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1 RESUMO DO PROJETO 

 

Introdução: a presença do acompanhante no parto e nascimento é um direito de toda parturiente, 

garantido por lei, preconizado pela política nacional de humanização da assistência obstétrica. Esse 

acompanhamento é classificado como uma prática comprovadamente útil e deve ser estimulado, pois 

contribui para o bem-estar físico e emocional da mulher, diminuindo o tempo do trabalho de parto, 

reduzindo complicações, o número de cesarianas, oferecendo tranquilidade e segurança. A participação 

nesse momento tão importante vai exigir atitudes e comportamentos do acompanhante que pode, por 

vezes, não se sentir preparado para interagir e ser ativo na sua atuação. Objetivo: descrever a percepção 

de acompanhantes acerca da sua participação no parto. Método: estudo descritivo, com abordagem 

qualitativa, a ser realizado com acompanhantes de parturientes atendidas em uma maternidade pública de 

risco habitual. Os dados serão coletados através de entrevista semiestruturada. As falas dos sujeitos serão 

submetidas à análise temática de conteúdo. Resultados esperados: espera-se identificar dificuldades 

vivenciadas no acompanhamento do parto, para contribuir com a elaboração de estratégias de inserção e 

melhor participação do acompanhante no cenário do nascimento, em atendimento às políticas de 

valorização da assistência ao parto humanizado.   

 

Palavras-chave: Parto humanizado; Humanização da assistência; Trabalho de parto. 

 

2 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA  

 

Até o século XVII, este evento acontecia no domicílio da gestante, de forma natural e com 

evolução espontânea, acompanhado por parteiras e contando com a presença de parentes 

(VENDRÚSCOLO; KRUEL, 2015).  

Com o processo de medicalização e institucionalização, decorrentes dos avanços tecnológicos e da 

medicina, os cuidados à parturiente sofreram mudanças que convergiram para a utilização indiscriminada 

de instrumentos, procedimentos e técnicas intervencionistas, por vezes desnecessárias, retirando a 

privacidade, o protagonismo, a proximidade dos familiares e o poder de decisão da mulher nesse processo 

(FRANCESCHINI; BONILHA, 2009; POSSATI et al., 2017).  

Esse modelo convencional, apesar de resolutivo nos partos difíceis e em situações de risco no 

nascimento, também fez com que muitos países, como o Brasil, elevassem suas taxas de cesarianas e 

incorporassem práticas mecanizadas na rotina dos partos vaginais.  

O uso abusivo de procedimentos invasivos, o baixo impacto na redução dos índices de 

morbimortalidade materna e infantil, a desqualificação do cuidado fornecido à mulher, desconsiderando 

os seus direitos e de sua família, resultaram na proposição de mudanças, no sentido de resgatar o parto 

como um processo fisiológico natural e feminino, conduzido na perspectiva da humanização.  

A humanização do parto abrange a adoção de métodos não farmacológicos no alívio de dor, o 

respeito ao direito da parturiente de ter um acompanhante de sua escolha e a liberdade de movimentação, 

ambiente acolhedor com respeito à individualidade e tratamento como protagonista do processo de 

parturição (SILVA; SILVEIRA; MORAIS, 2017).  

No Brasil, o Ministério da Saúde regulamentou diversas portarias, criando programas e estratégias 

com o objetivo de melhorar o acesso, a cobertura e a qualidade do acompanhamento pré-natal, mas 

também aprimorar a atenção aos processos parturitivo e puerperal (ANDRADE, RODRIGUES, 

SILVA, 2017). 

Em 2011, o redesenho na política de saúde da mulher ocorreu com a criação da Rede Cegonha, por 

meio da Portaria nº 1.459 (BRASIL, 2017). Esta política estabeleceu diretrizes a serem implementadas na 

assistência à mulher grávida, para impulsionar mudanças com contribuições para o campo da obstetrícia, 

reforçando o modelo humanizado de atenção ao parto normal e o acompanhamento da criança até os dois 
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anos de idade, a partir de quatro componentes principais: pré-natal; parto e nascimento; puerpério e 

atenção à criança e; sistema de controle (OLIVEIRA et al., 2016). 

 No componente referente ao parto e nascimento estão previstas ações de atenção à saúde 

envolvendo a suficiência de leitos, ambiência das maternidades, qualificação do cuidado com utilização 

de boas práticas, realização de acolhimento com classificação de risco e a garantia de acompanhante 

durante todo o processo de parturição (ANDRADE; RODRIGUES; SILVA, 2017). 

A inserção do acompanhante da mulher no acolhimento, trabalho de parto, parto e nascimento é 

prevista pela lei nº 11.108, desde o ano 2005. A promulgação da referida lei assegura à parturiente a livre 

escolha da pessoa que irá acompanha-la no serviço de saúde, seja o marido, familiar ou mesmo alguém de 

sua confiança, no parto normal ou cesariana, durante todo o período parturitivo (MOREIRA et al., 

2015). 

Mesmo se configurando como um direito, com reconhecida contribuição para o parto humanizado 

no cenário nacional e internacional, em algumas realidades a presença de um acompanhante para a 

mulher ainda enfrenta obstáculos para sua concretização, muitas vezes, justificada pela infraestrutura 

inadequada dos serviços e pela falta de preparo da equipe de saúde em lidar com o parto acompanhado.  

A literatura aponta o importante papel desse representante social que acompanha a gestante 

durante toda a sua permanência no centro obstétrico, promovendo benefícios com sua presença física,  

conferindo suporte psicológico e/ou participando ativamente do processo parturitivo (LONGO; 

ANDRAUS; BARBOSA, 2010; SANTOS; TAMBELLINI; OLIVEIRA, 2011; DODOU et al., 2014; 

LACERDA; SILVA; DAWIN, 2014). 

A presença do acompanhante contribui para o fortalecimento da rede de apoio e assistência 

humanizada no período gravídico-puerperal, reduzindo o medo, a ansiedade e, consequentemente, 

proporcionando sensação de conforto, segurança, proteção, bem-estar, comodidade, além do apoio 

emocional (SOUZA et al., 2018; RIBEIRO et al., 2018).  

Pesquisas realizadas com mulheres, avaliando sua percepção acerca da presença e contribuição do 

acompanhante no parto e nascimento, revelam que estas preferem ser acompanhadas por pessoas mais 

experientes que vivenciaram a maternidade, repassando conselhos e orientações sobre como se comportar 

nesse momento (DODOU et al, 2014; LACERDA; SILVA; DAVIM, 2014; SOUZA; GUALDA, 2016).  

Do mesmo modo, alguns estudos indicam a necessidade de preparação do acompanhante para o 

desempenho de sua função, desde o pré-natal, com a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de 

habilidades que ajudem na superação de desconfortos, medos e dificuldades, bem como na aquisição de 

confiança para interagir e ser ativo na sua atuação (PEREIRA et al, 2018; SOUZA; GUALDA, 2016). 

Esse contexto despertou para a formulação dos seguintes questionamentos: Qual a percepção de 

acompanhantes sobre sua participação no parto? 

Acredita-se que o acompanhante valoriza sua participação no acompanhamento do parto, 

proporcionando apoio emocional à mulher, e reconhece a necessidade de adquirir conhecimentos sobre o 

processo de parturição, para entender o seu papel, interagir com a equipe, respeitar as condutas e adotar 

atitudes que contribuam com o cuidado à parturiente.  

O estudo acerca da percepção de acompanhantes sobre a experiência de acompanhar o processo 

parturitivo nas maternidades em que essa prática acontece ou se encontra em implementação, contribui 

com a elaboração de estratégias de inserção e melhor participação do acompanhante no cenário do 

nascimento, em atendimento às políticas de valorização da assistência ao parto humanizado.  

Trata-se de uma temática relevante no âmbito nacional, que enfrenta um período de transição do 

modelo assistencial obstétrico, mas que até então tem se voltado para investigações envolvendo a visão da 

mulher e dos profissionais de saúde, com escassa abordagem da avaliação do acompanhante sobre suas 

dúvidas e dificuldades vivenciadas no acompanhamento do parto e nascimento. 

 

3 OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GERAL:  
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- Descrever a percepção de acompanhantes acerca da sua participação no parto. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Caracterizar o perfil sócio demográfico dos acompanhantes; 

- Verificar o conhecimento do acompanhante acerca do parto e do acompanhamento da parturiente nesse 

processo. 

- Identificar dúvidas e dificuldades dos acompanhantes na participação do parto. 

 

4 METODOLOGIA  

 

Pesquisa exploratória e descritiva com abordagem qualitativa. Este tipo de estudo é desenvolvido a 

fim de proporcionar uma visão geral, de aproximação com o tema proposto, com o intuito de discutir 

opiniões, atitudes, crenças e a descrição do perfil do grupo a ser estudado (GIL, 2008). 

Por sua vez, a abordagem qualitativa é focada na subjetividade do sujeito, enfatizando o universo 

dos significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, para responder questões com dados não 

quantificáveis, relacionados aos atores sociais e à cotidianidade de suas relações (MINAYO, 2011). 

O cenário do estudo será a Fundação Hospitalar Dr. Carlindo Dantas, também conhecido como 

Hospital do Seridó, localizado no município de Caicó/RN.  

Trata-se de uma instituição hospitalar pública, custeada com recursos municipais que é referência 

para alguns municípios da Região do Seridó, do Rio Grande do Norte (RN).   

O hospital possui 68 leitos, distribuídos nas alas de obstetrícia, pediatria, clínica médica e 

cirúrgica, integrado ao SUS, como também, realiza atendimento privado. A assistência obstétrica às 

parturientes é realizada por demanda livre para partos de risco habitual, atendendo inclusive à população 

dos municípios circunvizinhos, que são pactuados com o referido hospital.  

Segundo dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) o referido hospital 

conta com 116 profissionais, distribuídos nas seguintes especialidades e categorias: auxiliares e técnicos 

de enfermagem, enfermeiros, técnicos em radiologia e imagenologia, técnico em patologia clínica, 

anestesiologistas, médicos cirurgiões gerais, ginecologistas e obstetras, cardiologista, 

otorrinolaringologista, pediatras, clínicos gerais, urologista, radiologista, farmacêutico, cirurgião dentista 

traumatologista bucomaxilofacial, assistente social e nutricionistas. 

A população do estudo serão os acompanhantes de parturientes admitidas no setor da obstetrícia 

para realizarem o parto por via vaginal. As cesarianas não serão contempladas porque na maternidade essa 

prática não acontece de forma rotineira. 

Em 2017, conforme dados do DATASUS, foram realizados 1096 partos, sendo 835 cesáreas e 261 

vaginais, este último apresentando média de 21 ao mês. A coleta de dados está programada para ocorrer 

em três meses, contemplando mais ou menos o quantitativo de 63 acompanhantes a partir dessa média 

mensal de ocorrência de partos vaginais. 

Entretanto, esse número pode variar, para mais ou para menos, a depender do quantitativo de 

partos mensal, mas também porque a amostra será definida pelo critério de saturação ou exaustão dos 

dados coletados. 

 A amostragem por saturação é uma ferramenta frequentemente empregada em pesquisas de 

abordagem qualitativa realizadas no campo da saúde, com o objetivo de determinar a quantidade final de 

sujeitos a serem arrolados no estudo. O tamanho da amostra é fechado quando ocorre a saturação teórica 

das informações coletadas, sendo suspensa a inclusão de novos participantes, cujas informações 

fornecidas não mais acrescentam ao material coletado ou nenhum novo tema é registrado, caracterizando 

repetição e redundância, na avaliação do pesquisador (FONTANELLA, 2008; NASCIMENTO et al., 

2018). 

Serão incluídos na pesquisa os sujeitos que atenderem aos seguintes critérios: acompanhantes com 

idade igual ou superior a 18 anos, que estiverem presentes em todo o processo de parturição, nos partos 

normais/vaginais, com condições físicas e psicológicas para responder às perguntas do roteiro de 

entrevista, independentemente do número de vezes que tenha atuado como acompanhante de parturientes. 



 

Formulário Padrão para elaboração dos projetos PIBIC e PIBITI da edição 2020/2021. Página 5 de 14 

Serão excluídos os acompanhantes com formação na área da saúde e que atuem nos serviços de 

assistência obstétrica. 

Para coletar os dados será utilizada a entrevista semiestruturada, especialmente elaborada para 

utilização nessa pesquisa, contendo questões de caracterização do acompanhante e a percepção sobre sua 

participação no parto. Esse tipo de entrevista envolve perguntas abertas e fechadas para que o entrevistado 

exponha sua percepção e emoções acerca do assunto em estudo (MINAYO, 2011). 

A entrevista será gravada com o auxílio de um gravador de voz, sendo realizada de forma 

individual, no espaço reservado na maternidade, de forma a garantir o anonimato e a privacidade dos 

sujeitos. 

 Serão realizadas visitas ao setor de alojamento conjunto da maternidade para identificação de 

puérperas internadas, que tiveram seus filhos pela via vaginal, para identificação dos seus acompanhantes 

no trabalho de parto e parto. Os sujeitos que atenderem aos critérios de inclusão serão convidados a 

participar do estudo, receberão explicação sobre os procedimentos da pesquisa e solicitação da assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e do termo de autorização para gravação de voz.  

Os dados de caracterização coletados serão organizados e tabulados em bancos eletrônicos do 

software IBM® SPSS® Statistics 20. Para verificar as características gerais dos sujeitos da pesquisa será 

empregada a estatística descritiva, com análise de frequência, com apresentação de variáveis categóricas 

em tabelas de contingências, contendo as frequências absolutas e relativas. 

Os dados das gravações, serão digitados, organizados e submetidos à leitura e re-leitura, visando à 

obtenção dos núcleos de sentido, extraindo-se as categorias temáticas para análise de conteúdo 

(MINAYO, 2007).  

Os resultados serão discutidos com base no referencial teórico da pesquisa. 

No desenvolvimento do estudo serão respeitados os aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres 

humanos, seguindo as recomendações expressas na Resolução Nº 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde (BRASIL, 2012). 

O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte para apreciação e recebeu aprovação em 13 de fevereiro de 2020, mediante o 

parecer nº 3.835.547. 
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Disponível em: https://www.periodicos.ufn.edu.br/index.php/disciplinarumCH/article/view/1842. Acesso 

em: 10 jul 2019. 

 

 6 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (obrigatoriamente 12 meses conforme calendário do CNPq: de 1º 

de agosto de 2020 até 31 de julho de 2021) 

             

Atividades 
2020                                       2021 

AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL 

Levantamento e Revisão Bibliográfica x x x x x x x x x x x  

Coleta de Dados  x x x         

Tabulação dos Dados   x x x        

Análise dos Dados      x x x     

Elaboração das Conclusões         x    

Construção do Relatório Final          x x  

Divulgação dos resultados finais em 

periódicos e eventos da área 
           x 
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7 PLANO DE TRABALHO 

 

PLANO DE TRABALHO 001 

Título do plano de trabalho Percepção de acompanhantes sobre sua participação no parto 

Objetivo(s) específico(s) 

- Caracterizar o perfil sócio demográfico dos acompanhantes; 

- Verificar o conhecimento do acompanhante acerca do parto e do acompanhamento da parturiente nesse processo. 

- Identificar dúvidas e dificuldades dos acompanhantes na participação do parto. 

 

Ordem Atividade Prevista Período Metas Resultados esperados 

1 Revisão bibliográfica Ago/20 a Jun/21 Construir referencial teórico 

da pesquisa durante 11 meses 

de desenvolvimento da 

pesquisa. 

Referencial teórico da pesquisa 

construído. 

2 Coleta de dados  Set/20 a Nov/20 Coletar os dados com os 

sujeitos da pesquisa no 

período de três meses 

(setembro a novembro/20). 

Dados para análise coletados. 

3 Tabulação dos dados Dez/2020 Tabular os dados coletados no 

mês de dezembro/20. 

Dados organizados e 

sistematizados para análise. 

4 Análise dos dados Jan/21 a Mar/21 Analisar os dados no período 

de três meses (janeiro a 

março/21). 

Resultados finais e discussão da 

pesquisa elaborados. 

5 Elaboração das conclusões Abr/21 Elaborar as conclusões da 

pesquisa no período de um 

mês (abril/21). 

Relatório final construído. 

6 Elaboração do relatório final Jun/21 Construir relatório final em 

junho/2021. 

Divulgação final das atividades 

desenvolvidas para a coordenação 

PIBIC UERN. 

7 Submissão de artigos aos periódicos de enfermagem  Jun/21 Construir artigos com os 

resultados da pesquisa para 

Publicação de artigos sobre 

pesquisa. 
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submeter aos periódicos de 

enfermagem. 

8 Participação no Salão de iniciação científica da UERN e 

eventos da área 

Jul/21 Organizar apresentação do 

trabalho para o Salão de 

Iniciação Científica da UERN 

e eventos da área que forem 

realizados durante o programa 

e após a conclusão da 

pesquisa. 

Resultados finais da pesquisa 

apresentados no Salão de 

Iniciação Científica da UERN e 

eventos da área. 
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8 ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Comprovante de APROVAÇÃO emitido pelo Comitê de Ética em Pesquisa e/ou do Comitê de Ética em Experimentação Animal para 

projetos submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisa. 
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9 TERMO DE COMPROMISSO DO PROPONENTE 

 

Declaro, para os devidos fins, conhecer e aceitar as normas fixadas pelos editais PIBIC nº 001/2020-PROPEG/UERN e/ou PIBITI nº 

002/2020-PROPEG/UERN (http://propeg.uern.br/default.asp?item=propeg-iniciacao-cientifica-pibic) e pela RN-017/2006 do CNPq 

(http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100352#rn17062), comprometendo-me a desenvolver o presente projeto de 

iniciação científica de acordo com as atividades propostas, com os referidos editais e com as resoluções vigentes na UERN e no CNPq. 

 

 

 

Mossoró, 26 de março de 2020. 

 

 

 

 

http://propeg.uern.br/default.asp?item=propeg-iniciacao-cientifica-pibic
http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100352#rn17062

