de parto pode reduzir a ansiedade, o medo e efeitos adversos associados a 

sentimentos negativos durante o parto (HODNETT et al., 2013). 

Durante o parto, as mulheres podem ser particularmente vulneráveis e eventos 

estressores como as intervenções frequentes, a falta de privacidade e ausência de pessoas 

familiares podem gerar efeitos adversos sobre a mulher no progresso do trabalho de parto e no 

desenvolvimento de sentimentos de competência e confiança. Nesse sentido, o apoio social e o 

companheirismo durante esse período pode ser um tampão a estes eventos estressores 

(HODNETT et al., 2013). 

 No tocante a temática do alívio da dor da parturiente, o uso de métodos não 

farmacológicos é proposto como uma opção para a substituição dos analgésicos. Sendo 

considerada pela OMS uma prática útil que deve ser encorajada, pois é benéfica para a maioria 

das mulheres. Há diversas ações não farmacológicas para alívio da dor, como a liberdade de 

adotar posturas e posições variadas, deambulação, exercícios de respiração, relaxamento 

muscular, banhos de aspersão e imersão, toque e massagens na região lombossacra e uso da 

bola de Bobat. Essas práticas têm a finalidade de tornar o parto mais natural possível, 

diminuindo intervenções desnecessárias e a administração de fármacos (MONGUILHOTT et 

al., 2018). 

Diversas pesquisas demonstram que a presença de um acompanhamento contínuo 

tem o potencial de reduzir as queixas de dor, aumentando a resiliência e a capacidade de 

enfrentamento das mulheres frente as contrações típicas do trabalho de parto. Corroborando 

com esses achados, uma pesquisa realizada em uma maternidade pública da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), na cidade de Curitiba-Paraná, com o objetivo de conhecer a 

experiência de mulheres e de seus acompanhantes no processo de parto, evidenciou que os 

acompanhantes de parturientes consideraram que se a mulher ficasse sozinha teria mais 

dificuldade no parto, pois teria menos confiança para encarar o desafio e maior dificuldade para 

enfrentar as dores das contrações. Nesse contexto, os acompanhantes queriam ajudar de alguma 

forma, mesmo, às vezes, tendo a sensação de impotência (SOUZA; GUALDA, 2016). 

Para minimizar as sensações dolorosas durante o trabalho de parto e parto existem 

diversos métodos que podem ser utilizados pelas parturientes e incentivados pelos profissionais 

e acompanhantes. Em estudo realizado a partir da pesquisa: “Nascer no Brasil: inquérito 

nacional sobre parto e nascimento”, identificou-se que a presença do acompanhante durante o 

trabalho de parto esteve significativamente associada ao uso de métodos não farmacológicos 

para alívio da dor (RPa = 1,37; IC95% 1,21–1,56) e ao uso de analgesia peridural ou ráqui (RPa 

= 1,84; IC95% 1,33–2,54) (MONGUILHOTT et al., 2018). 
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Quando o acompanhante recebe algum treinamento prévio para instrumentalizá-lo 

quanto as ações de apoio que o mesmo pode desenvolver ao longo do processo parturitivo, os 

benefícios no alívio da dor tendem a ser ainda maior. Uma revisão integrativa, desenvolvida 

com o objetivo de conhecer a produção científica acerca dos benefícios de acompanhante 

treinada durante o processo de parturição, verificou que a utilização de práticas benéficas 

recomendadas pela OMS para uma assistência adequada ao trabalho de parto, mudanças no 

modelo de atenção ao parto a fim de torná-lo uma experiência menos dolorosa e mais 

gratificante devem ser implementadas a curto prazo (ALMEIDA; SIQUEIRA; PEREIRA, 

2017). 

Esses métodos não farmacológicos para alívio da dor durante o trabalho de parto e 

parto já consistem em evidências científicas eficientes e efetivas, contribuindo para a percepção 

feminina de um maior apoio e suporte ao longo do processo de parturição. Pesquisa realizada 

com 40 puérperas na maternidade do Hospital e Maternidade Sagrado Coração de Jesus em 

Janaúba-MG, com o escopo de verificar a percepção das puérperas no pós-parto imediato sobre 

a eficiência do uso de métodos não farmacológicos para alívio da dor no trabalho de parto 

normal, evidenciou que o banho de aspersão foi o método mais utilizado, proporcionando alívio 

e conforto durante o trabalho de parto. Além disso, os métodos foram eficazes quanto a sua 

finalidade e associaram a eles sentimentos de satisfação, relaxamento e tranquilidade, sendo o 

acompanhante e o profissional de saúde uma estratégia de suporte para efetivação dos métodos 

usados (DIAS et al., 2018). 

Acerca da subescala relaxamento, do QESP, notou-se que mulheres acompanhadas 

por participantes do GI tiveram maior probabilidade de considerar esse relaxamento útil durante 

o trabalho de parto e parto e de ter um maior grau de relaxamento durante o trabalho de parto e 

parto. 

Isso remete ao maior número de ações de apoio (em especial, apoio físico) prestadas 

pelos acompanhantes que utilizaram o manual educativo. Os Métodos não farmacológicos de 

alívio da dor podem proporcionar conforto e bem-estar às parturientes. Revisão sistemática que 

objetivou avaliar os efeitos de abordagens não farmacológicas para o alívio da dor durante o 

trabalho de parto, verificou que as abordagens baseadas na Teoria de Gate (imersão em água, 

massagem, deambulação e mudanças de posição) e técnicas inibitórias (acupressão, acupuntura 

e estimulação elétrica) estão associadas a uma redução da analgesia epidural e uma maior 

satisfação materna com o parto quando comparadas aos cuidados usuais. Quanto às abordagens 

não farmacológicas baseadas no controle do sistema nervoso central (desvio de atenção e 

apoio), estas reduzem as chances de analgesia epidural, cesariana, parto instrumental e de 
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utilização de ocitocina, além de acarretarem em menor duração do trabalho de parto e em maior 

satisfação com o parto em parturientes que receberam abordagens não farmacológicas 

personalizadas com suporte contínuo do acompanhante, em comparação com os cuidados 

usuais da maternidade. As abordagens não farmacológicas são mais efetivas na redução 

intervenções obstétricas quando aliadas ao apoio contínuo (CHAILLET et al., 2014). 

Quanto a subescala relativa ao apoio do acompanhante no QESP, percebe-se que 

mulheres acompanhadas por participantes do GI tiveram maior probabilidade de apoio do 

acompanhante no trabalho de parto, parto e no pós-parto imediato. 

Diversas são as dimensões humanas que necessitam de apoio durante o processo 

parturitivo, destacando-se o apoio físico, emocional, psicológico, informacional, dentre outros. 

Uma revisão integrativa, realizada com o propósito de conhecer a produção científica acerca 

dos benefícios de acompanhante treinada durante o processo de parturição, identificou que o 

apoio emocional é reconhecido como uma prática usada para promover o alívio da dor nas 

parturientes acompanhadas pelas doulas. As estratégias para tal foram conversar, dar 

informações para superar medos e anseios, realizações de elogios e incentivos e contato visual 

para o empoderamento das parturientes (ALMEIDA; SIQUEIRA; PEREIRA, 2017). 

Além disso, verifica-se que existe uma influência direta da participação do 

companheiro contribuindo para ampliar a satisfação de mulheres quanto ao apoio no parto. 

Quando esse acompanhante é previamente capacitado, desenvolve-se nos mesmos 

competências essenciais para o desenvolvimento de um suporte seguro e qualificado as 

mulheres durante o processo parturitivo. Em pesquisa realizada no Alojamento Conjunto de 

uma Maternidade Pública de referência em Fortaleza, evidenciou-se que a variável presença do 

companheiro no pré-natal esteve estatisticamente associada à satisfação da puérpera com o 

apoio (p=0,0004) e com a utilidade do apoio (p=0,007) durante o trabalho de parto, enquanto a 

variável capacitação do companheiro no pré-natal esteve estatisticamente associada à satisfação 

com o apoio (p=<0,00001) e à utilidade do apoio (p=<0,001; p=<0,00001 e p=0,006) prestado 

pelo companheiro durante todas as fases avaliadas (trabalho de parto, parto e pós-parto 

imediato) (HOLANDA et al., 2018). 

Outra pesquisa, desenvolvida em três maternidades públicas da Grande 

Florianópolis/SC com o escopo de identificar as ações de apoio realizadas à mulher no trabalho 

de parto, parto, cesariana e pós-parto, identificou que no trabalho de parto, nascimento e pós-

parto, as ações de apoio emocional, como tranquilizar, encorajar e elogiar, foram realizadas por 

mais de 80,0% dos acompanhantes; o apoio informacional por cerca de 70,0%; e o de 

intermediação por menos de 65,0% deles. No trabalho de parto, o destaque no apoio físico foi 
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observado no auxílio à deambulação (84,4%) e na mudança de posição (90,4%) (JUNGES et 

al., 2018). 

Durante o trabalho de parto e parto, a mulher percebe o ambiente, as pessoas, suas 

atitudes, vivenciando um processo intenso de sensações físicas, emocionais e psíquicas. Dessa 

forma, a presença de um acompanhante capaz de transmitir segurança, de proporcionar conforto 

físico, de ter uma participação ativa em sala de parto e de ser interlocutor das necessidades da 

mulher pode contribuir para uma melhor avaliação da experiência de parto. Tudo isso, torna-se 

mais palpável ao acompanhante quando o mesmo se encontra seguro quanto ao seu papel, 

atribuições, direitos e deveres, o que é alcançado através de intervenções educativas específicas. 

A partir do acesso à informação e consequente consciência plena dos direitos de cidadania, o 

empoderamento tem relação com o exercício de controle dos atos (MALHEIROS et al., 2012). 

No que se refere à assistência de enfermagem no parto natural, é preconizado que a 

equipe de enfermagem proporcione uma assistência integral, digna e de qualidade. Aplicando 

apenas procedimentos necessários para manutenção do bem-estar do binômio mãe e filho. Mas 

ao contrário do que é proposto, muitas maternidades promovem diversas intervenções e 

procedimentos desnecessários na avaliação da mulher neste momento (FRANKLIN; BITTAR, 

2015; PORTO, COSTA, VELLOSO, 2015). 

O parto normal humanizado tem como propósito resgatar o caráter fisiológico no 

processo de nascer, proporcionando a mulher uma vivência positiva, sem traumas e sem 

manobras invasivas, fazendo que a mulher possa atingir o mais alto grau de satisfação 

(SANTOS; OKAZAKI, 2012).  

A partir desse resultado, denota-se que são necessários investimentos contínuo das 

instituições quando aos aspectos assistenciais e a capacitação e inclusão do acompanhante no 

trabalho de parto e parto, visando a satisfação total dessas mulheres. Essa satisfação no 

momento do parto pode tornar essa experiência exitosa ou traumatizante, dependendo da 

assistência que é prestada a mulher e ao seu acompanhante nesse período, assim como 

dependendo da capacitação em atuar ao longo do processo de parturição.  

A satisfação constitui o foco principal na busca pela qualidade dos serviços de 

saúde. Saber o que os pacientes têm para relatar sobre o cuidado que lhe é prestado e sobre sua 

satisfação, pode ser uma chance de construção de um indicador de resultado que aponte aos 

gestores caminhos decisórios de transformação e inovação (FREITAS et al., 2014). 
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6.4 Limitações do estudo e reflexões sobre a temática 

 

 

Nos resultados apresentados neste estudo, verificaram-se diversas limitações para 

a inclusão e participação dos acompanhantes de parturientes em processos de capacitação 

desenvolvidos na maternidade para atuação no trabalho de parto e parto, destacando-se as 

seguintes: falta de disponibilidade e/ou interesse em participar da pesquisa; ocorrência do parto 

antes ou durante a aplicação da intervenção e mudança de acompanhante no momento do parto. 

Outros aspectos que dificultaram o seguimento e análise do impacto da intervenção testada 

nesta pesquisa, com uso de manual educativo, na satisfação e suporte social sentido pelas 

puérperas foram: alta da puérpera na maternidade antes da aplicação dos instrumentos QESP e 

BCSQ e da realização da entrevista de seguimento; e mudança de contato telefônico, 

inviabilizando o contato posterior com o acompanhante e impedindo a comunicação não verbal, 

importante ferramenta para a percepção do entendimento do participante às assertivas 

questionadas. 

Essa realidade está presente em boa parte do panorama de atenção à parturiente no 

Sistema Único de Saúde brasileiro, identificando-se ainda a falta de sensibilização dos 

profissionais para a necessidade de capacitação dos acompanhantes de parturientes, bem como 

a separação das mulheres com os familiares ao adentrarem a maternidade, no qual contribui 

para um processo parturitivo de maneira isolada e despersonalizada. Além disso, verifica-se 

que as orientações/capacitações destinadas aos acompanhantes de parturientes são limitadas, 

restringindo-se, muitas vezes, apenas as rotinas, permissões e proibições estabelecidas pelos 

equipamentos de saúde como normas institucionais. Porém, salienta-se que as informações 

dadas as pessoas que irão acompanhar o trabalho de parto e parto não deveriam ser dadas apenas 

por escrito e no momento da admissão, mas que deveria ser resgatada a todo o momento, pois 

a parturição é um momento de muita ansiedade, dúvidas e anseios que podem ser minimizados 

com uma acolhida adequada e com a capacitação permanente dos acompanhantes (MOREIRA 

et al., 2015). 

Corroborando com esses achados, uma revisão integrativa, com o objetivo de 

conhecer a vivência do pai no processo do pré-natal, pré-parto e parturição no século XXI, 

elencou algumas dificuldades relacionadas a participação do acompanhante em processo de 

capacitação desenvolvidos no pré-natal para atuação no trabalho de parto e parto, destacando-

se os seguintes: conhecimento reduzido dos pais acerca do pré-natal e sua importância para a 

qualidade do binômio mãe e filho; ausência de participação durante as consultas de pré-natal; 
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incompatibilidade dos horários de realização destas consultas; e questões econômicas, culturais 

e familiares nas quais os homens estão inseridos (MOREIRA et al., 2015). 

Ainda no que tange as dificuldades de participação do acompanhante em processos 

de capacitação realizados no pré-natal, entre os motivos relacionados à não participação nas 

consultas de pré-natal, cita-se a falta de tempo devido ao trabalho, falta de interesse em 

participar desse atendimento, desconhecimento acerca do direito de participar da consulta e 

falta de incentivo/convite pelos profissionais. Nesse sentido, percebe-se que as condições em 

que são realizadas as consultas de pré-natal nos serviços públicos não favorecem a participação 

paterna, pois envolvem um tempo prolongado de espera; dificultando o afastamento dos 

homens do ambiente de trabalho, uma vez que não há legislação específica que ampare a 

liberação para acompanhamento da gestante na assistência pré-natal (RIBEIRO et al, 2015). 

Esse cenário evidencia a necessidade de uma mudança de paradigma em vários 

aspectos, como: ampliação no envolvimento dos estabelecimentos de saúde com a prática do 

acompanhante no pré-natal, reconhecendo a importância da capacitação dos mesmos para o 

desenvolvimento de competências destinadas a uma melhor atuação durante o processo de 

parturição; maior sensibilização dos profissionais de saúde quanto aos benefícios do apoio 

social prestado à mulher durante o ciclo gravídico-puerperal, incluindo aí o acompanhante no 

pré-natal e parto; ampliação do empoderamento das parturientes, para que estas tenham uma 

escolha informada, decidindo o acompanhante que deseja ter durante o processo parto; e maior 

imersão dos acompanhantes na corresponsabilidade com os cuidados de saúde das parturientes, 

incluindo aí a participação do mesmo em atividades educativas que os instrumentalizem para a 

prestação de apoio durante o processo de parto (TELES et al., 2018). 

Dessa forma, diversas políticas vêm defendendo uma assistência integral e 

humanizada à mulher, sendo a presença do acompanhante junto à parturiente um avanço no 

processo de cuidado prestado de parturição. A lei nº 11.108 foi sancionada em 05 de abril de 

2005, tornando legal a participação de um(a) acompanhante durante o pré-parto, parto e pós-

parto imediato. Sendo assim, as unidades do Sistema Único de Saúde, da rede própria ou 

conveniada devem permitir a presença deste acompanhante, de escolha da parturiente, durante 

o trabalho de parto (MOREIRA et al., 2015). Porém, a inserção e participação do acompanhante 

na humanização do parto e nascimento, embora seja reconhecida legalmente, é vista como uma 

questão complexa pela equipe de saúde devido à falta de uma delimitação clara e objetiva do 

seu espaço no contexto do parto e pela falta de preparação e habilitação do acompanhante para 

atuar de forma ativa e satisfatório no processo de parturição. 
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É o profissional de saúde que, desde o início do pré-natal até o pós-parto, tem maior 

contato com a futura mãe e, portanto, deve reunir esforços no sentido de estimular o parto 

acompanhado e garantir à gestante e acompanhante autonomia no processo da parturição 

(SANTANA et al., 2012). A realização de atividades educativas, com enfoque na promoção da 

saúde e na qualidade de vida, constitui um espaço de promoção da aprendizagem mútua e de 

construção coletiva, interdisciplinar, dialógica, contribuindo para a construção de novos 

conhecimentos pelos participantes. 

Nesse contexto, fica clara a necessidade de realização de processos de capacitação 

destinado ao acompanhante da parturiente, no qual sejam compartilhadas informações sobre 

mecanismos do parto e métodos de participação efetiva do acompanhante durante o trabalho de 

parto e parto, uma vez que esses estão cada vez mais presentes no processo parturitivo, para 

que seja otimizada sua presença neste momento. É fundamental que a enfermagem obstétrica 

perceba a importância da preparação desses acompanhantes no momento do parto, tornando 

possível todos os benefícios da presença do mesmo durante o parto e nascimento. 

Além disso, para pesquisas futuras, recomenda-se o desenvolvimento e avaliação 

do efeito de outras tecnologias, que apresentem o mesmo conteúdo informativo, mas que 

possam ser difundidas com maior abrangência, como aplicativos telefônicos. Dessa forma, 

sugere-se a realização de estudos que avaliem a eficácia de outras intervenções educativas, junto 

ao acompanhante, sobre variáveis do processo de parto e sobre os resultados maternos e 

neonatais. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Conclui-se que a intervenção aplicada na maternidade com uso de manual educativo 

direcionada a acompanhantes de parturientes é efetivo e contribui para a prestação de apoio 

durante o processo de parturição, pois os acompanhantes incluídos no grupo intervenção 

realizaram um quantitativo de ações de apoio significativamente maior, quando comparados 

aos acompanhantes do grupo controle. 

A partir da análise das características sociodemográficas dos acompanhantes e o 

conhecimento prévio sobre as ações de apoio prestadas a parturiente durante o processo de 

parturição, realizada na linha de base, evidenciou-se uma homogeneidade entre os grupos, 

demonstrando a similaridade entre os mesmos e permitindo a comparação e avaliação, entre os 

dois grupos incluídos nessa pesquisa, do efeito do manual educativo na prestação de apoio a 

parturiente. Percebeu-se que a maioria relatou já conhecer as ações de apoio à parturiente, 

mesmo sem ter participado de atividades educativa de orientação para o parto. As ações de 

apoio mais citadas pelos acompanhantes na linha de base foram: bola suíça; massagens e banho 

de chuveiro. 

Quanto ao apoio prestado pelo acompanhante durante o processo de parturição, 

comparado os acompanhantes entre grupos intervenção e controle, evidenciou-se que aqueles 

que tiveram acesso ao manual educativo foram mais propensos a desenvolver apoio físico, 

emocional, informacional e advocacia/intermediação à parturiente. As ações de apoio que 

foram mais significantes, de acordo com a análise estatística foram: segurar na mão e a presença 

constante. 

Acerca do apoio prestado pelo acompanhante e da satisfação de parturientes que 

receberam apoio de acompanhantes quanto a experiência do trabalho de parto e parto, percebeu-

se que puérperas que tiveram seus acompanhantes incluídos no grupo que recebeu uma 

intervenção educativa com uso do manual, apresentaram maior probabilidade de relatarem uma 

melhor experiência e satisfação com o trabalho de parto e parto. Essa conclusão ficou notório, 

ao avaliar todas as subescalas do QESP que foram analisadas nesta pesquisa, pois percebeu-se 

significância estatística em todas, demonstrando diferenças entre os grupos analisados. 

Ao analisar o nível de dor no trabalho de parto e parto, comparando as parturientes 

incluídas no grupo intervenção e controle, a avaliação estatística demonstrou diferença 

significante entre os dois grupos, comprovando que mulheres que tiveram o apoio de 
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acompanhantes que foram capacitados com uso do manual educativo apresentaram níveis 

menores de dor ao longo do processo de parturição.  

Sobre o suporte social prestado pelos acompanhantes de parturientes durante o 

processo de parturição, identificou-se que puérperas incluídas no grupo intervenção, na qual o 

acompanhante foi capacitado para o desenvolvimento de ações de apoio prestada à parturiente 

durante o trabalho de parto e parto, tiveram maior probabilidade de relataram um melhor 

suporte social ao longo do trabalho de parto e parto., destacando-se que a satisfação com o apoio 

prestado pelo acompanhante foi significativamente maior entre os integrantes do grupo 

intervenção. 

Nesse contexto, diante de todos esses achados evidenciados na presente pesquisa, 

comprova-se o impacto e a efetividade do manual educativo intitulado “Preparando-se para 

acompanhar o parto normal: o que é importante saber?” na realização de ações de apoio 

desenvolvidas pelo acompanhante durante o processo de parturição, ampliando a satisfação e o 

suporte social das parturientes com o trabalho de parto e parto. 
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ANEXO A – IMAGENS ILUSTRATIVAS DO  

MANUAL EDUCATIVO PARA ACOMPANHANTES 
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ANEXO B – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DO 
ACOMPANHANTE LINHA DE BASE 

 
Nº: _______  Data da Coleta: ____ / ____ / ____  

 
CARACTERIZAÇÃO DO ACOMPANHANTE 

1. Nome: 
______________________________________________________________________ 

2. Endereço: 
___________________________________________________________________ 

3. Tel. de contato (mínimo 3): 
______________________________________________________ 

4. Nome da parturiente a qual irá acompanhar: 
________________________________________ 

5. Idade da parturiente: ___________ 
6. IG do momento do parto: __________ 
7. Idade (anos): ______                                                                                              
8. Grau de parentesco do acompanhante: _____________ 
9. Estado Civil:  1(   ) casada 2(   )união cons.  3(   ) solteira  4(   )outros ____________       
10. Escolaridade (em anos de estudo): _______ 
11. Renda Familiar (salários mínimos): ________________  
12. Sexo: 1. (  ) Feminino 2. (  ) Masculino  (se masculino, saltar para o ítem 14) 
13. Gesta: _______   Para: _______  Abortos: ________       
14. Participou de alguma atividade educativa de preparação para o parto? 1 (   ) Não 2(   ) 

Sim      
 

CONHECIMENTO SOBRE TÉCNICAS DE APOIO DURANTE O PARTO 
15. Você já ouviu falar em alguma técnica de apoio á mulher durante o parto? 
1 (   ) Não 2(   ) Sim 
16. Se sim, quais dessas técnicas você já ouviu falar? (1 ponto para cada técnica de 

apoio assinalada) 
Apoio físico 
1 (   ) Acupressão   2 (   ) Contrapressão  3 (   ) Banho de chuveiro  
4 (   ) Compressas  5 (   ) Massagens       6 (   ) Técnicas de visualização  
7 (   ) Técnica de respiração   8 (   ) Caminhada             9 (   ) Cavalinho 
10 (   ) Balanço na cadeira    11 (   ) Bola suiça 12 (   ) Requebrar 
13 (   ) Mudança de posição (sentada, de cócoras, de quatro, de lado, ...) 
14 (   ) Promoção de um ambiente silencioso e com privacidade. 
15 (   ) Promoção de iluminação adequada. 
Apoio emocional 
16(   ) Presença constante            17 (   ) Rezar/orar      
18 (   ) Palavras de apoio             19 (   ) Outros: _______ 
20 (   ) Segurar na mão                21 (   ) Compartilhar experiências anteriores 
Apoio Informacional/Aconselhamento 
22 (   ) Orientações (o que fazer, o que é esperado ou não) 
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Advocacia 
23 (   ) Chamou profissional de saúde para ajuda/esclarecer dúvida 
24 (   ) Chamou profissional de saúde para expressar desejo da mulher 
 
Para este instrumento, a pontuação acerca do conhecimento do acompanhante será realizada 
da seguinte forma: um ponto se no item 15 o acompanhante assinalar a opção sim e um ponto 
para cada opção assinalada para a questão do item 16.  

Pontuação total: __________ 
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ANEXO C – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO APOIO PRESTADO PELO 
ACOMPANHANTE AVALIAÇÃO FINAL ACOMPANHANTES 

 
Nº: _______ 

 
Data da Coleta: ____ / ____ / ____ 

 
1. Data do parto que acompanhou: ____ / ____ / ____ 
2. O que levou você a acompanhar o parto? (1 ponto se assinalar 1, 2, 3 ou 4) 
1 (   ) Para tranquilizar a parturiente  1 (   ) Não 2(   ) Sim 
2 (   ) Para auxiliar no alivio da dor 1 (   ) Não 2(   ) Sim 
3 (   ) Para transmitir segurança  1 (   ) Não 2(   ) Sim 
4 (   ) Dividir Experiência 1 (   ) Não 2(   ) Sim 
5 (   ) Porque não havia outra pessoa para acompanhar  1(   ) Sim2 (   ) Não 
6 (   ) Por curiosidade 1(   ) Sim2 (   ) Não 
7 (   ) Outros motivos:  

7.1 Positivo: _____________________________ 1 (   ) Não 2(   ) Sim 
7.2 Negativo: ____________________________ 1(   ) Sim2 (   ) Não 

3. Quais as técnicas de apoio que você utilizou no momento em que estava 
acompanhando o parto? (1 ponto para cada item assinalado)  
Apoio físico 
1 (   ) Acupressão   2 (   ) Contrapressão  3 (   ) Banho de chuveiro  
4 (   ) Compressas  5 (   ) Massagens       6 (   ) Técnicas de visualização  
7 (   ) Técnica de respiração   8 (   ) Caminhada             9 (   ) Cavalinho 
10 (   ) Balanço na cadeira    11 (   ) Bola suiça 12 (   ) Requebrar 
13 (   ) Mudança de posição (sentada, de cócoras, de quatro, de lado, ...) 
14 (   ) Promoção de um ambiente silencioso e com privacidade. 
15 (   ) Promoção de iluminação adequada. 
Apoio emocional 
16(   ) Presença constante            17 (   ) Rezar/orar      
18 (   ) Palavras de apoio             19 (   ) Outros: _______ 
20 (   ) Segurar na mão                21 (   ) Compartilhar experiências anteriores 
Apoio Informacional/Aconselhamento 
22 (   ) Orientações (o que fazer, o que é esperado ou não) 
Advocacia 
23 (   ) Chamou profissional de saúde para ajuda/esclarecer dúvida 
24 (   ) Chamou profissional de saúde para expressar desejo da mulher 
 3A. Total Técnicas de Apoio Físico: __________ 
 3B. Total Técnicas de Apoio Emocional: ________ 
 3C. Total Técnicas de Apoio Informacional: _______ 
 3D. Total Técnicas de Apoio Advocacia: _______ 
 3E. Total Técnicas de Apoio: _______ 
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4. Em algum momento sentiu satisfação em estar acompanhando o trabalho de parto? 
1 (  ) nenhuma 2 (  )um pouco 3 (  ) bastante 4 (  )muito 
5. Em algum momento sentiu satisfação em estar acompanhando o parto? 
1 (  ) nenhuma 2 (  )um pouco 3 (  ) bastante 4 (  )muito 
6. Sentiu-se confiante, na prestação de apoio à parturiente? 
1 (  ) nada 2 (  )um pouco 3 (  ) bastante 4 (  )muito 
7. Qual o grau de apoio que você considera ter prestado à mulher durante o trabalho de 
parto? 
1 (  ) nenhum 2 (  )um pouco 3 (  ) bastante 4 (  )muito 
8. Qual o grau de apoio que você considera ter prestado à mulher durante o parto? 
1 (  ) nenhum 2 (  )um pouco 3 (  ) bastante 4 (  )muito 
9. Você acha que sua ajuda foi útil, durante o trabalho de parto? 
1 (  ) nada 2 (  )um pouco 3 (  ) bastante 4 (  )muito 
10. Você acha que sua ajuda foi útil, durante o parto? 
1 (  ) nada 2 (  )um pouco 3 (  ) bastante 4 (  )muito 
11. Sentiu medo durante o trabalho de parto? 
1 (  ) nada 2 (  )um pouco 3 (  ) bastante 4 (  )muito 
12. Sentiu medo durante o parto? 
1 (  ) nada 2 (  )um pouco 3 (  ) bastante 4 (  )muito 
13. Teve preocupações acerca do estado de saúde da mulher durante o trabalho de 
parto? 
1 (  ) nada 2 (  )um pouco 3 (  ) bastante 4 (  )muito 
14. Teve preocupações acerca do estado de saúde da mulher durante o parto? 
1 (  ) nada 2 (  )um pouco 3 (  ) bastante 4 (  )muito 
15. Considera que foi um membro útil e cooperativo com os profissionais de saúde que a 
acompanhou durante o trabalho de parto? 
1 (  ) nada 2 (  )um pouco 3 (  ) bastante 4 (  )muito 
16. Considera que foi um membro útil e cooperativo com os profissionais de saúde que a 
acompanhou durante o parto? 
1 (  ) nada 2 (  )um pouco 3 (  ) bastante 4 (  )muito 
17. Está satisfeito(a) com a forma como decorreu o trabalho de parto? 
1 (  ) nada 2 (  )um pouco 3 (  ) bastante 4 (  )muito 
18. Está satisfeito(a) com a forma como decorreu o parto? 
1 (  ) nada 2 (  )um pouco 3 (  ) bastante 4 (  )muito 
19. Está satisfeito(a) com o tempo de demorou  o trabalho de parto? 
1 (  ) nada 2 (  )um pouco 3 (  ) bastante 4 (  )muito 
20. Está satisfeito(a) com o tempo de demorou  o parto? 
1 (  ) nada 2 (  )um pouco 3 (  ) bastante 4 (  )muito 
21. Está satisfeito(a)  com a qualidade dos cuidados prestados pelos profissionais de 
saúde durante o trabalho de parto?  
1 (  ) nada 2 (  )um pouco 3 (  ) bastante 4 (  )muito 
22. Está satisfeito(a) com a qualidade dos cuidados prestados pelos profissionais de 
saúde durante o parto?  
 1 (  ) nada 2 (  )um pouco 3 (  ) bastante 4 (  )muito 
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Para este instrumento, a pontuação será distribuida da seguinte maneira: um ponto se a 
resposta do acompanhante for de encontro às opções 1, 2 ou 3 do tópico 2; 1 ponto para cada 
item assinalado no tópico 3; variação de 1 a 4, de acordo as opções assinaladas nos tópicos 4 a 
22.  
Pontuação total: __________ 
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ANEXO D – INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DE 

PUÉRPERAS 

AVALIAÇÃO PUÉRPERAS FINAL 

 
I- Caracterização da Puérpera 
1. Idade (anos): ______                                                                                                             
2. Estado Civil:  1(   ) casada 2(   )união cons.  3(   ) solteira  4(   )outros ____________ 
2.1 Raça: _______ 
2.2 Religião:_________      
3. Escolaridade (em anos de estudo): _______                                                                         
4. Renda Familiar (colocar o valor real não em salários mínimos): _____________ 
4.1 Situação trabalhista: ______              
5. Números de Gestações:______                                                                                             
6. Números de Partos: _____                                                                                                    
7. Números de Abortos:______                                                                                                
8. Número de natimortos:_______                                                                                       
9. Números de filhos vivos:______                                                                                      
10. Número de consultas de pré-natal realizadas: _______ 
10.1 IG que chegou na Maternidade: ________ 
10.2 Duração do Parto: ________ 
10.3 Intercorrência na Gestação Atual: ________ 
10.4 Preparou-se para o Parto: ________ 
10.5 Profissional do Pré-natal: ________ 
10.6 Gravidez Planejada: ________ 
10.7 Tipo de Parto: ________ 
 11. Atividade educativa durante o pré-natal: 1 (   ) Sim 2 (   ) Não 
12. Data do parto: ____ / ____ / ____ 

 
II - Questionário de Experiência e Satisfação com o Parto (QESP) 
Subescala 1 – Condições e Cuidados Prestados (Excluída por não atender ao objetivo da pesquisa); 
Subescala 2 – Experiência Positiva (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30), com a 
exclusão de quatro itens por abordarem o pós-parto 
Subescala 3 – Experiência Negativa (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38), com a exclusão de quatro itens, pois esses 
abordavam as intensidades média e máxima da dor no trabalho de parto. Essa avaliação foi realizada 
separadamente, na parte III do instrumento aplicado às puérperas; 
Subescala 4 – Relaxamento (39, 40, 41, 42, 43, 44); 
Subescala 6 – Suporte do Companheiro (45, 46, 47, 48, 49, 50), com a exclusão de dois itens, pois questionavam 
sobre a partilha da experiência de parto com o companheiro. Considerando que tais itens não avaliavam a 
satisfação com experiência de parto, optou-se por retira-los. 
Subescala 7 – Preocupações (Excluída por não atender ao objetivo da pesquisa); 
Subescala 8 – Pós-Parto (Excluída por não atender ao objetivo da pesquisa). 

  Muito 
Pior 

Pior Melhor 
Muito 
Melhor 

13 O trabalho de parto (TP) decorreu de encontro com as suas 
expectativas?   

 
   

14 O parto (P) decorreu de encontro com as suas expectativas?     
15 A dor que sentiu no TP foi de acordo com as suas expectativas?     
16 A dor que sentiu no P foi de acordo com as suas expectativas?     
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Nada 

Um 
Pouco 

Bastante Muito 

17 Sentiu que tinha a situação sob controle, durante o TP?     
18 Sentiu que tinha a situação sob controle, durante o P?     
19 Sentiu-se confiante, durante o TP?     
20 Sentiu-se confiante, durante o P?     
21 Tinha conhecimento de todos os acontecimentos relativos ao TP?     
22 Tinha conhecimento de todos os acontecimentos relativos ao P?     
23 Em algum momento sentiu prazer ou satisfação durante o TP?     
24 Em algum momento sentiu prazer ou satisfação durante o P?     
25 Considera que foi um membro útil e cooperativo com a equipa médica 

que a acompanhou durante o TP? 
 

   

26 Considera que foi um membro útil e cooperativo com a equipa médica 
que a acompanhou durante o P? 

 
   

27 Está satisfeita com a forma como decorreu o TP?     
28 Está satisfeita com a forma como decorreu o P?     
29 Está satisfeita com o tempo de demorou o TP?     
30 Está satisfeita com o tempo de demorou o P?     
31 Sentiu medo durante o TP?     
32 Sentiu medo durante o P?     
33 Sentiu mal estar durante o TP?     
34 Sentiu mal estar durante o P?     
35 Recorda o TP como doloroso?      
36 Recorda o P como doloroso?     
37 Está satisfeita com a intensidade de dor que sentiu no TP?     
38 Está satisfeita com a intensidade de dor que sentiu no P?     
39 Usou métodos de respiração e relaxamento durante o TP?     
40 Usou métodos de respiração e relaxamento durante o P?     
41 Qual o relaxamento que conseguiu atingir, durante o TP?     
42 Qual o relaxamento que conseguiu atingir, durante o P?     
43 O relaxamento ajudou-a durante o TP?     
44 O relaxamento ajudou-a durante o P?     
45 Contou com o apoio do companheiro, durante o TP?     
46 Contou com o apoio do companheiro, durante o P?     
47 Contou com o apoio do companheiro, logo após o parto?     
48 A ajuda do seu companheiro foi útil, durante o TP?     
49 A ajuda do seu companheiro foi útil, durante o P?     
50 A ajuda do seu companheiro foi útil, logo após o parto?     

Total QESP (item 13 a 50): ________ 

 
 
III – Avaliação da intensidade da dor 

51 Intensidade média de dor durante o TP (0 a 10) 0( ) nenhuma 1( ) mínima 2( ) muito pouca 
3( ) pouca 4( ) alguma 5( ) moderada 

6( ) bastante 7( ) muita 8( ) muitíssima 
9( ) extrema  10(  ) a pior jamais imaginável 
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52 Intensidade máxima de dor durante o TP (0 a 10) 0( ) nenhuma 1( ) mínima 2( ) muito pouca 
3( ) pouca 4( ) alguma 5( ) moderada 

6( ) bastante 7( ) muita 8( ) muitíssima 
9( ) extrema  10(  ) a pior jamais imaginável 

53 Intensidade média de dor durante o P (0 a 10) 0( ) nenhuma 1( ) mínima 2( ) muito pouca 
3( ) pouca 4( ) alguma 5( ) moderada 

6( ) bastante 7( ) muita 8( ) muitíssima 
9( ) extrema  10(  ) a pior jamais imaginável 

54 Intensidade máxima de dor durante o P (0 a 10) 0( ) nenhuma 1( ) mínima 2( ) muito pouca 
3( ) pouca 4( ) alguma 5( ) moderada 

6( ) bastante 7( ) muita 8( ) muitíssima 
9( ) extrema  10(  ) a pior jamais imaginável 
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ANEXO E - BIRTH COMPANION SUPPORT QUESTIONNAIRE (BCSQ) – 

VERSÃO BRASILEIRA 

 

BIRTH COMPANION SUPPORT 
QUESTIONNAIRE (VERSÃO 

BRASILEIRA) 

Durante 
todo o tempo 

(4) 

Durante Maior 
parte do tempo 

(3) 

Um 
pouco 

(2) 

Nem um 
pouco 

(1) 

1. Fez sentir-me respeitada e 
importante. 

    

2. Elogiou meus esforços com 
comentários do tipo “ótimo trabalho”, 
“muito bem”. 

    

3. Proporcionou técnicas de distração 
na fase inicial do trabalho de parto (por 
exemplo, conversas leves, assistimos 
vídeos pelo celular). 

    

4. Fizeram-me sentir que estavam lá 
para me ajudar. 

    

5. Ofereceu conforto físico por meio do 
toque (toque pode incluir segurar sua 
mão, enxugar o seu rosto, massagear as 
suas costas). 

    

6. Reforçou algumas técnicas que eu 
estava usando, por exemplo, técnicas de 
relaxamento, técnicas de respiração? 

    

7. Falou com a enfermeira obstetra ou 
com o médico sobre as minhas 
necessidades (por exemplo, necessidade 
de mudar de posição ou para solicitar 
alívio da dor). 

    

8. Ajudou-me com algumas atividades 
(por exemplo, fazendo massagens, 
incentivando-me a caminhar). 

    

9. Gostei de ter a companhia e o apoio 
dessa pessoa. 
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10. Ajudou-me a seguir as orientações 
sugeridas pela enfermeira obstetra ou 
médico (por exemplo, caminhar, usar o 
chuveiro). 

    

11. Olhou-me nos olhos ao elogiar os 
meus esforços. 

    

12. Ouviu e respeitou minha vontade 
em relação ao meu plano de parto. 

    

13. Fiquei satisfeita com o seu apoio.     
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ANEXO F – AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE MANUAL EDUCATIVO E 

DE INTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 
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ANEXO G – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO H – APROVAÇÃO NA BASE DE DADOS DE REGISTRO DE ENSAIOS 

CLÍNICOS BRASILEIROS (REBEC) 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

ACOMPANHANTE – LINHA DE BASE 

 
Caro(a) Senhor(a), 
 Eu, Igor Cordeiro Mendes, enfermeiro, aluno do Curso de Doutorado em Enfermagem 
pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Estou realizando uma pesquisa sob orientação da 
Profª Dra. Ana Kelve de Castro Damasceno que tem como título EFETIVIDADE DE 
INTERVENÇÃO APLICADA NA MATERNIDADE COM USO DE MANUAL 
EDUCATIVO NO APOIO PRESTADO POR ACOMPANHANTES EM SALA DE 
PARTO. 
 Assim, você está sendo convidado a participar dessa pesquisa, para que possamos 
avaliar um manual educativo para acompanhantes durante o parto. Sua participação é 
importante, porém, você não deve participar contra sua vontade. Leia atentamente as 
informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos 
desta pesquisa sejam esclarecidos. 
 A sua colaboração acontecerá em dois momentos: primeiramente, você irá responder 
algumas perguntas sobre a participação do acompanhante na hora do parto. Após acompanhar 
o parto, entraremos em contato com você através de entrevista telefônica, dessa forma, caso 
você venha a trocar o número de telefone, por gentileza, nos informe. Nesta ocasião, você 
responderá novamente algumas perguntas referentes à sua participação na hora do parto. 
 No primeiro encontro, irei coletar alguns dados de contato, para que possamos agendar 
o segundo momento. Dou-lhe a garantia que, os dados de contato serão utilizados somente para 
este fim. Também lhe assegura que os dados coletados serão utilizados apenas para a realização 
desse trabalho e, a qualquer momento, você poderá ter acesso às informações sobre os 
procedimentos e benefícios relacionados a esse estudo.  

A presente pesquisa poderá ter o risco de causar constrangimento, ao passo que você 
poderá não ter a intenção de ser acompanhante durante o processo de parto, ou ainda, o nível 
de escolaridade exigido. Dessa forma, asseguro-lhe a liberdade de retirar a sua assinatura 
(consentimento) a qualquer momento e não participar do estudo, sem que isto lhe traga 
nenhuma penalidade ou prejuízo. O benefício de sua participação está no desenvolvimento de 
estratégias que proporcionem a melhoria do apoio prestado pelo acompanhante em sala de 
parto. 

Esse estudo não terá pagamento para sua participação, no qual todas as despesas serão 
de minha responsabilidade. E, finalmente, informo-lhe que, ao apresentar o meu trabalho, não 
usarei o seu nome e nem darei nenhuma informação que possa identificá-lo.  

Caso precise entrar em contato comigo, informo-lhe meu nome e endereço. 
 Atenciosamente, 
Igor Cordeiro Mendes, Pesquisador Responsável pela Pesquisa 
Universidade Federal do Ceará 
Telefone para contato: (88) 99934-5292/ E-mail: igormendesufce@gmail.com 
 
 
 

mailto:igormendesufce@gmail.com
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TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO (ACOMPANHANTES) 
Eu, ______________________________________, declaro que tomei conhecimento do 
estudo mencionado, e tendo sido devidamente esclarecida pela pesquisadora e entendido o que 
me foi explicado, concordo em participar desta pesquisa. 
 
Fortaleza, ____ de _______________ de _________ 
 
___________________________________ 
Assinatura do sujeito da pesquisa 
___________________________________ 
Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE B – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP): 
LINHA DE BASE – FASE 1 

 
 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

NOME DA TAREFA: COLETA DE DADOS 
PARA DESENVOLVIMENTO DE TESE DE 
DOUTORADO – FASE 1 

ESTABELECIDO EM: OUTUBRO/2018 

RESPONSÁVEL: IGOR CORDEIRO MENDES 
OBJETIVOS: 
- Apresentar a pesquisa aos profissionais de saúde aa Maternidade Escola Assis Chateaubriand 
(MEAC); 
- Realizar captação de acompanhantes na instituição de saúde supracitada; 
- Realizar a coleta de dados junto aos acompanhantes de parturientes que iriam acompanhar o parto 
das mesmas 
MATERIAL NECESSÁRIO: 
- Formulário de avaliação do conhecimento do acompanhante – Linha de Base; 
- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Acompanhante – Linha de Base; 
- Telefone móvel, prancheta, caneta e envelope. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
1. Inicialmente, o pesquisador apresentará a pesquisa aos profissionais de saúde da instituição 
envolvida, incentivando os profissionais a apoiarem a realização da pesquisa, demonstrando os 
benefícios da mesma; 
2. Para a coleta de dados junto aos acompanhantes, a equipe de campo deverá proceder da seguinte 
maneira: 
- Ao entrar em contato com acompanhante e verificar a adequabilidade dos critérios de elegibilidade, 
deve-se apresentar a pesquisa (Leitura do TCLE). Explicar ao acompanhante: “foi elaborada uma 
sequência de números que diz a qual grupo o acompanhante irá participar (Grupo I: que receberá o 
manual educativo e Grupo II: que receberá as ações educativas disponibilizadas pela Maternidade). 
De acordo com a ordem de entrada de acompanhantes na pesquisa, você será selecionado para o 
Grupo I/II. Se você for selecionado para o Grupo I, será realizada uma intervenção educativa 
utilizando o manual”. 
- Caso o mesmo aceite participar, realizar a aplicação do “Formulário de avaliação do conhecimento 
do acompanhante”. Ao final do contato, agradecer a atenção e colocar-se a disposição para o 
esclarecimento de dúvidas. 
- Atentar para solicitação dos telefones de contato, para a realização da etapa de avaliação final do 
acompanhante. 

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES 

ELABORADO POR: Igor Cordeiro Mendes 
EXECUTADO POR: Daniele; Joyce; Luana; 
Mylena; Ruth; Wigo; Tennyson; Vitória. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



147 

 

APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

ACOMPANHANTE GRUPO INTERVENÇÃO 

  
 Caro(a) Senhor(a), 
 Eu, Igor Cordeiro Mendes, enfermeiro, aluno do Curso de Doutorado em Enfermagem 
pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Estou realizando uma pesquisa sob orientação da 
Profª Dra. Ana Kelve de Castro Damasceno que tem como título EFETIVIDADE DE 
INTERVENÇÃO APLICADA NA MATERNIDADE COM USO DE MANUAL 
EDUCATIVO NO APOIO PRESTADO POR ACOMPANHANTES EM SALA DE 
PARTO. 
 Assim, você está sendo convidado a participar dessa pesquisa, para que possamos 
avaliar um manual educativo para acompanhantes durante o parto. Sua participação é 
importante, porém, você não deve participar contra sua vontade. Leia atentamente as 
informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos 
desta pesquisa sejam esclarecidos. 
 De agora em diante, a sua colaboração acontecerá em dois momentos: primeiramente, 
você será apresentado ao manual educativo. Após acompanhar o parto, entraremos em contato 
com você através de entrevista telefônica, dessa forma, caso você venha a trocar o número de 
telefone, por gentileza, nos informe. Nesta ocasião, você responderá novamente algumas 
perguntas referentes à sua participação na hora do parto. 
 No primeiro encontro, irei coletar alguns dados de contato, para que possamos agendar 
os demais encontros. Dou-lhe a garantia que, os dados de contato serão utilizados somente para 
este fim. Também lhe assegura que os dados coletados serão utilizados apenas para a realização 
deste trabalho e, a qualquer momento, você poderá ter acesso às informações sobre os 
procedimentos e benefícios relacionados a esse estudo.  

A presente pesquisa poderá ter o risco de causar constrangimento, ao passo que você 
poderá não ter a intenção de ter acompanhante durante o processo de parto, ou ainda, o nível de 
escolaridade exigido. Dessa forma, asseguro-lhe a liberdade de retirar a sua assinatura 
(consentimento) a qualquer momento e não participar do estudo, sem que isto lhe traga 
nenhuma penalidade ou prejuízo. O benefício de sua participação está no desenvolvimento de 
estratégias que proporcionem a melhoria do apoio prestado pelo acompanhante em sala de 
parto. 

Esse estudo não terá pagamento para sua participação, no qual todas as despesas serão 
de minha responsabilidade. E, finalmente, informo-lhe que, ao apresentar o meu trabalho, não 
usarei o seu nome e nem darei nenhuma informação que possa identificá-lo.  

Caso precise entrar em contato comigo, informo-lhe meu nome e endereço. 
 Atenciosamente, 
Igor Cordeiro Mendes, Pesquisador Responsável pela Pesquisa 
Universidade Federal do Ceará 
Telefone para contato: (88) 99934-5292/ E-mail: igormendesufce@gmail.com 
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TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO (ACOMPANHANTES) 
Eu, ______________________________________, declaro que tomei conhecimento do 
estudo mencionado, e tendo sido devidamente esclarecida pela pesquisadora e entendido o que 
me foi explicado, concordo em participar desta pesquisa. 
 
Fortaleza, ____ de _______________ de _________ 
 
___________________________________ 
Assinatura do sujeito da pesquisa 
___________________________________ 
Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE D - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP): 
INTERVENÇÃO – FASE 2 

 
 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

NOME DA TAREFA: COLETA DE DADOS 
PARA DESENVOLVIMENTO DE TESE DE 
DOUTORADO – FASE 2 

ESTABELECIDO EM: OUTUBRO/2018 

RESPONSÁVEL: IGOR CORDEIRO MENDES 
OBJETIVOS: 
- Realizar alocação dos participantes (GI/GC); 
- Realizar intervenção educativa junto aos acompanhantes do GI; 
- Gerenciar a realização das intervenções educativas. 
MATERIAL NECESSÁRIO: 
- Manual educativo; 
- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Acompanhante – Grupo Intervenção; 
- Telefone móvel, prancheta e caneta. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
1. A medida que a os acompanhantes foram participando da linha de base, estes serão numeradas de 
acordo com a ordem de participação na pesquisa e randomizados para o GI e GC. Os participantes 
elegíveis para o GI serão registrados na Planilha de Acompanhamento, a qual será encaminhada a 
equipe de campo responsável pela realização da intervenção. 
 
2. Para a realização da intervenção: 
- Se apresentar e falar que se trata de uma continuação da pesquisa; 
- Questiona-lo sobre o melhor horário para a realização da intervenção; 
- No momento da intervenção, apresentar-se e realizar leitura do TCLE; 
- Realizar a entrega do manual ao acompanhante e, em seguida, realizada leitura conjunta do manual. 
Acordar com o acompanhante que, em caso de dúvida, o mesmo interrompa a leitura. Deverá ser 
colocado ao acompanhante que o mesmo poderá realizar quantas leituras julgar necessário, inclusive 
em conjunto com a parturiente a qual está acompanhando o parto; 
- Será solicitado que mantenha em sigilo o manual recebido, não emprestando ou replicando este 
material, tendo em vista que este ainda se encontra em fase de teste; 
- Ao final da intervenção, agradecer a participação e colocar-se a disposição para o esclarecimento de 
dúvidas. 
 

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES 

ELABORADO POR: Igor Cordeiro Mendes 
EXECUTADO POR: Daianny; Evilene; Uly; 
Maíra 
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APENDICE E - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP): 
AVALIAÇÃO DO APOIO PRESTADO E DA EXPERIÊNCIA DO 

ACOMPANHANTE EM SALA DE PARTO – FASE 3 
 
 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

NOME DA TAREFA: REALIZAÇÃO DA 
AVAILAÇÃO JUNTO AO ACOMPANHANTE 
– FASE 3 

ESTABELECIDO EM: OUTUBRO/2018 

RESPONSÁVEL: IGOR CORDEIRO MENDES 
OBJETIVOS: 
- Gerenciar a realização das avaliações finais junto aos acompanhantes; 
- Realizar a avaliação final junto aos acompanhantes. 
MATERIAL NECESSÁRIO: 
- Formulário de avaliação do apoio prestado e da experiência do acompanhante em sala de parto – 
Avaliação Final; 
- Telefone móvel, prancheta e caneta. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
1. A medida que as parturientes forem parindo, o pesquisador selecionará uma data nos primeiros 15 
após o nascimento do bebê, possibilitando a recordação de todas as ações desenvolvidas pelo 
acompanhante ao longo do processo de parturição. 
2. No momento da Avaliação Final: 
- Telefonar para o acompanhante, apresentar-se e colocar o motivo do contato; 
- Questionar a possibilidade de responder ao formulário naquele momento. Caso negativo, acordar a 
data 
e horário para retorno do telefonema. Caso positivo, proceder à coleta de dados; 
- Certificar os dados de identificação do participante e confirmar sua participação no momento do 
parto na qualidade de acompanhante; 
- Aplicação do Formulário de avaliação do apoio prestado e da experiência do acompanhante em sala 
de parto – Avaliação Final; 
- Agradecimento pela disponibilidade e participação na pesquisa, colocando-se a disposição para o 
esclarecimento de eventuais dúvidas; 

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES 
ELABORADO POR: Igor Cordeiro Mendes EXECUTADO POR: Elizian; Igor 
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APÊNDICE F – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PUERPERAS 

Caro(a) Senhor(a), 
 Eu, Igor Cordeiro Mendes, enfermeiro, aluno do Curso de Doutorado em Enfermagem 
pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Estou realizando uma pesquisa sob orientação da 
Profª Dra. Ana Kelve de Castro Damasceno que tem como título EFETIVIDADE DE 
INTERVENÇÃO APLICADA NA MATERNIDADE COM USO DE MANUAL 
EDUCATIVO NO APOIO PRESTADO POR ACOMPANHANTES EM SALA DE 
PARTO. 
 Assim, você está sendo convidado a participar dessa pesquisa, para que possamos 
avaliar um manual educativo para acompanhantes durante o parto. Sua participação é 
importante, porém, você não deve participar contra sua vontade. 
 A sua colaboração será no seguinte aspecto, você irá responder algumas questões que 
irão avaliar a sua experiência e satisfação em relação ao parto. 

A presente pesquisa poderá ter o risco de causar constrangimento, ao passo que você 
poderá não ter a intenção de responder tais perguntas. Dessa forma, asseguro-lhe a liberdade de 
retirar a sua assinatura (consentimento) a qualquer momento e não participar do estudo, sem 
que isto lhe traga nenhuma penalidade ou prejuízo. O benefício de sua participação está no 
desenvolvimento de estratégias que proporcionem a melhoria do apoio prestado pelo 
acompanhante em sala de parto. 

Esse estudo não terá pagamento para sua participação, no qual todas as despesas serão 
de minha responsabilidade. E, finalmente, informo-lhe que, ao apresentar o meu trabalho, não 
usarei o seu nome e nem darei nenhuma informação que possa identificá-lo.  

Caso precise entrar em contato comigo, informo-lhe meu nome e endereço. 
 Atenciosamente, 
 
  
Igor Cordeiro Mendes, Pesquisador Responsável pela Pesquisa 
Universidade Federal do Ceará 
Telefone para contato: (88) 99934-5292/ E-mail: igormendesufce@gmail.com 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO (PUÉRPERAS) 

Eu, ______________________________________, declaro que tomei conhecimento do 
estudo mencionado, e tendo sido devidamente esclarecida pelo pesquisador e entendido o que 
me foi explicado, concordo em participar desta pesquisa. 
 
Fortaleza, ____ de _______________ de _________ 
 
___________________________________ 
Assinatura do sujeito da pesquisa 
 
___________________________________ 
Assinatura do pesquisador 
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APENDICE G - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP): AVALIAÇÃO 
DA EXPERIÊNCIA, SATISFAÇÃO E APOIO SOCIAL DA PUÉRPERA COM O 

TRABALHO DE PARTO E PARTO – FASE 4 
 
 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

NOME DA TAREFA: REALIZAÇÃO DA 
AVALIAÇÃO JUNTO À PUÉRPERA – FASE 4 

ESTABELECIDO EM: OUTUBRO/2018 

RESPONSÁVEL: IGOR CORDEIRO MENDES 
OBJETIVOS: 
- Realizar a avaliação final junto às acompanhantes. 
MATERIAL NECESSÁRIO: 
- Questionário de Experiência e Satisfação com o Parto (QESP); 
- Telefone móvel, prancheta e caneta. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
1. No momento da Avaliação Final com a puérpera: 
- Comparecer ao alojamento conjunto da MEAC para estabelecer contato com a puérpera, apresentar-se e 
colocar o motivo do contato; 
- Questionar a possibilidade de responder ao formulário naquele momento. Caso negativo, acordar a data e 
horário para retorno. Caso positivo, proceder à coleta de dados; 
- Certificar os dados de identificação da participante e confirmar o nome do acompanhante que esteve com ela 
no momento do parto; 
- Aplicação do QESP; 
- Aplicação do BCSQ; 
- Agradecimento pela disponibilidade e participação na pesquisa, colocando-se à disposição para o 
esclarecimento de eventuais dúvidas; 
 

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES 

ELABORADO POR: Igor Cordeiro Mendes 
EXECUTADO POR: Lorena; Bruna; Andreza; 
Karla Érica 

 


