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RESUMO  

Objetivou-se avaliar a eficácia de um material educativo na instrumentalização do acompanhante para 
a realização de ações de apoio à parturiente. Trata-se de um Estudo Piloto de Ensaio Clínico 
Randomizado, no qual foram comparados dois grupos: Grupo Controle (GC) e Grupo Intervenção (GI) 
(utilizou o manual educativo “Preparando-se para acompanhar o parto normal: o que é importante 
saber?”). Estudo desenvolvido em Fortaleza - CE, no Centro de Parto Natural Lígia Barros Costa (CPN) 
e no Centro Integrado de Educação e Saúde Casimiro José de Lima Filho (CIESCJLF), entre Abril/2014 
e Junho/2015. Ao final, obteve-se uma amostra de 65 acompanhantes, 21 no GI e 44 no GC. O estudo 
foi desenvolvido em quatro fases: 1. Linha de Base; 2. Intervenção; 3. Avaliação do apoio prestado pelo 
acompanhante em sala de parto; e 4. Avaliação da experiência e satisfação com o trabalho de parto e 
parto. Para a coleta de dados, na Fase 1, utilizou-se o Formulário de caracterização do acompanhante; 
na Fase 3, utilizou-se o Formulário de avaliação do apoio prestado e da experiência do acompanhante 
em sala de parto; 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 Sub-Escalas do Questionário de Experiência e 
Satisfação com Parto (QESP) (Sub-Escalas Experiência Positiva, Experiência Negativa, Relaxamento e 
Apoio do Acompanhante). Os acompanhantes tinham, em média, 39,3 (±14,6) anos de idade e 8,4 (±2,5) 
anos de estudo, sendo a maior parte esposo/companheiro (36; 55,4%) ou mãe (15; 23,1%) da parturiente. 
Na Linha de Base, 44 (67,7%) acompanhantes tinham conhecimento de algum tipo de ação de apoio, 
sendo as mais prevalentes as de apoio emocional 22 (33,8%) e de apoio físico 18 (27,7%), não havendo 
diferenças estatisticamente significantes entre os grupos. Na Avaliação do apoio prestado pelo 
acompanhante em sala de parto, verificou-se que acompanhantes do GI foram mais propícios à utilização 
de ações de apoio físico (RR 1,85; IC95%: 1,03-7,4), em especial, massagem (RR 11,7; IC95%: 1,6-
81,8), caminhada (RR 4,27; IC95%: 1,9-9,5), bola de ginástica (RR 3,75; IC95%: 1,7-8,4) e respiração 
(RR 4,88; IC95%: 2,2-10,8). Acompanhantes do GI realizaram um maior número de ações de apoio (7,2 
vs 4,6; p:0,001) e melhor avaliaram a experiência de acompanhar o parto (72,4 vs 64,2; p:0,00). 
Puérperas acompanhadas por participantes do GI foram mais propícias a classificar positivamente o 
autocontrole durante o trabalho de parto (RR 6,58; IC95%: 2,2-20,2) e parto (RR 2,14; IC95%: 1,2-4,5), 
a autoconfiança (RR 2,65; IC95%: 1,2-6,9), a utilização de métodos de respiração/relaxamento (RR 
2,43; IC95%: 1,2-5,0), e o apoio prestado pelo acompanhante (RR 3,36; IC95%: 1,03-7,4) durante o 
trabalho de parto, refletindo em uma melhor experiência e satisfação com o trabalho de parto e parto 
(119,6 vs 107,9; p:0,000), de acordo com as Sub-Escalas do QESP aqui analisadas. Os dados 
evidenciaram que o manual educativo foi eficaz na instrumentalização do acompanhante para a 
realização de ações de apoio à parturiente, tendo acompanhantes do GI realizado um número de ações 
de apoio significativamente maior do que acompanhantes do GC. Isso refletiu em uma melhor avaliação 
do acompanhante e da puérpera com a experiência compartilhada, demonstrando a sinergia entre o apoio 
prestado pelo acompanhante e o apoio percebido e experimentado pela parturiente. 

Descritores: Apoio Social, Parto Humanizado, Estudos de Intervenção, Enfermagem, Promoção da 
Saúde. 

  



 
 

ABSTRACT  
 

The objective of the study was to evaluate the effectiveness of an educational material about 
instrumentalization of the companion for the execution of actions to support the parturient. It is 
a Clinical Trial Randomized pilot study, which had compared two groups: control group (CG) 
and Intervention Group (IG) (it was used educational manual "Preparing the companion to 
vaginal delivery: What is important to know? "). The study happened in Fortaleza - CE, at the 
Natural Birth Center Ligia Barros Costa and the Center for Integrated Education and Health 
Casimiro José de Lima Filho between April/2014 and June/2015. At the end, it was obtained a 
sample of 65 accompanying, 21 in GI and 44 in GC. The study was developed in four phases: 
1. Baseline; 2. Intervention; 3. Evaluation of the support provided by the companion in the 
delivery room; and 4. Evaluation of experience and satisfaction with labor and delivery. To 
collect data in Phase 1, it was used the companion characterization form; in Phase 3, it was used 
a form for the evaluation of the experience and support provided by the companion in the 
delivery room; and Phase 4, it was used the evaluation form of the experience and satisfaction 
of postpartum women with labor , which contains four sub-scales of the Labor Experience and 
Satisfaction Questionnaire (LESQ) (Sub-Scales: Positive experience, negative experience, 
Relaxation and Companion Support). Companions had, on average, thirty 39.3 (± 14.6) years 
and 8.4 (± 2.5) years of education, and most of them were spouse/partner (36; 55.4%) or mother 
(15; 23.1%) of the parturient. At baseline, 44 (67.7%) accompanying were aware of some kind 
of support actions, being the most prevalent the emotional support 22 (33.8%) and physical 
support 18 (27.7%), with no statistically significant differences between groups. In the 
evaluation of the support provided by the companion in the delivery room, it was found that 
GI's companions were more likely to use physical support actions (RR 1.85; 95% CI: 1.03 to 
7.4), in particular, massage (RR 11.7, 95% CI: 1.6 to 81.8), walk (RR 4.27; 95% CI: 1.9 to 9.5), 
exercise ball (RR 3.75; 95% CI: 1.7 to 8.4) and breathing exercises (RR 4.88; 95% CI: 2.2 to 
10.8). GI companions had a higher number of support actions (7.2 vs 4.6; p: 0.001) and 
evaluated better the experience of accompanying the delivery (72.4 vs 64.2; p: 0.00). Mothers 
accompanied by GI participants were more likely to positively rate the self-control during labor 
(RR 6.58; 95% CI: 2.2 to 20.2) and delivery (RR 2.14; 95% CI: 1.2 -4.5), self-confidence (RR 
2.65; 95% CI: 1.2 to 6.9), the use of breathing/relaxation methods (RR 2.43; 95% CI: 1.2 to 5.0 
), and the support provided by the companion (RR 3.36; 95% CI: 1.03 to 7.4) during labor, 
reflecting a better experience and satisfaction with labor and delivery (119.6 vs 107.9; p: 0.000), 
according to LESQ Sub-scales analyzed here. The data showed that the educational manual was 
effective in the instrumentalization of the companion for the realization of actions to support 
the parturient, by having the GI companions accomplished a significantly higher number of 
supporting actions that GC companions. This reflected in a better evaluation of the companion 
and of the postpartum women with shared experience, demonstrating the synergy between the 
support provided by the companion and support perceived and experienced by the woman in 
labor. 
 
 
 
Keywords: Social Support. Humanizing Delivery. Intervention Studies. Nursing. Health 
Promotion. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

 parto é uma das experiências mais marcantes na vida mulher, a qual 

envolve um misto de sensações, sentimentos, desejos, superações e 

desafios. Sendo assim, a experiência de parto é complexa, multidimensional 

e envolve aspectos fisiológicos e cognitivos. 

Nesse sentido, para atender a parturiente em todas as suas dimensões, o momento do 

parto requer não somente os recursos físicos, mas também psicológicos e comportamentais 

(WERNER et al., 2013). Daí a importância do apoio contínuo durante o processo de parto      . 

Define-se apoio contínuo a presença de um acompanhante, doula, profissional de saúde ou 

pessoa da rede social da mulher durante todas as fases do parto (HODNETT et al., 2013). 

Existe um consenso na literatura, a partir de pesquisas teóricas, qualitativas, empíricas 

e observacionais, o qual classifica o apoio intraparto em quatro categorias principais: apoio 

emocional (presença contínua, demonstrando uma atitude solidária eficaz através de expressões 

verbais positivas e tranquilizantes, e de expressões não-verbais como distração e utilização do 

humor); apoio/conforto físico (inclui medidas de controle ambiental como redução de ruídos, 

encorajamento de diferentes posições e de mobilização, realização de toque e massagem, 

aplicação de compressas quentes e frias, higiene, hidroterapia, promoção da eliminação urinária 

e oferta de alimentos); informacional (ouvir as opiniões das mulheres, instruções sobre 

respiração e relaxamento, informações sobre rotinas, procedimentos e progresso do trabalho de 

parto); e intermediação (proteger a parturiente, auxiliando-a na realização de escolhas 

informadas, sendo um interlocutor das necessidades da mulher junto à equipe de saúde) (THE 

ROYAL COLLEGE OF MIDWIVES, 2012; HODNETT; OSBORN, 1989). 

 O caráter benéfico do apoio contínuo durante o parto vem sendo comprovado através 

de vários estudos.  

 Dentre os benefícios psicológicos, tem-se maior segurança e bem-estar (SAPKOTA; 

KOBAYASHI; TAKASE, 2012; PREMBERG et al., 2011; HILDINGSSON; CEDERLÖF; 

WIDÉN, 2011; BANDA et al., 2010); e de satisfação com o parto (HODNETT et al., 2013; 

ONO et al., 2013).  

 Quanto aos benefícios fisiológicos durante o processo de parto, cita-se: menor 

probabilidade de medicações para alívio da dor (HODNETT, 2010);  de ter analgesia  intraparto 

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

KASHANIAN; JAVADI; HAGHIGHI, 2010); à parto instrumental (HODNETT et al., 2013; 

HODNETT, 2010); menor duração do trabalho de parto HODNETT et al., 2013; 

O 
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KASHANIAN; JAVADI; HAGHIGHI, 2010); menor risco de parto prematuro (ESSEX;  

PICKET, 2008); e maior chance de ter um parto vaginal espontâneo (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 auto-controle (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; ADEDOKUN; OJENGBEDE, 2009) e menor incidência de Apgar abaio de sete aos 

cinco minutos (HODNETT, 2010).  

 Ensaios Clínicos que avaliaram os efeitos do apoio contínuo por acompanhante de 

escolha da mulher, ou seja, que não incluiram em seu grupo intervenção doulas ou enfermeiras 

obstetras como provedoras de apoio contínuo, 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 (MORHASON-BELLO; ADEDOKUN; 

OJENGBEDE, 2009; MORHASON-BELLO et al., 2009), tiveram trabalhos de parto mais 

curtos (YUENYONG et al., 2012; MORHASON-BELLO; ADEDOKUN; OJENGBEDE, 

2009), além de maior satisfação com o trabalho de parto e parto (BRUGGEMANN et al., 2007; 

MORHASON-BELLO; ADEDOKUN; OJENGBEDE, 2009; YUENYONG; O’BRIEN; 

JIRAPEET et al., 2012) e um maior sentimento de controle e competência (YUENYONG; 

O’BRIEN; JIRAPEET et al., 2012). 

 Percebe-se, portanto, que o apoio contínuo intraparto, além de reduzir os 

procedimentos intervencionistas, confere à mulher uma variedade de benefícios físicos e 

emocionais. O apoio contínuo também permite uma maior abrangência do cuidado prestado 

pelos profissionais de saúde, pois aumenta a observação e a interlocução das necessidades da 

parturiente (BRÜGGEMANN; OSIS; PARPINELLI, 2007b). 

 A satisfação das mulheres frente ao parto está relacionada à quantidade e qualidade do 

apoio prestado, à qualidade das relações com os cuidadores e ao envolvimento da parturiente 

na tomada de decisões (HODNETT, 2010). O apoio à parturiente pode ser viabilizado, entre 

outras maneiras, quando o profissional de saúde incentiva e apoia a presença de um amigo ou 

membro da família escolhido pela mulher durante todo o trabalho de parto. Trata-se de uma 

prática baseada em evidências científicas e que favorece a humanização da assistência 

(NASCIMENTO et al., 2010).  

 Considerando 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 
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Nacional a Lei nº11.108 para garantir às parturientes o direito à presença de acompanhante 

durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(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).  

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).  

E recentemente, 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, a Rede propõe, 

entre outras medidas, a suficiência de leitos obstétricos e neonatais, ambiência das maternidades 

conforme a RDC nº 36, de 3 de Junho de 2008 (anteriormente citada), práticas de atenção à 

saúde baseada em evidências científicas, e a garantia de acompanhante durante o acolhimento 

e o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato (BRASIL, 2011). 

 O apoio da legislação 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. 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 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). 
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 Além das barreiras institucionais, o espaço de atuação do acompanhante é restrito 

quando prevalece a adoção de um modelo técnico e instrumental do cuidado e quando existe o 

desconhecimento e despreparo do acompanhante para exercer um papel ativo no apoio à mulher 

em trabalho de parto. Acompanhantes da rede social da mulher, como esposos/companheiros e 

parentes do sexo feminino, geralmente possuem pouca experiência na 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. 

A instrumentalização 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 et al., 2014). 

O profissional de saúde necessita desenvolver estratégias de educação em saúde mais efetivas 

junto às gestantes e seus acompanhantes, estimulando a participação dos mesmos e informando 

seus direitos.   

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 (HERMANSSON; MARTENSSON, 2010). É necessário, portanto, 

lançar mão 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, visto que a 

falta de preparo do acompanhante tem sido destacada como um dos motivos para que as 

instituições de saúde impedirem a sua presença (BRÜGGEMANN et al., 2014). 

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 (FONSECA et al., 2011). 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 (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 
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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 os usuários do serviço pré-natal que pretendem participar do parto na condição 

de acompanhante (TELES, 2011). Nesse manual foram explorados conteúdos importantes para 

a prestação de apoio pelo acompanhante, desde o último trimestre gestacional até o período 

puerperal: anatomia do 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.  

Considerando-se a relevância da tecnologia educativa em questão, assim como a 

ausência de estudos experimentais que avaliem a preparação prévia do acompanhante e como 

esta repercute em sua atuação em sala de parto, surgiu a seguinte indagação: os acompanhantes 

que utilizarem o manual educativo serão capazes de prestar um maior apoio à parturiente do 

que aqueles que não utilizarem? O material educativo é eficaz para a instrumentalização do 

acompanhante sobre o apoio? A utilização do manual educativo pelos acompanhantes interfere 

no nível de satisfação das mulheres em relação ao parto?  

Desta forma, intenciona-se defender a seguinte tese: a utilização do manual educativo 

aumentará as ações de apoio prestadas pelo acompanhante durante o trabalho de parto, parto e 

nascimento.  

A avaliação desse manual junto aos acompanhantes respaldará a utilização dessa 

tecnologia educativa e contribuirá para a participação ativa do acompanhante durante o parto, 

ao incentivar o desenvolvimento de suas próprias habilidades. Além disso, se comprovada a sua 

eficácia, dinamizará a metodologia utilizada pelos profissionais na sistematização de suas ações 

educativas junto ao acompanhante.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Geral 

 Avaliar a eficácia de um material educativo na instrumentalização do acompanhante 

para a realização de ações de apoio à parturiente.  

2.2 Específicos 

 Comparar os acompanhantes dos grupos de intervenção e controle quanto ao 

conhecimento prévio e ações de apoio durante o processo de parto; 

 Avaliar a satisfação da puérpera com o trabalho de parto e parto, comparando as que 

receberam apoio dos acompanhantes dos grupos intervenção e de controle. 
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3 SUSTENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 O desafio para a humanização da assistência ao parto no Brasil 

 

O conceito de humanização da assistência ao parto adotado pelo Ministério da Saúde 

pressupõe a relação de respeito que os profissionais de saúde estabelecem com as mulheres 

durante o processo de parturição e compreende: o parto como um processo natural e fisiológico; 

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

profissionais para ajudar a mulher a reduzir a ansiedade, a insegurança e outros temores; a 

promoção e manutenção do bem-estar físico e emocional ao longo do processo da gestação, 

parto e nascimento; a informação e orientação permanente à parturiente sobre a evolução do 

trabalho de parto; o espaço e o apoio para a presença de um (a) acompanhante que a parturiente 

deseje; e o direito da mulher na escolha do local de nascimento e co-responsabilidade dos 

profissionais para garantir o acesso e a qualidade dos cuidados de saúde (BRASIL, 2000a). É o 

respeito ao parto como experiência pessoal, cultural, sexual e familiar, fundamentada no 

protagonismo e autonomia da mulher, que participa ativamente com a equipe das decisões 

referentes ao seu parto (BRASIL, 2015). 

O parto humanizado é um termo polissêmico, que se baseia em três aspectos 

fundamentais: colocar a mulher no centro do atendimento, dar apoio emocional e fornecer 

cuidados clínicos baseados em evidências científicas (BIURRUN-GARRIDO; GOBERNA-

TRICAS, 2013). 

Um dos primeiros movimentos de de incentivo à humanização do parto no Brasil, 

ocorreu em abril de 1985, a Conferência sobre Tecnologia Apropriada para o Nascimento 

realizada em Fortaleza-CE. Esta Conferência pôde ser considerada um marco na revisão da 

assistência ao parto  e nascimento no Brasil, onde houve a discussão de condutas e a criação de 

pilares para a Maternidade Segura  (WHO, 1985). 

 Na última década, o Ministério da Saúde tem desenvolvido políticas e determinações 

que incentivam a segurança e humanização da assistência à saúde prestada durante o pré-natal, 

parto e puerpério.  

Em 1999, através da portaria Nº985/99, o Ministério da Saúde autoriza a criação dos 

Centros de Parto Normal (CPN). Esta portaria tem como objetivo resgatar o direito à 

privacidade e à dignidade da mulher dar à luz em um local semelhante ao seu ambiente familiar 

e, ao mesmo tempo, garantir segurança à mãe e ao filho (BRASIL, 1999). Em revisão 

sistemática que analisou nove estudos envolvendo 10.684 mulheres e comparou os resultados 
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de cuidados em hospitais convencionais e em ambientes alternativos (semelhantes ao domicílio 

e CPNs), constatou-se maior probabilidade de parto vaginal espontâneo, redução das 

intervenções médicas e aumento da satisfação materna (HODNETT et al., 2012).  

Em 2000, a Rede pela Humanização do Parto e do Nascimento (ReHuNa) em parceria 

com a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA), organizou a I Conferência sobre 

Humanização do Parto e Nascimento, realizada em Fortaleza-CE. Este evento contou com a 

presença de cerca de 2000 participantes de 26 países, oportunidade na qual foi criada a Rede 

Latino-Americana e do Caribe pela Humanização do Parto e Nascimento (Relacahupan). Como 

repercussão dessa Conferência, em 2001, foi criada a Organização Não Governamental (ONG) 

“Amigas do Parto”, a qual oferece cursos para profissionais, disponibiliza banco de teses e 

artigos, e tem papel de mobilização das mulheres em defesa de sua integridade corporal e 

psicológica (RATTNER, 2009). 

No intuito de assegurar acesso e qualidade ao acompanhamento pré-natal e à assistência 

ao parto, pós-parto e neonatal, o Ministério da Saúde instituiu o Programa de Humanização no 

Pré-natal e Nascimento (PHPN) (BRASIL, 2000b). Ainda no contexto da humanização, foi 

instituída em 2003 a Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS 

(HumanizaSUS) que trouxe entre suas diretrizes o fomento à autonomia e o protagonismo dos 

sujeitos (BRASIL, 2003). 

O Plano de Ação 2004-2007 da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(PNAISM) traz, dentre seus objetivos, a promoção de uma atenção obstétrica e neonatal 

qualificada e humanizada, incluindo a assistência ao abortamento em condições inseguras, para 

mulheres e adolescentes. Dentre as metas a serem alcançadas, estão: reduzir em 15% a razão 

de mortalidade materna nas capitais brasileiras; ampliar a adesão ao PHPN para 100% dos 

municípios do Brasil; implantar comitês de morte materna em 100% dos estados e em 

municípios com população superior a 50 mil habitantes; reduzir em 25% a taxa nacional de 

cesariana no SUS em relação às taxas de 2002; e ampliar a realização de exames de rotina de 

pré-natal para 100% das gestantes cadastradas no PHPN (BRASIL, 2004). 

Em 2005, as evidências sobre os benefícios do apoio contínuo durante o parto e 

influência do movimento de humanização do parto levaram à aprovação da Lei nº 11.108/2005, 

a qual afirmou o direito de as mulheres brasileiras terem um acompanhante de sua escolha 

durante o pré-natal e todas as fases de internação para o parto, incluindo os períodos do trabalho 

de parto, parto e pós-parto (BRASIL, 2005). Vale ressaltar que mesmo antes da Lei do 

Acompanhante, desde 1990, houve muitas experiências exitosas em maternidade brasileiras que 

permitiam e incentivavam a presença do acompanhante. 
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 Mais recentemente, 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 (BRASIL, 2011). 

A Rede Cegonha é organizada a partir de quatro componentes: Pré-natal; Parto e 

Nascimento; Puerpério e Atenção Integral à Saúde da Criança; e Sistema Logístico (Transporte 

Sanitário e Regulação). No tocante ao Parto e Nascimento, a Rede propõe: suficiência de leitos 

obstétricos e neonatais; ambiência das maternidades conforme a RDC nº 36, de 3 de Junho de 

2008 (anteriormente citada); práticas de atenção à saúde baseada em evidências científicas, 

conforme os termos da OMS (1996), que define as boas práticas de atenção ao parto e 

nascimento (anteriormente citadas); garantia de acompanhante durante o acolhimento e o 

trabalho de parto, parto e pós-parto imediato; realização de acolhimento com classificação de 

risco nos serviços de atenção obstétrica e neonatal; estímulo à implementação de equipes 

horizontais do cuidado nos serviços de atenção obstétrica e neonatal; e estímulo à 

implementação de Colegiado Gestor nas maternidades e outros dispositivos de cogestão 

tratados na Política Nacional de Humanização (BRASIL, 2011). 

 Em 2015, considerando a necessidade de organização e adequação das ofertas de 

serviços de atenção ao parto e nascimento em conformidade com as diferentes necessidades de 

cuidado de acordo com o risco obstétrico e neonatal, e de superação do modelo biologicista e 

medicalizante de atenção ao parto, o Ministério da Saúde redefiniu as diretrizes para 

implantação e habilitação de CPNs, no âmbito do SUS, para o atendimento à mulher e ao recém-

nascido no momento do parto e do nascimento, em conformidade com o Componente Parto e 

Nascimento da Rede Cegonha (BRASIL, 2015). 

Percebe-se assim, a notória evolução do incentivo ao parto humanizado no Brasil, 

entretanto, fatores como as dificuldades estruturais das maternidades e a resistência por parte 

de alguns profissionais de saúde, fazem com que muitas dessas políticas e recomendações ainda 

se distanciam da realidade de algumas instituições de saúde.  

A pesquisa “Nascer no Brasil: Inquérito Nacional sobre o Parto e Nascimento”, 

coordenada pela Fundação Oswaldo Cruz, trouxe um panorama nacional sobre a situação da 

atenção ao parto e nascimento no Brasil. No total, 23.894 mulheres foram entrevistadas, entre 

2011 e 2012, em 266 Maternidades Públicas, Privadas e Mistas, localizadas em 191 municípios 

brasileiros (LEAL, 2014).  



22 
 

Essa pesquisa apontou que 52% das mulheres tiveram seus filhos por meio de 

cesarianas. No setor privado, esse percentual foi de 88% e, entre as adolescentes, foi de 42%. 

Entre as gestantes que tiveram parto vaginal, observou-se um modelo de assistência 

medicalizado, sendo as mulheres submetidas a intervenções excessivas, restritas ao leito, sem 

estímulo para caminhar, com utilização de ocitocina e episiotomia, e parindo em posição supina 

(LEAL, 2014). 

Refletindo os dados do estudo supracitado, Declercq (2015) afirma que a alta taxa de 

cesariana é apenas um sintoma de um problema maior, que é o atendimento prestado às 

mulheres no parto vaginal. O extraordinário número de mães que manifestaram receio de 

trabalho tinha motivos para ter medo, ao considerar as práticas relatadas nesses estudos, sendo 

então a cesariana uma alternativa razoável. 

Quanto à presença do acompanhante, 75% das mulheres o tiveram em algum momento 

do parto (LEAL, 2014). Segundo Diniz et al. (2014), 24,5% das mulheres não tiveram nenhum 

acompanhante durante o processo de parto, 18,8% tiveram companhia contínua e 56,7% 

tiveram acompanhamento parcial, sendo que 23,1% e 22,6% das mulheres tiveram 

acompanhante de acordo com a lei eram provenientes da das regiões Sudeste e Sul (melhores 

resultados) e apenas 11,7% da região Norte. A implementação do acompanhante foi associada 

com ambiência adequada e regras institucionais claras sobre os direitos das mulheres ao 

acompanhante.  

Estudo que objetivou compreender os motivos que levam os serviços de saúde a não 

permitirem a presença do acompanhante de escolha da mulher no processo parturitivo verificou 

que os motivos as justificativas mais comuns foram a resistência dos profissionais de saúde à 

presença do acompanhante; a falta de estrutura física, recursos humanos e materiais; e a 

resistência institucional à implementação da Lei do Acompanhante (BRÜGGEMANN et al., 

2014). 

A presença de acompanhante pode ser considerada um indicador de segurança, de 

qualidade do atendimento e de respeito pelos direitos das mulheres na assistência (DINIZ, 

2012). Sendo assim, os profissionais de saúde que atuam no SUS, desde a atenção básica à 

atenção especializada, devem estar abertos a esta prática, desenvolvendo estratégias de inclusão 

e empoderamento do mesmo durante a gestação, parto e puerpério.  
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3.2 Evidências científicas sobre o apoio contínuo durante o trabalho de parto/parto 

 

  A experiência da mulher durante o trabalho de parto é um evento de vida individual, o 

qual incorpora processos inter-relacionados subjetivos, psicológicos e fisiológicos, 

influenciados por contextos sociais, ambientais, políticas e organizacionais (LARKIN; 

BEGLEY; DEVANE, 2009).  

 Atualmente, a maior parte dos partos é realizada em um sistema tecnocrático, onde o 

nascimento ocorre em um ambiente estranho entre estranhos, com o uso rotineiro de 

procedimentos invasivos que são promovidos por empresas farmacêuticas e de equipamentos 

multinacionais. É necessário redescobrir o apoio prestado à mulher e celebrar o nascimento 

como um processo social, proporcionando um apoio adequado durante o processo de parto 

(KITZINGER, 2012). 

 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 

(HODNETT et al., 2013; BRÜGGEMANN; PARPINELLI; OSIS, 2005; SOSA et al., 1980). 

 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 (HODNETT et al., 2013). Diversos estudos 

confirmam os benefícios do apoio contínuo durante o processo de parto. 

 Estudo realizado no Brasil, com 212 primíparas objetivou avaliar a eficácia e a 

segurança do apoio dado às mulheres por um acompanhante de sua escolha durante o trabalho 

de parto. O estudo 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). 
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 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). Em avaliação no dia seguinte, 100% dos casais com apoio de doula avaliaram 

positivamente a experiência de parto (MCGRATH; KENNELL, 2008). 

Estudo realizado na Nigéria que objetivou explorar o efeito do apoio psicossocial 

oferecido por companheiros no início da amamentação entre primigestas, 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, 2009). 

Estudo realizado com 585 mulheres, o qual objetivou avaliar o efeito do apoio 

psicossocial, de acompanhantes de escolha da mulher, sobre variáveis relacionadas ao parto, 

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). Em 

contrapartida, as mulheres do grupo experimental tiveram uma experiência de parto mais 

satisfatória (OR 3,3; IC95%: 2,15-5,04) (MORHASON-BELLO; ADEDOKUN; 

OJENGBEDE, 2009b). 

Estudo realizado no Iran com 100 nulíparas, objetivou avaliar o efeito do apoio contínuo 

fornecida por parteiras sobre a duração das diferentes fases do trabalho de parto e sobre a taxa 

de cesárea. A duração da fase ativa do trabalho de parto foi significante menor no GI (167,9 ± 

76,3 vs 247,7 ± 101 min; p <0,001), assim como a segunda fase do trabalho de parto (34,9 ± 

25,4 vs 55,3 ± 33,7 min; p:0,003) e o número de cesarianas (4 vs 12; p:0,026). Não houve 

diferença estatisticamente significante no escore de Apgar inferier a 7 no 5º minuto (BAKHTA; 

LEE, 2010). 

Estudo realizado na Tailândia com 120 primíparas 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). Não diferença estatisticamente significante entre os grupos para a 

ocorrência de parto espontâneo (YUENYONG; O’BRIEN; JIRAPEET, 2012).   
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 Revisão sistemática com 22 Ensaios Clínicos Randomizados (ECRs), envolvendo 

15.288 mulheres, a qual objetivou avaliar os efeitos de do apoio contínuo um-para-um durante 

o parto em comparação com os cuidados habituais, verificou 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 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). Não houve impacto aparente sobre outras as 

intervenções intraparto, complicações maternas ou neonatais e amamentação (HODNETT et 

al., 2013). 

 Estudo envolvendo 231 mulheres, das quais 77 foram continuamente apoiados por seus 

esposos, 75 por amigas do sexo feminino e 79 não foram apoiadas durante o parto, 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). 

 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).  

Metassíntese que objetivou reunir evidências sobre o trabalho das doulas no acompanhamento 

às mulheres em trabalho de parto e de parto, verificou a importância destas para a prestação de 

físico, emocional, espiritual e social à parturiente, assim como para o estímulo da relação mãe 

e filho, contribuído para uma amamentação bem-sucedida e para prevenir a depressão pós-parto 

(SILVA et al., 2012).  

 Revisão com análise de 15 estudos qualitativos verificou que as experiências vividas 

como um acompanhante no parto contribuíram 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. Verificou-se que os pais desejavam estar mais bem preparados para 

desempenhar o papel de acompanhante no parto de forma mais adequada (HOGA et al., 2013). 

 Com o objetivo de sumarizar os resultados de estudos que avaliaram o apoio social 

durante o processo de parto, foi realizada busca na literatura para verificar 
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contextos/características influenciadoras na prestação do apoio, tipo de apoio abordado e 

eventos consequentes a este apoio.  

 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”. Foram selecionados estudos publicados entre 2005 e 2015.  

O Quadro 1 traz a sumarização do processo de busca e seleção dos artigos. 

Quadro 1. Seleção dos artigos de pesquisa nas bases de dados Pubmed, Scopus e Cochrane, de 
acordo com os critérios de inclusão propostos. Fortaleza-CE, 2015. 
 
Busca e seleção dos artigos Scopus Pubmed Cochrane Total 
Total de estudos encontrados 1.197 1292 385 3.080 
Anterior a 2005 511 474 64 1.085 
Editoriais, livros, cartas ao editor 55 11  71 
Outros idiomas 37 - - 37 
Não disponíveis eletronicamente 9 169 - 267 
Artigos Selecionados para leitura de títulos e resumos 585 305 321 1.287 
Não respondem à questão de pesquisa 516 297 306 1.186 
Repetidos - 4 8 16 
Artigos Selecionados para leitura completa 69 4 7 85 
Não abordavam diretamente o apoio prestado por 
acompanhante à parturiente 

48 2 4 55 

TOTAL SELECIONADO 21 2 2 25 
 

Os benefícios do apoio contínuo durante o parto estão sumarizados no Quadro 2 e na 

Figura 1
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Quadro 2. Sumarização dos benefícios da prestação de apoio contínuo durante o processo de parto. Fortaleza-CE, 2015. 
 

Contextos/Características 
influenciadoras 

 Tipo de Apoio Abordado Eventos consequentes 

 Preparação prévia da mulher e 
acompanhante (SAPKOTA; 
KOBAYASHI; TAKASE, 2012; 
YUENYONG; O’BRIEN; 
JIRAPEET, 2012; BÄCKSTRÖM; 
HERTFELT WAHN, 2011; BANDA 
et al., 2010; ESSEX; PICKETT, 
2008). 
 
- Fatores culturais (SAPKOTA; 
KOBAYASHI; TAKASE, 2012; 
PREMBERG et al., 2011; 
HILDINGSSON; CEDERLÖF; 
WIDÉN et al., 2011; BÄCKSTRÖM; 
HERTFELT WAHN, 2011). 
 
- Variáveis sociodemográficas 
(sexo, raça, nível de instrução) 
(HODNETT et al., 2013; ESSEX; 
PICKETT, 2008). 
 
- Processo de escolha (SAPKOTA; 
KOBAYASHI; TAKASE, 2012) 
 
- Local do parto (hospital ou 
domicílio) (STORY et al., 2012) 
 
- Sentimentos negativos (vergonha; 
medo; insegurança; 
constrangimento; timidez) 
(SAPKOTA; KOBAYASHI; 
TAKASE, 2012) 
 

- 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) 
(HODNETT et al., 2013; SAPKOTA; 
KOBAYASHI; TAKASE, 2012; STORY et 
al., 2012; MORHASON-BELLO et al., 2008a; 
PREMBERG et al., 2011; BANDA et al., 
2010; POH; KOH; HE, et al., 2014a). 
 
- Físico (medidas de conforto como massagem, 
banho, exercícios respiratórios, incentivar a 
mobilidade e o uso eficaz da gravidade, apoiar 
as mulheres a assumirem suas posições 
preferidas e recomendar posições para 
situações específicas) (HODNETT et al., 2013; 
SAPKOTA; KOBAYASHI; TAKASE, 2012; 
HILDINGSSON; CEDERLÖF; WIDÉN et al., 
2011; POH; KOH; HE, 2014a). 
 
- Informacional e aconselhamento (momento 
correto para a mulher “fazer força”; 
informações sobre o andamento do trabalho e 
conselhos sobre técnicas de enfrentamento; 
fonte segura de informação) (HODNETT et al., 
2013; BANDA et al., 2010; STORY et al., 
2012). 
 
- Intermediação (ajuda na articulação, junto 
aos profissionais de saúde, de desejos da 
mulher; proteção contra o abuso verbal; ponte 

- 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, 2010); 
- 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, 2010); 
- Maior peso ao nascer (ESSEX; PICKETT, 2008). 
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-Nível de confiança no parto 
normal (MANSFIELD, 2008). 
 
- Aceitação e atendimento prestado 
pelo profissional de saúde 
(esclarecimento de dúvidas, 
orientações para a mulher e para o 
acompanhante, escuta a opinião, trata 
com individualidade, habilidades 
interpessoais) (PREMBERG et al., 
2011; HILDINGSSON; 
CEDERLÖF; WIDÉN et al., 2011; 
BÄCKSTRÖM; HERTFELT 
WAHN, 2011; BRUGGEMANN et 
al., 2007) 
 
- Momento do início do apoio 
(HODNETT et al., 2013) 
 
- Revezamento com outros 
membros da rede social da mulher 
(SAPKOTA; KOBAYASHI; 
TAKASE, 2012). 

de comunicação entre as mulheres e o hospital) 
(HODNETT et al., 2013; PREMBERG et al., 
2011; BANDA et al., 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
- 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) 
- 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). 
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Figura 1. Diagrama representativo dos tipos de apoio à parturiente, benefícios e 
contextos/características influenciadoras. Fortaleza-CE, 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE APOIO  

Apoio Emocional 
 
 
 

Apoio Físico  
 
 
 

Informação e 
Aconselhamento 

 
 
 

Intermediação 
 
 

Benefícios Fisiológicos: 
↓Percepção dolorosa; 
↑Parto vaginal espontâneo (maior confiança no parto normal); 
↓Analgesia intraparto/métodos farmacológicos para alívio da dor; 
↓Duração da fase ativa do trabalho de parto; 
↓Utilização de fórceps; 
↓Parto prematuro; 

CONSEQUENTES 

Benefícios Psicológicos: 
↑Satisfação com geral com a experiência de parto; 
↓Eventos stressores (rotinas institucionais, procedimentos intervencionistas, isolamento e falta 
de privacidade), ansiedade, solidão e depressão; 
Superação de sentimentos negativos (vergonha, medo, insegurança, constrangimento e 
timidez); 
Maior confiança na assistência recebida. 
 

Benefícios Afetivos: 
Fortalecimento do vínculo; 
Acompanhante solidário a seus sentimentos; 
Sensação de amparo, amor e proteção; 
Testemunhação do processo de parto e nascimento; 
↑Satisfação paterna. 

Benefícios para o recém-nascido: 
↓ intervalo de tempo para o início da amamentação; 
↓incidência de Apgar menor que 7 aos 5 minutos; 
↑peso ao nascer; 
 Melhor desenvolvimento motor. 

Benefícios para a atuação no parto: 
 ↑Participação ativa; 
 ↑autocontrole e sentimento de competência; 
 ↑capacidade de lidar com o parto. 

Contextos/características influenciadoras: 
- Capacitação do acompanhante; 
- Processo de escolha do acompanhante; 
- Variáveis sociodemográficas experiência prévia do acompanhante; 
- Fatores culturais; 
- Atitude do profissional de saúde frente ao acompanhante e práticas assistenciais; 
- Momento em que se deu o início do apoio; 
- Ambiente em que ocorreu o parto; 
- Revezamento do apoio com outro acompanhante. 
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Vale ressaltar a importância de que a escolha do acompanhante ocorra ainda no período 

gestacional, possibilitando que o mesmo participe das consultas e atividades educativas 

oferecidas pelas Unidades de Saúde que realizam o acompanhamento pré-natal da gestante. 

Essa participação contribuirá para o fortalecimento do vínculo com o binômio-filho, para uma 

maior corresponsabilidade com o bem-estar físico e emocional da gestante e para uma maior 

atuação na prestação do apoio à parturiente, ao passo que terá acesso a informações e 

orientações. Não conhecer claramente o papel a ser exercido durante o parto, pode fazer com 

que o acompanhante se sinta excluído e alienado no ambiente hospitalar (DAYE et al., 2014). 

 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., 2014).  
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3.3 Intervenções educativas e de apoio realizadas no pré-natal e seu impacto no estado 

psicológico da parturiente e em variáveis perinatais 

 

 A demanda por qualidade máxima do cuidado suscita nos profissionais de saúde a 

necessidade de assegurar a implementação de uma Prática Baseada em Evidências científicas 

(PBE). Um dos propósitos da PBE é encorajar a utilização de resultados de pesquisa junto à 

assistência à saúde prestada nos diversos níveis de atenção, reforçando a importância da 

pesquisa para a prática clínica (LOBIONDO-WOOD; HARBER, 2006).  

 A revisão sistemática é definida como método de escolha para a PBE, como a que 

combina evidências de múltiplos estudos que focalizam um problema específico 

(WHITTEMORE; KNAFL, 2005). Além de proporcionar uma síntese do estado do 

conhecimento de um determinado assunto, a revisão sistemática pode apontar lacunas a serem 

preenchidas com a realização de novos estudos (POLIT; BECK, 2011). 

 Considerando as recomendações de Cullum et al. (2010) para a realização de uma 

revisão sistemática, formulou-se a seguinte questão a fim de nortear a busca na literatura: Qual 

o impacto de intervenções educativas e de apoio, realizadas no pré-natal, no estado psicológico 

da parturiente e em variáveis perinatais? 

 Para esta revisão, foram realizadas as seguintes etapas: identificação do tema e seleção 

da hipótese ou questão de pesquisa; estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de 

estudos; definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados/ categorização 

dos estudos; avaliação dos estudos incluídos na revisão; interpretação dos resultados e, por fim, 

a apresentação da revisão/síntese do conhecimento (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

A busca ocorreu nas bases de dados LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde), PUBMED (Public/Publish Medline), CINHAL (Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature), SCOPUS e COCHRANE. A amostra do estudo foi 

composta por artigos que atendessem aos seguintes critérios de inclusão: ser artigo de pesquisa 

completo, estar disponível eletronicamente, estar publicado em inglês, português ou espanhol, 

ter nível de evidência 1 ou 2 e publicação entre 2010 e 2015. 

Considerou-se nível de evidência 1, as revisões sistemáticas ou meta-análises de ensaios 

clínicos randomizados controlados relevantes ou provenientes de diretrizes clínicas baseadas 

em revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados controlados, e de nível 2, as 

evidências foram derivadas de pelo menos um ensaio clínico randomizado controlado bem 

delineado (MELNYK; FINEOUT-OVERHOLT, 2005). 
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Para uma maior amplitude dos resultados, realizou-se duas buscas na literatura: a 

primeira guiada pelas seguintes palavras-chave: atividades educativas (educational activities), 

atenção pré-natal (prenatal care) e estudos de intervenção (intervention studies); a segunda, 

guiada pelas palvaras-chave: educação pré-natal (prenatal education) e parto (childbirth). A 

busca ocorreu no mês de março de 2015 e, ao final, obteve-se uma amostra de 15 artigos 

(Quadro 3). 

Quadro 3. Seleção dos artigos de pesquisa nas bases de dados Lilacs, Pubmed, Cinahl, Scopus 
e Cochrane, de acordo com os critérios de inclusão propostos. Fortaleza-CE, 2015. 
  
Busca e seleção dos 
artigos 

Lilacs1,4  Pubmed2,5 Cinahl2,5 Scopus3,5 Cochrane3,5 Total 

Produção encontrada 22 31 106 256 4.931 45 47 286 5 122 5851 
Outros idiomas - - - - 197 5 3 30 - - 235 
Não aborda a temática 
do estudo 

20 27 92 216 4.673 24 35 202 4 100 5389 

Não possui 
intervenção de 
preparação para o 
parto 

- - 10 17 27 7 3 31 - 20 115 

Não está disponível 
eletronicamente 

- - - 2 1 - - 1 - - 4 

Repetido - - - 5 1 1 3 - 1 - 11 
Não possui nível de 
evidência 1, 2 ou 3 

2 4 3 13 28 8 3 18 - - 79 

Protocolo de Pesquisa    1    2   3 
TOTAL 

SELECIONADO 
- - 1 2 4 - - 2 - 2 11 

 
1. Atividades educativas and atenção pré-natal 
2. Educational activities and prenatal care and intervention studies 
3. Educational activities and prenatal care  
4. Educação pré-natal and parto 
5. Prenatal education and childbirth 
 

Vale ressaltar que, durante o processo de busca, foi verificada uma grande quantidade 

de intervenções educativas durante o pré-natal que abordavam temáticas específicas tais como: 

amamentação, fumo, drogas, depressão, controle de peso, imunização, diabetes, suplementos 

vitamínicos e prevenção de transmissão vertical. Tais estudos foram excluídos por não 

apresentarem intervenções de preparação para o parto. Apesar da importância do exercício 

físico durante a gestação e nos programas de preparação para o parto, assim como a influência 

do mesmo sobre variáveis perinatais, os estudos de intervenção que avaliavam somente a prática 

de exercício físico durante a gestação não foram inclusos, pois avaliavam os mesmos de forma 

dissociada das intervenções educativas. 
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Além disso, vários ensaios clínicos que avaliavam a utilização de estratégias educativas 

não mensuravam o impacto das mesmas em variáveis relacionadas ao parto, sendo a avaliação 

final realizada ainda no período gestacional. Outros ainda, realizavam a avaliação final no pós-

parto, entretanto, não tinham em seus resultados variáveis perinatais ou outras variáveis 

diretamente relacionadas ao parto (avaliavam nível de ansiedade, apoio social, depressão, 

prática da amamentação, entre outras). 

Como apresentado no Quadro 3, vários estudos não eram randomizados ou não 

apresentavam níveis de evidência 1 ou 2, sendo assim excluídos da amostra. O Quadro 4 traz a 

descrição dos estudos selecionados segundo base de dados, título, autor, ano de publicação e 

periódico. 

Quadro 4. Descrição dos artigos de pesquisa selecionados nas bases de dados Scopus, Cinahl, 
Pubmed e Cochrane. Fortaleza-CE, 2015. 
 

BASE DE 
DADOS 

TÍTULO DA 
PRODUÇÃO 

ENCONTRADA 

AUTOR/ 
ANO 

PERIÓDICO ARTINGOS 
SELECIONADOS 
ORIUNDOS DE 

REV. SIST. 
Scopus Antenatal psychosomatic 

programming to reduce 
postpartum depression 
risk and improve 
childbirth outcomes: a 
randomized controlled 
trial in Spain and France 

Collado et al. 
(2014) 

BMC 
Pregnancy and 

Childbirth 

- 
 
 
 

 

Fear of childbirth in 
expectant fathers, 
subsequent childbirth 
experience and impact of 
antenatal education: 
subanalysis of results 
from a randomized 
controlled trial 

BERGSTRÖM 
et al. 

(2013) 

AOGS - 

Cinahl The effectiveness of a 
Chinese midwives' 
antenatal clinic service on 
childbirth outcomes for 
primipare: a randomised 
controlled trial. 

GU et al. 
(2013) 

International 
Journal of 
Nursing 
Studies 

- 

Effects of a psychosocial 
couple-based prevention 
program on adverse birth 
outcomes. 

FEINBERG  
et al. 

(2015) 

Matern Child 
Health J 

- 

A systematic review 
comparing group prenatal 
care to traditional prenatal 
care. 

LATHROP 
 (2013) 

Nursing for 
Women’s 

Health 
 

Ickovics et al. 
(2007), Ford et al. 

(2002) e Hoyer et al. 
(1994). 
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Effect of scaling up 
women's groups on birth 
outcomes in three rural 
districts in Bangladesh: a 
cluster-randomised 
controlled trial. 

AZAD et al. 
(2010) 

Lancet - 

Pubmed Evaluation of a birth 
preparation program on 
lumbopelvic pain, urinary 
incontinence, anxiety and 
exercise: a randomized 
controlled trial. 

MIQUELUTTI;  
CECATTI; 
MAKUCH 

(2013) 

BMC 
Pregnancy and 

Childbirth 

- 

Randomised trial of 
structured antenatal 
training sessions to 
improve the birth process. 

MAIMBURG  
et al. 

(2010) 

BJOG - 

Home based educational 
intervention to improve 
perinatal outcomes for a 
disadvantaged 
community: a randomised 
control trial 

DOYLE et al. 
(2014) 

European 
Journal of 

Obstetrics & 
Gynecology 

and 
Reproductive 

Biology 

- 

Cochrane 
Library 

Group versus 
conventional antenatal 
care for women 

HOMER 
 et al. 
(2012) 

Cochrane 
Database Syst 

Rev 

Jafari et al. (2010) e 
Kennedy et al. 

(2011) 

Non-clinical interventions 
for reducing unnecessary 
caesarean section. 

KHUNPRADIT  
et al. 

(2011) 

Cochrane 
Database Syst 

Rev 

Fraser et al. (1997), 
Mehdizadeh et al. 

(2005), Montgomery 
et al. (2007), Saisto; 
Salmela-Aro e Nurmi 
(2001), Shorten et al. 

(2005). 

 

Dos onze artigos selecionados, três eram revisões sistemáticas (LATHROP et al., 2013; 

2014; HOMER et al., KHUNPRADIT et al., 2011).  

 Alguns estudos dentro das revisões sistemáticas analisadas não perfaziam os critérios 

de inclusão desta revisão: 

- Revisão sistemática de Lathrop et al. (2013): esta revisão trouxe doze estudos, entretanto, um 

não trazia em seus resultados o impacto da intervenção sobre variáveis perinatais e nove não 

eram do tipo ECR, sendo assim, apenas três estudos foram selecionados: Ickovics et al. (2007), 

Ford et al. (2002) e Hoyer et al. (1994). 

- Revisão sistemática de Homer et al. (2012): estava revisão trouxe quatro estudos, entretando 

um deles é repetido e um não avaliava variáveis relacionadas ao parto, sendo então selecionados 

três para análise: Jafari et al. (2010) e Kennedy et al. (2011). 
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- Revisão sistemática de Khunpradit et al. (2011): esta revisão trouxe dezesseis estudos, 

entretanto, dez destes traziam intervenções direcionadas aos profissionais de saúde e um era 

repetido, sendo assim, foram selecionados para análise seis estudos: Fraser et al. (1997), 

Mehdizadeh et al., (2005), Montgomery et al. (2007), Saisto, Salmela-Aro e Nurmi (2001), 

Shorten et al. (2005). 

 Dessa forma, esta revisão tem uma amostra final de 18 artigos, sendo os mesmos 

agrupados em quatro categorias: Estudos que avaliaram modelos alternativos de atendimento 

pré-natal 7 (38,8%); Estudos que avaliaram modelos de apoio social durante a gestação: 2 

(11,1%); e Estudos que avaliaram programas de preparação para o parto: 9 (50,0%). 

 

3.3.1 Estudos que avaliaram modelos de atendimento pré-natal 

 

 A grande maioria das gestantes recebe atendimento pré-natal através de um modelo 

tradicional, onde em os cuidados são prestados individualmente em uma sala privativa de um 

serviço de saúde. Nesta categoria, foram inclusos modelos de atendimento pré-natal que 

enfatizaram a criação de um ambiente positivo para aprendizado, fazendo do acompanhamento 

pré-natal um espaço para a realização de orientações, troca de experiências e aprendizagem 

coletiva, em oposição ao modelo tradicional de atendimento pré-natal através de consultas 

individualizadas em consultórios privativos.  

A avaliação de programas de atendimento pré-natal em grupo é trazida em cinco estudos 

(ICKOVICS et al. 2007; FORD et al. 2002; HOYER et al.,1994; JAFARI et al., 2010; 

KENNEDY et al. 2011), um estudo trouxe a avaliação do atendimento pré-natal através de um 

programa de visita domiciliar (DOYLE et al., 2014) e outro um serviço realizado por dez 

parteiras treinadas que acompanhavam a gestante desde o pré-natal até o momento do parto, em 

complemento à consulta médica (GU et al., 2013). 

Dentre os modelos de assistência pré-natal trazidos nos estudos, está o atendimento pré-

natal em grupo, em especial, o Centering Pregnancy, modelo desenvolvido no início da década 

de 90 por Sharon Schindler Rising, uma conceituada enfermeira obstetra. Esse modelo 

incorpora os três componentes da assistência pré-natal: educação, avaliação de riscos e suporte 

de cuidados, encorajando as mulheres a assumir a responsabilidade pela sua própria saúde 

(ROTUNDO, 2011).  Após a visita pré-natal inicial, as mulheres são alocadas em grupos com 

base na sua Data Provável do Parto (DPP). Esta alocação ocorre, geralmente, entre 12 e 16 

semanas. Cada grupo é formado por 8 a 10 mulheres, as quais se encontram de 8 a 10 vezes 

durante a gestação, em sessões de 90 a 120 minutos. Inicialmente, ocorre a revisão da história 
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clínica e a realização do exame físico com verificação da altura uterina e batimentos cardíacos 

fetais. Essa avaliação é realizada individualmente, mas em ambiente de grupo. As mulheres são 

educadas a realizarem seu auto monitoramento de pressão arterial e peso, anotando os mesmos 

em cartões individuais. Após a conclusão do exame físico de cada mulher, é iniciada a discussão 

em grupo, facilitada por um prestador de cuidados à saúde. Estas discussões fornecem às 

mulheres a oportunidade de compartilhar suas experiências em um clima de apoio e a capacitá-

las para lidar de maneira positiva com as mudanças durante o período gestacional (RISING; 

POWELL-KENNEDY; KLIMA, 2004).  

Em virtude da sua grande utilização e expansão em vários países do mundo, o 

atendimento pré-natal em grupo, mais especificamente o modelo Centering Pregnancy tem sido 

objeto de investigação em vários estudos. Em coorte retrospectiva realizada com 247 gestantes 

que tiveram atendimento pré-natal no modelo Centering Pregnancy e 240 que tiveram pré-natal 

individual, verificou-se que as mulheres do pré-natal em grupo tinham maiores chances de dar 

à luz por via vaginal (ORa 2,57; IC 95%:1,23-5,36) e menor chance de ter um ganho ponderal 

de peso abaixo do recomendado no período gestacional (ORa 0,41; IC 95%:0,22-0,78). Outra 

coorte retrospectiva com 316 gestantes no grupo Centering Pregnancy comparadas a 3.767 

gestantes no modelo individual, verificou-se uma melhora na taxa de nascimento prematuro 

(ORa 0,53; IC 95%:0,34-0,81) (TRUDNAK et al., 2013; PICKLESIMER et al., 2012).   

O cuidado pré-natal em grupo é considerado uma modalidade segura de atendimento à 

gestante de baixo risco. Revisão sistemática realizada com quatro estudos envolvendo 2.350 

mulheres revelou que o cuidado pré-natal em grupo é visto positivamente pelas mulheres, não 

havendo resultados adversos para as mulheres e seus bebês (HOMER et al., 2012). O Colegiado 

Americano de Enfermeiras Obstetras emitiu uma declaração encorajando a implantação e 

realização de pesquisas sobre modelos eficazes de grupos de assistência pré-natal (AMERICAN 

COLLEGE OF NURSE-MIDWIVES, 2010).  

A visita domiciliar também tem sido um modelo de atendimento pré-natal bastante 

utilizado, sendo um espaço de promoção da saúde materna e infantil, principalmente para 

gestantes de alto risco acompanhadas em ambulatórios especializados e gestantes de maior 

vulnerabilidade social. Revisão integrativa realizada com 28 estudos que comparavam mulheres 

que receberam e não receberam visita domiciliar no pré-natal, 5 (21%) encontraram um efeito 

positivo na idade gestacional e 17 (41%) um efeito positivo no peso ao nascer, além disso, a 

maioria dos estudos demostrou resultados favoráveis a essa modalidade pré-natal (p:0,04) 

(ISSEL et al., 2011). 
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Um estudo realizado na China avaliou um modelo de clínica pré-natal realizada por 

parteiras (na China, não existe nível superior para obstetriz), neste modelo é estabelecido um 

vínculo com a gestante, proporcionando um cuidado continuado durante o período pré-natal, 

parto e puerpério. Cada vez que a mulher comparecia à clínica pré-natal para consulta com o 

obstetra, ela e o esposo também eram atendidos pela parteira, a partir da 29ª semana de idade 

gestacional (GU et al., 2013).  

O programa era assim delineado:  

- Atuação do médico obstetra: 16–24 semanas (consultas mensais), 24–28 (consultas a 

cada três semanas), 28–34 semanas (consultas a cada duas semanas), 35–40 semanas (consultas 

semanais), >40 semanas (consultas a cada três dias).  

- Atuação da parteira: 

29-30 semanas: estabelecimento de relações entre a parteira e a mulher, levantamento 

da história clínica e obstétrica; 

32 semanas: inquéritos sobre as intenções de parto, explicando as vantagens do parto 

vaginal. Realização do plano de parto: ambiente, opções de analgesia. Orientações sobre 

amamentação. 

34-35 semanas: introdução ao ambiente do trabalho de parto, apresentação da sala de 

parto através de imagens; sinais do início do trabalho de parto; como lidar com a ruptura das 

membranas; preparação do corpo e da mente para o nascimento; 

36 semanas: introdução aos métodos de enfrentamento das três etapas de trabalho 

através de vídeos e apresentações; explicação sobre analgesia peridural; demonstrações e 

instruções do método Lamaze (ferramentas para aliviar o desconforto e conservação de energia, 

a fim de controlar a dor enquanto ocorre o parto); e apresentação de vídeos. 

37 semanas: explicações sobre o cuidado um para um durante o parto e a importância 

da participação dos pais na gravidez e no parto; 

38-40 semanas: instruções sobre cuidados no puerpério, incluindo assistência 

psicológica, observação de contrações uterinas e lóquios, cuidados com as mamas, alimentação 

da puérpera e do bebê.  

Exame físico: palpação abdominal e avaliação do tamanho fetal. 

Início do trabalho de parto: recebimento de cuidado contínuo um-para-um, pela mesma 

parteira, durante o trabalho de parto e parto.    

Os estudos verificaram a influência dessas modalidades de atendimento pré-natal sobre 

as seguintes variáveis: 
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Variáveis relacionadas ao período gestacional: maior conhecimento (p<0,001) e 

confiança da gestante para o parto (p<0,001) (ICKOVICS et al., 2007), menor média de tempo 

para o tratamento de ITU (p:0,001; IC 95%: -3.3, -1.8) e de infecções vaginais (p:0,00; IC 95%: 

-4.7, -1.6) (JAFARI et al., 2010).  

Variáveis perinatais: tiveram maior idade gestacional, redução de 33% no risco de 

ocorrência de parto prematuro (p:0,045; IC 95%: 0,44 - 0,99) (HOYER et al., 1994), redução 

no número de cesarianas: no estudo de Jafari et al. (2010) (p:0,031; IC 95%: 0,55-0,89), de Gu 

et al. (2013) (p:0,019; IC 95%: -41,60 a -3,69) e de Doyle et al. (2014) (15,1% vs 25,0%; OR 

0,53; p <0,05; IC 95%: 0,27-1,07);  maior taxa de início espontâneo do trabalho de parto (69,8% 

vs 58.0%; OR 1,67; p<0,05; IC 95%: 0,94-2,97) (GU et al., 2013); melhores peso ao nascer: no 

estudo de Ford et al. (2014) houve uma menor taxa de baixo peso ao nascer (6,6% vs 12,5%, 

p: 0,08) e no estudo de Jafari et al. (2010) recém-nascidos com maior peso ao nascer (p:0,011; 

IC 95%: 20,7- 154,7). 

Variáveis relacionadas ao estado psicológico da parturiente: menores níveis de 

ansiedade (p<0,001; IC 95%: -11,25 a -3.45) e maiores níveis de satisfação com a experiência 

perinatal (p<0,001; IC 95%: -1,40 a -0,65) (GU et al., 2013); 

Variáveis relacionadas ao puerpério e cuidados com o bebê: maior prática de 

amamentação (p<0,001) (ICKOVICS et al., 2007); menor intervalo de tempo para a primeira 

amamentação (p:0,032; IC 95%: -3,3 a -0.1), maior taxa de amamentação exclusiva dois meses 

após o parto (p:0,00; IC 95%: 2,17-3,12), menor utilização de chupeta (p:0,003; IC 95%: -0,19 

a 0,61) e maior utilização de método anticoncepcional após o parto (p:0,013; IC 95%: 1,12 a 

2.89) (JAFARI et al., 2010). 

Modelos inovadores de cuidados pré-natal que envolvam estratégias educativas, 

construção de vínculo e aprendizagem coletiva possuem o potencial de melhorar os resultados 

para as mulheres e bebês, sendo assim, ambientes de atuação a serem explorados pelo 

enfermeiro obstetra.  

O Quadro 5 apresenta as características dos estudos que realizaram a avaliação de 

modelos alternativos de atendimento pré-natal.  
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Quadro 5. Características dos ECRs que avaliaram modelos de atendimento pré-natal. Fortaleza-CE, 2015. 
 

Ensaio 
Clínico 

País Sujeitos Intervenção Principais Resultados 

ICKOVICS 
 et al.  
(2007) 

EUA ECR com 1.047 
gestantes (40% IC, 
30% grupo CP e 
30% CP Plus). 

Grupo pré-natal no modelo Centering Pregnancy (CP) e 
Grupo Centering Pregnancy Plus (CP+), o qual acrescenta a 
construção de competências específicas nas áreas de 
prevenção do HIV/IST, incluindo assertividade e habilidades 
de negociação. 

Mulheres que realizaram pré-natal em grupo tiveram redução 
de 33% no risco de ocorrência de parto prematuro (0,045; IC 
95%: -0.44 a -0.99), eram menos propensas a ter cuidado pré-
natal abaixo do ideal (p<0,001), tiveram um melhor nível de 
conhecimento durante o pré-natal (p<0,001), se sentiram mais 
preparadas para o parto (p<0,001) e tiveram uma maior 
prática de amamentação (p<0,001).  
Não houve diferença estaticamente significante para: peso ao 
nascer, escores de Apgar e custos da assistência pré-natal. 

FORD 
et al. 

(2002) 

EUA ECR com 165 
gestantes GI e 117 
no GC 

Atendimento pré-natal com grupo de adolescentes. Além da 
avaliação clínica era realizada atividade educativa 
(informações sobre hábitos alimentares saudáveis durante a 
gravidez, a importância do exercício e um estilo de vida 
saudável, preparação para o parto, sinais de trabalho, cuidados 
com o recém-nascido e a importância do cuidado pré-natal e 
pós-parto para o bebê).  

As mães do grupo experimental tiveram uma menor taxa de 
baixo peso ao nascer (6,6% vs 12,5%, p: 0,08).  

HOYER 
et al. 

(1994) 

EUA ECR com 65 
gestantes 
adolescentes 

Grupo pré-natal de gestantes adolescentes. Adolescentes do grupo experimental apresentaram maior 
idade gestacional. Não houve diferença significativa na taxa 
de nascimento prematuro entre o GI e o GC. 

JAFARI  
et al.  

(2010) 

Iran ECR com 344 no 
GI e 334 no GC  

Atendimento pré-natal em grupo, sendo um ou dois grupos 
iniciados a cada mês. Cada grupo era composto por 8 a 10 
mulheres que se reuniam 10 vezes durante a gestação, em 
sessões de 90 a 120 minutos. Eram realizados cuidados 
clínicos e sessões educativas em ambiente de grupo.  

Gestantes do GI tiveram menor média de tempo para o 
tratamento de ITU (p:0,00; IC 95%: -3.3 a -1.8) e de infecções 
vaginais (p:0,001; IC 95%: -4.7 a -1.6), recém-nascidos com 
maior peso (p:0,011; IC 95%: 20.7-154.7), menor número de 
cesarianas (p:0,031; IC 95%: 0.55-0.89),  menor intervalo de 
tempo para a primeira amamentação (p:0,032; IC 95%: -3.3 a 
-0.1), maior taxa de amamentação exclusiva dois meses após 
o parto (p:0,001; IC 95%: 2.17-3.12), menor utilização de 
chupeta (p:0,003; IC 95%: -0.19 a 0.61) e maior utilização de 
método anticoncepcional após o parto (p:0,013; IC 95%: 1.12 
- 2.89). 
Não houve diferença estatisticamente significante para: baixo 
peso ao nascer, parto prematuro, redução da altura uterina, 
morte perinatal, ITU, infecção vaginal e ruptura prematura 
das membranas. 
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KENNEDY 
et al. 

(2011) 
 
 

EUA 160 gestantes no 
GI e 162 no GC 

O atendimento pré-natal em grupo consistia em nove visitas e 
uma reunião pós-parto, conduzidas como sessões de grupo 
com um mínimo de 6 e máximo de 12 mulheres por grupo. 
Para cada mulher, foi mostrado como registrar seu peso, 
pressão arterial e registrar os achados em seu cartão pré-natal. 
Durante cada sessão, havia um discursão sobre temas 
específicos da gestação, educação em saúde ou questões 
levantadas pelas mulheres. Tudo isso ocorreu dentro um 
espaço grupo privado reservado para a sessão. Se fosse 
identificado algum problema, a gestante era encaminhada 
para o profissional especializado. Nutricionista, especialistas 
em saúde mental, consultores de lactação e fisioterapeutas, 
foram convidados a abordar o grupo de questões, dependendo 
do conteúdo educacional planejado. A intervenção foi 
baseada na teoria do apoio social. 

Variáveis perinatais e saúde da criança: o GI foi menos 
propício à utilização de analgesia epidural (p: 0,008; IC 95%: 
1,21-3,61). Não houve diferença estatisticamente significante 
para: indução do trabalho de parto, analgesia com narcóticos, 
episiotomia, tipo de parto, idade gestacional no momento do 
parto, parto prematuro, baixo peso ao nascer e Apgar.  
Resultados familiares: não foi encontrada diferença 
estatisticamente significante para o número de dias perdidos 
de trabalho, estresse ou apoio social percebido, na 
identificação de sintomas depressivos.  As mulheres em GPC 
foram significantemente menos propensas a relatar 
sentimento de culpa ou vergonha (p:0,04).  
 

DOYLE 
 et al.  
(2014) 

Irlanda ECR com 115 
mulheres no GI e 
118 no GC. 

Programa de visita domiciliar Preparing for Life (PFL). 
Visitas domiciliares de aproximadamente uma hora, realizada 
por profissionais qualificados, tendo o mesmo instrutor em 
todas as visitas, nas quais era realizada a avaliação gestacional 
e pré-parto e abordado temas como a preparação para o 
nascimento, o apoio social, uso de substâncias e alimentação 
saudável, apoio em torno das ansiedades e preocupações em 
torno da gravidez. O grupo intervenção recebeu, em média, 
seis visitas desde a entrada no programa até o parto 

Mulheres do GI tinha maior taxa de início espontâneo do 
trabalho de parto (69,8% vs 58.0%; OR 1,67; p<0,05; IC 
95%: 1,94-2,97) e menores taxas de cesariana (15,1% vs 
25,0%; OR 0,53; p <0,05; IC 95%: 0,27-1,07).  
Não houve diferença estatisticamente significante para: parto 
instrumental, peso ao nascer, idade gestacional, 
prematuridade e Apgar. 

GU 
et al. 

(2013) 

China ECR com 55 
gestantes no GI e 
55 no GC 

Serviço oferecido por dez enfermeiras obstetras treinadas. 
Cada vez que a mulher comparecia à consulta pré-natal com 
o obstetra, havia também uma consulta com a parteira, em 
companhia do esposo. Durante a consulta pré-natal, a parteira 
checava exames, realizava exame clínico, elaborava o plano 
de parto juntamente com os pais e fornecia informação e apoio 
aos mesmos. A parteira também acompanhava o trabalho de 
parto da mulher (escala de plantão), caso a mesma não 
estivesse disponível no momento do parto, o apoio era 
realizado por outra parteira associada. 

Mulheres do GI foram menos propensas a ter cesariana em 
comparação com mulheres do GC (p:0,019; IC 95%: -41,60 a 
-3,69), tiveram menores níveis de ansiedade (p<0,001; IC 
95%: -11,25 a -3.45), maior satisfação com a experiência 
perinatal (<0,001; IC 95%: -1,40 a -0.65) e maior satisfação 
com o serviço pré-natal (x²:10,06; p:0,007).  
Não houve diferença estatisticamente significante: escores de 
Apgar, fluxo de sangramento 2 h pós-parto. 
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3.3.2 Estudos que avaliaram modelos de apoio social durante a gestação 

  

 O apoio social aumenta as probabilidades de uma transição bem-sucedida para a 

parentalidade (AZAD et al., 2010). 

 O apoio dos parceiros é uma influência fundamental sobre a saúde mental materna 

(HARMON; PERRY, 2011). Relações de coparentalidade, sobretudo durante a gestação do 

primeiro filho, muitas vezes são geradas em meio a certo grau de estresse. Nesse sentido, 

estratégias que tornem esse relacionamento mais tranquilo para a resolução de conflitos podem 

ser incorporadas aos programas universais de educação pré-natal e preparação para o parto já 

existentes. Intervenções positivas no início da coparentalidade podem ter benefícios em curto 

prazo (saúde mental do casal) e em longo prazo (maior competência para lidar com problemas 

emocionais/comportamentais durante o cuidado com a criança e melhor relacionamento 

familiar) (FEINBERG; JONES; KAN, 2010). 

 No estudo de Feinberg et al. (2015), foi realizada a avaliação de um programa de 

paternidade para casais com foco coparentalidade, denominado Fundações Familiares (FF). As 

FFs consistem em uma série de aulas para casais que terão o primeiro filho e têm como objetivos 

principais a redução do estresse e da depressão materna. Os encontros são focados na autogestão 

emocional, gestão de conflitos, resolução de problemas, estratégias de comunicação e de apoio 

mútuos que promovam a parentalidade positiva conjunta de uma criança, sendo realizados no 

último trimestre da gestação e nos primeiros seis meses pós-parto. 

A ausência de apoio social pode tornar gestantes mais suscetíveis à ocorrência de 

transtornos como a depressão. Como estratégia de apoio social, estudo de Azad et al. (2010) 

trouxe a avaliação de grupos comunitários, que eram realizados por facilitadores treinados, com 

o apoio de supervisores locais (para ajudar na preparação das reuniões e no contato com líderes 

comunitários). O ciclo de ação comunitária consistia em: 1. Identificar e priorizar dificuldades; 

2. Planejar estratégias (como abordar o problema e envolver a comunidade) e realizar encontros 

na comunidade; 3. Colocar as estratégias em prática; e 4. Avaliar o efeito.  Nesse estudo, os 

grupos comunitários não reduziram significativamente a mortalidade neonatal, sendo isso 

atribuído a limitações como baixo número de facilitadores (o ideal seria no máximo nove grupos 

mensais por facilitador), especificidades culturais (algumas mulheres relatavam problemas com 

as sogras e com os esposos para participar do grupo), poucos recursos para a mobilização da 

comunidade, entre outros. Em divergência aos achados neste estudo, ocorreram grandes 

reduções na mortalidade neonatal em estudos semelhantes realizados no Nepal e na Índia 

(MANANDHAR et al., 2004; TRIPATHY et al., 2010). 



42 
 

Entre os estudos apresentados neste capítulo, verificou-se a influência das intervenções 

sobre variáveis perinatais: redução no número de cesarianas (p<0,05; IC 95%: 0,149-0,862) e 

o impacto dos altos níveis de cortisol na gestação sobre o peso ao nascer, idade gestacional e 

estadia do RN no hospital foram amenizados de forma significativa (p<0,05) (FEINBERG et 

al., 2015).  No estudo de AZAD et al. (2010) não houve diferença estatisticamente significante 

para a mortalidade neonatal, mortalidade materna, parto institucional, parto domiciliar e 

aleitamento materno exclusivo 

Dois estudos abordaram estratégias de apoio parental/social para promover o 

empoderamento e desenvolver mecanismos de suporte (Quadro 6). 
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Quadro 6. Características dos ECRs que avaliaram modelos de apoio social durante a gestação. Fortaleza-CE, 2015. 
 

Ensaio 
Clínico 

País Sujeitos Intervenção Principais Resultados 

FEINBERG  
et al. 

(2015) 

EUA ECR com 76 gestantes no GI e 71 
no GC 

Fundações Familiares (programa de paternidade para casais com 
foco coparentalidade). A intervenção consistiu de nove encontros, 
com quatro aulas semanais realizados durante o segundo ou 
terceiro trimestre de gestação e quatro aulas semanais realizadas 
nos primeiros seis meses pós-parto.  

Mulheres do GI tiveram menor risco 
de cesariana (p<0,05; IC 95%: 0,149-
0,862), mas não houveram efeitos 
principais sobre outros resultados 
adversos no parto. 
As fundações familiares amenizaram 
de forma significativa (p<0,05) o 
impacto dos altos níveis de cortisol na 
gestação sobre o peso ao nascer, idade 
gestacional e estadia do RN no 
hospital.  

AZAD  
et al. 

(2010) 

Bangladesh ECR em 18 bairros de três 
distritos foram randomizados 
(nove para o GI e nove para o 
GC). 36.113 nascimentos forma 
monitorados (17.514 no GI e 
18.599 no GC).  

As facilitadoras dos grupos visitavam domicílios de mulheres 
casadas em idade reprodutiva. Ao longo do tempo, juntaram-se 
aos grupos avós, adolescentes e outras mulheres que tinham 
interesse em participar. O grupo era moderado por uma mulher da 
comunidade local, sendo cada facilitador responsável por 18 
grupos, podendo recrutar supervisores locais para ajudar na 
preparação das reuniões e no contato com líderes comunitários. 
Ciclo ação comunitária: 1. Identificar e priorizar dificuldades; 2. 
Planejar estratégias (como abordar o problema e envolver a 
comunidade) e realizar encontros na comunidade; 3. Colocar as 
estratégias em prática; 4. Avaliar o efeito.  

Não houve diferença estatisticamente 
significante para as variáveis: 
mortalidade neonatal, mortalidade 
materna, parto institucional, parto 
domiciliar e aleitamento materno 
exclusivo. 
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3.3.3 Estudos que avaliaram programas de preparação para o parto 

 

A educação pré-natal tem como objetivo global a prestação de instruções e 

desenvolvimento de estratégias para lidar com gravidez, parto e paternidade (BRIXVAL et al., 

2014). As aulas de educação pré-natal em grupos de pequenos participantes podem possibilitar 

a criação de um ambiente que permite a discussão de sentimentos e preocupações entre os pais. 

Além disso, pode reforçar a consciência dos pais quanto á utilização de recursos próprios, 

fornecendo-lhes estratégias para a resolução de problemas e para aquisição de competências 

importantes para lidar com o nascimento e paternidade (IP; TANG; GOGGINS, 2009). 

Os programas de preparação pré-natal envolvem diversas técnicas e atividades 

realizadas por diferentes profissionais de saúde, tendo como objetivos principais: promover 

práticas saudáveis, minimizar a ansiedade excessiva e evitar/minimizar o desconforto durante 

a gestação e parto. Esses programas incluem atividades educativas, exercício físico e técnicas 

psicoprofiláticas (MIQUELUTTI; CECATTI; MAKUCH, 2013).  

Os programas utilizados durante o pré-natal trazidos neste capítulo abordam: sessões 

educativas (individuais/grupais) com protocolos estruturados (MIQUELUTTI; CECATTI; 

MAKUCH, 2013; MAIMBURG et al., 2010; BERGSTRÖM et al., 2013; FRASER et al., 1997; 

MEHDIZADEH et al., 2005; COLLADO et al., 2014); programas psicossomáticos para 

gestantes e parceiros com medo do parto ou com risco de depressão pós-parto (COLLADO et 

al., 2014; BERGSTRÖM et al., 2013; SAISTO; SALMELA-ARO; NURM, 2001); panfleto 

educativo (FRASER et al., 1997); website (MONTGOMERY et al., 2007); fornecimento de 

informações aliada à construção de árvore de decisão (MONTGOMERY et al., 2007); 

intervenções de incentivo ao parto normal para gestantes com cesárea anterior (FRASER et al., 

1997; SHORTEN et al., 2005); e livreto educativo para decisão informada sobre parto normal 

e cesariana (SHORTEN et al., 2005). 

Estudos verificaram a influência de programas utilizados durante o pré-natal sobre as 

seguintes variáveis: 

Variáveis relacionadas ao período gestacional: maior prática de exercícios durante a 

gestação (p:0,009), menor o risco de incontinência urinária em gestantes com 30 semanas de 

gestação (42.7% vs 62.2%; RR 0,69; IC 95%: 0,51-0,93) e com 36 semanas de gestação (41.2% 

vs 68.4%; RR 0.60; IC 95%: 0,45-0,81) (MIQUELUTTI; CECATTI; MAKUCH, 2013); 

gestantes mais passíveis de compreenderem os sintomas da gravidez (p:0,05), as informações 

recebidas (p:0,02), atitudes em relação ao parto (p:0,05), para expressar seus sentimentos 

(p:0,04) e para comunicar-se com o bebê  (p: 0,05) (COLLADO et al., 2014); menor incidência 
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de dor lombar, dor pélvica e cefaleia (p<0,05) (MEHDIZADEH et al., 2005); níveis menores 

de ansiedade (p:0,01)  (MONTGOMERY et al., 2007); maiores níveis de conhecimento 

(p<0,001) nos estudos de Montgormery et al. (2007) e de Shorten et al. (2005) (p<0,001; IC 

95%: 1,15-2,35); menores níveis preocupações relacionadas ao parto (p:0,022) (SAISTO; 

SALMELA-ARO; NURM, 2001); redução no conflito decisional no estudo de Montgomery et 

al. (2007) através das intervenções programa de informação (RR0,31; IC 95%: 0,22-0,51) e 

análise de decisão (RR0,24; IC 95%: 0,09-0,39) e no estudo de Shorten et al. (2005) (p <0,05); 

melhores expectativas em relação ao parto (p<0.01) e menores níveis de medo para o parto 

vaginal (p:0,01) (WERNER et al., 2013). 

Variáveis perinatais: as mulheres chegaram com maior frequência à maternidade 

durante a fase ativa do trabalho de parto (dilatação cervicação maior que 3cm) (52,3% vs 

36,0%; RR:1,45; IC 95%: 1,26-1,65) e tiveram menor frequência de analgesia epidural (34,8% 

vs 41,2%; RR: 0,84; IC 95%: 0,73-0,97) (MAIMBURG et al., 2010); menores taxas de parto 

prematuro (4,4% vs 22,4%; p:0,003) e maior peso ao nascer (GI: 3.301,87 g (DP = 506,65) vs 

GC: 3019,01 g (DP =668,83); p: 0,01) (COLLADO et al., 2014); menor incidência de partos 

com distócias e cesarianas (p:0,044) (MEHDIZADEH et al., 2005); e menor duração do 

trabalho de parto (6,8 +/- 3,8 horas vs 8,5 +/- 4,8 horas; p:0,039) (SAISTO; SALMELA-ARO; 

NURM, 2001). 

Variáveis relacionadas ao estado psicológico da parturiente/acompanhante: os 

parceiros 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). 

Variáveis relacionadas ao puerpério e cuidados com o bebê: maior redução nos 

sintomas depressivos pós-parto (p:0,01) (COLLADO et al., 2014). 

Os achados demonstram certa associação com o modelo obstétrico psicoprofilático de 

Lamaze, o qual supõe que a educação durante o pré-natal está associada com efeitos benéficos 

sobre as seguintes variáveis: maior proporção de mulheres chega ao hospital na fase ativa do 

parto em trabalho de parto estabelecido em oposição às que chegam com sintomas inespecíficos 

ou falso trabalho de parto; menor utilização de  anestesia epidural durante a fase ativa do 

trabalho de parto; menor ansiedade e maior satisfação com o processo de nascimento (PAZ-

PASCUAL et al., 2008). 

Entre as intervenções aqui apresentadas, percebe-se a utilização de estratégias 

específicas para a promoção da saúde mental das gestantes e seus parceiros. A psicoterapia é a 

reflexão ativa da ação, a qual se destina a ensinar o paciente a ver o problema de uma maneira 
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diferente (autorreflexão) e a mudar seus procedimentos particulares para resolver o problema-

alvo, através de exercícios comportamentais e cognitivos (SAISTO; SALMELA-ARO; NURM, 

2001). Dessa maneira, as especificidades dos programas psicossomáticos são: a preparação para 

a paternidade e não apenas para o parto, que (embora, obviamente, um importante evento para 

os pais) é considerado como apenas o primeiro passo do período perinatal; preparação geral 

para ambos os pais e não só uma intervenção para as mulheres; base fundamental da própria 

abordagem: uma abordagem psicossomática global versus o pré-natal psicoprofilática, 

estimulando cada pessoa a construir o seu próprio modelo de experiência física, emocional e 

social (COLLADO et al., 2014). 

 Também se percebeu a utilização de estratégias educativas para a promoção de parto 

vaginal após cesárea, auxiliando gestantes com cesariana anterior na tomada decisões 

informadas, sobre as possíveis consequências de suas escolhas, riscos e benefícios de cada tipo 

de parto. Sabe-se que, muitas vezes, a decisão não é simples, devendo-se considerar fatores 

como questões familiares e sociais, conselhos médicos e experiência anterior nascimento 

(EDEN et al., 2004). Vale ressaltar que a taxa de cesarianas em países ocidentais vem 

aumentando entre mulheres nulíparas com gestação única e apresentação cefálica (DELBAERE 

et al., 2012). Mulheres que realizaram cesariana, em gestações subsequentes, possuem 70% 

mais chances de realizar nova cesariana. Em mulheres que planejam três ou mais gestações, 

este risco aumenta exponencialmente (MARSHALL; FU; GUISE, 2011). Nesse sentido, as 

estratégias supracitadas assumem notória relevância para a redução da taxa de cesarianas em 

gestações subsequentes. 

 Outro tipo de intervenção amplamente utilizada foram as sessões educativas com temas 

relacionados à gestação, parto e puerpério. Historicamente, o propósito da educação pré-natal 

era a realização de aulas de preparação da gestante para o parto, ensinando-as técnicas de alívio 

da dor durante o parto. Ao longo dos anos, o âmbito dessas sessões educativas tem se 

expandido, incluindo agora a preparação para a gestação, parto e nascimento, os cuidados do 

recém-nascido e o ajuste para a vida familiar com um bebê (CHALMERS; KINGSTON, 2009). 

 Os principais assuntos abordados nas sessões educativas destacadas nos estudos foram:  

- Temática gestação: exercícios para redução da dor lombar, melhora do retorno venoso e 

prevenção da incontinência urinária; anatomia e alterações fisiológicas durante a gestação; 

dieta; e a troca de informações e experiências (MIQUELUTTI et al., 2013; COLLADO et al., 

2014; MEHDIZADEH et al., 2005); 

- Temática parto: palestras e discussões sobre  o processo de nascimento e estágios de parto 

natural; o início do trabalho de parto; a presença do pai e o papel do homem como provedor de 
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suporte durante o parto; procedimentos e intervenções realizados; redução do medo de parto; 

técnicas de respiração para o controle das contrações durante o trabalho de parto; como realizar 

massagens; estratégias de relaxamento como mentalização e de apoio emocional 

(MIQUELUTTI ; CECATTI; MAKUCH, 2013; MAIMBURG et al., 2010; BERGSTRÖM et 

al., 2013; MEHDIZADEH et al., 2005). 

- Temática recém-nascido: palestras e discussões sobre como cuidar de um recém-nascido; 

amamentação; doenças infantis; vacinação e equipamentos e segurança para a criança na vida 

cotidiana (MAIMBURG et al., 2010). 

- Temática parentalidade: discussões sobre a transição para a parentalidade, relações sexuais, 

conflitos no relacionamento parental, o papel dos avós, família e amigos; informações sobre 

licença maternidade, planejamento familiar e depressão pós-parto (MAIMBURG et al., 2010; 

MEHDIZADEH et al., 2005). 

 Observa-se, portanto, que os programas de preparação para o parto utilizaram diversas 

técnicas e modalidades de abordagem à gestante e seu companheiro, desde a realização de 

exercícios, técnicas de relaxamento, repasse de informações, troca de experiências, resolução 

de conflitos e aspectos inerentes à cidadania, contemplando assim, os aspectos físicos, 

emocionais e sociais da gestante. Entretanto, nenhum dos ECRs avaliaram o impacto dessas 

intervenções sobre o apoio prestado pelo acompanhante em sala de parto. 

O Quadro 7 apresenta as características dos estudos que realizaram a avaliação de 

programas utilizados durante o pré-natal. 
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Quadro 7. Características dos ECRs que avaliaram programas de preparação para o parto. Fortaleza-CE, 2015. 
 

Ensaio Clínico País Sujeitos Intervenção Principais Resultados 
Miquelutti; 

Cecatti; 
Makuch 
(2013) 

Brasil ECR com 97 nulíparas no GI 
e 100 no GC 

Sessões de, aproximadamente, nas quais são 
realizados exercícios para redução da dor lombar, 
melhora do retorno venoso, prevenção da 
incontinência urinária e redução da ansiedade 
(treinamento de técnicas de respiração para o 
controle das contrações durante o trabalho de parto; 
técnicas de relaxamento progressivo, massagem e 
mentalização). Foram fornecidas informações sobre 
a prevenção da dor durante a gravidez, o papel do 
assoalho pélvico durante a gravidez, parto e 
puerpério, a fisiologia do trabalho de parto, 
exercícios de respiração para o parto, e as técnicas 
de controle da dor não-farmacológicas durante o 
parto. Os participantes receberam um guia com os 
exercícios a serem realizados diariamente em casa, 
composta por: exercícios de fortalecimento dos 
músculos do assoalho pélvico, exercícios de 
alongamento para reduzir a dor lombar e exercícios 
para melhorar o retorno venoso dos membros 
inferiores, também foram incentivadas a realizarem 
pelo menos 30 minutos. Os encontros foram mensais 
até 30 semanas de gestação, quinzenalmente entre 
31 e 36 semanas e semanal a partir de 37 semanas. 
As reuniões foram conduzidas tanto como grupo 
aberto ou sessões individuais; a modalidade 
dependeu do número de mulheres presentes. 

A participação no GI encorajou a prática de 
exercícios durante a gestação (p:0,009). O risco de 
incontinência urinária no GI foi significante menor 
nas gestantes com 30 semanas de gestação (42.7% vs 
62.2%; RR 0.69; IC 95%: 0.51-0.93) e com 36 
semanas de gestação (41.2% vs 68.4%; RR 0.60; IC 
95%: 0.45-0.81). 
Não houve diferença entre os grupos no nível de 
ansiedade, dor lombopélvica, tipo ou duração do 
parto, e peso ou vitalidade do recém-nascido 
 

Maimburg 
et al. 

(2010) 

Dinamarca ECR com 603 nulíparas no 
GI e 590 no GC. 

O grupo de intervenção recebeu o programa "Ready 
for Child”. O programa compreendeu três módulos, 
cada um com duração de 3 horas. As sessões foram 
realizadas entre 30 e 35 semanas de gestação, sendo 
os parceiros também convidados a participar. Os 
instrutores participaram de três dias de preparação 
para o curso, um dia para cada módulo. 
Módulo nascimento: palestras e discussão de início 
do trabalho, o processo de nascimento, a presença 

Mulheres do GI chegaram com maior frequência à 
maternidade durante a fase ativa do trabalho de parto 
(dilatação cervicação maior que 3cm) (52,3% vs 
36,0%; RR: 1,45; IC 95%: 1,26-1,65); e tiveram 
menor frequência de analgesia epidural (34,8% vs 
41,2%; RR: 0,84; IC 95%: 0,73-0,97); 
Não houve diferença estatisticamente significante 
entre os grupos nas variáveis: nível de medo na 
chegada para o nascimento; utilização de métodos 
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do pai, alívio da dor no parto, os procedimentos e 
intervenções, o medo de parto, e um filme sobre o 
parto.  
Módulo recém-nascido: palestras e discussões sobre 
como cuidar de um recém-nascido, amamentação, 
doenças infantis, vacinação e equipamentos e 
segurança para a criança na vida cotidiana. 
Módulo pai:  palestras e discussões sobre de 
transição para a parentalidade, a licença 
maternidade, as relações sexuais, conflitos no 
relacionamento parental, o papel dos avós, família e 
amigos, e depressão pós-parto. 

farmacológicos (p:0,007) e de métodos não 
farmacológicos (p:0,43) para alívio da dor no parto; 
indução do trabalho de parto (p:0,54); ruptura das 
membranas (p:0,81); utilização de ocitocina (p:0,55); 
cesariana (p:0,45); episiotomia (p:0,19); ocorrência 
de parto espontâneo (62,2% vs 60,5%; RR 1,03; IC 
95%: 0,94-1.13); peso ao nascer, idade gestacional; 
Apgar e bioquímica sanguínea do RN; e na 
experiência de parto conforme relatado pelas 
mulheres 6 semanas pós-parto. 

Bergström  
et al. 

(2013) 

Suécia ECR multicêntrico em 15 
clínicas pré-natais. Dos 762 
homens entrevistados, 83 
(10,9%) sofriam de medo do 
parto. Destes 83 homens, 39 
foram randomizados para o 
GI e 44 para o GC  

Quatro sessões de duas horas durante a gestação e 
uma sessão no prazo de 10 semanas após o parto. As 
aulas tiveram início durante o terceiro trimestre e 12 
pessoas por grupo. Concentrou-se no Modelo 
Psicoprofilático sobre o papel do homem como 
provedor de suporte durante o parto. Foram dadas 
instruções de como fazer massagem, exercícios 
respiratórios, estratégias de relaxamento e de apoio 
emocional. Entre as sessões, os casais foram 
incentivados a praticar em casa e discutir estratégias 
mentais para lidar com o medo no parto. 

Não houve diferença estatisticamente significativa no 
curso do trabalho entre as parceiras de homens que 
tinham medo do parto de acordo com sua 
randomização para o GI e GC: parto vaginal (69,2% 
vs 77,3% no GC, p:0,37); cesariana de emergência: 
(18,4% vs 15,9%, p:0,76); e uso de analgesia epidural 
(52,6% vs 45,5%, p:0,52). 
Homens com medo do parto que foram randomizados 
para o GI 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) 
em comparação com aqueles do GC. 

Collado  
et al. 

(2014) 

Espanha ECR multicêntrico com 
gestantes com risco de 
Depressão Pós-Parto (DPP), 
sendo 58 no GI e 69 no GC 

Programa psicossomático baseado na Teoria 
Humanística, a qual desenvolve a consciência de 
sentimentos e sensações corporais, suas diferenças e 
sua inter-relação. Técnicas: desenvolvimento de 
uma aliança terapêutica com base na perspectiva do 
participante, normalizando sintomas somáticos 
durante o pré-natal, desenvolvendo explicações 
alternativas por suas sensações e experiências, e 
conectando sintomas somáticos à emoção. Cada 
sessão tinha duração média de duas horas e consistia 
de uma troca interativa de informações (60%) e 
exercícios práticos (40%). Entre as sessões, era 
realizado um acompanhamento telefônico para 

Mulheres do GI tiveram menores taxas de parto 
prematuro (4,4% vs 22,4%; p:0,003); e maior peso ao 
nascer (GI: 3.301,87 g (DP = 506,65) vs GC: 3019,01 
g (DP =668,83); p:0,01); e maior redução nos 
sintomas depressivos pós-parto (p:0,01). 
Satisfação com o programa: mulheres do GI foram 
mais passíveis de compreender os sintomas da 
gravidez (p:0,05); compreender todas as informações 
recebidas (p:0,02); compreender atitudes em relação 
ao parto, através de vídeo (p:0,05); expressar seus 
sentimentos (p:0,04); e comunicação com o bebê (p: 
0,05). 
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verificar incidentes. Os casais participaram de dez 
sessões, sendo de seis a oito casais por sessão. 

Fraser  
et al.  

(1997) 

Canadá ECR com 641 gestantes no 
GI e 634 no GC (gestantes 
com cesárea anterior) 
 
 

Os pacientes do grupo controle receberam um 
panfleto que trazia informações sobre os benefícios 
do parto vaginal após cesárea eletiva de repetição. 
Já o grupo intervenção, além do panfleto, recebia um 
programa de educação e de apoio pré-natal que foi 
fornecida por duas pessoas: a enfermeira da 
pesquisa com experiência no ensino pré-natal e uma 
pessoa de recurso que foi selecionada com base em 
habilidades de comunicação e experiência pessoal 
de um parto vaginal após cesariana.  

Taxas de parto vaginal após cesariana foram 
semelhantes nos GI e GC (53% vs 49%; IC 95%: 1,0- 
1,2). Independentemente do grupo de tratamento, as 
mulheres com baixa motivação para realização de 
parto vaginal após cesárea tiveram três vezes mais 
probabilidade de sofrer cesárea eletiva de repetição 
do que as mulheres com alta motivação (47% vs 
13%). 

Mehdizadeh  
et al. 

(2005) 

Iran ECR com 200 primigestas. 
 

Intervenção: aulas de preparação para o nascimento, 
sendo 2 sessões (20 a 28 semanas de gravidez), 2 
sessões (28 a 32 semanas) e 4 sessões (32 a 36 
semanas). Cada sessão teve 90 minutos divididos em 
30 minutos períodos.  
Sessão 1: Anatomia e alterações fisiológicas, dieta, 
estágios de parto natural, cuidado com a 
mulher/recém-nascido e conselho de planejamento 
familiar.  
Sessão 2: Aconselhamento. 
Sessão 3: exercícios neuromusculares, conselhos na 
posição adequada durante o trabalho de parto e 
técnicas de relaxamento. 

Gestantes do GI tiveram menor incidência de dor 
lombar, dor pélvica e cefaleia (p<0,05), de partos 
com distócias e cesarianas (p:0,044).  

Montgormery 
et al. 

(2007) 

Reino 
Unido 

ECR com 742 gestantes 
randomizadas para o Grupo I 
(247), Grupo II (250) e GC 
(245) 

Grupo I (Programa de Informação): website 
contendo informações e descrições sobre os 
resultados para a mãe e para o bebê associados com 
o parto vaginal planejado, cesariana planejada e 
cesariana de emergência. 
Grupo II (Análise de decisão): inicialmente, eram 
dadas informações sobre o parto vaginal planejado, 
cesariana planejada e cesárea de emergência. Logo 
após, a mulher dava um escore de 0 a 100 sobre os 
potenciais resulltados destes tipos de partos. Depois 
disso, era construída uma árvore de decisão 
juntamente com a mulher, a qual era disponibilizada 
em versão impressa, sendo a mulher encorajada a 

Ambas as intervenções reduziram o conflito 
decisional em comparação com o GC, programa de 
informação (0,31; IC 95%: 0,22-0,51) e análise de 
decisão (0,24; IC 95%: 0,09-0,39). 
Não houve diferença significativa na proporção de 
partos vaginais entre os grupos (29% GI; 37% GII e 
30% GC).  
Os níveis de ansiedade foram menores nos grupos 
intervenções do que no GC (p:0,01); os níveis de 
conhecimento foram maiores nos grupos 
intervenções (p<0,001); a satisfação com a decisão 
foi maior no grupo “Análise de decisão” (p:0,022). 
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discutir com a enfermeira obstetra ou médico que a 
acompanha, durante as consultas subsequentes. 

Saisto;  
Salela-Aro; 

Nurmi 
 (2001) 

Filândia ECR com 176 gestantes que 
tinham medo do parto foram 
randomizadas para o Grupo 
de Terapia Intensiva (85) ou 
para o Grupo de Terapia 
Convencional (91) 

Grupo I (Terapia intensiva de grupo): fornecimento 
de informação e conversa sobre experiências 
anteriores obstétricas e sentimentos equívocos, além 
de técnicas de psicoterapia. Foram fornecidas 
informações escritas sobre os prós e contras de parto 
vaginal e modos de alívio da dor.  
Grupo II (Terapia de grupo convencional): 
informação padrão e check-ups de rotina obstétrica, 
assim como a prestação de informções escritas sobre 
os pós e contras da cesariana e técnicas de alívio da 
dor. 
 

As preocupações relacionadas ao parto diminuíram 
no GI e aumentaram no GII (interação linear entre o 
grupo e a preocupação com o nascimento, p:0,022); 
a duração do trabalho de parto foi menor no grupo de 
Terapia (média +/- desvio padrão de 6,8 +/- 3,8 
horas) em comparação com o grupo convencional 
(8,5 +/- 4,8 horas, p:0,039). Após a intervenção, 62% 
dos que originalmente solicitariam uma cesariana (n 
= 117) optou por parto vaginal, igualmente em ambos 
os grupos. Não houve diferenças entre os grupos na 
satisfação com o parto ou em depressão puerperal. 

Shorten 
et al. 

(2005) 

Austrália ECR com 115 gestantes no 
GI e 112 no GC 

Livreto educativo com informações baseadas em 
evidências, ilustrações de exercícios e clarificação 
de valores. Apresenta riscos e benefícios em um 
formato que incentiva a usuário fazer julgamentos 
individuais sobre as informações, de acordo para 
valores pessoais, necessidades e prioridades. 

As mulheres do GI tiveram aumento no nível de 
conhecimento em comparação ao GC (aumento de 
2,17 vs 0,42 pontos numa escala de 15 pontos) (p 
<0,001; IC 95%: 1,15-2,35). O GI teve uma redução 
na pontuação conflito decisional (p<0,05). Não 
houve diferença significativa na taxa de cesárea 
eletiva. As preferências expressas às 36 semanas não 
foram consistentes com o tipo de parto ocorrido para 
muitas mulheres 
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O Quadro 8 traz um resumo das evidências científicas, oriundas dos estudos aqui 

abordados, sobre o impacto de intervenções educativas e de apoio, realizadas no pré-natal, no 

estado psicológico da parturiente e em variáveis perinatais. 

Quadro 8. Impacto de intervenções educativas e de apoio, realizadas no pré-natal, no estado 
psicológico da parturiente e em variáveis perinatais. Fortaleza-CE, 2015. 
 

CATEGORIA DO 
ESTUDO 

VARIÁVEIS PERINATAIS ESTADO PSICOLÓGICO DA 
PARTURIENTE/PARCEIRO 

Estudos que avaliaram 
modelos alternativos de 
atendimento pré-natal 

Redução de parto prematuro (HOYER 
et al., 1994) e do número de cesarianas 
(JAFARI et al., 2010; GU et al., 2013; 
DOYLE et al., 2014); maior taxa de 
início espontâneo do trabalho de parto 
(GU et al., 2013); e melhores peso ao 
nascer (FORD et al., 2014; JAFARI et 
al., 2010).  

Redução da ansiedade e maior 
satisfação com a experiência perinatal 
(GU et al., 2013); 

Estudos que avaliaram 
modelos de apoio social 

durante a gestação 

Redução no número de cesarianas e do 
impacto dos altos níveis de cortisol na 
gestação sobre o peso ao nascer, maior 
idade gestacional e menor estadia do 
RN no hospital (FEINBERG et al., 
2015). 

- 

Estudos que avaliaram 
programas de 

preparação para o 
parto 

As mulheres chegaram com maior 
frequência à maternidade durante a fase 
ativa do trabalho de parto e   tiveram 
menor frequência de analgesia epidural 
(MAIMBURG et al., 2010); menores 
taxas de parto prematuro e maior peso 
ao nascer (COLLADO et al., 2014); 
menor incidência de partos com 
distócias e cesarianas (MEHDIZADEH 
et al., 2005); e menor duração do 
trabalho de parto (SAISTO et al., 
2001). 

Os parceiros tiveram um risco menor de 
experimentar o evento parto de modo 
assustador e de sentir-se despreparados 
para o nascimento (BERGSTRÖM et 
al., 2013). 

 

Percebe-se a restrição no número de ECRs que avaliam o impacto de intervenções 

educativas, realizadas no pré-natal, sobre variáveis relacionadas à atuação do acompanhante no 

apoio à parturiente e sobre a influência da intervenção na satisfação da mulher com a 

experiência de parto, visto que a maior parte dos estudos foca sua avaliação em variáveis 

perinatais.  

Nesse sentido, a realização de estudos experimentais que avaliem a efetividade de 

estratégias educativas realizadas no pré-natal, voltadas para o acompanhante de escolha da 

mulher, torna-se relevante e necessária, sobretudo o impacto destas no desempenho do 

acompanhante em sala de parto. 
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3.4 Aspectos conceituais e teóricos do apoio social  

 

 Existem várias conceituações, por diferentes autores, para o termo apoio social. O apoio 

social pode ser definido como qualquer informação, falada ou não, ou auxílio material oferecido 

por grupos ou pessoas, com as quais se tem contatos sistemáticos, que resultam em efeitos 

emocionais ou comportamentos positivos. Trata-se de um processo recíproco, que gera efeitos 

positivos para o sujeito que o recebe, como também para quem oferece o apoio, permitindo que 

ambos tenham mais sentido de controle sobre suas vidas (VALLA, 1999). É um processo 

interpessoal de advocacia, caracterizado pela troca recíproca de informação, em contexto 

específico, podendo ter seu significado e significância alterados ao longo da vida (FINFGELD-

CONEET, 2005; WILLIAMS; BARCLAY; SCHMIED, 2004). Segundo Rook e Dooley 

(1985), todas as definições de apoio social possuem um aspecto em comum: implicam em 

algum tipo de interação positiva ou comportamento útil fornecido a uma pessoa que necessite 

de apoio. 

Em estudo que buscou realizar a análise crítica do conceito de apoio social, verificou 

que os conceitos de apoio social incluem: noções de tempo (curto ou longo prazo); relações e 

laços sociais (estrutura, força, tipo, natureza); recursos de apoio (emocional, material, 

habilidade ou de trabalho, tempo, cognitivo, informação, feedback); intencionalidade do apoio; 

impacto do apoio (positivo ou negativo); reconhecimento da necessidade de apoio; percepção 

de apoio; apoio real; satisfação com o apoio; características do beneficiário; e características do 

provedor (WILLIAMS; BARCLAY; SCHMIED, 2004). 

O apoio social pode apresentar cinco dimensões funcionais: apoio emocional (diz 

respeito às pessoas de confiança, com as quais compartilham seus problemas); apoio afetivo 

(demonstrações de afeto, que os fazem sentir amados e queridos); interação social positiva (ter 

com quem se distrair e fazer coisas agradáveis); apoio de informação (presença de informações 

que podem ajudar o indivíduo a lidar com problemas); e apoio material (reflete a 

disponibilidade de apoio em atividades práticas da vida diária) (GRIEP et al., 2005). 

Vale ressaltar que os tipos de apoio supracitados são dos tipos funcionais, isto é, 

membros da rede social prestam essas funções em determinadas circunstâncias (UCHINO, 

2004). O apoio estrutural é algo mais ampliado e permanente, que corresponde ao modo que o 

indivíduo está conectado dentro de sua rede social, que abrange diferentes laços e integrações 

(WILLS, 1991). Existe também uma diferenciação entre o apoio percebido e o apoio recebido. 

O primeiro corresponde ao julgamento subjetivo de um ajuda eficaz recebida em um momento 
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de necessidade. O segundo, refere-se a ações de apoio específicas que ocorrem de maneira 

promulgada (ex. consultoria) (GURUNG, 2006).  

Existem dois modelos principais que explicam a relação entre o apoio social e saúde: a 

hipótese de tamponamento e a hipótese efeitos diretos. Na hipótese de tamponamento, o apoio 

social protege as pessoas dos efeitos negativos de eventos estressantes da vida, sendo assim é 

reduzida a influência do estresse no estado de saúde, principalmente, no apoio percebido. Na 

hipótese de efeitos diretos, as pessoas com alto apoio social estão em melhor condição de saúde, 

independentemente de estresse (COHEN; WILLS, 1985).   

  

3.4.1 Perspectivas teóricas do apoio social 

 

Perspectivas teóricas sobre o apoio social: o estresse e a perspectiva de enfrentamento, 

a perspectiva social construída e a perspectiva do relacionamento. A perspectiva do estresse e 

enfrentamento propõe que o apoio contribui para a saúde, protegendo dos efeitos adversos do 

estresse. A perspectiva da construção social propõe que o apoio influencia diretamente na 

saúde, promovendo a autoestima e a autorregulação, independente da presença do estresse. A 

perspectiva de relacionamento prevê que os efeitos do apoio social sobre a saúde não podem 

ser separados das relações processuais que geralmente ocorrem de forma concomitante ao 

apoio, como o companheirismo, a intimidade e o baixo conflito social (LAKEY; COHEN, 

2000). A sumarização das perspectivas teóricas do apoio social é apresentada na Tabela 7. 

O processo de parto é um dos fenômenos mais importantes e, talvez, uma das 

experiências mais dolorosas e estressantes a qual uma mãe é exposta durante a vida 

(HOSSEININASAB; TAGHAVI, 2010). O apoio social neste período é de suma importância 

para o enfrentamento do estresse, nesse sentido, serão abordadas as duas perspectivas que 

enfatizam o apoio social na redução do estresse: a perspectiva das ações de apoio e a perspectiva 

de avaliação. 

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

avaliação, cognição social, interacionismo simbólico e relações), conforme apresenta o Quadro 

9. 
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Quadro 9. Sumarização das perspectivas teóricas do apoio social.   
 

PERSPECTIVA TRADIÇÃO 
INTELECTUAL 

ASPECTO DO 
APOIO 

ENFATIZADO 

TIPO DE 
MEDIDAS DE 

APOIO 
ENFATIZADAS 

O APOIO 
OPERA 

ENFATIZA 

Ações de apoio Teorias e 
pesquisas do 

estresse e 
enfrentamento 

Comportamento
s de apoio 

prestados por 
outros 

Relatórios ou 
observações de 
comportamento

s de apoio 

Através da 
promoção 

do 
enfrentame

nto 

Redução 
dos efeitos 
do estresse 

Avaliação Teorias e 
pesquisas do 

estresse e 
enfrentamento 

Avaliação do 
apoio social 
percebido 

Percepções de 
disponibilidade 

de tipos 
específicos de 

apoio 

Através da 
promoção 

de 
avaliações 

menos 
negativos 
do estresse 

Redução 
dos efeitos 
do estresse 

Cognição Social Psicologia 
social 

experimental; 
Filosofia 

pragmática 

Avaliação da 
representação 

cognitiva global 

Ao influenciar 
as avaliações de 
si e dos outros 

Através das 
avaliações 
de si e dos 

outros 

Efeitos 
principais 

Interacionismo 
Simbólico 

Sociologia; 
Filosofia  

pragmática 

Regras sociais Regras sociais Fornecendo 
identidade 

Efeitos 
principais 

Relacionamentos Pesquisas em 
relacionamentos 

pessoais 

Companheirism
o, intimidade 

Vários Através de 
vários 

mecanismo
s 

Efeitos 
principais 

Fonte: LAKEY; COHEN, 2000. 

 A perspectiva teórica mais influente no apoio social é a hipótese de que o apoio reduz 

os efeitos de eventos estressantes da vida sobre a saúde (age como um tampão ao estresse), quer 

através de ações de apoio de outras pessoas (conselhos, segurança) ou da crença de que o apoio 

está disponível. Na perspectiva das ações de apoio, estas ações são pensadas para melhorar o 

desempenho do enfrentamento (Figura 2), enquanto na perspectiva da avaliação, as ações de 

apoio irão depender da apreciação do usuário, podendo tornar menos estressantes situações 

potencialmente ameaçadoras (Figura 3).  

 
Figura 2. Diagrama representativo da Perspectiva das Ações de apoio. 

 

 

 

   

 

 

 

Fonte: LAKEY; COHEN, 2000. 

Apoio 
Recebido 

Enfrentamento 

Estresse Saúde 
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A perspectiva das ações de apoio prevê que estas ações melhoram o enfrentamento, o 

qual atenua a relação entre estresse e saúde resultados. 

 
Figura 3. Diagrama representativo da Perspectiva da Avaliação do Apoio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LAKEY; COHEN, 2000. 

A perspectiva de avaliação do apoio prevê que as crenças na disponibilidade de apoio 

(apoio percebido) influenciam nas avaliações das situações estressantes, abrandando os efeitos 

do estresse sobre os resultados de saúde. 

 

a) Perspectiva das ações de apoio 

 

 A hipótese de estresse-suporte é talvez a declaração mais explícita de como ações de 

apoio podem promover estratégias de enfrentamento (CUTRONA; RUSSEL, 1990). A hipótese 

é de que o apoio social será efetivo na promoção do enfrentamento e redução dos efeitos 

estressores, na medida em que a forma de assistência corresponda às exigências do estressor. 

De acordo com esta visão, cada circunstância estressante coloca exigências específicas sobre o 

indivíduo afetado. 

Os instrumentos de medida desse tipo de apoio envolvem a frequência que esse apoio é 

recebido durante um período de tempo, em resposta a um evento específico. Em métodos 

observacionais, pode-se verificar o número de comportamentos de apoio em uma dada 

interação. Além disso, pode-se realizar avaliação dos métodos e estilos de enfrentamento, 

mensuração do nível de estresse e da severidade do evento estressor. Nesse contexto, são 

inapropriadas medidas de avaliação do apoio percebido, como a qualidade do apoio (LAKEY; 

COHEN, 2000). 

Apoio 
Percebido 

Apreciações 

Estresse Saúde 
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 O apoio recebido tem maior efeito quando ele é realizado de acordo com as demandas 

do estressor. Dessa forma, os investigadores precisam determinar as demandas de cada 

estressor, em investigações teóricas ou empíricas (CUTRONA; RUSSEL, 1990). 

  

b) Perspectiva da avaliação 

  

 O apoio social pode proteger as pessoas dos efeitos adversos dos eventos estressores, 

levando-os a interpretar situações estressantes menos negativamente. A maneira como as 

pessoas interpretam as situações é que determina se o evento é estressor ou não. Existem dois 

tipos de avaliações: primária e secundária. Avaliações primárias envolvem julgamentos quanto 

à ameaça do evento. Estes julgamentos envolvem questões como "Estou em apuros?" em 

dimensões tais como a perda de danos, ameaça ou desafio. Avaliações secundárias envolvem 

questões como "O que posso fazer sobre isso?". Avaliações mais negativas a estas perguntas, 

hipoteticamente, levam a um maior sofrimento emocional (LAZARUS; FOLKMAN, 1984). O 

apoio social incidirá na disposição de recursos para auxiliar em uma resposta positiva à segunda 

pergunta. 

As medidas de avaliação do apoio percebido devem abranger a qualidade e a 

disponibilidade de diferentes tipos de apoio (avaliação da pertença, estima, tangibilidade, entre 

outras características do apoio), assim como a mediação deste na redução dos eventos 

estressores e melhores resultados de saúde (LAKEY; COHEN, 2000). 

Para a mensuração do apoio social prestado à parturiente, foi desenvolvido o Birth 

Companion Support Questionnaire (BCSQ), o qual foi projetado para avaliar a frequência com 

que os comportamentos de apoio foram fornecidos, por cada pessoa, durante o processo de 

parto. A versão final do BCSQ contém 12 itens projetados com respostas em escala Likert: 0 

(não em todos), 1 (um pouco), 2 (na maioria das vezes) e 3 (todo o tempo), perfazendo duas 

Sub-Escalas: apoio emocional e apoio tangível (DUNNE; FRASER; GARDNER, 2014).  

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 (LAKEY; COHEN, 2000). 
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3.4.2 O apoio social e a promoção da saúde 

 

A promoção da saúde é definida como o processo de capacitação da comunidade para 

atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no 

controle deste processo. Para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social, 

os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar 

favoravelmente o ambiente natural, político e social. A promoção da saúde é o resultado de um 

conjunto de fatores sociais, econômicos, políticos e culturais, coletivos e individuais, que se 

combinam de forma particular em cada sociedade e em conjunturas específicas, resultando em 

sociedades mais ou menos saudáveis (WHO, 1986).   

A intercessão entre a promoção da saúde e apoio social acontece através do 

desenvolvimento e implementação de políticas em saúde pública política que fortaleçam a ação 

comunitária através do trabalho com segmentos da sociedade e grupos voluntários, serviços de 

apoio existentes e líderes comunitários, baseando-se nos pontos fortes e ativos para aprimorar 

a autoajuda e o apoio mútuo (WHO, 1986). O apoio social é apontado pela Carta de Ottawa 

como um dos instrumentos de ação para se alcançar a equidade em saúde, via reforço da ação 

comunitária. 

 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 (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 rede de apoio social envolve um grupo de pessoas, membros da família, vizinhos, 

amigos e instituições capazes de ofertar ajuda ou apoio real e duradouro a pessoas e a famílias 

(CHILE, 2008). Essas redes podem ajudar o indivíduo/família em várias dimensões: social, 

cultural, econômica, religiosa, educacional e de saúde.  

 O apoio social dispensado à gestante deve ser objeto de investigação ainda no pré-natal, 

cabendo ao enfermeiro/ enfermeiro obstetra verificar gestantes de alto risco e vulnerabilidade 

social. O apoio social é de extrema importância para o desenvolvimento de habilidades e 

atitudes pessoais favoráveis à saúde. Ambientes favoráveis, acesso à informação, habilidades 

para viver melhor, bem como oportunidades para fazer escolhas mais saudáveis, estão entre os 

principais elementos capacitantes (CASARIN; PICCOLI, 2011). 
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 A promoção da saúde em obstetrícia perpassa pelo conceito de empoderamento. Este 

conceito envolve, entre outros aspectos, a preparação realista da mulher e de seu acompanhante 

para o processo de parto (HERMANSSON; MARTENSSON, 2010). 

Esse atendimento integral, que envolve não somente ações curativas, mas também ações 

de promoção da saúde requerem competências específicas por parte do profissional de saúde, 

incluindo aí a educação em saúde como instrumento para a promoção de competências 

individuais e sociais. Essas duas dimensões de competência se sobrepõem conceitualmente e 

são entendidas como a capacidade de entender, gerenciar e expressar socialmente aspectos 

emocionais da vida, de maneira que permita a gestão bem-sucedida das atividades de vida, 

resolução de conflitos, da aprendizagem e fortalecimento de redes sociais, até questões mais 

complexas como a melhoria da qualidade de vida (NIELSEN et al, 2015).  

 Um dos maiores desafios para a prática e consolidação da promoção da saúde no Século 

XXI inclui a educação para a saúde com base em princípios e práticas da promoção da saúde, 

tendo a enfermagem extrema relevância para a contribuição prática e conceitual nesta área 

(IUHPE, 2007).   

 O enfermeiro deve estar habilitado para identificar estratégias e táticas de apoio social 

que grupos e população vêm desenvolvendo para enfrentar as dificuldades do cotidiano, e que 

revelam as suas demandas e necessidades em saúde. Ao compartilhar os problemas, é possível 

encontrar soluções para enfrentar melhor as adversidades. As práticas de cuidado baseadas na 

solidariedade e no apoio mútuo são importantes estratégias para o fortalecimento do vínculo 

social, rompendo com o isolamento causado pela cultura individualista. 

  

3.4.3 Análise do conceito de apoio social durante o processo de parto 
 
 Na enfermagem obstétrica, diversos estudos ratificam a importância do apoio social 

durante o processo de parto. Entretanto, não existe uma clarificação do conceito de apoio 

prestado por leigos à parturiente, quais as características e limites, quais atributos e eventos 

estão implícitos/explícitos durante a prestação desse apoio. Com um conceito claramente 

definido, é possível classificar ou caracterizar um fenômeno e evoluir a partir da possível 

limitação do conceito em questão. 

 Estudo realizado por Sosa, Crozier e Robinson (2012) analisou o conceito de apoio 

“um para um” no contexto do cuidado à parturiente. Nesse estudo, foi avaliado o apoio um-

para-um prestado por vários tipos de provedores (enfermeiros, doulas, acompanhantes de 

escolha da mulher, entre outros). Foi verificado a multiplicidade de significados atribuídos a 
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este conceito, não possibilitando a clarificação do mesmo e dificultando a 

aplicabilidade/comparabilidade em pesquisas, práticas e políticas.  

 Da mesma forma, existe a necessidade de clarificação do conceito de apoio social no 

contexto do cuidado à parturiente prestado por acompanhantes de escolha da mulher, sendo útil 

para o desenvolvimento e avaliação de protocolos e estratégias educativas a serem realizadas 

junto a esse público-alvo, além disso, possibilita a construção de instrumentos de medidas que 

quantifiquem a qualidade e dimensionalização desse apoio. Assim, ao enfatizar os elementos 

contextuais que permeiam as definições e aplicações do apoio social à parturiente, na prática 

da enfermagem obstétrica, contribuirá para um melhor entendimento e uma adequada utilização 

desse conceito. 

Nesse sentido, esta revisão objetivou clarificar o conceito de apoio social no contexto 

do cuidado à parturiente prestado por acompanhantes de escolha da mulher. 

 A análise do conceito de apoio social foi realizada utilizando passos da metodologia 

proposta por Walker e Avant (2005): seleção do conceito; determinação dos objetivos da análise 

conceitual; identificação dos possíveis usos do conceito; determinação dos atributos críticos ou 

essenciais e dos eventos antecedentes e consequentes do conceito. 

 Neste estudo, a análise do conceito de apoio social teve como propósito o esclarecimento 

desse fenômeno na Enfermagem Obstétrica, especificamente, no contexto do apoio prestado 

pelo acompanhante, de escolha da mulher, em sala de parto. 

 Para identificar os diversos usos do conceito de apoio social, utilizaram-se artigos de 

periódicos obtidos por meio de consulta às bases de dados: 

- Latin American and Caribean Health Science Literature Database (LILACS) e Cochrane, 

acessadas pelo portal da Biblioteca Virtual de Saúde;  

- SCOPUS, acessada pelo portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES);  

- Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), acessa pelo portal 

EBSCOhost;  

- Pubmed Health, acessada diretamente pelo portal da Pubmed.  

Para as bases de dados LILACS e Cochrane, foram utilizados os descritores “apoio 

social” e parto. Para as bases de dados Cinahl, Scopus e Pubmed Health, foi utilizado o descritor 

“social support” e a palavra “childbirth”. Não foi utilizado o descritor “parturition” pelo fato 

do termo “childbirth” ser mais comumente utilizado na área de interesse. 

 Os seguintes critérios foram estabelecidos para a inclusão dos artigos no estudo: 

disponível eletronicamente e na íntegra; escrito nos idiomas inglês, português ou espanhol; 
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publicados a partir de 2005; associação com as questões norteadoras: quais as definições 

encontradas para o apoio prestado por acompanhante, de escolha da mulher, em sala de parto? 

Quais elementos estão presentes na prestação desse tipo de apoio? 

 Editoriais; cartas ao editor; estudos em que o acompanhante em sala de parto fosse 

profissional de saúde e doulas; e artigos que não abordaram a temática relevante ao alcance do 

objetivo do estudo foram excluídos da pesquisa.  

A busca bibliográfica ocorreu em fevereiro de 2015 e cada base de dados acessada foi 

esgotada em um único dia, com gravação da página de busca. A seleção e análise dos estudos 

foi realizada em fevereiro e março de 2015.  

Para estabelecer de forma adequada os critérios de inclusão e exclusão, primeiramente 

eram lidos os títulos e resumos dos artigos. Quando ambos não eram claros suficientes para 

obter uma opinião acerca da inclusão do artigo na análise, era acessado o texto completo e 

realizada leitura flutuante. Além disso, os artigos não disponíveis nas bases de dados eram 

buscados no portal Capes e no Google. 

O processo de busca e seleção dos artigos é apresentado no Quadro 10.  

 

Quadro 10. Seleção dos artigos de pesquisa nas bases de dados Lilacs, Pubmed, Cinahl, 
Scopus e Cochrane, de acordo com os critérios de inclusão propostos. Fortaleza, 2015. 
  
 Scopus Pubmed Cinahl Cochrane Lilacs Total 
Total de estudos encontrados 1.197 1292 199 385 7 3.080 
Anterior a 2005 511 474 36 64 - 1.085 
Editoriais, livros, cartas ao editor 55 11 5  - 71 
Outros idiomas 37 - - - - 37 
Não disponíveis eletronicamente 9 169 89 - - 267 
Artigos Selecionados para leitura de 
títulos e resumos 

585 305 69 321 7 1.287 

Não respondem à questão de pesquisa 516 297 61 306 6 1.186 
Repetidos - 4 3 8 1 16 
Artigos Selecionados para leitura 
completa 

69 4 5 7 - 85 

Não abordavam diretamente o apoio 
prestado por acompanhante à 
parturiente 

51 3 5 6  55 

TOTAL SELECIONADO 18 1 - 1 - 21 
 

 Foi realizada leitura profunda e detalhada dos artigos, buscando-se identificar atributos 

críticos ou essenciais, eventos antecedentes e consequentes do apoio prestado por 

acompanhante em sala de parto.  
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Os dados foram sintetizados e analisados indutivamente, de acordo com as 

características inerentes ao conceito (atributos, antecedentes e consequentes). 

Os artigos selecionados para análise estão apresentados no Quadro 11. 

Quadro 11. Relação dos artigos de pesquisa selecionados nas bases de dados Scopus, Pubmed 
e Cochrane. Fortaleza-CE, 2015. 
 

BASE DE 
DADOS 

 

TÍTULO DA PRODUÇÃO 
ENCONTRADA 

AUTOR/ 
ANO 

PERIÓD. 

Scopus First-time fathers' experiences and 
needs during pregnancy and 
childbirth: a descriptive qualitative 
study. 

SAPKOTA; 
KOBAYASHI; 

TAKASE 

(2012) 

Midwifery 

Effects of Labor Support from 
Close Female Relative on Labor 
and Maternal Satisfaction in a Thai 
Setting. 

YUENYONG; 
O’BRIEN; JIRAPEET  

(2012) 

JOGNN 

Husbands' involvement in delivery 
care utilization in rural 
Bangladesh: A qualitative study. 

STORY  
et al. 

(2012) 

BMC Pregnancy and 
Childbirth 

First-time fathers' experiences of 
childbirth - a phenomenological 
study.   

PREMBERG  
et al.  

(2011) 

Midwifery 

Fathers' birth experience in 
relation to midwifery care.  

HILDINGSSON; 
CEDERLÖF; 

WIDÉN  
(2011) 

Women and Birth 

Support during labour: first-time 
fathers' descriptions of requested 
and received support during the 
birth of their child.  

BÄCKSTRÖM; 
HERTFELT WAHN 

(2011) 

Midwifery 

Acceptability and experience of 
supportive companionship during 
childbirth in Malawi.  

BANDA et al. 
(2010) 

BJOG 

Assessment of the effect of 
psychosocial support during 
childbirth in Ibadan, south-west 
Nigeria: a randomised controlled 
trial.  

MORHASON-BELLO 
et al. 

(2009a) 

Australian and New 
Zealand Journal of 

Obstetrics and 
Gynaecology 

Social support during childbirth as 
a catalyst for early breastfeeding 
initiation for first-time Nigerian 
mothers.  

MORHASON-
BELLO; 

ADEDOKUN; 
OJENGBEDE 

(2009b) 

International 
Breastfeeding Journal 

The social nature of natural 
childbirth.  

MANSFIELD 
(2008) 

Social Science and 
Medicine 

Association between social 
support and place of delivery: a 
cross-sectional study in Kericho, 
Western Kenya. 

ONO et al. 
(2013) 

BMC Pregnancy and 
Childbirth 
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The experience and role of the 
companion during normal labor 
and childbirth: a systematic review 
of qualitative evidence. 

HOGA et al. 
(2013) 

JBI Database of 
Systematic Reviews 
and Implementation 

Reports 

First-time fathers' experiences and 
needs during pregnancy and 
childbirth: a descriptive qualitative 
study. 

POH et al. 
(2014a) 

Midwifery 

Acceptability and experience of 
supportive companionship during 
childbirth in Malawi. 

BANDA et al. 
(2010) 

BJOG 

A survey of Russian women 
regarding the presence of a 
companion during labor. 

BAKHTA et al. 
(2010) 

International Journal of 
Gynecology and 

Obstetrics 

A randomized controlled trial of 
continuous labor support for 
middle-class couples: effect on 
cesarean delivery rates. 

MCGRATH; LEE 
(2008) 

Birth 

Support to woman by a companion 
of her choice during childbirth: a 
randomized controlled trial. 

BRUGGEMANN  
et al. 

(2007) 

Reproductive Health 

Cochrane Continuous support for women 
during childbirth.  

HODNETT et al., 
(2013) 

Cochrane Database of 
Systematic Reviews 

Caregiver support for women 
during childbirth.  

 

HODNETT 
(2010) 

Cochrane Database of 
Systematic Reviews 

Pubmed Parto normal e cesárea: 
representações sociais de mulheres 
que os vivenciaram.  

VELHO et al. 
(2014) 

Rev. bras. enferm 

 

A partir da leitura dos artigos, verificou-se como atributos principais para o conceito de 

apoio social à parturiente: presença contínua do acompanhante de escolha da mulher durante 

todas as fases do parto; adoção de comportamentos de apoio personalizados (com foco na 

parturiente); e a reciprocidade entre provedor (acompanhante) e receptor (parturiente), havendo 

aí a disponibilidade para prestar apoio e aceitação de receber apoio.  

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 

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

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

informação); e apoio de intermediação (ajuda na articulação, junto aos profissionais de saúde, 

de desejos da mulher; proteção contra o abuso verbal; ponte de comunicação entre as mulheres 

e o hospital) (HODNETT; OSBORN, 1989; SAPKOTA; KOBAYASHI; TAKASE, 2012;  

STORY et al., 2012; MORHASON-BELLO et al., 2008; LANGER et al., 1998; PREMBERG 

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

2011).  

Como antecedentes do apoio social à parturiente têm-se: fatores referentes á mulher, 

que envolvem o processo de escolha da mulher pelo acompanhante, as necessidades de apoio 

da mulher e a confiança da mulher no processo de parto; fatores referentes ao acompanhante, 

como a instrumentalização e a motivação do mesmo para a prestação de apoio à parturiente; e 

fatores referentes a ambos, como a relação de confiança existente. 

O processo de escolha é o pilar fundamental para a prestação de um apoio bem-sucedido 

durante o processo de parto, daí a importância de incentivar esta escolha ainda no pré-natal, 

quando ela irá identificar alguém de sua escolha que está pronto e capaz de assumir com 

segurança a função de acompanhante (BANDA et al., 2010). 

O apoio social difere de outras funções de relações sociais, porque é conscientemente 

fornecida pelo remetente e se destina a ser útil para o receptor. Nesse sentido, as necessidades 

da mulher irão determinar as ações de apoio a serem realizados pelo acompanhante. Mulheres 

com experiência anterior de perdas de recém-nascido ou membro da família durante o parto, 

assim como mulheres como experiências pessoais negativas de parto, poderão apresentar maior 

ansiedade e, consequentemente, maior necessidade de apoio emocional (STORY et al., 2012). 

O simples fato de propiciar tranquilidade e calma, de estar ao lado, fornecer carinho e atenção 

já reduz a ansiedade (VELHO; SANTOS; COLLACO, 2014). 

As concepções culturais dominantes caracterizam o nascimento como um processo 

arriscado e doloroso. Nesse sentido, o nível de confiança no parto natural pode interferir na 

atuação da mulher e, consequentemente, nas suas necessidades de apoio (MANSFIELD, 2008).  

No tocante à instrumentalização do acompanhante, esta pode ser influenciada pelo 

acesso a intervenções educativas durante o pré-natal, experiências anteriores de acompanhar o 

parto, sexo e experiência de parto (SAPKOTA; KOBAYASHI; TAKASE, 2012; 

YUENYONG; O’BRIEN; JIRAPEET, 2012; BÄCKSTRÖM; HERTFELT, 2011; BANDA et 

al., 2010; ESSEX et al., 2008).  
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Como consequentes do apoio social à parturiente têm-se: maior satisfação, conforto, 

fortalecimento das relações, maior abrangência do cuidado prestado à parturiente, melhores 

resultados perinatais e de atenção ao parto.   

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 (SAPKOTA; 

KOBAYASHI; TAKASE, 2012 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 (HODNETT et al., 2013; 

SAPKOTA; KOBAYASHI; TAKASE, 2012). 

A superação dos fatores culturais como a presença da figura masculina no momento do 

parto, ainda é um tabu em muitas sociedades. Dessa forma, muitas mulheres ainda apresentam 

sentimentos negativos (vergonha, medo, insegurança, constrangimento, timidez) que reduzem 

sua atuação no processo de apoio à parturiente (SAPKOTA; KOBAYASHI; TAKASE, 2012). 

Muitas gestantes acreditam que a presença do esposo no momento do parto irá interferir 

negativamente em sua vida sexual pós-parto (BAKHTA et al., 2010). 

A experiência de parto é positivamente influenciada pela ação de um profissional de 

saúde que fornece apoio e informações à mulher e seu acompanhante, fortalecendo e ampliando 

a coesão do cuidado (HILDINGSSON et al., 2011). As orientações recebidas pelo profissional 

favorecem um maior envolvimento do acompanhante no parto (BÄCKSTRÖM; HERTFELT, 

2011). 

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.  
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4 MÉTODOS  

 

4.1 Tipo de Estudo  

 

 Trata-se de um Estudo Piloto de 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. A randomização consiste em alocar, aleatoriamente, os 

participantes (HULLEY et al., 2008). Este estudo contém os três critérios necessários para ser 

classificado como experimental: manipulação, controle e randomização (POLIT; BECK, 2011).  

 Estudos pilotos são conduzidos para orientar decisões sobre como delinear as 

abordagens de recrutamento, aferições e intervenções, sendo particularmente úteis em estudos 

que abordam uma nova intervenção (HULLEY et al., 2008). Nesse sentido, devido à avaliação 

de uma nova tecnologia educativa e à escassez de estudos experimentais que avaliem o impacto 

de intervenções educativas na atuação do acompanhante em sala de parto, faz-se necessário um 

Estudo Piloto antes da realização de um ECR de maior escala. 

Nessa pesquisa, a intervenção foi a utilização de uma tecnologia educativa (manual 

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

sendo observado seus efeitos sobre o seguinte desfecho: Avaliar a eficácia do manual educativo 

nas ações de apoio prestadas pelo acompanhante à parturiente. 

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., 2008). Dessa forma, para avaliar o manual educativo supracitado, 

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

O presente estudo utilizou as recomendações do Consolidated Standards of Reporting 

Trials (CONSORT) para a descrição metodológica e dos resultados (MARTINS; SOUSA; 

OLIVEIRA, 2009). Mais especificamente, será utilizado o CONSORT para Intervenções Não-

Farmacológicas que leva em consideração aspectos como dificuldade de cegamento e a 

complexidade da intervenção. 

Assim, o estudo foi orientado pelas etapas apresentadas na Figura 4. 
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Figura 4. Percurso metodológico do Estudo. 

 

Fonte: Autora 

 

4.2 Local de estudo 

  

O estudo foi desenvolvido em Fortaleza (CE), no Centro de Parto Natural Lígia Barros 

Costa (CPN-LBC) e no Centro Integrado de Educação e Saúde Casimiro José de Lima Filho 

(CIESCJLF).  

O CPN-LBC é uma instituição pública, vinculada à Pró-Reitoria de Extensão da 

Universidade Federal do Ceará, que oferece assistência pré-natal de baixo risco por 

enfermeiros, atendendo em média 100 gestantes ao mês. Vale ressaltar que no CPN não é 

realizado atendimento ao parto de risco habitual, apenas consultas de Enfermagem em pré-

natal, prevenção ginecológica, planejamento familiar e puericultura.  

O CIESCJLF é situado no bairro Barra do Ceará Nesta Unidade de Saúde, estão alocadas 

quatro equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), as quais acompanham uma média de 

sessenta gestantes mensalmente. 

 Nestas duas instituições de Saúde, o pré-natal é realizado por agendamento. No CPN, 

as consultas pré-natais são realizadas diariamente, nos turnos manhã e tarde. No CIESCJLF, as 

consultas pré-natais são agendadas conforme o cronograma das equipes. 
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A escolha por essas Unidades de Saúde foi pautada no fato destas terem como 

referência, para atendimento ao parto normal de risco habitual, maternidades que possuem em 

sua rotina a aceitação de acompanhante durante o processo de parto. Essa observação empírica 

também é ratificada pela Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza. De acordo com o Mapa 

de Vinculação das Gestantes dos Centros de Saúde da Família para as maternidades de 

Fortaleza, as gestantes oriundas do CPN-LBC devem ter como referência tanto para risco 

habitual como para o alto risco a Maternidade Escola Assis Chateaubriand, e as gestantes 

oriundas do CIESCJLF devem ter como referência o Hospital Gonzaga Mota Barra do Ceará 

(FORTALEZA, 2013).  

 

4.3 População e Amostra 

 

4.3.1 Descrição 

 

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

mulheres que realizavam consulta pré-natal no CPN e CIESCJLF entre os meses de Abril/2014 

a Junho/2015; e puérperas que tiveram seus partos acompanhados pelos acompanhantes 

abordados durante o pré-natal.  

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, atividades educativas individuais e grupais 

rotineiras do serviço, no momento da consulta pré-natal da gestante a qual acompanha ou em 

outro momento.  

 GRUPO INTERVENÇÃO (GI): grupo de acompanhantes aos quais foi disponibilizado 

o manual educativo. Para isto, foi realizado encontro individualizado, agendado previamente 

em dia e horário específicos, de acordo com a conveniência dos acompanhantes.  O manual em 

questão é composto por 38 ilustrações e onze tópicos que abordaram, 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).  
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4.3.2 Critérios de inclusão 

 

 No estudo, foram inclusos os acompanhantes que atendiam aos seguintes critérios: 

- Ser acompanhante indicado por mulheres que estejam realizando pré-natal nos locais 

supracitados;  

- Ter sido escolhido pela gestante para participar do parto na condição de acompanhante;  

- Ter cursado, no mínimo, até o quarto ano do ensino fundamental (nível de escolaridade 

compatível com o índice de legibilidade do manual); e 

-  Acompanhantes de gestantes com indicação de parto normal. 

 Também foram incluídas todas as puérperas que tiveram, durante o processo de parto, a 

presença de acompanhantes que participaram desta pesquisa.  

  

4.3.3 Critérios de exclusão 

 

- Possuir experiência prévia de presenciar o parto na condição de acompanhante;  

 

4.3.4 Critérios de descontinuidade 

 

- Acompanhantes de gestantes que evoluíram para cesariana (eletiva/de urgência); 

- Desistir de participar do estudo após o início da coleta;  

- Desistir ou ser impossibilitado de acompanhar o trabalho de parto/parto;  

- Gestante ter escolhido outro acompanhante; 

- Mudança de endereço e/ou do telefone que inviabilize o contato em momento posterior ao 

parto. 

 

4.3.5 Randomização da amostra 

 

A randomização consiste em alocar, aleatoriamente, os participantes (HULLEY et al., 

2008). Através da randomização, todos os participantes possuem uma chance igual de serem 

inclusos em qualquer grupo (POLIT; BECK, 2011). 

A partir de uma sequência de números gerados no site www.randomizer.org, os 

envelopes eram alocados no grupo intervenção ou controle. Dessa forma, os participantes eram 

recrutados pela equipe de campo e assinalados para seus respectivos grupos. 
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4.3.6 Cegamento 

 

Trata-se de um ECR aberto, entretanto, o estudo foi cego para a equipe de campo 

responsável pelas fases III e IV. Isso foi possível porque, no momento da entrevista de 

Avaliação do apoio prestado e da experiência do acompanhante em sala de parto, realizada com 

acompanhantes (Fase III) e de Avaliação da experiência e satisfação com o trabalho de parto e 

parto, realizada com puérperas (Fase IV), a equipe de campo não tinha conhecimento de qual 

grupo os mesmos pertenciam. Além disso, no banco de dados, os grupos não foram 

identificados (assinalados somente como Grupo I e Grupo II), permitindo o cegamento do 

estatístico. Todavia, nem os participantes e nem a pesquisadora foram cegados. 

 

4.3.7 Amostra 

 

A amostra correspondeu a todos os acompanhantes (e respectivas puérperas) recrutados 

no período, que atenderam aos critérios de inclusão e que completaram o seguimento, ou seja, 

passaram por todas as fases do estudo. Ao final, obteve-se 65 acompanhantes, sendo 21 no GI 

e 44 no GC.  

 

4.4 Conceito 

 

 Considera-se apoio social durante o processo de parto: 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. 

 

4.5 Variáveis 

 

4.5.1 Independentes 

 

 a) Apoio prestado pelo acompanhante que utilizou o manual educativo; 

  

4.5.2 Dependentes 

 

 a) Avaliação do apoio prestado e da experiência do acompanhante em sala de parto, 

contabilizado a partir das seguintes variáveis:  
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 -Ações de apoio realizadas pelo acompanhante; 

 -Auto avaliação 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 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; 

 -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. 

 

4.5.3 Controle 

 

 a) Variáveis sociodemográficas do acompanhante: sexo, idade, estado civil, 

escolaridade e renda familiar; 

 b) Variáveis obstétricas do acompanhante: gestações, partos, abortos, natimortos, filhos 

vivos; 

 c) Participação do acompanhante em estratégias educativas promovidas pelo serviço de 

acompanhamento pré-natal; 

d) Grau de parentesco do acompanhante; 

 e) Intervalo de tempo entre a data da intervenção e data do parto e entre a data do parto 

e avaliação final; 

g) Variáveis sociodemográficas da puérpera: idade, estado civil, escolaridade, renda 

familiar; 
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 h) Variáveis obstétricas da puérpera: gestações, partos, abortos, natimortos, filhos vivos; 

 i) Números de consulta pré-natal realizadas pela puérpera; 

 j) Participação da puérpera em atividades educativas realizadas durante o pré-natal. 

 k) Local de parto. 

 

4.6 Operacionalização da Coleta de Dados 

  

A coleta de dados ocorreu no período de Abril/2014 a Julho/2015. A seguir, apresenta-

se o detalhamento das fases do estudo. 

 

Fase 1: Linha de Base 

 

 Inicialmente, houve a captação dos acompanhantes de gestantes que realizavam pré-

natal nas Unidades de Saúde participantes deste estudo. Devido à escassez de acompanhantes 

durante o acompanhamento pré-natal, a seguinte estratégia foi utilizada. A equipe de campo 

responsável pela linha de base visitava semanalmente o serviço para obter o nome das gestantes, 

DPP e telefone das mesmas utilizando planilha específica (Apêndice B).  

 A partir desta planilha, a pesquisadora designava os bolsistas que deveriam realizar a 

abordagem de gestantes (e respectivos acompanhantes) via telefone. Dessa forma, os mesmos 

entravam em contato com a gestante, apresentava os objetivos da pesquisa e convidava a 

participar do estudo. Após consentimento verbal, a gestante era indagada quanto ao 

conhecimento da Lei do Acompanhante e se a mesma já havia escolhido o acompanhante que 

iria acompanhá-la durante o processo de parto. As que já haviam escolhido acompanhante 

disponibilizavam nome e contato do mesmo para que o entrevistador entrasse em contato com 

o mesmo. Quando as gestantes ainda não haviam escolhido o acompanhante, a ligação era 

retornada após quinze dias ou no período que a mesma indicasse (como não houve 

discriminação de idade gestacional, algumas gestantes optavam por escolher o acompanhante 

durante o último trimestre). Esta informação assim como as recusas, cesarianas eletivas, parto 

sem acompanhante, telefones errados e ligações não atendidas eram registradas na planilha e 

repassadas à pesquisadora. Vale ressaltar que foi considerado telefone errado (ou falha na 

ligação) a realização de cinco tentativas frustradas em dias diferentes.  

Em parceria com as Unidades de Saúde, durante o atendimento pré-natal, as gestantes 

participantes assinavam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e levavam o 
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TCLE do acompanhante para que o mesmo pudesse assinar. A supervisão da assinatura dos 

TCLES ficava a cargo de uma bolsista participante da coleta. 

Para a realização da entrevista com os acompanhantes, as bolsistas seguiram um 

protocolo de coleta de dados (Apêndice D). Inicialmente, eram apresentados os objetivos do 

estudo e como seria a participação do acompanhante. Após consentimento verbal, era realizada 

a entrevista para diagnóstico da linha de base (Apêndice C). 

À medida que os formulários eram preenchidos, estes eram randomizados, conforme a 

tabela de números aleatórios, para o GI e GC. 

 Após a randomização, os formulários eram organizados na ordem cronológica de 

proximidade da DPP. Ficou estabelecido como meta inicial o agendamento da intervenção para 

15 dias após a captação e a data da entrevista de avaliação pós-parto no dia da DPP, entretanto, 

a depender da disponibilidade de cada acompanhante a data da intervenção poderia ser 

antecipada ou prorrogada. A escolha da DPP como o dia para a realização da entrevista de 

avaliação foi proposital, como em grande parte das gestantes o parto ocorre sete dias antes ou 

depois da DPP, no momento da ligação a gestante já poderá ter parido (e seu acompanhante ter 

presenciado o parto). A planilha de controle dos acompanhantes randomizados para o grupo 

intervenção, assim como as datas previstas para a intervenção e avaliação final, é apresentada 

na Figura 5. 

 
Figura 5. Quadro representativo da planilha de controle dos formulários e estimativa da data 
da entrevista de avaliação pós-parto. 
 

 
Obs. Nomes fictícios. 
Fonte: Autora 
 

Fase 2: Intervenção 

 

  Após a randomização dos participantes, os nomes e respectivos contatos dos 

acompanhantes eram repassados aos responsáveis pelo grupo intervenção (Apêndice E).  Os 
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acompanhantes selecionados para este grupo eram convidados a comparecer à instituição, em 

data e horário previamente agendamentos, para o recebimento do manual educativo.  

 Durante a intervenção, inicialmente, era realizada a apresentação do manual educativo 

e a finalidade do mesmo, sendo acordada a possibilidade de interrupção no caso de dúvidas ou 

para a realização de eventuais colocações. Em seguida, era 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. A intervenção seguiu as 

orientações de POP específico (Apêndice F) e tinham, em média, vinte minutos de duração. 

 

Fase 3: Avaliação do apoio prestado e da experiência do acompanhante em sala de parto 

 

A partir da data estimada de realização da entrevista para avaliação do apoio prestado à 

parturiente, bolsista treinado realizava contato telefônico junto ao acompanhante, seguindo 

orientações de POP específico (Apêndice H).  

Dessa forma, acontecia um segundo (ou terceiro se grupo intervenção) contato com os 

acompanhantes. 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 o mesmo havia participado do trabalho de parto e parto na condição de 

acompanhante (se a gestante ainda não tivesse parido, a ligação era retornada após uma 

semana). Em caso positivo, era aplicado o Formulário de avaliação do apoio prestado e da 

experiência do acompanhante em sala de parto (Apêndice G). Caso a gestante a qual 

acompanhava tivesse evoluído para cesariana ou se acompanhante não tivesse participado do 

processo de parto, registrava-se o motivo que impossibilitou sua participação.  

 

Fase 4: Avaliação da experiência e satisfação com o trabalho de parto e parto 

 

Também a partir da data estimada de realização da entrevista de avaliação pós-parto, 

acadêmico de Enfermagem treinado realizava contato telefônico junto à puérpera para verificar 

o nível de satisfação desta frente ao parto, seguindo orientações de POP específico (Apêndice 

I). 
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Da mesma forma que a Fase 3, o responsável pela coleta de dados se identificava e 

verificava a disponibilidade da puérpera em responder as indagações. Caso a mesma não tivesse 

disponibilidade naquele momento, eram agendados data e horário para o retorno da ligação 

telefônica. Caso a mulher tivesse disponibilidade, era aplicada uma abreviação do Questionário 

de Experiência e Satisfação com o Parto (QESP) (Anexo A).   

 

4.7 Instrumentos de coleta de dados 

 

 Para a coleta de dados foram utilizados três instrumentos, sendo dois direcionados ao 

acompanhante e um direcionado à puérpera. Cada instrumento aplicado na Fase 1 apresentava 

uma numeração única, a qual servia de base para a identificação dos demais instrumentos. 

O primeiro instrumento (Apêndice C) continha a caracterização dos acompanhantes e 

itens que verificavam 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. Trata-se de um instrumento diagnóstico da Linha de Base, preenchido durante 

entrevista telefônica ao acompanhante (Fase 1).  

 O instrumento de Avaliação do apoio prestado e da experiência do acompanhante em 

sala de parto (Apêndice G) foi aplicado, através de entrevista telefônica, junto aos 

acompanhantes durante a Fase 3, ou seja, quando o mesmo já havia participado do parto na 

condição de acompanhante. Além das ações 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 para cada ação de apoio 

realizada pelo acompanhante; e variação de um a quatro pontos, de acordo as opções assinaladas 

nos tópicos 4 a 22, os quais tratam de uma auto avaliação do acompanhante nos aspectos 

referentes à sua participação e satisfação com a experiência de apoio à parturiente. 

 Os dois instrumentos supracitados foram elaborados pela própria pesquisadora e tiveram 

como subsídios para sua elaboração estudos realizados anteriormente (TELES, 2008, 2010, 

2011) e a avaliação por três pesquisadores da área de obstetrícia. 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). 
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  O terceiro instrumento (Anexo A) utilizado nesta pesquisa é dividido em três partes: I. 

caracterização da puérpera; II. Abreviação do QESP (COSTA et al., 2004); e III. Avaliação da 

Intensidade da Dor (mensurando de 0 a 10, as intensidades média e máxima da dor durante o 

trabalho de parto e parto). Esse instrumento foi aplicado junto às puérperas através de entrevista 

telefônica (Fase 4).  

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 Sub-Escalas. O QESP já foi utilizado 

e validado em estudo brasileiro (CICUTO; BELISÁRIO; TAVARES, 2012).  

Para o presente estudo, foram selecionadas as seguintes Sub-Escalas e respectivos itens:  

- Sub-escala 2 – Experiência Positiva, constituída por 22 itens (1, 2, 4, 5, 24, 25, 27, 28, 39, 40, 

45, 46, 57, 58, 80, 81, 83, 84), relativos à confirmação de expectativas, autocontrole, 

autoconfiança, conhecimento, prazer e satisfação com a experiência de parto; 

- Sub-escala 3 – Experiência Negativa, constituída por 12 itens (42, 43, 48, 49, 60, 61, 92, 93,), 

que se referem ao medo, mal-estar e dor durante o trabalho de parto e parto; 

- Sub-escala 4 – Relaxamento, constituída por 6 itens (18, 19, 20, 21, 22 e 23), relativos à 

experiência de relaxamento durante o trabalho de parto e parto; 

- Sub-escala 6 – Suporte do Acompanhante, constituída por 8 itens (30, 31, 32, 33, 34, 35), 

relativos especificamente ao apoio do companheiro; 

Foram excluídos os seguintes itens: 

- Sub-escala 2 – Experiência Positiva, excluídos quatro itens (41, 59, 82, 85): abordam pós-

parto;  

- Sub-escala 3 – Experiência Negativa, excluído quatro itens (97, 98, 99 e 100). 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; 

- Sub-escala 6 – Suporte do Companheiro (64 e 65). 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 Sub-Escala 1 (Condições e cuidados prestados); Sub-Escala 7 

(Preocupações); e Sub-Escala 8 (pós-parto), por não atenderem o objetivo do estudo.   

 No QESP, as perguntas relativas à experiência, satisfação e dor 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 
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(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.  

  Este questionário apresenta boa consistência interna (Alfa de Cronbach = 0,9087) e 

índice de fidelidade teste-reteste = 0,586 (COSTA et al., 2004). Deste modo o QESP permite 

avaliar de forma consistente e fidedigna diversas dimensões relevantes da vivência do parto. 

  

4.8 Análise dos Dados 

 

Os dados foram compilados e analisados através do programa estatístico Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0, e, posteriormente apresentados em tabelas 

e gráficos.  

As variáveis contínuas foram expressas como média ± desvio padrão e as categóricas 

em frequências absoluta e relativa. Para verificar a normalidade da distribuição dos dados 

contínuos foi utilizado o teste de Kolmogorov- Smirnov (KS) (FIELD, 2009).  

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 t de Student ou Mann-Whitney (variáveis contínuas). O estabelecimento 

de correlações foi avaliado através do teste de Sperman. O Risco Relativo (RR) e o intervalo 

de confiança de 95% foram calculados para as principais variáveis dependentes. Foi 

estabelecido um alfa crítico de 0,05 para determinar o nível de significância.  

 

4.9 Aspectos éticos e legais 

 

 O projeto foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em pesquisa da Universidade 

Federal do Ceará e aprovado conforme o parecer nº 576.174/14 (Apêndice J) e registrado na 

base de dados de Registro de Ensaios Clínicos Brasileiros (ReBEC). Os participantes do estudo 

assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICES K, L e M). 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 

(BRASIL, 2012). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Captação dos Acompanhantes  
 

Como citado anteriormente, a pesquisa foi realizada em quatro fases (Linha de Base, 

Intervenção, Avaliação Final junto aos Acompanhantes e Avaliação Final junto às puérperas). 

A Figura 6 apresenta o seguimento dos participantes em cada em fase do estudo.  

Figura 6. Diagrama representativo do fluxo de participantes em cada fase do estudo conforme 
enunciado CONSORT para intervenções não-farmacológicas. Fortaleza-CE, Abril/2014 a 
Junho/2015.  
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Durante a Fase l da pesquisa, foram realizadas 648 tentativas de contato telefônico para 

369 gestantes cadastradas nos locais da pesquisa. Destas, 240 correspondem a cinco tentativas 

por gestante que estava com telefone desligado ou que ainda não havia definido a pessoa que 

iria acompanhá-la durante o parto. Das 159 gestantes que participaram da Fase1 foi realizada 

uma média de 2,7 ligações para o acompanhante, totalizando 408 telefonemas.  

Entre os 65 acompanhantes que compuseram a amostra final, 51 (78,4%) eram 

provenientes do CPN Lígia Barros Costa e 14 (21,6%) do Centro de Saúde Casimiro Filho. 

Entre os 21 acompanhantes do GI, 15 (71,4%) eram provenientes do CPN Lígia Barros 

Costa e 6 (28,6%) do Centro de Saúde Casimiro Filho. Entre os 44 acompanhantes do GC, 36 

(81,8%) eram provenientes do CPN Lígia Barros Costa e 8 (18,2%) do Centro de Saúde 

Casimiro Filho. Não houve diferença estatisticamente significante entre Unidade de Origem e 

grupo de alocação (intervenção/controle) (Fisher: 0,353). 

Durante a coleta de dados, observou-se que a rotina de ter um acompanhante durante o 

pré-natal, ainda não é uma realidade nas Unidades de Saúde abordadas nesse estudo, sendo 

exceção as gestantes que adotam esta prática.  

Também foi observado o desconhecimento das gestantes quanto à Lei do Acompanhante 

e, quando havia o conhecimento, as gestantes tinham certa dificuldade em realizar esta escolha. 

Isso foi verificado através dos repetidos telefonemas às gestantes, questionando se as mesmas 

já haviam pensado em quem iria acompanhá-las no momento do parto. Muitas delas relatavam 

que gostariam de ter o esposo/acompanhante, mas não teria como afirmar devido à possibilidade 

do mesmo estar trabalhando no dia do parto. 

Ainda durante a coleta, foi observada a dificuldade de captação dos acompanhantes para 

a realização de intervenções educativas, em diversas ocasiões, o acompanhante não comparecia, 

mesmo havendo confirmado o comparecimento no dia anterior. Em muitos casos, após diversos 

reagendamentos, não era possível realizar a intervenção junto ao acompanhante até a data do 

parto. 

Esse panorama denota a necessidade de uma mudança de paradigma em várias vertentes: 

maior envolvimento das instituições de saúde com a prática do acompanhante no pré-natal; 

maior sensibilização dos profissionais de saúde sobre a importância do apoio social à mulher 

durante o ciclo gravídico-puerperal, incluindo aí o acompanhante no pré-natal e parto; maior 

empoderamento das gestantes, para que estas tenham uma escolha informada, decidindo ainda 

no pré-natal o acompanhante que deseja ter ao lado durante o processo parto; e maior imersão 

dos acompanhantes na corresponsabilidade com os cuidados de saúde das gestantes, incluindo 
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aí a participação do mesmo em atividades educativas que os instrumentalizem para a prestação 

de apoio durante o processo de parto. 

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 (REIS et al, 2014). 

O apoio social, ainda no período gestacional, é de extrema importância. O apoio do 

esposo reduz comportamentos de saúde negativos, o risco de parto prematuro, de baixo peso ao 

nascer, de restrição do crescimento fetal e de mortalidade infantil. Além disso, a participação 

masculina reduz estresse materno, através do apoio emocional, logístico e financeiro (ALIO, et 

al., 2010; ALIO et al., 2011). 

Quanto ao papel do acompanhante (independente do grau de parentesco), ele poderá 

realizar, além do apoio emocional e físico, o apoio informativo (elaboração do plano de parto 

juntamente com a gestante, opinando quanto ao tipo, posição, etc.) (STORY et al., 2012).  

Durante a gestação, o esposo/parceiro desenvolve comportamentos adaptativos e de 

suporte para lidar com as mudanças da gravidez e para melhor apoiar suas esposas (POH; KOH; 

HE, 2014). Estudo que avaliou as necessidades percebidas de apoio durante o período 

gestacional verificou que os pais necessitam de um amplo espectro de necessidades de apoio 

social, incluindo o apoio emocional, informacional, físico e psicológico (WIDARSSON; 

KERSTIS; SUNDQUIST, 2012). Dessa forma, os serviços de acompanhamento pré-natal 

devem estar atentos e adequados a essas necessidades.   
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5.2 Características sociodemográficas e conhecimento prévio dos acompanhantes (Linha 
de Base) 
 

No momento da realização da linha de base, a idade gestacional média das mulheres 

com as quais os acompanhantes estariam no momento do parto era de 29,7 (±5,2) semanas (28,3 

±4,6 no GI vs 30,4 ±5,4 no GC; p: 0,330). Já o intervalo de tempo médio entre a captação na 

linha de base e o parto foi de 47,6 (±23,4) dias (57,7 ±18,6 no GI vs 42,7 ±24,4 no GC; p: 

0,119). 

A Tabela 1 apresenta as características sociodemográficas dos acompanhantes do 

estudo, bem como idade gestacional, no momento da coleta, da gestante a qual iria acompanhar 

o parto e o intervalo de tempo entre a data da coleta e data do parto. 

  
Tabela 1. Distribuição dos dados segundo características sociodemográficas e obstétricas dos 
acompanhantes. Fortaleza-CE, Fortaleza-CE, Abril/2014 a Junho/2015. 

Variável 
 

TOTAL (n=65) GI (n=21) GC (n=44) p 

Md (±DP) Md (±DP) Md (±DP)  

Idade (anos) 39,3 (±14,6) 
 

41,6 (±12,8) 38,1 (±15,6) 0,5621 

Escolaridade (anos) 8,4 (±2,5) 
 

7,5 (±2,6) 8,8 (±2,4) 0,2201 

Renda (reais) 1.037,85 (±810,49) 950,22 
(±804,47) 

1.081,67 
(±833,07) 

0,6991 

Dados Obstétricos     

Nº de Gestações 2,1 (±1,5) 2,9 (±1,5) 1,8 (±1,4) 0,0722 

Nº de Partos 1,7 (±1,3) 2,3 (±1,3) 1,4 (±1,2) 0,0642 

Nº de Abortos 0,2 (±0,5) 0,4 (±0,7) 0,1 (±0,5) 0,1832 

 N (%) N (%) N (%) p 

Sexo     

Masculino 38 (58,5%) 12 (57,1%) 26 (59,1%) 0,8823 

Feminino 27 (41,5%) 9 (42,9%) 18 (40,9%)  

Estado conjugal     

Com companheiro 49 (75,4%) 15 (71,4%) 34 (77,3%) 0,6093 

Sem companheiro 16 (24,6%) 6 (28,6%) 10 (22,7%)  

Grau de parentesco com a gestante     

Esposo/Companheiro 36 (55,4%) 12 (57,1%) 24 (54,5%) 0,2133 

Mãe 15 (23,1%) 7 (33,3%)) 8 (18,2%)  

Irmã 8 (12,3%) 2 (9,5%) 6 (13,6%)  

Outros 6 (9,2%) 0 (4,2%) 6 (13,6%)  

p1= Teste t de de Student; p2= Teste Mann-Whitney; p3=Teste Qui-Quadrado 
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Em nenhuma das variáveis houve diferença estatisticamente significante entre os 

grupos, comprovando a homogeneidade dos mesmos.  

 Quanto à escolaridade, 23 (35,4%) acompanhantes tinham entre 5 e 9 anos de estudo, 

39 (60,0%) entre 10 e 12 anos de estudo e 3 (4,6%) mais de 12 anos de estudo. Todos os 

acompanhantes possuíam acima de quatro anos de estudo, nível mínimo exigido para 

interpretação do manual educativo aqui avaliado (TELES et al., 2014). 

O perfil sociodemográfico dos acompanhantes foi semelhante em estudo realizado em 

maternidade de referência no Ceará, 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) (OLIVEIRA et al., 2014).  

Conforme observado acima, a maior parte dos acompanhantes entrevistados era do sexo 

masculino, quanto ao grau de parentesco, os mais prevalentes foram esposo/companheiro e 

mãe, nesta ordem. Dado semelhante foi encontrado 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. Nesta pesquisa, entre as mulheres que tiveram 

acompanhante, o mais frequente foi o parceiro da mulher (35,4%), seguido pela mãe (26,3%) 

(DINZ et al., 2014). 

 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. Fortaleza-CE, Abril/2014 a 
Junho/2015. 
 
Perguntas relacionadas ao conhecimento prévio de 
ações de apoio 

TOTAL  
(n=65) 

GI  
(n=21) 

GC 
(n=44) 

p 

N % N % N % 
Participou de ativ. educ. de preparação para o parto 13 20,0 3 14,3 10 22,7 0,5222 
Conhece ações de apoio à parturiente 44 67,7 16 76,2 28 63,3 0,3111 
Conhece ação de apoio físico 18 27,7 4 19,0 14 31,8 0,2821 
Conhece ação de apoio emocional 22 33,8 16 76,2 27 61,4 0,2371 
Conhece ação de apoio informacional 2 3,1 - - 2 4,5 1,0002 
Conhece ação de advocacia/intermediação 4 6,2 1 4,8 3 6,8 1,0002 

p1= Teste de Qui-Quadrado; p2= Teste de Fisher; p3= Teste t de de Student 
 

 
Houve associação entre o conhecimento prévio de técnicas conhecimento de técnicas de 

apoio físico (p: 0,00; RR: 8,7; IC 95%: 2,7-28,0) e a participação em atividades educativas, 
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entretanto, não houve associação com o conhecimento de apoio emocional (p: 0,190), 

informacional (p: 1,00) e de advocacia (p: 0,576). Apesar do acesso à atividade educativa ter 

influenciado no conhecimento prévio de técnicas de apoio à parturiente, isto não foi fator 

confundidor neste estudo, visto que o conhecimento destas técnicas não diferenciou significante 

entre o GC e GI. 

No tocante à realização de atividades educativas durante o pré-natal, observou-se o 

restrito número de acompanhantes que realizaram. Ações de promoção do apoio social à 

gestante, que envolvam estratégias educativas, construção de vínculo e aprendizagem coletiva 

possuem o potencial de melhorar os resultados para as mulheres e seus acompanhantes, sendo 

assim, ambientes de atuação a serem explorados pelo enfermeiro obstetra. 

 Revisão integrativa que objetivou analisar e sintetizar experiências e/ou necessidades 

dos pais durante a gravidez e/ou parto, verificou que os mesmos experimentam uma mistura de 

sentimentos durante esse período e que, o apoio dos profissionais de saúde, é importante para 

sentirem-se mais informados, envolvidos e respeitados (POH; KOH; HE, 2014).  

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 

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).  

A Tabela 3 apresenta as ações de apoio mais comumente citadas pelos acompanhantes 

na entrevista de linha de base. 
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Tabela 3. Distribuição dos dados dos acompanhantes de acordo com o conhecimento prévio 
sobre ações de apoio à parturiente. Fortaleza-CE, Abril/2014 a Junho/2015. 
 

Variável TOTAL  
(n=65) 

GI  
(n=21) 

GC  
(n=44) 

p 

N % N % N % 
Presença constante 34 52,3 13 61,9 21 47,7 0,2851 
Palavras de apoio 30 46,2 13 61,9 17 38,6 0,0781 
Segurar a mão 16 24,6 3 14,3 13 29,5 0,1821 
Massagem 16 24,6 4 19,0 12 27,3 0,4721 
Banho de chuveiro 15 23,1 4 19,0 11 25,0 0,5941 
Respiração 8 12,3 2 9,5 6 13,6 1,0002 
Cavalinho 8 12,3 2 9,5 6 13,6 1,0002 
Caminhada 6 9,2 2 9,5 4 9,1 1,0002 
Bola de Ginástica 6 9,2 2 9,5 4 9,1 1,0002 
Rezar/orar 6 9,2 - - 6 13,6 0,1662 
Compressas 6 9,2 4 19,0 2 4,5 0,0802 
Mudança de posição 5 7,7 2 9,5 3 6,8 0,6552 
Ambiente silencioso e privativo 4 6,2 2 9,5 2 4,5 0,5892 
Solicitar ajuda do profissional 3 4,6 - - 3 6,8 0,2212 

p1= Teste de Qui-Quadrado; p2= Teste de Fisher 
 

Além das ações acima, os acompanhantes também citaram: visualização (2; 3,1%); 

iluminação adequada (3; 4,6%); compartilhar experiência (2; 3,1%); orientações (2; 3,1%); e 

atender desejo da mulher (1; 1,5%). 

As ações de apoio as quais os acompanhantes possuíam conhecimento prévio divergiu 

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. Neste estudo, observou-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 forma: presença constante (62; 100,0%), 

palavras de encorajamento (51; 82,3%), toque (43; 69,4%) e massagem (36; 58,1%) 

(OLIVEIRA et al., 2014). 
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5.3 Avaliação do apoio prestado pelo acompanhante durante o trabalho de parto e parto 

 Como citado no fluxograma de segmento dos participantes no estudo, grande parte dos 

participantes entrevistados em linha de base não acompanhou a parturiente. Os principais 

motivos para isso foram mudança de acompanhante, restrições do serviço de saúde (não aceitar 

participante do sexo masculino) e cesariana sem acompanhante.  

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 

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). 

Dos participantes que tiveram seguimento concluído, o intervalo de tempo entre a data 

de parto e a realização da avaliação final junto ao acompanhante foi de 43,5 (±26,3) dias para 

o GI e de 34,2 (±30,7) dias para o GC (p:0,240). 

 A Tabela 4 apresenta a distribuição dos motivos que levaram o acompanhante a estar 

presente no momento do parto. 

Tabela 4. Distribuição dos dados dos acompanhantes segundo motivos para acompanhar o 
trabalho de parto e parto. Fortaleza-CE, Abril/2014 a Junho/2015. 
 

Variável TOTAL  
(n=65) 

 GI  
(n=21) 

 GC  
(n=44) 

p 

 N % N % N % 
Tranquilizar a parturiente 46 70,8 18 85,7 28 63,6 0,0671 
Auxiliar no alívio da dor 25 38,5 11 52,4 14 31,8 0,1111 
Transmitir segurança 42 64,6 15 71,4 27 61,4 0,1792 
Dividir experiência 11 16,9 6 28,6 5 11,4 0,1542 
Não havia outra pessoa 7 10,8 1 4,8 6 13,6 0,4132 
Por curiosidade 14 21,5 6 28,6 8 18,2 0,3532 

p1= Teste de Qui-Quadrado; p2= Teste de Fisher 
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Verificou-se que as principais motivações para o acompanhante estar com a mulher 

durante o processo de parto foram tranquilizar a parturiente, transmitir segurança e auxiliar a 

mulher no alívio da dor, não havendo diferença estatisticamente significante entre os grupos.  

A presença do acompanhante 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). 

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. Fortaleza-CE, Abril/2014 a Junho/2015.  
 

Perguntas relacionadas à realização 
de ações de apoio 

TOTAL  
(n=65) 

GI  
(n=21) 

GC 
(n=44) 

p RR  
(IC 95%) 

N % N % N %  
Realizou ações de apoio à parturiente 
 

59 90,8 21 100,0 38 86,4 0,1661 - 

Realizou apoio emocional 56 86,2 20 95,2 36 81,8 0,2511 3,21 
(0,5-21.0) 

Realizou apoio físico 51 78,5 20 95,2 31 70,5 0,0261 1,85 
(1,03-7,4) 

Realizou apoio informacional 6 9,2 2 9,5 4 9,1 1,0001 1,85 
(0,3-3,4) 

Realizou advocacia/intermediação 4 6,2 2 9,5 2 4,5 0,5891 1,03 
(0,8-37,4) 

Perguntas relacionadas aos tipos de 
ações de apoio realizadas 

        

Presença constante 53 81,5 19 90,5 34 77,3 0,3091 2,15 
(0,6-8,0) 

Palavras de apoio  52 80,0 18 85,7 34 77,3 0,5221 1,50 
(0,5-4,3) 

Segurar a mão 41 63,1 17 81,0 24 54,5 0,0392 2,48 
(0,9-6,5) 

Massagens 41 63,1 20 95,2 21 47,7 0,0012 11,70 
(1,6-81,8) 

Caminhada 24 36,9 15 71,4 9 20,5 0,0002 4,27 
(1,9-9,5) 

Cavalinho 26 40,0 10 47,6 16 36,4 0,3861 1,36 
(0,6-2,7) 

Bola de ginástica 26 40,0 15 71,4 11 25,0 0,0002 3,75 
(1,7-8,4) 

Mudança de posição  24 36,9 10 47,6 14 31,8 0,2172 1,55 
(0,7-3,1) 

Rezar/Orar 11 16,9 3 14,3 8 18,2 1,0001 0,81 
(0,3-2,3) 

Respiração 22 33,8 15 71,4 7 15,9 0,0002 4,88 
(2,2-10,8) 

Banho de chuveiro 12 18,5 3 14,3 9 20,5 0,7371 0,73 
(0,2-2,1) 

Orientações  7 10,8 2 9,5 5 11,4 1,0001 0,87 
(0,3-2,9) 

p1= Teste de Fisher; p2= Teste de Qui-Quadrado  
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Observa-se que quase totalidade dos acompanhantes utilizou alguma técnica de apoio à 

parturiente, sendo mais presentes as técnicas de apoio emocional e físico, nesta ordem.  

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). Na comparação dos grupos, observou-se que acompanhantes do GI tiveram 

probabilidade 1,85 maior de realizarem ações de apoio físico, denotando a importância do 

manual educativo para o empoderamento do acompanhante.  

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). 

Além das ações de apoio supracitadas, os acompanhantes também realizaram: promoção 

de um ambiente silencioso (4; 6,2%), acupressão (3; 4,6%), chamou profissional de saúde para 

esclarecer dúvida (2; 3,1%) ou para expressar desejo da mulher (2; 3,1%), realizou compressas 

(1; 1,5%) e partilha de experiências (1; 1,5%).  Nenhuma dessas técnicas apresentaram 

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos. 

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, 

ficar em pé e caminhar, massagens, técnicas de respiração, cavalinho, dança lenta, balançar-se 

em uma cadeira, bola de ginástica, apoio emocional, entre outras. 

As informações trazidas no manual contribuíram para que acompanhantes do GI 

tivessem maior probabilidade de utilizarem as ações de apoio: massagem (p: 0,001), caminhada 

(p: 0,000), bola de ginástica (p: 0,000), respiração (p: 0,000) e segurar na mão (p: 0,039). 

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 



88 
 

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 e reduzindo os níveis de ansiedade (LOWDERMILK et al., 2013). 

A Tabela 6 apresenta a satisfação do acompanhante com o apoio prestado, forma, tempo 

de duração e cuidados prestados pelos profissionais. 

Tabela 6. Distribuição dos dados dos acompanhantes segundo variáveis associadas à satisfação 
(bastante/muita) do mesmo com o trabalho de parto e parto. Fortaleza-CE, Abril/2014 a 
Junho/2015. 
 

Variáveis  TOTAL  
(n=65) 

GI  
(n=21) 

GC 
(n=44) 

p RR  
(IC 95%) 

N % N % N %  
Trabalho de Parto         
Satisfação em acompanhar 57 87,7 19 90,5 38 86,4 1,0001 1,33 

(0,4-4,6) 
Satisfação com o apoio prestado 56 86,2 20 95,2 36 81,8 0,2511 3,21 

(0,5-21,0) 
Satisfação com a forma como ocorreu 58 89,2 16 76,2 42 95,5 0,0311 0,38 

(0,2-0,7) 
Satisfação com o tempo de demora 55 84,6 19 90,5 36 81,8 0,4791 1,72 

(0,5-6,2) 
Satisfação com os cuidados prestados pelos 
profissionais de saúde 

58 89,2 16 76,2 42 95,5 0,0311 0,38 
(0,2-0,7) 

Parto         
Satisfação em acompanhar 60 92,3 20 95,2 40 90,9 1,0001 1,66 

(0,3-9,9) 
Satisfação com o apoio prestado 60 92,3 20 95,2 40 90,9 1,0001 1,66 

(0,3-9,9) 
Satisfação com a forma como ocorreu 57 87,7 16 76,2 41 93,2 0,1001 0,45 

(0,2-0,8) 
Satisfação com o tempo de demora 56 86,2 19 90,5 37 84,1 0,7061 1,52 

(0,4-5,4) 
Satisfação com os cuidados prestados pelos 
profissionais de saúde 

60 92,3 18 85,7 42 95,5 0,3181 0,50 
(0,2-1,1) 

p1= Teste de Fisher 

 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. No presente estudo, os 

acompanhantes tiveram boa satisfação em acompanhar o trabalho de parto e parto, assim como 
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com o apoio que prestaram à parturiente e com o tempo de demora do processo de parto, 

independente do grupo de alocação.  

 Acompanhantes do GC tiveram maior probabilidade de classificar como muito/bastante 

o nível de satisfação com forma que ocorreu e com os cuidados prestados pelos profissionais 

de saúde no trabalho de parto (76,2% vs 95,5%; RR 0.38; IC 95%: 0,2-0,7). Uma das 

explicações para esse achado é a premissa de que acompanhantes com maior nível de 

empoderamento passam a ter maiores expectativas com o transcurso do processo de parto e 

com a maneira de atuação dos profissionais de saúde.  

 Um dos capítulos do manual educativo fala sobre a função dos profissionais que atuam 

na prestação de cuidados à parturiente (Enfermeiro obstetra, Médico obstetra, Técnico de 

enfermagem e Doula) e cita a existência de profissionais como Assistente Social, Fisioterapeuta 

e Psicólogo, que também podem atuar neste momento. Isso é importante para que 

acompanhante e parturiente possam acompanhar a atuação e recorrer a profissionais 

específicos, de acordo com suas necessidades. 

 A Tabela 7 apresenta a avaliação do acompanhante sobre medo/preocupação durante o 

trabalho de parto e parto. 

Tabela 7. Distribuição dos dados dos acompanhantes segundo variáveis associadas ao 
medo/preocupação (nada/um pouco) do mesmo durante o trabalho de parto e parto. Fortaleza-
CE, Abril/2014 a Junho/2015. 
 

Variáveis TOTAL  
(n=65) 

GI  
(n=21) 

GC (n=44) p RR  
(IC 95%) 

N % N % N %  
Trabalho de Parto         
Medo 54 83,1 18 85,7 36 81,8 1,0001 1,22 

(0,4-3,4) 
Preocupação 43 66,2 16 76,2 27 61,4 0,2372 1,63 

(0,7-3,8) 
Parto         
Medo 55 84,6 20 95,2 35 79,5 0,1481 3,63 

(0,5-24,1) 
Preocupação 43 66,2 16 76,2 27 61,4 1,0001 1,63 

(0,7-3,8) 
p1= Teste de Fisher; p2= Teste de Qui-Quadrado 

 

Observa-se que não houve diferença estatisticamente significante na avaliação dos 

acompanhantes quanto ao medo e preocupações durante o trabalho de parto e parto, entretanto, 

o percentual de avaliações positivas dessas variáveis foi maior no GI.  

O empoderamento do acompanhante pode interferir na sua postura em sala de parto. 

Estudo revelou que acompanhantes que participaram de programa de preparação para o parto 
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tiveram menor risco de experimentarem o evento de parto de modo assustador e de sentirem-se 

despreparados para o nascimento (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). 

Um dos capítulos do manual educativo abordou a anatomia do sistema reprodutor 

feminino (externo e interno) e fisiologia do processo de parto, apresentando de maneira lúdica 

os quatro períodos clínicos do parto. Essa familiarização do acompanhante com o conteúdo é 

importante para o mesmo acompanhar a progressão dos eventos e também para encará-los de 

uma maneira menos assustadora.  

A Tabela 8 traz a avaliação do acompanhante quanto à sua atuação na prestação do apoio 

à parturiente.  

Tabela 8. Distribuição dos dados dos acompanhantes segundo variáveis associadas aos níveis 
de confiança e utilidade (muito/bastante) do mesmo o trabalho de parto e parto. Fortaleza-CE, 
Abril/2014 a Junho/2015. 
 

Variáveis TOTAL  
(n=65) 

GI  
(n=21) 

GC 
(n=44) 

p RR  
(IC 95%) 

N % N % N %  
Confiança na prestação de apoio à 
parturiente 
 

51 78,5 19 90,5 32 72,7 0,1221 2,60 
(0,7-9,8) 

Trabalho de Parto         
Utilidade do apoio prestado 60 92,3 21 100,0 39 88,6 0,1661 - 

 
Cooperação com profissionais de 
saúde 

55 84,6 19 90,5 36 81,8 0,4791 1,72 
(0,5-6,2) 

Parto         
Utilidade do apoio prestado 60 92,3 20 95,2 40 90,9 0,1481 3,63 

(0,5-24,1) 
Cooperação com profissionais de 
saúde 

55 84,6 19 90,5 36 81,8 0,4791 1,72 
(0,5-6,2) 

p1= Teste de Fisher 

 
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.  

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 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). 
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Vale ressaltar que além da prestação do apoio, o acompanhante contribui para o 

estabelecimento de vínculos afetivos entre mãe e recém-nascido, dessa forma, a utilidade do 

apoio prestado ultrapasso o campo psicológico e fisiológico. No presente estudo, não foi 

investigada a atuação do acompanhante na promoção do aleitamento materno, sendo esta 

limitação dessa pesquisa. Entretanto, outros estudos comprovam essa associação.   

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, 2009). 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).  

A seguir, é apresentada a variável desfecho desta pesquisa, ou seja, o comparativo do 

número de ações de apoio prestadas pelos acompanhantes dos grupos intervenção e controle. 

Além disso, traz a pontuação total, obtida a partir da soma dos escores obtidas no Formulário 

de avaliação do apoio prestado e da experiência do acompanhante em sala de parto, o qual 

aborda aspectos referentes à auto avaliação do acompanhante sobre sua atuação, assim como 

dos sentimentos que os acompanharam (Tabela 9). 

Tabela 9. Distribuição das médias de ações de apoio realizadas e da pontuação total de 
avaliação do apoio prestado pelos acompanhantes à parturiente. Fortaleza-CE, Abril/2014 a 
Junho/2015. 
 

Variável TOTAL PARTO NORMAL 
  GI GC P1 
  Md  

(±DP) 
Md  

(±DP) 
 

Nº Ações de apoio físico realizadas 2,85 
(±1,88) 

4,24 
(±1,26) 

2,18 
(±1,76) 

0,000 

Nº Ações de apoio emocional realizadas 2,43 
(±1,01) 

2,76 
(±0,70) 

2,27 
(±1,10) 

0,133 

Nº Ações de apoio informacional realizadas 0,11 
(±0,31) 

0,10 
(±0,30) 

0,11 
(±0,32) 

0,824 

Nº Ações Advocacia realizadas 0,06 
(±0,24) 

0,10 
(±0,30) 

0,05 
(±0,21) 

0,438 

Nº Total Ações de Apoio realizadas 5,45 
(±2,61) 

7,19 
(±1,80) 

4,61 
(±2,53) 

0,001 

Pontuação Avaliação do Apoio 66,88 
(±8,51) 

72,43 
(±8,18) 

64,23 
(±7,38) 

0,000 

p1= Teste de Mann-Whitney 
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Observa-se que as médias do número de ações de apoio físico e de ações total de apoio 

realizadas (incluindo todos os tipos de apoio prestados), assim como da pontuação geral no 

“Formulário de avaliação do apoio prestado e da experiência do acompanhante em sala de 

parto” foi significantemente maior no GI. 

Nesse sentido, verifica-se que a intervenção foi eficaz para uma maior prestação de 

ações de apoio à parturiente (em especial, apoio físico) e para uma melhor avaliação da 

experiência em acompanhar o parto.     

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; EL-

NEMER; BASHOUR, 2015). 
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5.4 Avaliação da experiência e satisfação da puérpera com o parto  

 

 O intervalo de tempo entre a data de parto e a realização do QESP junto à puérpera foi 

de 46,7 (±28,0) dias para o GI e de 39,8 (±28,0) dias para o GC (p:0,359). 

 Conforme apresenta a Tabela 10, obteve-se homogeneidade entre as puérperas 

acompanhadas por participantes dos grupos intervenção e controle. 

Tabela 10.  Distribuição dos dados segundo características sociodemográficas, obstétricas e de 
acompanhamento pré-natal das puérperas. Fortaleza-CE, Abril/2014 a Junho/2015. 
 

Variável 
 

TOTAL (n=65) GI (n=21) GC (n=44) p 

Md (±DP) Md (±DP) Md (±DP)  

Idade (anos) 
 

24,1 (±6,4) 24,4(6,2) 23,9 (±6,6) 0,7961 

Escolaridade (anos) 
 

8,9 (±2,3) 9,5 (±2,5) 8,6 (±2,2) 0,1371 

Renda (reais) 1.252,13 (±611,28) 
 

1.536,63 (±930,64) 1.123,43 (±334,83) 0,0131 

Nº de consultas pré-natal 
 

7,4 (±1,8) 7,4 (±1,8) 7,8 (±1,5) 0,0082 

Dados Obstétricos     

Nº de Gestações 1,7 (±0,8) 1,6 (±0,9) 1,7 (±0,8) 0,2782 

Nº de Partos 1,6 (±0,8) 1,4 (±0,8) 1,7 (±0,8) 0,0602 

Nº de Abortos 0,1 (±0,4) 0,1 (±0,6) 0,0 (±0,2) 0,4282 

Natimortos 0,0 (±0,1) 0,0 (±0,0) 0,0 (±0,1) 0,4802 

Filhos vivos 7,7 (±1,6) 1,4 (±0,8) 1,7 (±0,8) 0,1102 

 N (%) N (%) N (%) p 

Com companheiro 45 (71,4%) 13 (61,9%) 32 (76,2%) 0,2373 

Primípara 20 (69,2%) 7 (33,3%) 13 (29,5%) 0,7573 

Mais de 6 cons.PN 62 (95,4%) 19 (90,5%) 43 (97,7%) 0,2424 

Ativ. Educ. no PN 38 (60,3%) 16 (76,2%) 22 (52,4%) 0,0693 

p1= Teste t de de Student; p2= Teste de Mann-Whitney; p3=Teste Qui-Quadrado; p4=Teste de 
Fisher 
 

Observa-se que não houve diferença estatística significante entre os grupos nas variáveis 

acima avaliadas, com exceção da renda mensal, que teve média significantemente maior no GI. 

 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 
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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). 

 Além disso, a faixa etária pode repercutir sobre eventos e complicações relacionadas ao 

parto. Estudo retrospectivo que avaliou prontuários de 9.585 mulheres internadas em Centro de 

Parto Normal, verificou que: houve maior prevalência de métodos não farmacológicos de alívio 

da dor e ruptura artificial de membranas entre adolescentes de 10-14 anos; houve maior 

frequência de ruptura artificial de membranas e menor proporção de complicações no parto 

entre adolescentes de 15-19 anos, entretanto, essa faixa etária permaneceu associada 

positivamente com baixo peso ao nascer dos recém-nascidos; e houve menor prevalência de 

presença de um acompanhante durante o parto entre as mulheres com idades entre 35 anos ou 

mais (SANTOS et al., 2015). 

 No presente estudo, houve uma parcela significativa (21; 32,3%) de puérperas 

adolescentes, evidenciando a necessidade de ações de incentivo ao planejamento familiar, visto 

que a gravidez aumenta a vulnerabilidade dessas adolescentes aos agravos em saúde sexual e 

reprodutiva e complicações relacionadas ao parto. 

 Quanto à história obstétrica, não houve diferença estatisticamente significante entre os 

grupos no tocante ao número de gestações, parto, abortos e natimortos. Dessa forma, tais 

variáveis não influenciaram no nível de satisfação das puérperas com processo de parto, 

avaliado no presente estudo. 

Também se observou um grande percentual de mulheres (45; 71,4%) com companheiro 

fixo. Trata-se de um dado importante, visto que o apoio do esposo reduz comportamentos de 

saúde negativos, o risco de parto prematuro, de baixo peso ao nascer, de restrição do 

crescimento fetal e de mortalidade infantil. Além disso, a participação masculina reduz estresse 

materno, através do apoio emocional, logístico e financeiro (ALIO et al., 2010, 2011). Vale 

ressaltar que a permanência do companheiro no pós-parto imediato também favorecerá a prática 

da amamentação. Estudo realizado junto a 146 mulheres observou que as mães com apoio do 

esposo/companheiro ainda no puerpério, enquanto estavam na maternidade, foram mais 

propensas a dar continuidade à prática do aleitamento materno após saírem de alta (HUNTER; 

CATTELONA, 2014). 

Quanto às variáveis de acompanhamento pré-natal, quase totalidade das mulheres (52; 

95,4%) realizaram seis ou mais consultas pré-natal, mínimo recomendado pelo Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2012). Trata-se de um dado positivo, pois se denota que, um maior número 
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de consultas pré-natal garanta uma maior segurança à mulher e ao bebê, durante o ciclo 

gravídico-puerperal. 

No tocante à realização de atividades educativas, um pouco mais da metade das 

gestantes (38; 60,3%) tiveram acesso a essas atividades durante o pré-natal, não havendo 

diferença estatisticamente significante entre os grupos. A participação em atividades educativas 

é imprescindível para o empoderamento da gestante e de seu acompanhante. O objetivo da 

educação em saúde durante pré-natal é fornecer aconselhamento, educação, confiança e apoio 

(AI-ATEEQ; AI-RUSAIESS, 2015).  

A falta de apoio social para as gestantes, principalmente quando elas não conseguem 

uma companhia para frequentar os encontros, se torna um fator desestimulante para a sua 

participação em atividades educativas. Estudo qualitativo, realizado com dezessete gestantes, 

verificou que as mesmas reconhecem a importância das atividades educativas durante o pré-

natal, sendo fatores estimulantes o esclarecimento de dúvidas, os temas abordados e a 

linguagem clara utilizada pelos profissionais de saúde, e como fatores de entraves à 

participação, a baixa divulgação das mesmas e o desestímulo à participação por parte de 

familiares, os quais dão pouca importância a essas práticas. Fatores como o aumento de peso, 

edema nos membros inferiores e outras alterações fisiológicas típicas da gestação podem gerar 

dificuldades de locomoção, diminuindo a segurança das gestantes para deslocarem-se sozinhas 

para as atividades educativas, sendo necessário o apoio de um acompanhante para isso (SILVA 

et al., 2014). 

Estratégias de educação em saúde também são importantes para o empoderamento da 

gestante quanto à escolha precoce da pessoa que a acompanhará durante o processo de parto, 

tendo tempo para a inclusão do acompanhante na rotina das consultas pré-natal e nas atividades 

educativas ofertadas pelo serviço. Estudo verificou que as mães jovens, que tiveram acesso a 

uma série de oito sessões de educação em saúde para a elaboração do plano de parto, tiveram 

uma mudança no conhecimento, entre outros aspectos, sobre a importância da escolha precoce 

do acompanhante que estará com ela em sala de parto (respostas corretas aumentaram de 32 

para 73%, p: 0,001) (NDIRANGU et al., 2015). 

A seguir, apresenta-se dados referentes à Sub-Escala Experiência Positiva do QESP, a 

qual avalia a confirmação de expectativas, autocontrole, autoconfiança, conhecimento, prazer 

e satisfação de puérperas com a experiência de parto (Tabela 11). 
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Tabela 11. Distribuição dos dados das puérperas segundo variáveis da Sub-Escala Experiência 
Positiva (QESP). Fortaleza-CE, Abril/2014 a Junho/2015. 
 

Variáveis TOTAL  
(n=65) 

GI  
(n=21) 

GC 
(n=44) 

p RR  
(IC 95%) 

N % N % N %  
Trabalho de Parto         
Decorreu de encontro com as suas 
expectativas (melhor/muito melhor) 

58 89,2 19 90,5 39 88,6 1,0001 1,14 
(0,3-3,9) 

A dor foi de encontro com suas 
expectativas (melhor/muito melhor) 

57 87,7 19 90,5 38 86,4 1,0001 1,33 
(0,4-4,6) 

Sentiu a situação sob controle 
(bastante/muito) 

31 47,7 18 85,7 13 29,5 0,0002 6,58 
(2,2-20,2) 

Sentiu-se confiante (bastante/muito) 40 61,5 17 81,0 23 52,3 0,0262 2,65 
(1,2-6,9) 

Tinha conhecimento dos 
acontecimentos (bastante/muito) 

63 96,9 21 100,0 42 95,5 0,2372 1,63 
(0,7-3,8) 

Sentiu prazer/satisfação 
(bastante/muito) 

50 76,9 18 85,7 32 72,7 0,3501 1,80 
(0,6-5,3) 

Membro útil e cooperativo com a 
equipa médica (bastante/muito) 

53 81,5 21 100,0 32 72,2 0,0061 - 

Satisfeita com a forma como 
ocorreu (bastante/muito) 

56 86,2 19 90,5 37 84,1 1,0001 - 

Satisfeita com o tempo que 
demorou (bastante/muito) 

65 100,0 21 100,0 44 100,0 - - 

Parto         
Decorreu de encontro com as suas 
expectativas (melhor/muito melhor) 

58 892 19 90,5 39 88,6 1,0001 1,14 
(0,3-3,9) 

A dor foi de encontro com suas 
expectativas (melhor/muito melhor) 

43 66,2 15 71,4 28 63,6 0,5352 1,28 
(0,5-2,8) 

Sentiu a situação sob controle 
(bastante/muito) 

28 43,1 13 61,9 15 34,1 0,0342 2,14 
(1,2-4,5) 

Sentiu-se confiante (bastante/muito) 44 67,7 17 81,0 27 61,4 0,1142 2,02 
(0,7-5,2) 

Tinha conhecimento dos 
acontecimentos (bastante/muito) 

44 67,7 15 71,4 29 65,9 0,6562 1,19 
(0,5-2,6) 

Sentiu prazer/satisfação 
(bastante/muito) 

27 41,5 10 47,6 17 38,6 0,4921 1,27 
(0,6-2,5) 

Membro útil e cooperativo com a 
equipa médica (bastante/muito) 

64 98,5 21 100,0 43 97,7 1,0002 - 

Satisfeita com a forma como 
ocorreu (bastante/muito) 

63 96,9 21 100,0 42 95,5 1,0001 - 

Satisfeita com o tempo que 
demorou (bastante/muito) 

54 83,1 18 85,7 36 81,8 1,0001 1,22 
(0,4-3,4) 

p1= Teste de Fisher; p2= Teste de Qui-Quadrado 

 Observou-se que mulheres acompanhadas por participantes do GI tiveram maior 

probabilidade de ter a situação sob controle durante o trabalha de parto (85,7% vs 29,5%; RR 

6,58; IC 95%: 2,2-20,2) e de sentir-se confiante durante o trabalho de parto (81,0% vs 52,3%; 

RR 2.65; IC 95%: 1,2-6,9) e parto (61,9% vs 34,1%; RR 2,14; IC 95%: 1,2-4,5). 
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 Dessa forma, denota-se que o empoderamento do acompanhante, através da utilização 

do manual educativo, interferiu positivamente na atuação do mesmo, transmitindo à 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 (MBCE), 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). 

 De um modo geral, as mulheres apresentaram satisfação positiva processo de parto. O 

parto, considerado como um evento único deve proporcionar satisfação duradoura para a mãe 

e para aqueles com os quais este evento é compartilhado. A experiência negativa pode levar a 

pesadelos e a uma repulsa permanente contra o parto, podendo afetar a relação da mãe com seu 

bebê, o relacionamento conjugal e as suas próprias percepções quanto ser mulher e mãe 

(ANDERSON; STONE, 2013). 

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 
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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). 

O modelo obstétrico psicoprofilático de Lamaze supõe que a educação durante o pré-

natal está associada com efeitos benéficos sobre as seguintes variáveis: maior proporção de 

mulheres chega ao hospital na fase ativa do parto em trabalho de parto estabelecido em oposição 

às que chegam com sintomas inespecíficos ou falso trabalho de parto; menor utilização de  

anestesia epidural durante a fase ativa do trabalho de parto; menor ansiedade e maior satisfação 

com o processo de nascimento (PAZ-PASCUAL et al., 2008). 

 Tais assertivas foram confirmadas em alguns ECRs que avaliaram o impacto de 

intervenções educativas durante o pré-natal. De acordo com esses estudos, mulheres com acesso 

à intervenção educativa chegaram com maior frequência à maternidade durante a fase ativa do 

trabalho de parto (dilatação cervical maior que 3cm) (52,3% vs 36,0%; RR: 1,45; IC 95%: 1,26-

1,65) e tiveram menor frequência de analgesia epidural (34,8% vs 41,2%; RR: 0,84; IC 95%: 

0,73-0,97) (MAIMBURG et al., 2010); apresentaram menores taxas de parto prematuro (4,4% 

vs 22,4%; p:0,003) e recém-nascidos com maior peso ao nascer (GI: 3.301,87 g (DP = 506,65) 

vs GC: 3019,01 g (DP =668,83); p: 0,01) (COLLADO et al., 2014); menor incidência de partos 

com distócias e cesarianas (p:0,044) (MEHDIZADEH et al., 2005); e menor duração do 

trabalho de parto (6,8 +/- 3,8 horas vs 8,5 +/- 4,8 horas; p:0,039) (SAISTO; SALMELA-ARO; 

NURM, 2001). 

 Estudo observacional prospectivo realizado com 259 gestantes que participaram de 

sessões de educação materna durante o parto também verificou que as preferências maternas 

relacionadas ao plano de parto mostraram diferenças estatisticamente significativas entre o 

conhecimento antes e após as sessões de Educação Materna (EM), passando a ter conhecimento 

sobre alívio da dor (evitar episiotomia), medidas de conforto (ingerir líquidos, ir ao banheiro, 

liberdade de movimento, monitoramento intermitente e posição confortável durante o período 

expulsivo) e a manifestar preferências (impulso espontâneo, clampeamento tardio do cordão e 

cortado seu acompanhante, contato pele-a-pele após o parto e amamentação o mais precoce 

possível) (VILA-CANDEL et al., 2015). 

 A seguir, apresenta-se dados referentes à Sub-Escala Experiência Negativa do QESP, a 

qual apresenta a avaliação de puérperas quanto ao medo, mal-estar e dor durante o trabalho de 

parto e parto (Tabela 12). 
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Tabela 12. Distribuição dos dados das puérperas segundo variáveis da Sub-Escala Experiência 
Negativa (QESP). Fortaleza-CE, Abril/2014 a Junho/2015.  
 

Variáveis TOTAL  
(n=65) 

GI  
(n=21) 

GC  
(n=44) 

p RR  
(IC 95%) 

N % N % N %  
Trabalho de Parto         
Medo (um pouco/nada) 42 64,6 13 61,9 29 65,9 0,7521 0,89 

(0,4-1,8) 
Mal-estar (um pouco/nada) 45 69,2 16 76,2 29 65,9 0,4012 1,42 

(0,6-3,3) 
Recorda como doloroso (um 
pouco/nada) 

63 96,9 21 100,0 42 95,5 1,0002 - 

Satisfeita com a intensidade da dor 
(bastante/muito) 

64 98,5 21 100,0 43 97,7 1,0002 - 

Parto         
Medo (um pouco/nada) 43 66,2 15 71,4 28 63,6 0,5351 1,28 

(0,6-2,8) 
Mal-estar (um pouco/nada) 59 90,8 21 100,0 38 86,4 0,1662 - 
Recorda como doloroso (um 
pouco/nada) 

44 67,7 15 71,4 29 65,9 0,6561 1,19 
(0,5-2,6) 

Satisfeita com a intensidade da dor 
(bastante/muito) 

42 64,6 17 81,0 25 56,8 0,0571 2,32 
(0,8-6,0) 

P1= Teste de Qui-Quadrado; p2= Teste de Fisher; 

 
 Percebe-se que não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos nas 

variáveis supracitadas, entretanto, mulheres acompanhadas por participantes do GI 

apresentaram melhor avaliação (um pouco/nada) dos níveis de medo e mal-estar durante o 

trabalho de parto e parto.  

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 

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).  O acompanhante mostra-se como uma tecnologia não invasiva 

durante o trabalho de parto, e seu efeito favorece os potenciais internos da mulher para a tomada 

de decisões. Os principais resultados de ensaios clínicos randomizados realizados no Brasil 
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apontaram que o apoio do acompanhante de escolha da mulher influenciou positivamente na 

sua satisfação com o trabalho de parto e parto (BRÜGGEMANN et al., 2007). 

A seguir, apresenta-se dados referentes à Sub-Escala Relaxamento do QESP, a qual 

avalia, entre outros aspectos, a utilização de MNFs (Tabela 13). 

Tabela 13. Distribuição dos dados das puérperas segundo variáveis da Sub-Escala 
Relaxamento (QESP). Fortaleza-CE, Abril/2014 a Junho/2015. 
 

Variáveis TOTAL  
(n=65) 

GI  
(n=21) 

GC  
(n=44) 

p RR  
(IC 95%) 

N % N % N %  
Trabalho de Parto         
Utilizou métodos de 
respiração/relaxamento (bastante/muito) 

26 40,0 13 61,9 13 29,5 0,0132 2,43 
(1,2-5,0) 

Grau de relaxamento (bastante/muito) 29 44,6 13 61,9 16 36,4 0,0532 2,01 
(0,9-4,2) 

Utilidade do relaxamento 
(bastante/muito) 

28 43,1 16 76,2 12 27,3 0,0002 4,22 
(1,7-10,1) 

Parto         
Utilizou métodos de 
respiração/relaxamento (bastante/muito) 

58 89,2 20 95,2 38 86,4 0,4131 2,41 
(0,4-15,3) 

Grau de relaxamento (bastante/muito) 29 44,6 16 76,2 13 29,5 0,0002 3,97 
(1,6-9,5) 

Utilidade do relaxamento 
(bastante/muito) 

30 46,2 18 85,7 12 27,3 0,0002 7,00 
(2,3-21,4) 

p1= Teste de Fisher; p2= Teste de Qui-Quadrado 

 
Percebe-se que mulheres acompanhadas por participantes do GI tiveram maior 

probabilidade de utilizarem métodos de respiração/relaxamento durante o trabalho de parto 

(61,9% vs 29,5%; RR 2,43; IC 95%: 1,2-5,0), de considerar esse relaxamento útil durante o 

trabalho de parto (76,2% vs 27,3%; RR 4,22; IC 95%: 1,7-10,1) e parto (85,7% vs 27,3%; RR 

7,00; IC 95%: 2,3-21,4) e de ter um maior grau de relaxamento durante o parto (44,6% vs 

29,5%; RR 3,97; IC 95%: 2,3-21,4). 

 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 ás 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 cuidado usual, em comparação com os 

cuidados usuais. As abordagens não farmacológicas são mais efetivas na redução intervenções 

obstétricas quando aliadas ao apoio contínuo (CHAILLET et al., 2014). 

 A seguir, apresenta-se dados referentes à Sub-Escala Apoio do Acompanhante do 

QESP, a qual aborda aspectos relativos especificamente ao apoio prestado pelo acompanhante 

(Tabela 14). 

Tabela 14. Distribuição dos dados das puérperas segundo variáveis da Sub-Escala Apoio do 
Acompanhante (QESP). Fortaleza-CE, Abril/2014 a Junho/2015. 
 

Variáveis TOTAL  
(n=65) 

GI  
(n=21) 

GC  
(n=44) 

p RR  
(IC 95%) 

N % N % N %  
Trabalho de Parto         
Apoio do acompanhante 
(bastante/muito) 

48 73,8 19 90,5 29 65,9 0,0351 3,36 
(0,8-12,9) 

Utilidade das ações de apoio prestadas 
pelo acompanhante (bastante/muito) 

63 96,9 21 100,0 42 95,5 1,0002 - 

Parto         
Apoio do acompanhante 
(bastante/muito) 

58 89,2 21 100,0 37 84,1 0,0862 - 

Utilidade das ações de apoio prestadas 
pelo acompanhante (bastante/muito) 

56 86,2 19 90,5 37 84,1 0,7062 1,52 
(0,4-5,5) 

Pós-parto imediato         
Apoio do acompanhante 
(bastante/muito) 

55 84,6 19 90,5 36 81,8 0,4792 1,72 
(0,5-6,2) 

Utilidade das ações de apoio prestadas 
pelo acompanhante (bastante/muito) 

55 84,6 19 90,5 36 81,8 0,4792 1,72 
(0,5-6,2) 

P1= Teste de Qui-Quadrado; p2= Teste de Fisher;  

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). 

O parto normal permite uma maior autonomia e espaço de atuação para a mulher e para 

o acompanhante e, consequentemente, uma maior harmonia no apoio prestado pelo 

acompanhante e no apoio percebido pela puérpera. Essa relação de partilha cria condições para 
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uma vivência plena dos sentimentos positivos inerentes ao parto e nascimento, viabilizando 

assim experiência mais agradável e envolvida por emoções (LACERDA et al., 2014). 

 No pós-parto, o apoio social prestado por parceiros e familiares, assim como o apoio 

instrumental, são essenciais para a recuperação física e emocional da puérpera (NEGRO et al., 

2013). Isso também foi confirmado em estudo longitudinal realizado com 473 mulheres 

recrutadas com 36 semanas de gestação e entre 6 e 12 semanas após o parto. Nesse estudo, o 

apoio social foi um indicador significativo e consistente para uma maior qualidade de vida 

(domínio físico) em 12 semanas após o nascimento da criança e domínio mental durante o 

período perinatal (EMMANUEL; JOHN; SUN, 2012). 

No presente estudo, apesar de não haver diferença estatisticamente significante, 

mulheres acompanhadas por participantes do GI melhor avaliaram o apoio prestado pelos 

mesmos no pós-parto imediato. Isso pode ter sido influenciado por informações, trazidas no 

manual educativo, referentes ao sistema de Alojamento Conjunto, aleitamento materno e 

imunização.  

 Percebeu-se que mulheres acompanhadas por participantes do GI tiveram médias 

maiores em todas Sub-Escalas avaliadas, conforme apresenta a Tabela 15. 

Tabela 15. Distribuição das médias de avaliação das puérperas quanto a experiência e 
satisfação com o processo de parto. Fortaleza-CE, Abril/2014 a Junho/2015. 
 

Variável TOTAL GI GC P 
 Md  

(±DP) 
Md  

(±DP) 
Md  

(±DP) 
 

Sub-Escala 2: Experiência Positiva 53,4 
(±6,2) 

55,9 
(±6,2) 

52,1 
(±5,8) 

0,0102 

Sub-Escala 3: Experiência Negativa* 23,7 
(±3,1) 

24,8 
(±3,4) 

23,1 
(±2,7) 

0,0341 

Sub-Escala 4: Relaxamento 14,9 
(±3,4) 

17,0 
(±3,0) 

13,9 
(±3,2) 

0,0012 

Sub-Escala 6: Apoio do acompanhante 19,7 
(±4,1) 

21,8 
(±2,3) 

18,7 
(±4,4) 

0,0022 

Pontuação Final QESP  11,7 
(±12,8) 

119,6 
(±10,4) 

107,9 
(±12,2) 

0,0002 

p1= Teste t de de Student; P2= Teste de Mann-Whitney 
*Escalas com escores reversos, 1.Muito; 2.Bastante, 3.Um Pouco; 4.Nada 
 

Os dados acima demonstram a importância do manual educativo para uma visão positiva 

do parto normal, para a promoção de maiores níveis de relaxamento e de apoio percebido (a 

partir das ações de apoio prestadas pelo acompanhante), assim como para a redução de 

sentimentos negativos durante o processo de parto.  

O apoio e o conforto prestados pelo acompanhante possuem relação direta com a 

vivência positiva do processo de parto, ao passo que podem atuar nos diversos fatores 
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responsáveis pela percepção da dor (físicos e psicossociais). A dor no parto é uma experiência 

individual e pode ser afetada não somente por fatores físicos, mas por fatores como medo, 

expectativa, cultura, nível de instrução e experiência anterior (TALBOT, 2012). 

A presença de um acompanhante é uma prática que promove a humanização do processo 

de nascimento, fornecendo aspectos positivos, tanto para os profissionais de saúde quanto para 

a parturiente, recém-nascido e familiares (PALINSKI et al., 2012).  

Essa atenção humanizada à parturiente envolve um conjunto de conhecimentos, práticas 

e atitudes que devem iniciar ainda no acompanhamento pré-natal, através de estratégias 

educativas junto às gestantes e seus respectivos acompanhantes. A inclusão de um 

acompanhante, seja companheiro ou alguém próximo das mulheres, em atividades de educação 

pré-natal a fim de torna-los ativamente envolvidos na utilização de técnicas não farmacológicas 

para controle do trabalho é benéfico para as mulheres durante a o processo de parto (ESCOTT 

et al., 2005).  

Gestantes nulíparas, com maior idade e maior nível de escolaridade são mais propícias 

a participarem de atividades de educação pré-natal (STOLL; HALL, 2012). Dessa forma, 

gestantes que não atendam o perfil acima, assim como seus respectivos acompanhantes, devem 

ainda mais ser estimulados a participar de estratégias educativas de preparação para o parto, 

contribuindo para uma vivência mais tranquila e prazerosa desse período. O medo do parto 

interfere diretamente no aumento do nível de dor, além de causar uma interpretação errônea dos 

eventos que acompanham esse período e interferir na atuação dos cuidadores (SIMKIN; 

ANCHETTA, 2000). 

Vale ressalta que a experiência positiva do processo de parto também perpassa por 

fatores como disponibilidade e acessibilidade dos serviços de saúde, do acesso das mulheres à 

informação e a redes de apoio, práticas institucionais, modelo de assistência realizado pelos 

profissionais de saúde e adoção da prática baseada em evidências (ENKIN et al., 2005; 

REIGER, 2010; MATTAR; DINIZ, 2012). 

Tabela 16 apresenta a avaliação das puérperas quanto a intensidade da dor no trabalho 

de parto e parto, considerando a variação 0 (nenhuma) a 10 (a pior, jamais imaginável). 
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Tabela 16. Distribuição das médias de intensidade da dor no trabalho de parto e parto. 
Fortaleza-CE, Abril/2014 a Junho/2015. 
 

Variável TOTAL GI GC P1 
  Md  

(±DP) 
Md  

(±DP) 
 

Intensidade média da dor no TP 5,60 
(±1,84) 

5,33 
(±2,53) 

5,73 
(±1,42) 

0,425 

Intensidade máxima da dor no TP 6,34 
(±1,82) 

5,86 
(±2,49) 

6,57 
(±1,37) 

0,143 

Intensidade média da dor no P 5,34 
(±1,61) 

5,38 
(±2,20) 

5,32 
(±1,27) 

0,885 

Intensidade máxima da dor no P 6,20 
(±1,60) 

5,95 
(±2,15) 

6,32 
(±1,27) 

0,394 

p1= Teste t de de Student 
 
 No presente estudo, não houve associação estatisticamente significante entre o grupo de 

alocação do acompanhante e os níveis de dor referidos pela mulher, dessa forma, verifica-se 

que o manual educativo não interferiu nesta variável. Vale ressaltar que, como a entrevista junto 

à puérpera ocorreu, em média, 40 dias após o parto, é possível a ocorrência de viés na avaliação 

dos níveis de dor. 

 De modo contrário, estudos apontaram a interferência de intervenções educativas no 

pré-natal sobre os níveis de dor durante o processo de parto. Estudo que objetivou avaliar os 

efeitos de grupos educativos sobre o estresse e nível de dor em parturientes verificou que o 

apoio às mães reduz a dor do parto, sendo imperativa a abordagem, durante a gestação, de 

questões relacionadas à utilização de métodos não farmacológicos de alívio da dor 

(FIROUZBAKHT et al., 20014). Mohammaditabar et al. (2012) demonstraram que a 

preparação de mães antes do parto pode reduzir significativamente a intensidade da dor sentida 

na primeira fase do trabalho de parto. 

 A fim de realizar uma intercessão entre as ações de apoio prestadas pelo acompanhante 

e a satisfação da puérpera com a experiência de parto, realizou-se o quantitativo de ações de 

apoio realizadas pelos acompanhantes e os escores alcançados pelas puérperas nas Sub-Escalas 

do QESP (Tabela 17). 
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Tabela 17. Correlação das médias de ações de apoio realizadas pelo acompanhante e Sub-
Escalas do QESP. Fortaleza-CE, Abril/2014 a Junho/2015. 
 

Média de ações 
de apoio 
realizadas pelo 
acompanhante 

Sub-Escala 
Experiência 

Positiva 
(QESP) 

Sub-Escala 
Experiência 

Negativa 
(QESP) 

Sub-Escala 
Relaxamento 

(QESP) 

Sub-Escala 
Apoio do 

Acompanhante 
(QESP) 

Pontuação 
total  

(QESP) 

Apoio  
Físico  

0,011; 
p=0,930 

- 0,001; 
p=0,935 

0,268; 
p=0,031 

0,242; 
 p=0,052 

 0,1962; 
p=0,118 

Apoio 
Emocional 

0,064; 
p=0,612 

0,091; 
p=0,469 

0,209; 
p=0,095 

0,252;  
p=0,043 

0,163; 
p=0,194 

Apoio 
Informacional 

0,058; 
p=0,645 

0,015; 
p=0,908 

- 0,099 
p=0,435 

0,056;  
p=0,656 

 0,042; 
p=0,738 

Apoio 
Intermediação 

- 0,082; 
p=0,516 

0,114; 
p=0,367 

0,038; 
p=0,762 

- 0,199;  
p=0,113 

- 0,031; 
p=0,808 

Todos os tipos 
de apoio 

0,021; 
p=0,868 

0,036; 
p=0,775 

0,262; 
p=0,035 

0,242;  
p=0,052 

0,192; 
p=0,126 

p= Teste de Spearman 
 

Percebeu-se a correlação positiva entre um maior número de ações de apoio físico 

prestadas pelo acompanhante e o relaxamento atribuído pela puérpera (p:0,031), assim como 

entre o apoio emocional prestado pelo acompanhante e uma melhor avaliação da puérpera da 

ajuda e utilidade do acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato (p: 

0,043). 

O apoio emocional prestado pelo acompanhante fornece à mulher conforto e 

encorajamento, o que permite reduzir os sentimentos de solidão, a ansiedade e os níveis de 

estresse causados pela vulnerabilidade da mulher e outros fatores, o apoio contínuo durante o 

parto e o nascimento também contribui para elevar a autoestima da mulher (PALINSKI et al., 

2012; HODNETT et al., 2013). O simples fato de propiciar tranquilidade e calma, de estar ao 

lado, fornecer carinho e atenção, já reduz a ansiedade da parturiente (VELHO et al., 2014). 

Apesar da existência de uma diversidade de tecnologias não invasivas para a promoção 

do conforto da parturiente, muitas destas ainda são subutilizadas pelos acompanhantes. Grande 

parte dos acompanhantes de parturientes ainda são admitidos na maternidade sem um processo 

de capacitação prévia, tornando restrita a utilização de MNFs e de outros mecanismos de apoio. 

Os acompanhantes necessitam ser apresentados a estas tecnologias, tendo estes um maior 

potencial para amenizar o estresse fisiológico e aumentar o grau de satisfação da parturiente 

com o processo de parto. 
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6 CONCLUSÃO 

  
 

Os dados sinalizaram que o manual educativo foi eficaz na instrumentalização do 

acompanhante para a realização de ações de apoio à parturiente, tendo acompanhantes do GI 

realizado um número de ações de apoio significativamente maior do que acompanhantes do 

GC.  

Quanto ao conhecimento prévio dos acompanhantes sobre ações de apoio à parturiente, 

percebeu-se que grande parte destes conheciam ao menos uma ação de apoio, sendo as mais 

citadas as de apoio emocional e físico, não havendo diferenças significativas entre os grupos 

intervenção e controle. As ações de apoio mais referidas foram: presença constante, palavras 

de apoio, segurar a mão e massagens, nesta ordem. Vale ressaltar que os acompanhantes com 

acesso a atividades educativas durante o pré-natal tiveram maior probabilidade de 

conhecimento de ações de apoio físico. 

No tocante à atuação do acompanhante em sala de parto, aqueles que tiveram acesso ao 

manual educativo foram mais passíveis de proporcionar apoio físico à parturiente (p: 0,026) e 

de realizarem as seguintes ações de apoio: massagens (p: 0,001), caminhada (p: 0,001), bola de 

ginástica (p: 0,000), técnicas de respiração (p: 0,000) e segurar a mão (p: 0,039). Participantes 

do GI também melhor auto avaliação com a experiência e satisfação em acompanhar o parto 

(p: 0,000). 

Mulheres acompanhadas por participantes que tiveram acesso ao manual educativo 

tiveram maior satisfação experiência de parto (p: 0,000), vivenciando o parto de uma maneira 

mais positiva, melhor avaliando sentimentos como medo e mal-estar, o apoio prestado pelo 

acompanhante e o relaxamento alcançado durante o processo de parto.  

Houve correlação positiva entre a realização de ações de apoio físico e um maior grau 

atribuído ao relaxamento (p: 0,031) e entre a prestação de apoio emocional e uma melhor 

avaliação do apoio prestado pelo acompanhante (p: 0,043). 

O manual educativo não interferiu na avaliação do nível de dor durante o trabalho de 

parto e parto. Estudos futuros mais específicos são necessários para confirmar essa hipótese, 

visto que a entrevista junto à puérpera não ocorreu nos primeiros dias após o parto, quando ela 

avaria melhor esta variável. 

Como limitações do estudo têm-se: o reduzido tamanho amostral e a dificuldade de 

recrutamento de participantes, em especial, o não comparecimento dos acompanhantes à 

intervenção educativa e a inviabilização do contato telefônico pelas constantes mudanças de 
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números; a não utilização de instrumento validado para a avaliação do apoio prestado pelo 

acompanhante (o Birth Companion Support Questionnaire (BCSQ), desenvolvido por Dunne e 

colaboradores, foi publicado em 2014); e a realização das entrevistas via telefone, pois impede 

a comunicação não verbal, importante ferramenta para a percepção do entendimento do 

participante às assertivas questionadas.  

Para pesquisas futuras, recomenda-se o desenvolvimento de um ECR de maior 

amplitude que potencialize os achados desta pesquisa. Além disso, sugere-se a realização de 

estudos que avaliem a eficácia de intervenções educativas, junto ao acompanhante, sobre 

variáveis do processo de parto e sobre os resultados maternos e neonatais. Também aconselha-

se avaliar o impacto da aplicação do manual educativo na própria Maternidade, momentos antes 

do acompanhante entrar em sala de parto, através de um ECR de maior escala.  
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  Apêndice A   
Intervenção educativa implementada: manual educativo para acompanhantes durante o 

parto 
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Apêndice B 
Planilha de captação das gestantes em acompanhados nas Unidades de Saúde 
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Apêndice C 
Nº: _______                                                                 Data da Coleta: ____ / ____ / ____  

 
Formulário de caracterização do acompanhante – Linha de Base 

 
CARACTERIZAÇÃO DO ACOMPANHANTE 

1. Nome: ______________________________________________________________ 
2. Endereço: ___________________________________________________________ 
3. Tel. de contato (mínimo 3): _____________________________________________ 
4. Nome da gestante a qual irá acompanhar: 

_____________________________________________________________________ 
5. IG da mulher a qual irá acompanhar: ___________ 
6. DPP da gestante a qual está acompanhando: __________ 
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 PRÉVIO DO ACOMAPNHANTE SOBRE TÉCNICAS DE APOIO 
À PARTURIENTE 

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 suíça 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) 
Intermediação 
23 (   ) Chamou profissional de saúde para ajuda/esclarecer dúvida 
24 (   ) Chamou profissional de saúde para expressar desejo da mulher 
 

 



125 
 

Apêndice D 
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/203 

RESPONSÁVEL: LIANA MARA ROCHA TELES 
OBJETIVOS: 
- Apresentar a pesquisa aos profissionais de saúde do CPN Lígia Barros e CIESCJLF; 
- Realizar captação de gestantes acompanhadas nas instituições de saúde supracitadas; 
- Realizar a coleta de dados junto aos acompanhantes, de gestantes participantes do estudo, que intencionam 
acompanhar o parto. 
MATERIAL NECESSÁRIO:  
- Planilha de captação das gestantes acompanhados nas Unidades de Saúde (Apêndice B);  
- Formulário de avaliação do conhecimento do acompanhante – Linha de Base (Apêndice C); 
- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Gestantes (Apêndice K);  
- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Acompanhante – Linha de Base (Apêndice L);  
- Telefone móvel, prancheta, caneta e envelope. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
1. Inicialmente, a pesquisadora apresentará a pesquisa aos profissionais de saúde das instituições envolvidas, 
incentivando os profissionais a orientarem a gestante quanto ao direito de ter um acompanhante durante o pré-natal 
e processo de parto; 
2. Para a captação de gestantes acompanhadas nas Unidades de Saúde, será realizado o seguinte o processo: 
- Quinzenalmente, bolsista repassará para a pesquisadora, via e-mail, a lista atualizada das gestantes acompanhadas 
nas Unidades de Saúde, utilizando a Planilha de captação das gestantes (na CIESCJLF, contaremos com a 
colaboração de duas enfermeiras para o repasse dessas planilhas); 
- A pesquisadora ficará responsável por gerenciar as gestantes elegíveis, repassando às bolsistas as planilhas com 
os nomes e contatos telefônicos das gestantes;   
3. Para a coleta de dados junto aos acompanhantes, as bolsistas deverão proceder da seguinte maneira: 
- Inicialmente, deverá telefonar para a gestante (seguindo sequência da planilha): se o telefone der desligado/chamar 
e não atender, registrar no campo “observação” da planilha. Telefone errado (ou falha na ligação) após cinco 
tentativas frustradas em dias diferentes, gestante (e respectivo acompanhante) serão excluídos da pesquisa; 
- Ao realizar contato com a gestante: se apresentar e apresentar a pesquisa (Leitura do TCLE). Caso ela aceite 
participar, perguntar se a mesma conhece a Lei do Acompanhante e se já pensou no acompanhante que irá 
acompanhá-la. Caso a resposta seja positiva, solicitar nome e contato do acompanhante (e preencher a planilha). 
Caso a resposta seja negativa, registrar no campo “observação” e retornar a ligação após quinze dias ou no período 
que a gestante indicar. Caso a gestante esteja com cesariana agendada ou se planeja parto sem acompanhante, 
registrar no campo “observação”, pois a mesma não poderá participar da pesquisa. Ao final do contato, agradecer 
a atenção e colocar-se a disposição para o esclarecimento de dúvidas.  
- Ao telefonar para o acompanhante: apresentar-se e 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 
Unidade de Saúde). 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, entraremos em contato para agendar a intervenção educativa 
utilizando o manual”. 
- Caso o mesmo aceite participar, realizar a aplicação do “Formulário de avaliação do conhecimento do 
acompanhante”. Caso o acompanhante não possa atender ou se telefone for errado/desligado, registrar no campo 
“observações” e retornar telefonema em momento posterior. Ao final do contato, agradecer a atenção e colocar-se 
a disposição para o esclarecimento de dúvidas.   
- Os formulários coletados deverão ser colocados em envelopes individuais e entregues à pesquisadora; 
- Deverá será realizado novo contato com a gestante para a prestação das orientações quanto à assinatura dos TCLEs 
(dela e do acompanhante). A mesma bolsista que coletar os dados será responsável por entregar os TCLEs assinados 
à pesquisadora, juntamente com os formulários.   
- Quinzenalmente, planilha e formulários deverão ser encaminhados à pesquisadora.  

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES 
ELABORADO POR: Liana Mara EXECUTADO POR: Joana Mara, Fabíola Nobre, 

Maryleuda Moreira. 
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Apêndice E 
Planilha de acompanhamento do Grupo Intervenção 

 
ACOMPANHANTE CONTATO GESTANTE DPP INTERVENÇÃO UNIDADE RESPONSÁVEL 
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Apêndice F 
Procedimento Operacional Padrão (POP): Intervenção – Fase 2 

  
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
NOME DA TAREFA: REALIZAÇÃO DA 
INTERVENÇÃO – FASE 2 

ESTABELECIDO EM:  OUTUBRO/203 

RESPONSÁVEL: LIANA MARA ROCHA TELES 
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 (Apêndice A); 
- Planilha de Acompanhamento do Grupo Intervenção (Apêndice E); 
- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Acompanhante – Grupo Intervenção (Apêndice M); 
- Telefone móvel, prancheta e caneta. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
1. A medida que a pesquisadora receber os envelopes contendo os Formulários de Avaliação da Linha 
Base, estes serão numeradas de acordo com a ordem de recebimento e randomizados para o GI e GC. Os 
participantes elegíveis para o GI serão registrados na Planilha de Acompanhamento do Grupo Intervenção, 
a qual será encaminhada às bolsistas responsáveis pela realização da intervenção (CPN: Marcela e 
Gabriela) e CIESCJLF (Fernanda). 
 
2. Para a realização da intervenção: 
- Telefonar para o acompanhante, se apresentar e falar que se trata de uma continuação da pesquisa; 
- Questiona-lo sobre o melhor dia e 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 gestante a qual irá acompanhar 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.  
 
 
3. Quinzenalmente, as bolsistas deverão encaminhar à pesquisadora a planilha atualizada com as datas de 
realização das intervenções. Caso ainda não tenha sido possível a realização da mesma, registrar no campo 
“intervenção”. 

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES 
ELABORADO POR: Liana Mara EXECUTADO POR: Fernanda, Marcella, 

Gabriela 
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Apêndice G 
Nº: _______ 

 
Data da Coleta: ____ / ____ / ____ 

Formulário de avaliação do apoio prestado e da experiência do acompanhante em sala 
de parto 

 
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 ações 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) 
Intermediação 
23 (   ) Chamou profissional de saúde para ajuda/esclarecer dúvida 
24 (   ) Chamou profissional de saúde para expressar desejo da mulher 
 3A. Total Ações de Apoio Físico: __________ 
 3B. Total Ações de Apoio Emocional: ________ 
 3C. Total Ações de Apoio Informacional: _______ 
 3D. Total Ações de Apoio Intermediação: _______ 
 3E. Total Ações de Apoio: _______ 
 
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 
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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 
Para este instrumento, a pontuação será 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.  
Pontuação total: __________ 
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Apêndice H 
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/203 

RESPONSÁVEL: LIANA MARA ROCHA TELES 
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 (Apêndice G); 
- Telefone móvel, prancheta e caneta. 
 

 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

1. A medida que os formulários forem randomizados para o GI e GC, a pesquisadora identificará nos 

mesmos as datas para a realização da avaliação final junto aos acompanhantes, essa data coincidirá com a 

DPP da gestante.  

 

2. No momento da Avaliação Final: 

- Telefonar para 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 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 (Apêndice G); 

- Agradecimento pela disponibilidade e participação na pesquisa, colocando-se a disposição para o 

esclarecimento de eventuais dúvidas; 

 

3. Quinzenalmente, repassar os formulários a pesquisadora. Formulários com mais de cinco tentativas de 

contato com o acompanhante, assim como formulários de acompanhantes que não estiveram no 

momento do parto deverão ser identificados. 

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES 
ELABORADO POR: Liana Mara EXECUTADO POR: Larissa, Amanda e Sâmia 

 

 
 



131 
 

Apêndice I 
Procedimento Operacional Padrão (POP):  

Avaliação da experiência e satisfação 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/203 

RESPONSÁVEL: LIANA MARA ROCHA TELES 
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: 

- Telefonar para 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 do telefonema. 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 (Anexo A); 

- Agradecimento pela disponibilidade e participação na pesquisa, colocando-se a disposição para o 

esclarecimento de eventuais dúvidas; 

 

3. Quinzenalmente, repassar os formulários à pesquisadora. Formulários com mais de cinco tentativas de 

contato com a puérpera, assim como formulários de puérperas que não tiveram ou acompanhante (ou 

presença de outro acompanhante) deverão ser identificados. 

 
 

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES 
ELABORADO POR: Liana Mara EXECUTADO POR: Larissa, Amanda e Sâmia 
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Apêndice J 

Carta de Aprovação COMEPE - UFC 
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Apêndice K 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Gestantes  
Caro(a) Senhor(a), 
 Eu, LIANA MARA ROCHA TELES, enfermeira, sou aluna 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 EFEITOS DE UMA 
TECNOLOGIA EDUCATIVA NO APOIO PRESTADO POR ACOMPANH ANTES DURANTE 
O 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 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, 
 
  
Liana Mara Rocha Teles 
Universidade Federal do Ceará 
Rua Marechal Deodoro, 55 Bloco A Apto 301 – Benfica 
Telefone para contato: 86905839/99991896/ E-mail: lianinhamara@yahoo.com.br 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO (PUÉRPERAS) 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 



137 
 

Apêndice L 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
Acompanhante – Linha de Base  

Caro(a) Senhor(a), 
 Eu, LIANA MARA ROCHA TELES, enfermeira, sou aluna 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 UM 
MANUAL EDUCATIVO NO APOIO PRESTADO POR ACOMPANHANTE S DE ESCOLHA 
DA MULHER DURANTE O PROCESSO 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.  
 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 Unidade de Saúde). De acordo com a ordem de entrada de acompanhantes na pesquisa, você foi 
selecionado para o Grupo II. 
 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. 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 encontro. Dessa forma, caso você venha a trocar o número de telefone, por gentileza, nos 
informe. 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, 
Liana Mara Rocha Teles 
Universidade Federal do Ceará 
Rua Marechal Deodoro, 55 Bloco A Apto 301 – Benfica 
Telefone para contato: 86905839/99991896/ E-mail: lianinhamara@yahoo.com.br 

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO (ACOMPANHANT ES) 

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 da Pesquisadora 
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Apêndice M 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
Acompanhante – Grupo Intervenção  

  
 Caro(a) Senhor(a), 
 Eu, LIANA MARA ROCHA TELES, enfermeira, sou aluna 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 EFEITOS DE UMA 
TECNOLOGIA EDUCATIVA NO APOIO PRESTADO POR ACOMPANH ANTES DURANTE 
O 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. 

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 Unidade de Saúde). De acordo com a ordem de entrada de acompanhantes na pesquisa, você foi 
selecionado para o Grupo I. 

A sua colaboração acontecerá em três momentos: primeiramente, você irá responder algumas 
perguntas sobre a participação do acompanhante na hora do parto. Em um segundo momento, 
entraremos em contato para agendar data e horário para a disponibilização do manual educativo. Por 
fim, após você acompanhar o parto, entraremos em contato novamente, através de entrevista telefônica, 
para que você possa responder 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 encontro. Dessa forma, caso você venha a trocar o número de telefone, por gentileza, nos 
informe. 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 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, 
Liana Mara Rocha Teles 
Universidade Federal do Ceará 
Rua Marechal Deodoro, 55 Bloco A Apto 301 – Benfica Telefone para contato: 86905839/99991896/  
E-mail: lianinhamara@yahoo.com.br 

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO (ACOMPANHANT ES) 

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 da Pesquisadora 
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ANEXO A 
Avaliação da experiência e satisfação da puérpera com o trabalho de parto e parto 

 
I- Caracterização da Puérpera 
1. Idade (anos): ______                                                                                                             
2. Estado Civil:  1(   ) casada 2(   )união cons.  3(   ) solteira  4(   )outros ____________      
3. Escolaridade (em anos de estudo): _______                                                                         
4. Renda Familiar (colocar o valor real não em salários mínimos): _____________              
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: _______   
11. Atividade educativa durante o pré-natal: 1 (   ) Sim 2 (   ) Não 
12. Data do parto: ____ / ____ / ____  
13. Local do Parto: _______________________________________________________ 
 
II - Questionário de Experiência e Satisfação com o Parto (QESP) 
Sub-escala 2 – Experiência Positiva, constituída por 22 itens (14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 38, 

39, 42, 43, 46, 47, 48, 49), relativos à confirmação de expectativas, autocontrole, autoconfiança, 

conhecimento, prazer e satisfação com a experiência de parto. 

Sub-escala 3 – Experiência Negativa, constituída por 12 itens (36, 78, 40, 41, 44, 45, 50, 51), que se 

referem ao medo, mal-estar e dor durante o trabalho de parto e parto. 

Sub-escala 4 – Relaxamento, constituída por 6 itens (18, 19, 20, 21, 22 e 23), relativos à experiência de 

relaxamento durante o trabalho de parto e parto. 

Sub-escala 6 – Suporte do Companheiro, constituída por 8 itens (28, 29, 30, 31, 32, 33), relativos 

especificamente ao apoio do companheiro. 

  Muito 
Pior 

Pior Melhor Muito 
Melhor 

14 O trabalho de parto (TP) decorreu de encontro com as suas 
expectativas?   

    

15 O parto (P) decorreu de encontro com as suas expectativas?     
16 A dor que sentiu no TP foi de acordo com a expectativas?     
17 A dor que sentiu no P foi de acordo com a expectativas?     
  Nada Um 

Pouco 
Bastante Muito 

18 Usou métodos de respiração e relaxamento durante o TP?     
19 Usou métodos de respiração e relaxamento durante o P?     
20 Qual o relaxamento que conseguiu atingir, durante o TP?     
21 Qual o relaxamento que conseguiu atingir, durante o P?     
22 O relaxamento ajudou-a durante o TP?     
23 O relaxamento ajudou-a durante o P?     
24 Sentiu que tinha a situação sobre controle, durante o TP?     
25 Sentiu que tinha a situação sobre controle, durante o P?     
26 Sentiu-se confiante, durante o TP?     
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27 Sentiu-se confiante, durante o P?     
28 Contou com o apoio do companheiro, durante o TP?     
29 Contou com o apoio do companheiro, durante o P?     
30 Contou com o apoio do companheiro, logo após o parto?     
31 A ajuda do seu companheiro foi útil, durante o TP?     
32 A ajuda do seu companheiro foi útil, durante o P?     
33 A ajuda do seu companheiro foi útil, logo após o parto?     
34 Tinha conhecimento de todos os acontecimentos relativos ao TP?     
35 Tinha conhecimento de todos os acontecimentos relativos ao P?     
36 Sentiu medo durante o TP?     
37 Sentiu medo durante o P?     
38 Em algum momento sentiu prazer ou satisfação durante o TP?     
39 Em algum momento sentiu prazer ou satisfação durante o P?     
40 Nível de mal-estar sentiu durante o TP?     
41 Nível de mal-estar sentiu durante o P?     
42 Considera que foi um membro útil e cooperativo com a equipa 

médica que a acompanhou durante o TP? 
    

43 Considera que foi um membro útil e cooperativo com a equipa 
médica que a acompanhou durante o P? 

    

44 Recorda o TP como doloroso?      
45 Recorda o P como doloroso?     
46 Está satisfeita com a forma como decorreu o TP?     
47 Está satisfeita com a forma como decorreu o P?     
48 Está satisfeita com o tempo de demorou o TP?     
49 Está satisfeita com o tempo de demorou o P?     
50 Está satisfeita com a intensidade de dor que sentiu no TP?     
51 Está satisfeita com a intensidade de dor que sentiu no P?     

Total QESP (item 14 a 51): ________ 

III – Avaliação da intensidade da dor 
 

52 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  

53 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 

54 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 

55 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 

 

 


