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RESUMO 
 

Introdução: A gestação é caracterizada por mudanças e demanda de um apoio social para 

promover o bem estar materno e infantil. Referido apoio social é formado pela família e 

amigos, que fornecem suporte emocional, informativo, cognitivo e material à gestante. Assim, 

é fundamental promover uma assistência de pré-natal abrangendo os acompanhantes, pois a 

presença destes favorece a escuta de informações, permitindo perceber e compreender as 

alterações ocorridas na gestação. Objetivos: Caracterizar o perfil do acompanhamento nas 

consultas de pré-natal e a relação deste com a adesão aos objetivos da atenção pré-natal e os 

desfechos gestacionais. Métodos: Estudo transversal com abordagem quantitativa, realizado 

em Fortaleza-CE, na Maternidade Escola de referência no Estado do Ceará. Os dados foram 

coletados por consulta aos prontuários e aos cartões de pré-natal das puérperas, bem como por 

meio de entrevista que investigou o perfil socioeconômico, clínico, ginecológico, obstétrico, 

perinatal e o perfil do acompanhamento das gestantes às consultas de pré-natal e na 

maternidade. A amostra foi dividida em dois grupos: pacientes sem acompanhantes durante o 

pré-natal e com acompanhantes durante o pré-natal, pelo ao menos em uma consulta. Os 

dados foram analisados pelo programa estatístico SPSS® 22, gerando a frequência absoluta e 

relativa, média e desvio padrão. As variáveis categóricas foram analisadas mediante aplicação 

dos Testes de Qui-Quadrado de Pearson e de Fisher, enquanto que o Teste U de Mann-

Whitney foi utilizado para as variáveis contínuas. Resultados: Participaram 351 puérperas, 

sendo 54,4% acompanhadas nas consultas de pré-natal, principalmente pelo companheiro 

(40%) e mãe (35,8%). Prevaleceram mulheres jovens com idade média de 26 anos, com 

escolaridade média de 10 anos, religiosas (91,7%), sem trabalho (59,0%) e com companheiro 

(85,8%), os quais tem idade média de 29 anos e possuíam trabalho (93,7%). Predominaram 

gestante de baixo risco (70,9%), atendidas por equipe multiprofissional (63,8%), na atenção 

primária (81,3%), que iniciaram precocemente o pré-natal, compareçam regularmente ao 

atendimento e realizaram os exames laboratoriais e de imagem conforme preconizado; no 

entanto, não foi avaliado pelo exame de Papanicolau (74,6%). A maioria teve parto vaginal 

(54,4%), recém-nascido do sexo masculino (53,0%) no termo (79,8%) e pela idade 

gestacional (82,3%). 51% apresentaram intercorrências ao nascer e 17,7% foram 

encaminhados à Unidade de Terapia Intensiva neonatal. Referente ao suporte social, 96,6% 

das mulheres recebeu um apoio financeiro, pelo marido (68,9%) e a mãe (41%) e emocional 

também respectivamente pelos mesmos (68,9%; 43,6%). As mulheres foram acompanhadas 

quando internadas na maternidade (92,9%), durante o trabalho de parto (72,7%), parto 
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(86,5%) e pós-parto (84,4%); pelo esposo (50,9%) e a mãe (37,4%). Em análise bivariada, 

houve uma associação significativa em puérperas que trabalham (p: 0,036), escolaridade do 

companheiro (p: 0,028), classificação do pré-natal (p: 0,001), profissional que efetuou o pré-

natal (p:0,000) e atendimento na atenção primária (p: 0,000), secundária (p:0,002) e clínica 

privada (p: 0,003), consultas de pré-natal (p: 0,004); exame de hemoglobina/hematócrito (p: 

0,038), urina (p: 0,030), toxoplasmose (p: 0,018), ultrassom no primeiro trimestre gestacional 

(p: 0,034), receber apoio financeiro (p: 0,011), crer que o acompanhante ajudou a enfrentar a 

gravidez (p: 0,008), ajuda recebida para compreender as orientações do pré-natal (p: 0,000), 

puérperas acompanhadas na maternidade (p: 0,000) e o esposo como acompanhante na 

maternidade (p: 0,000). Na regressão logística, permaneceu pré-natal realizado na clínica 

privada (OR: 9,94; IC 95%: 1,2– 81,3), escolaridade do companheiro (OR: 1,14; IC 95%: 1,0 

– 1,2) e ajuda recebida para compreender as orientações recebidas durante o pré-natal (OR: 

49,72; IC 95%: 20,69 – 119,51). Conclusão: As mulheres com a presença de acompanhantes 

durante o pré-natal teve mais chances de comparecer mais as consultas de pré-natal e cumprir 

os objetivos do pré-natal; entretanto, sem mudanças nos resultados maternos e perinatais. No 

entanto, foi observado um aumento desse acompanhamento no momento do processo do 

parto. 

 

Palavras-Chaves: Gestante. Cuidado Pré-Natal. Complicações na Gravidez. Cuidadores. 

Apoio Social. Recém-nascido. 
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ABSTRACT 
 
Introduction: Pregnancy is characterized by changes and demand for social support to 

promote maternal and child well-being. Referred social support is formed by family and 

friends, who provide emotional, informative, cognitive and material support to the pregnant 

woman. Thus, it is fundamental to promote prenatal care covering the companions, since the 

presence of these favors the listening of information, allowing to perceive and understand the 

changes that occurred during pregnancy. Objectives: To characterize the profile of the 

follow-up in prenatal consultations and its relation with adherence to prenatal care objectives 

and gestational outcomes. Methods: A cross-sectional study with a quantitative approach, 

carried out in Fortaleza-CE, at the Reference Maternity School in the State of Ceará. The data 

were collected by consulting the medical charts and prenatal cards of the puerperal women, as 

well as by means of an interview that investigated the socioeconomic, clinical, gynecological, 

obstetrical, perinatal profile and the follow-up profile of pregnant women at prenatal 

consultations And motherhood. The sample was divided into two groups: unaccompanied 

patients during prenatal care and with caregivers during prenatal care for at least one visit. 

The data were analyzed by the statistical program SPSS® 22, generating the absolute and 

relative frequency, mean and standard deviation. Categorical variables were analyzed using 

the Pearson and Fisher Chi-Square Tests, while the Mann-Whitney U-Test was used for the 

continuous variables. Results: 351 postpartum women participated, 54.4% of whom were 

followed up at prenatal visits, mainly by the partner (40%) and the mother (35.8%). 

Prevalence of young women with a mean age of 26 years, with a mean educational level of 10 

years, religious (91.7%), no work (59.0%) and partner (85.8%), Years and had work (93.7%). 

Prevalence of low-risk pregnant women (70.9%), attended by a multiprofessional team 

(63.8%), primary care (81.3%), who started prenatal care early, attended regular care and 

underwent laboratory tests And of image as recommended; However, it was not evaluated by 

the Pap smear (74.6%). The majority had a vaginal delivery (54.4%), a newborn male (53.0%) 

in term (79.8%) and gestational age (82.3%). 51% presented intercurrences at birth and 17.7% 

were referred to the neonatal intensive care unit. Regarding social support, 96.6% of the 

women received financial support, by husband (68.9%) and mother (41%) and emotional 

support respectively (68.9%, 43.6%). Women were followed up at maternity hospital (92.9%) 

during labor (72.7%), delivery (86.5%) and postpartum (84.4%); by the husband (50.9%) and 

the mother (37.4%). In a bivariate analysis, there was a significant association between 

puerperal work (p: 0.036), companion schooling (p: 0.028), prenatal (p: 0.001) and primary 
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care (p: 0.000), secondary (p: 0.002) and private clinic (p: 0.003), prenatal consultations (p: 

0.004); Hemoglobin / hematocrit test (p: 0.038), urine (p: 0.030), toxoplasmosis (p: 0.018), 

first-trimester ultrasound (p: 0.034), receive financial support (p: (P: 0,008), help received to 

understand prenatal orientations (p: 0.000), followed puerperous in the maternity ward (p: 

0,000) and the spouse as companion in the maternity ward (p: 0.000). In the logistic 

regression, prenatal care was performed in the private clinic (OR: 9.94, 95% CI: 1.2- 81.3), 

companion schooling (OR: 1.14, 95% CI: 1.0 - 1,2) and help received to understand the 

guidelines received during prenatal care (OR: 49.72; 95% CI: 20.69 - 119.51). Conclusion: 

Women attending prenatal visits were more likely to attend prenatal visits and fulfill prenatal 

goals; However, without changes in maternal and perinatal outcomes. However, an increase in 

follow-up was observed at the time of labor. 

 

Keywords: Pregnant. Prenatal care. Pregnancy Complications. Caregivers. Social support. 

Newborn.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

1.1 GESTAÇÃO 

 

O ciclo vital feminino é composto por inúmeras fases que vão desde a infância à 

velhice e, entre estas, a mulher tem o prazer e o privilégio de poder gerar em seu ventre uma 

vida.  A gestação é definida como o tempo de desenvolvimento do embrião no útero desde a 

concepção até o nascimento. É ainda um evento biopsicossocial, cercado de valores culturais, 

sociais, emocionais e afetivos (SILVA, SANTOS, PARADA, 2004).  

Referida fase na vida mulher representa um acontecimento fisiológico que acarreta em 

transformações profundas para a vida da mulher, da família e da sociedade (LUZ et al., 2015). 

Também é marcada pela transição no seu âmbito físico, emocional, social e familiar, o qual 

necessitará de uma adaptação de identidade, adoção de novos papéis, inseguranças, 

plenitudes, alegrias e bem estar (FERREIRA et al, 2014). Referidas mudanças a nível social 

acarreta em momentos de ansiedade, medos, dúvidas e indagações que acaba gerando 

momentos de instabilidade emocional a estas mulheres (OLIVEIRA; DESSEN, 2012). 

As transformações oriundas da gravidez evoluem para a criação de um novo ser, sendo 

vista como o momento mais rico de todos os eventos vivenciados por uma mulher, o qual 

deve ser compartilhado com um suporte de uma rede social (COSTA et al., 2010). Assim, 

referido suporte dessa rede visa estabelecer o bem estar da mulher e consequentemente da 

criança (OLIVEIRA; DESSEN, 2012). 

Nota-se que essas modificações são uma resposta às demandas desta fase da vida da 

mulher. O corpo da mulher grávida passa por uma série de desconfortos que serão sentidos 

durante o processo gravídico, expresso em sinais e sintomas percebidos e tolerados 

individualmente (ARAÚJO, 2015). 

Ressalta-se que cada gestante vivencia essas transformações a sua maneira. No início, 

ocorre uma mudança de identidade, decorrente das transformações corporais e sociais, onde 

ocorre uma redefinição dos papéis: a mulher vista como filha agora passa a ser designada 

como mãe (MOTA et al., 2011). 

Assim, compete aos profissionais de saúde, que atuem no atendimento à saúde 

materno-infantil, compreender que o período gravídico representa uma etapa na vida da 

mulher e seus familiares, que ocasiona modificações no âmbito físico, social e emocional 

(DANTAS et al., 2015). 
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A assistência pré-natal visa promover o desenvolvimento salutar da gestação, ao 

abordar os aspectos psicossociais, bem como efetuar atividades educativas e preventivas, com 

o intuito de reduzir o estresse e aliviar a tensão dessas gestantes (BRASIL, 2012). 

 

1.2 POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA PARA O PRÉ-NATAL 

 

            A atenção à saúde das mulheres obteve diversas conquistas históricas que foram 

alcançadas no sentido da assistência materno-infantil de forma holística. Nos últimos anos, 

ocorreu a criação de políticas e programas com a finalidade de diminuir a morbimortalidade 

materna infantil e instalar e melhorar a assistência às gestantes, conforme orientação da ONU 

(BITTENCOURT, 2013; ONU, 2001). 

No final do século XX, a atenção à saúde da mulher passou a fazer parte das políticas 

públicas de saúde no Brasil, como a implantação do Programa de Assistência Integral a Saúde 

da Mulher (PAISM), implantado em 1984, que visa um atendimento mais acolhedor a partir 

da ótica de uma assistência à saúde da mulher sob uma perspectiva de integralidade e 

humanização (SANFELICE, 2011). Referido programa objetivou efetuar uma assistência 

clínica-ginecológica e obstétrica para estas pacientes, buscando atuar numa perspectiva de 

resolução de problemas, priorizando a saúde reprodutiva e a redução da mortalidade materna 

(BRASIL, 1985). 

No tocante à assistência às gestantes, o Ministério da Saúde lançou em 2000 o 

Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento (PHPN), o qual possuía uma estreita 

relação com o PAISM, pois visa o humanizar o atendimento de pré-natal, reduzir as taxas de 

morbimortalidade materna e perinatal, ampliar o acesso ao pré-natal, estabelecer normas para 

qualificar as consultas de pré-natal, promover um vínculo entre assistência ambulatorial e 

parto e indicar os procedimentos que deverão ser realizados durante as consultas de pré-natal 

e puerperal (ARAÚJO et al., 2010; BRASIL, 2002). 

No entanto, em 2003, a área técnica de saúde da mulher identificou ainda a 

necessidade da articulação com outras áreas técnicas; a proposição de novas ações, como a 

atenção às mulheres rurais, com deficiência, negras, indígenas, presidiárias e lésbicas e a 

participação nas discussões e atividades sobre saúde da mulher e meio ambiente. Frente a este 

cenário, em 2004, é criada a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, 

baseada na humanização e qualidade da atenção em saúde, que visou garantir a satisfação das 

usuárias e fortalecimento da capacidade das mulheres para identificar suas demandas, o 

reconhecimento e respeito dos seus direitos e a promoção do autocuidado (BRASIL, 2004). 
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Em 2006, a partir de reflexões e análise da situação da saúde no Brasil, foi lançado, 

por meio da Portaria 399, o Pacto Pela Vida, o qual tinha como objetivo reduzir a mortalidade 

materna e infantil (BRASIL, 2006b). 

O Sistema Único de Saúde (SUS) em 2010 criou as Redes de Atenção à Saúde (RAS), 

por meio da Portaria n° 4.279/2010, com o propósito de superar a 

fragmentação  da  saúde  e  aprimorar o funcionamento político-institucional do SUS; e dessa 

forma, garantir aos pacientes ações e  serviços  que  permitem que a assistência à saúde seja 

mais eficiente e efetiva. Referida rede busca integrar o cuidado ao paciente através de 

sistemas que buscam fornecer apoio técnico, logístico e gestão (BRASIL, 2010; MENDES, 

2011).  

As RASs são constituídas por três componentes essenciais: população, estrutura 

operacional e um modelo de atenção à saúde. Quanto ao setor da saúde, observa-se que ocorre 

uma interação entre vários serviços de saúde, que são coordenados pela Atenção Primária à 

Saúde (APS) que tem a finalidade de coordenar os fluxos e contrafluxos destes serviços, 

realizar ações interdependentes e cooperativas com o propósito de ofertar uma assistência no 

âmbito da integralidade e continuidade. Dessa forma, esse cuidado é ofertado de forma 

humanizada para a população, respeitando as responsabilidades sanitárias e econômicas da 

APS (MENDES, 2011). 

Dentre as RAS, observa-se a execução do projeto da Rede Cegonha pela APS, com a 

participação das equipes multidisciplinares da Estratégia Saúde da Família (ESF) 

(BITTENCOURT, 2013). Referida rede atua em quatro áreas: pré-natal, parto, puerpério e 

atenção integral à saúde da criança, com a finalidade de reduzir as taxas de morbimortalidade 

materno-infantil. A política pública assegura às mulheres o direito ao planejamento 

reprodutivo, uma atenção humanizada no pré-natal, parto, abortamento e puerpério, bem 

como garante às crianças, o direito ao nascimento seguro, crescimento e desenvolvimento 

saudável (BRASIL, 2011). 

A Rede Cegonha no Ceará assumiu o compromisso do primeiro componente: garantir 

o pré-natal nos 184 municípios, entre estes, 33 municípios seriam referencia para o pré-natal 

de alto risco. No entanto, em 2014, 68,6% (24/33) destes municípios ofertaram o serviço. O 

segundo componente trata das ações relacionadas ao parto e nascimento. Dos municípios do 

Estado, 88,6% (163/184) se responsabilizaram em realizar partos, contudo somente 74,2% 

(121/163) conseguiram programar as atividades e somente 3,3% (4/121) ofertaram também 

partos para gravidez de alto risco (Fortaleza, Barbalha, Quixadá e Sobral). O terceiro 

componente está relacionado ao puerpério e atenção integral à Saúde da Criança e o quarto, e 
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último componente, refere-se ao sistema logísitico para o transporte sanitário e regulação 

(CEARÁ, 2015). 

 

1.3 ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL 

 

A Assistência Pré-Natal possui a intenção de fortalecer e reorganizar a assistência à 

saúde da população, buscando, dessa forma, ampliar o acesso desta aos serviços de saúde e 

promover uma qualificação nas ações da atenção básica por meio da realização de atividades 

de promoção de saúde (BRASIL, 2005). Nota-se que este atendimento vem apresentando uma 

ascensão na sua cobertura desde a década de 90 (VICTORA et al, 2011). No estudo de 

Domingues et al. (2015) foi observado que, mesmo com esse aumento, somente 20% das 

gestantes são cobertas pelos mínimos procedimentos preconizados pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS) e Ministério da Saúde. 

No atendimento à mulher, na APS, é executada a assistência de pré-natal com a 

finalidade de executar a promoção à saúde para a gestante e o concepto, possuindo assim os 

princípios preventivo, assistencial e educacional. Referida ação busca identificar 

precocemente os fatores de risco para as intercorrências obstétricas e perinatais; e assim poder 

identificá-las prontamente (BORGES, 2006). É visto que este atendimento é realizado com 

qualidade e humanizado, em função de ações que buscam, durante o atendimento 

ambulatorial, a promoção da saúde, prevenção de doenças e assistência materno-infantil 

(BRASIL, 2012). 

            Salienta-se que o comparecimento regular destas gestantes às consultas de pré-natal 

favorece principalmente uma assistência materno-infantil efetiva. Referido atendimento pode 

prevenir as intercorrências maternas e perinatais e favorecer um atendimento adequado e 

salutar para o trabalho de parto (FERREIRA et al, 2014). 

Estudos demonstram a efetividade de diversas práticas realizadas rotineiramente na 

assistência pré-natal para prevenção da morbimortalidade materna e perinatal, dentre elas: 

diagnóstico e tratamento da hipertensão arterial, anemia, sífilis, infecção urinária, 

suplementação de sulfato ferroso e a vacinação antitetânica. É visto os benefícios dessa 

assistência, através da realização de um maior número de consultas e por consequência 

gerando desfechos mais favoráveis (ARAUJO et al, 2010; BRASIL, 2012, 2016; 

DOMINGUES et al, 2012; VIELLAS et al, 2014).  

A realização do pré-natal interfere na redução das taxas de mortalidade materna, 

interferindo também na diminuição das intercorrências e dos prejuízos à saúde da puérpera e 
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do recém-nascido (SOUZA, 2013). Vale salientar que a redução da mortalidade materna é o 

quinto Objetivo de Desenvolvimento do Milênio (ODM). A meta consistia em reduzir três 

quarto entre 1990 e 2015, atingindo 35 óbitos maternos por grupo de 100 mil nascidos vivos 

(BRASIL, 2012). No entanto, em 2013, cerca de 289.000 mulheres morreram no mundo 

decorrente das complicações da gravidez e do parto. Ademais, 99% desses óbitos ocorreram 

em países com renda baixa e média (WHO, 2014). Vale salientar que referida mortalidade 

vem decrescendo nos últimos anos, mas em quantidades insuficientes para atingir a meta: no 

período de 1990 a 2011, houve uma queda média de 3,7% ao ano (SZWARCWALD, 2014). 

No contexto mundial, há uma relação de um terço das mortes maternas com os 

cuidados inadequados que foram recebidos no decorrer da gravidez e assim propicia o 

surgimento das complicações e consequentemente elevando os índices das morbidades 

maternas agudas e crônicas (FIROZ et al., 2013). 

A maior ferramenta para minimizar essa mortalidade é o acompanhamento pré-natal, o 

qual, conforme preconização do Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde 

(OMS), deve ser iniciado precocemente, no primeiro trimestre gestacional com o propósito de 

identificar precocemente intercorrências obstétricas e doenças infecciosas, tais como: 

transmissão vertical da sífilis e do HIV, gestação ectópica, anemia, história de Hipertensão 

Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus (DOMINGUES et al., 2015). 

Em pesquisa realizada no Rio de Janeiro por Domingues et al. (2012), evidenciou que 

61,5% das gestantes não compareceram adequadamente à assistência de pré-natal. 

Demonstrou também que esse comparecimento irregular, propiciou que essas não realizaram 

como preconizado os exames laboratoriais preconizados para a gravidez e nem a vacinação 

antitetânica. 

O estudo de Viellas et al. (2014) identificou que, no Brasil, 75,8% das mulheres 

iniciaram precocemente o pré-natal e 73,1% compareceram às seis consultas mínimas, 

conforme preconização do Ministério da Saúde e OMS. Ressalta-se que a gestante tem o 

dever de comparecer ao pré-natal com o cartão da gestante; observar e seguir todas as 

recomendações dos profissionais de saúde, realizar todos os exames solicitados, ter adesão à 

terapia medicamentosa e efetuar os cuidados orientados (BRASIL, 2016a). 

Dentre os exames laboratoriais solicitados, estão aqueles que visam investigar a 

presença das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) durante a gravidez (WHO, 2012; 

OPAS, 2014). Esse cenário epidemiológico é preocupante, pelo fato das elevadas taxas da 

transmissão vertical da sífilis e HIV (DOMINGUES et al., 2015). Entretanto, é observado 

algumas falhas na assistência pré-natal quanto estes exames, pois é visto a não entrega dos 
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resultados dos exames de sífilis e HIV no prazo de 15 dias, conforme preconização do 

Ministério da Saúde  (LEAL et al., 2015). 

A política da Rede Cegonha preconiza que a gestante seja submetida à avaliação pelo 

menos ao um exame de ultrassonografia pélvica/obstétrica (BRASIL, 2011). A realização 

desse exame permite estimar a idade gestacional, avaliar o crescimento fetal e identificar 

intercorrências obstétrica que acarreta negativamente o desfecho perinatal e neonatal 

(PEREIRA et al., 2014). 

É notória a importância da realização de ações educativas de forma individual e/ou 

grupal nas consultas de pré-natal. Tais ações tem a finalidade de explicar sobre o processo 

gravídico para a gestante e o acompanhante, abordando quanto as suas preocupações, 

realização de exercícios para facilitar o processo do trabalho de parto e nascimento, e assim, 

estimular a criação do vínculo família e bebê (BRASIL, 2012). 

Para a rotina do pré-natal é recomendado pelo Ministério da Saúde que a gestante 

receba vacinas contra difteria e tétano, contra Hepatite B e contra influenza. O esquema 

vacinal da hepatite B é composto por 3 doses, em que a primeira dose é feita após o primeiro 

trimestre gestacional, e é indicado para gestantes com sorologia  negativa  para  a  doença. A 

vacinas contra difteria e tétano (dT) são administrados em 2 doses e a terceira dose tem um 

acrescimento da pertusis acelular (dTpa), que confere proteção contra coqueluche à gestante e 

ao concepto, pois o neonato só recebe essa vacina com 6 meses de idade (BRASIL, 2009, 

2014, 2015). 

É vital que durante a assistência de pré-natal haja orientações acerca dos sinais de 

trabalho de parto.  Ressalta-se que algumas gestantes temem o trabalho de parto e a dor, por 

nunca terem sentido nada parecido; temem o toque vaginal, além de o ambiente hospitalar e 

cirúrgico, que são totalmente fora do seu contexto diário (MOTA et al., 2011). 

Nestas orientações acerca do trabalho de parto, é aconselhado que informasse às 

gestantes sobre os tipos de parto existentes e a assistência que é prestada em cada um deles. 

No estudo de Vargas (2012), foi visto em relação ao tipo de parto no Brasil, que há um 

predomínio do parto cesariano (53%) (BRASIL, 2011). Tal cenário é discrepante do que é 

preconizado pela OMS, onde o recomendado é 15% dos nascimentos, no máximo, por via 

abdominal (WHO, 2014). Em avaliação desse achado, é perceptível no Brasil elevado índices 

de cesariana, principalmente na assistência privada, onde essa realidade é mais grave. A 

pesquisa Nascer no Brasil, o maior estudo realizado acerca do parto e nascimento no país, 

identificou que a cesárea representa 52% dos partos e quando verificado no ambiente privado, 

esse valor eleva-se para 88% (SILVA et al., 2015). 
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 A pesquisa de Copelli et al (2015), afirma que a escolha do parto partir da premissa de 

um âmbito cultural, devido a rapidez na execução do processo e no restabelecimento 

favorável. Bittencourt, Vieira e Almeida (2013) refere que a escolha pelo parto cesáreo pelas 

gestantes decorre de uma influência de tradições familiares e culturais, onde remete o 

procedimento como uma solução para o processo doloroso que vivenciaram em experiência 

anterior, bem como o medo do exaustivo e longo trabalho de parto normal.  

É notório que período pré-natal compreende um momento único para a gestante e seus 

familiares para a realização de um preparo físico e psicológico que visa educá-los para o 

nascimento e parentalidade (LOWDERMILK, et al., 2011). 

           Assim, o Ministério da Saúde expõe a necessidade de prestar uma assistência integral, 

envolvendo os aspectos psicoafetivos da gestação incluído essa atuação ativamente no pré-

natal, buscando a inserção da família neste contexto e que dessa forma possa auxiliar as ações 

de prevenção e promoção da saúde direcionada ao âmbito materno infantil (BRASIL, 2012). 

Vale salientar sobre a importância de acolher o (a) acompanhante desta gestante, estimulando 

a sua participação e não oferecendo obstáculos à sua participação no pré-natal de baixo risco, 

no trabalho de parto, no parto e no pós-parto. O (a) acompanhante pode ser alguém da família, 

amigo (a) ou a doula, conforme preconiza a Lei nº 11.108/ 2005 (BRASIL, 2012, 2005). 

 

1.4 APOIO SOCIAL À GESTANTE 

 

O apoio social para Valla (1999, p.10) consiste “qualquer informação, falada, ou não, 

ou auxílio material oferecido por grupos ou pessoas, com as quais teríamos contatos 

sistemáticos, que resultam em efeitos emocionais ou comportamentos positivos”. 

Denota-se que o apoio social à gestante, no âmbito familiar, é trazido pelo lado 

feminino da família, como mães, avós, sogras e irmãs, mas também observa uma participação 

dos pais do bebê no acompanhamento da gravidez, bem como os avôs. No entanto, é visto que 

este tipo de rede de apoio familiar é dependente do contexto sociocultural, do tempo histórico 

e do estágio do curso de vida do indivíduo e da família enquanto grupo (OLIVEIRA; 

DESSEN, 2012). 

No ano de 1995, ocorreu a Conferência Internacional sobre População e 

Desenvolvimento, em Copenhague, e a IV Conferência Mundial sobre a Mulher, em Pequim, 

onde foram estabelecidas os Objetivos do Milênio, pela Organização das Nações Unidas 

(ONU). Dentre a 5ª meta de Desenvolvimento do Milênio, acerca da saúde materna, seria o 

estímulo para a participação do homem na saúde reprodutiva compartilhada, visando que este 
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possa interagir com os problemas e a assistência no âmbito obstétrico, os direitos reprodutivos 

e planejamento familiar. Tal atitude tem o propósito de melhorar a saúde materna (ONU, 

1995; BARROS, 2015). 

O acompanhante, integrante desta rede de apoio social da gestante, permitirá que a 

mesma possa vivenciar o processo gestacional de forma humanizada e mais segura. Este 

acompanhante refere-se à pessoa que fornece o suporte à gestante, podendo ser representada 

pelo companheiro, familiares, amigos ou profissionais (OMS, 1996). 

A presença do acompanhante nas consultas de pré-natal está em processo de 

legalização, através do projeto de Lei 5656/2013 do Deputado Esperidião Amin, que discorre 

sobre autorização do acompanhante em participar do atendimento de pré-natal. Referida lei 

foi encaminhada para a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, 

para ocorrer apreciação conclusiva por estes e que posteriormente seja encaminhada para 

votação pela mesa legislativa (BRASIL, 2013). 

No presente momento, a presença do acompanhante é legalizada somente durante o 

trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 

através da Lei n. 11.108 (BRASIL, 2005b). 

 A participação nas consultas de pré-natal pelos familiares como acompanhantes é 

fundamental, pois favorece a escuta de informações juntamente com sua mulher, o que leva a 

perceber as alterações ocorridas na gestação, passando a aceitá-las facilmente, como também 

se torna mais tolerante quando a gestante apresenta mudanças de comportamento ou 

instabilidade emocional. Por isto, é substancial o amparo do núcleo familiar para um 

desenvolvimento salutar da gravidez, por conferir afeto, amor e, acima de tudo, proteção e 

segurança (ARAGÃO, 2005). 

Desta forma, é vital não pensar na gestação de forma individual, e sim estimular a 

participação da família e oferecer uma assistência de pré-natal sistêmica, pensando não 

somente na mulher grávida, e sim na família grávida. O processo gravídico pertence à família 

como um todo (MALDONATO, 2002). É visto que este suporte contínuo às gestantes permite 

uma redução na probabilidade de ocorrência de depressão puerperal (SINGLEY; HYNES, 

2005). 

Em estudo de Abrão, Cavalcante e Tsunechiro (2007), foi visto que 23,1% das 

gestantes nunca foram acompanhadas nas consultas de pré-natal. Quando indagadas sobre o 

motivo da ausência destes acompanhantes ou a dificuldade destes em comparecer ao 

atendimento, relataram a preocupação em faltar ao trabalho, a distância do percurso entre a 

casa e a unidade de saúde, o desconhecimento de poder comparecer ao atendimento, fator 
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econômico para a condução à unidade, acordar cedo e a manifestação da resistência por parte 

dos profissionais quanto a presença do acompanhante nas consultas. Dentre as pacientes que 

foram acompanhadas, observou-se um predomínio dos seguintes acompanhantes: marido 

(50%), mãe (23,2%) e irmã (11,6%). 

No estudo de Oliveira e Dessen (2012), efetuado com 87 mulheres no Distrito Federal, 

pode-se constatar uma pequena rede de apoio às mulheres, a qual era mantida pelos pais e os 

avós da criança. 

Dentre os poucos homens que participam das consultas de pré-natal, é observado que 

esta participação reflete numa melhora da qualidade de vida da família em construção, pois há 

um estabelecimento de uma conexão emocional à gestação e consequentemente um 

fortalecimento do vínculo com seu filho que está sendo gestado (PICCININI et al., 2004). 

A participação dos pais das gestantes nas consultas ainda é muito escassa, mas vem 

ascendendo timidamente. Referida participação decorre devido a uma maior conscientização e 

sensibilização por estes homens quanto à participação nestas consultas, transmitindo assim 

segurança, apoio e estabilidade para a gestante e consequentemente ao feto/criança 

(MIRANDA, 2011). Quanto à participação dos avós, observa que estes propiciam a formação 

dos vínculos e suporte familiares, promovendo um apoio emocional, financeiro e instrumental 

a essa família que está crescendo (REYNOLDS; WRIGHT; BEALE, 2003). 

No estudo desenvolvido por Oliva, Nascimento e Santo (2010), efetuado no interior da 

Bahia, foram identificados que os homens não acompanham suas mulheres nas consultas de 

pré-natal e nem sabem descrever o intuito desta assistência. E quando indagados sobre os 

motivos que levam a essa não participação, relatam que seja devido à falta de tempo e de 

interesse em estar presente nas consultas, bem como um desconhecimento acerca do 

significado do pré-natal para a saúde da gestante e da criança. 

            Quando é o pai da criança exercendo essa postura de acompanhante, observa-se 

favorecimento da formação de vínculos sólidos entre o pai e a mãe, bem como, 

principalmente, entre o pai e o infante. É visto que as crianças que vivenciaram esta situação 

possuem um equilíbrio emocional maior e sentem-se pessoas adultas mais seguras e felizes 

(FERREIRA et al., 2014). 

            A função do pai é visto historicamente como mantenedor da vida e da educação de sua 

família. Observa-se que ao longo do período gestacional, o homem imagina como será o 

relacionamento com o seu filho e os planejamentos para a educação e formação de valores 

deste pequeno (GABRIEL; DIAS, 2011). 
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Vale salientar que o pai do bebê promove um papel ativo e determinante para o bem-

estar materno, pois estabelece um suporte às tarefas domésticas, bem como os cuidados 

fornecidos à criança (BURCHINAL; FOLLMER; BRYANT, 1996).  

            A revisão sistemática de Yargawa e Leonardi-Bee (2015), efetuada em 4 bases de 

dados internacionais acerca da relação do envolvimento do homem no resultado da saúde 

materna, evidenciou que a sua presença no momento da gravidez está relacionada com a 

redução da depressão pós-parto e uma melhora no comparecimento das gestantes aos serviços 

de saúde. Foi visto também que a participação dos homens na gravidez e após o parto acarreta 

mais benefícios, através do auxílio ao cuidado da saúde materna e apoio no decorrer de todo 

processo gestacional. Foi notório que essa ajuda favorece numa melhor utilização dos serviços 

de saúde materna, bem como uma identificação precoce dos sinais de alerta para as 

intercorrências obstétricas. 

Assim, na pesquisa de Stewart et al (2003) foi notória a redução da probabilidade de 

ocorrer as complicações obstétricas, devido a presença desse apoio familiar na prevenção de 

patologias, através da prática e da melhoria do autocuidado. Referidas complicações encontra-

se a depressão puerperal e a partir da presença de um familiar, haverá chances de reduzir a 

depressão materna, pois essa mulher se vê amparada quanto à assistência aos cuidados 

domésticos e consigo. 

No entanto, a pesquisa de Iliyasu et al (2010) realizada no Norte da Nigéria, acerca do 

papel dos homens no cuidado às gestantes, evidenciou que há uma influência destes no 

tocante da saúde materna. A cultura dessa sociedade e outras semelhantes mostra que os 

homens são dominantes social e economicamente, influenciando no acesso de seus membros à 

assistência à saúde. Consequentemente, estes controlam a decisão final sobre a vida da mulher 

acerca do seu deslocamento aos serviços obstétricos. Diante deste cenário, é de suma 

importância que haja a criação de estratégias que busque sensibilizar estes homens a serem 

parceiros na realização dos cuidados obstétricos e assim reduzir os índices de 

morbimortalidade materna.  

Observa-se que o homem influencia a saúde materna decorrente do fator econômico, 

implicando no estado nutricional, acesso aos atendimentos obstétricos pagos, como a 

assistência no momento do parto (YARGAWA, LEONARDI-BEE, 2015). 

Aguiar e Jennings (2015) efetuou uma revisão sistemática em 4 banco de bases de 

dados internacionais (PubMed, SciVerse Scopus, Embase e PsycINFO) sobre o efeito de 

acompanhamento do sexo masculino nas consultas de pré-natal. Foi encontrado assim 6.415 

artigos e de acordo com os critérios de inclusão e exclusão da pesquisa, houve a seleção de 7 
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estudos, que foram efetuados na Ásia e África. Foi observado que a presença deste contribuiu 

positivamente quanto o conhecimento das mulheres sobre os sinais de perigo para as 

intercorrências obstétricas. Dessa forma, é notório estimular a participação dos parceiros em 

acompanhar suas companheiras nas consultas de pré-natal e assim promover a saúde materna 

e neonatal.  

Dentre as estratégias que possam estimular a participação do homem encontra-se a 

sensibilização da comunidade, reuniões públicas, incentivos e convites em comparecer às 

consultas e campanhas de entretenimento multimídia que estimulem essa postura 

(KULULANGA et al., 2010) 

Foi evidenciado que a presença do homem no período gravídico até o puerperal é 

vantajoso, pois reduz o tabagismo pela gestante, melhora a saúde mental destas mulheres, 

favorece a adesão ao planejamento familiar e minimiza o estresse, a dor e a ansiedade no 

momento do parto (MARTIN et al, 2007; KIERNAN; PICKETT, 2006; BIELINSKI-

BLATTMANN, 2009). O apoio fornecido pelos maridos às gestantes promove uma melhora 

do aspecto emocional destas mulheres (SENTURK et al., 2011). 

Peltzer, Sikwane e Majaja (2011) efetuaram uma pesquisa com 746 gestantes e 

puérperas portadora do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) da África do Sul sobre a 

adesão a profilaxia antirretroviral. A participação dos homens durante o pré-natal 

proporcionou uma contribuição na redução da transmissão vertical. A presença do parceiro 

tem esse efeito positivo quanto à melhora da adesão das gestantes com HIV à terapia 

antirretroviral. No entanto, foi visto que a presença de fatores comunitários, como 

estigmatização ao HIV e desconhecimento sobre a doença, favorece a redução da adesão 

medicamentosa. 

Observa-se, então, a importância da rede de cuidado para esta mulher, no intuito de 

proporcionar um apoio circunstancial à mesma em compreender o período gravídico, bem 

como ajudá-la no manejo de seus cuidados pessoais e de saúde. Portanto, é de suma 

importância a atuação deste familiar como acompanhante no contexto geral da gestação, pelo 

apoio, incentivo e motivação frente a todo o processo (TEDESCO, 2000). 

            Entretanto, é perceptível uma falha na abordagem e reconhecimento pelos serviços de 

saúde em estimular a participação desses acompanhantes nas consultas e assim propiciar 

ações com estes para estimular a sanarem suas dúvidas e anseios e que desta forma possam 

formar vínculo com seu filho e propiciar a construção do senso de responsabilidade na 

formação deste pequeno (PETITO et al., 2015). 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

  Ao analisar a relação do acompanhante nas consultas de pré-natal com a ocorrência 

dos desfechos gestacional e perinatal, pode-se esclarecer a rede de problemas interligados 

com o estudo em questão. 

No âmbito da política e gestão pública ocorre uma deficiência, no programa Rede 

Cegonha, da priorização de um acompanhante nas consultas de pré-natal, bem como um 

déficit no conhecimento das gestantes, acompanhantes e sociedade sobre as diretrizes, os 

objetivos e a função da política da Rede Cegonha (SANTOS et al., 2016).  

Referente aos profissionais de saúde pode verificar que há uma dificuldade por parte 

destes em aceitar e lidar com a presença de acompanhantes durante as consultas de pré-natal, 

como também há relatos de ações de promoção da saúde reduzidas, como a educação em 

saúde para as gestantes e seus acompanhantes (FREIRE, 2014). 

No decorrer da minha atuação profissional como enfermeira obstétrica e atuante 

também na Atenção Primária à Saúde (APS), percebi a necessidade de uma investigação para 

caracterizar o perfil de acompanhante das gestantes nas consultas de pré-natal e analisar a 

relação da presença destes na ocorrência dos desfechos materno e perinatal. 

É perceptível a necessidade da equipe de saúde em estimular a presença de um 

acompanhante para as gestantes durante as consultas de pré-natal. Era visto que essas 

gestantes vinham, na maioria das vezes, sozinhas e possuíam dificuldade em fixar as 

orientações em saúde ofertadas e inseguranças em momentos de intercorrências, propiciando 

em agravamento dessas complicações obstétricas.  

Diante dessa realidade, surge a seguinte indagação: Quais os fatores que influencia na 

presença de acompanhante nas consultas de pré-natal e na relação com a adesão aos objetivos 

do pré-natal e a ocorrência com os desfechos maternos e perinatais? 

Partindo dessa problemática, o referido estudo pretende incentivar reflexões e explorar 

a importância que a rede social de apoio à gestante, em particular presença de acompanhante 

durante as consultas de pré-natal, tem no cuidado prestado/recebido e nos resultados maternos 

e perinatais. Com isso, buscará promover a aplicação desse conhecimento no planejamento 

das ações voltadas ao atendimento da atenção primária e nas políticas públicas. 

            Hipotetiza-se que a presença de um acompanhante nas consultas de pré-natal permita 

que a mulher tenha uma melhor adesão aos objetivos do pré-natal e assim possa favorecer na 

identificação adequada das manifestações nos casos das intercorrências obstétricas, além de 
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favorecer um melhor resultado materno e perinatal – com potencial para modificar os 

indicadores desfavoráveis. Portanto, estima-se que haja uma associação direta ou indireta na 

presença do acompanhante nas consultas de pré-natal, com o desfecho gestacional. 
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3 OBJETIVOS 

  

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Verificar a associação entre o perfil do acompanhamento das gestantes em consultas 

pré-natais com os desfechos maternos e perinatais.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Descrever perfil da presença de acompanhantes nas consultas de pré-natal. 

Verificar a associação entre adesão aos objetivos da atenção pré-natal com o perfil de 

acompanhamento durante as consultas. 

Verificar a associação desse acompanhamento com a satisfação da mulher e a taxa de 

acompanhamento no momento do parto. 
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4 MÉTODOS 

  

 

4.1 NATUREZA E TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de uma pesquisa analítica, do tipo transversal e de abordagem quantitativa. Os 

estudos transversais envolvem a coleta de dados em um ponto do tempo e são especialmente 

apropriados para descrever a situação, o status do fenômeno, ou as relações entre os 

fenômenos de um ponto fixo do tempo (POLIT; BECK, 2011). 

São empregados artifícios quantitativos tendo por objetivo a coleta sistemática de 

dados sobre populações, utilizando-se de várias técnicas e procedimentos de amostragem 

(MARCONI; LAKATOS, 2010). 

  

 

4.2 LOCAL DE ESTUDO 

 

O estudo foi realizado no município de Fortaleza, capital do estado do Ceará. 

Atualmente, o município é dividido em 7 Regionais. A pesquisa foi desenvolvida na 

Maternidade Escola de referência no Estado do Ceará, localizado na Rua Coronel Nunes de 

Melo S/N, Rodolfo Teófilo.  

A Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC) faz parte do Complexo de 

Hospitais Universitários da Universidade Federal do Ceará, promovendo o ensino, a pesquisa 

e a assistência terciária à saúde materno-infantil. Desde 2011, referida instituição é vinculada 

à Rede Cegonha, sendo uma das Redes de Atenção à Saúde materna e infantil de referência do 

Estado do Ceará. Em 2016, passa a ser referência do Ministério da Saúde (MS) como um 

Centro de Apoio ao Desenvolvimento de Boas Práticas Obstétricas e Neonatais da Rede 

Cegonha (MEAC, 2017). 

Dentre suas diversas atividades de atenção a saúde da mulher, há atendimento de pré-

natal de alto risco, pronto atendimento para emergências obstétricas e assistências à trabalhos 

de parto e parto para gestações de baixo e alto risco de toda a cidade de Fortaleza e do interior 

do estado do Ceará. As pacientes foram entrevistadas na Enfermaria de puerpério do primeiro 

e do segundo andar da MEAC. 
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4.3. POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população da pesquisa foi composta por puérperas maiores de 18 anos que 

realizaram o pré-natal na cidade de Fortaleza e que pariram na Maternidade Escola Assis 

Chateaubriand (MEAC) no período de coleta. Ressalta-se que referida instituição é a principal 

referência de Maternidade em Fortaleza-CE. 

De acordo com o DATASUS, no sistema sobre internação hospitalar do território 

Brasileiro, foi verificado que no período de janeiro a dezembro do ano de 2015, ocorreram 

4.049 partos na MEAC de mulheres que são residentes do município de Fortaleza (BRASIL, 

2016b). Ocorrendo uma média de 337 partos por mês, na referida instituição. No quadro 

abaixo, encontra-se detalhado a quantidade de parto mensal no período supracitado.  

 

 
Quadro 1. Partos de mulheres residentes em Fortaleza que foram realizados na Maternidade 
Escola Assis Chateaubriand. Fortaleza-CE, 2015. 

Mês Partos Mês Partos 

Janeiro 325 Julho 372 

Fevereiro 280 Agosto 368 

Março 293 Setembro 358 

Abril 337 Outubro 367 

Maio 334 Novembro 341 

Junho 356 Dezembro 318 

          Fonte: Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB). (BRASIL, 2016b). 

 

Com base nesta informação, que ocorreram 4.049 partos, foi efetuado um cálculo 

amostral de população finita, sendo aplicado um nível de confiança de 95% e um erro 

amostral de 5%, totalizando 351 mulheres. A escolha da amostra foi por conveniência 

(POLIT; BECK, 2011), calculada mediante fórmula a seguir: 

 

n=        N . Z2 . p . (1 – p) 

 Z2 . p . (1- p) + e2 . (N – 1)  

n = amostra calculada; N = População; Z = Variável normal padronizada associada 

ao nível de confiança; p = Verdadeira probabilidade do evento; e = erro amostral. 
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4.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

A amostra da pesquisa incluiu mulheres maiores de 18 anos de idade, que 

compareceram ao pré-natal no município de Fortaleza, estivesse portando cartão de pré-natal 

e que pariram na Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC). 

Entretanto, houve a exclusão de mulheres que passaram por um quadro de 

abortamento ou que apresentarem uma incapacidade cognitiva, mental e clínica de 

compreender e responder o instrumento. 

  

 

4.5 OPERACIONALIZAÇÃO PARA A COLETA DOS DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada na MEAC, no período de julho à novembro de 2016, 

no setor da Enfermaria de puerpério do primeiro e do segundo andar da MEAC pelo 

pesquisador, num ambiente confortável que garantiu a privacidade. 

No primeiro momento, mediante apresentação do Termo de Compromisso de 

Utilização de Dados (TCUD) (Apêndice A), houve uma consulta aos prontuários e os cartões 

de pré-natal das puérperas que atendiam os critérios do estudo. Referida coleta foi guiada 

mediante um Formulário (Apêndice B), que investigou as variáveis clínicas, gineco-obstétrica 

e dados da assistência pré-natal, obstétrica e neonatal. 

As puérperas foram abordadas durante seu internamento pós-parto, em seus 

respectivos leitos nas enfermarias de puerpério. No primeiro contato com estas pacientes, 

houve um esclarecimento sobre o objetivo da pesquisa e, quando elas aceitaram participar, 

ocorreu a assinatura pelas mesmas e a pesquisadora do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE C). 

Na continuidade da coleta dos dados, ocorreu uma entrevista (Apêndice d) com a 

puérpera, que foi guiada por um roteiro de perguntas o qual foi elaborado pelos pesquisadores 

deste estudo e que buscou avaliar o perfil socioeconômico, clínico, ginecológico, obstétrico e 

perinatal dessas mulheres, bem como investigou as mídias sociais utilizadas por essas 

mulheres para sanarem dúvidas quanto à gestação e foi possível caracterizar o perfil da rede 

de apoio social dessas mulheres no âmbito do pré-natal e puerpério. A partir dessas variáveis, 

foi possível investigar a relação da presença de um acompanhante nas consultas de pré-natal 

com a existência de desfecho gestacional e perinatal. 
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As variáveis socioeconômicas compreendem a escolaridade da gestante e de seu 

parceiro e renda familiar, enquanto que a variável demográfica investigou a idade da 

entrevistada e de seu parceiro, religião e atividades laborais realizadas pelo casal. 

As variáveis clínicas foram compreendidas pelos antecedentes pessoais e familiares, 

hábitos de vida, como prática de atividade física, tabagismo e etilismo. Quanto à variável 

ginecológica, foi possível averiguar quanto à realização do exame de Prevenção do Câncer 

Ginecológico (PCG). 

As variáveis obstétricas investigaram os seguintes itens: número de gestações, partos e 

abortos, número de consultas de pré-natal em que a paciente compareceu local da realização 

do pré-natal, profissional que acompanhou o pré-natal, classificação do pré-natal em alto ou 

baixo risco, idade gestacional da primeira consulta, situação vacinal, suplementação 

vitamínica, exames laboratoriais e de imagem realizados durante o pré-natal e as 

intercorrências obstétricas e perinatais ocorridas e a participação da mulher nas atividades de 

educação em saúde referente à saúde obstétrica e perinatal. 

No tocante da investigação da rede de apoio social recebida por essa puérpera durante 

o pré-natal e parto, foi investigado quanto à presença de acompanhante nas consultas de pré-

natal (sim ou não) e no momento do parto, a frequência percentual desse acompanhamento, se 

a puérpera queria esse acompanhante nas consultas de pré-natal, a experiência dessas 

mulheres sobre ter esses acompanhantes no momento da consulta de pré-natal, caracterizar 

sobre o acompanhante na (parceiro, mãe, irmã, outros) e em média quanto foi esse 

comparecimento, sobre o apoio financeiro e emocional que essa mulher recebeu durante o 

pré-natal, a validação da ajuda recebida durante o pré-natal e se o acompanhante participou 

em algum momento durante o pré-natal de uma educação em saúde sobre a saúde materno 

infantil. 

As variáveis do desfecho materno e perinatal foram: a idade gestacional no parto, 

prematuridade, via de parto, vacinação da mulher, o Apgar no primeiro e quinto minutos, o 

peso ao nascer, e as intercorrências maternas e neonatais. 

 

4.6 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Inicialmente para elencar os dados coletados, ocorreu por parte da pesquisadora a 

construção de um formulário de resposta através do Google Forms®. Posteriormente, após a 

inserção das informações coleta, houve uma exportação dos dados inseridos para uma planilha 
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Excel®. Após essa transferência de dados, ocorreu uma conferência na planilha do Excel® a 

fim de identificar inconsistências e erros de digitação. 

Para fins de análise estatística das variáveis avaliadas, houve uma classificação da 

variável dependente, presença do acompanhante na consulta de pré-natal, sendo dividido em 

pacientes sem acompanhantes durante o pré-natal e com acompanhantes durante o pré-natal, 

pelo ao menos em uma consulta. 

Para efetuar a análise estatística, a planilha do Excel foi transportada e convertida para 

o programa Statiscal Package for the Social Sciences – SPSS® para Windows, versão 22.0. 

Para proceder à análise de cada variável, foram gerados a frequência absoluta e relativa, 

média e desvio padrão. Ressalta-se que variável foi considerada estaticamente significante 

quando possuiu um p menor que 0,05, através dos Testes de Qui-Quadrado de Pearson e de 

Fisher para as variáveis categóricas e o Teste U de Mann-Whitney para as variáveis contínuas.  

Após análise bivariada, as variáveis com diferença estaticamente significantes foram 

submetidas à regressão logística, onde houve o cálculo do Odds Ratio e seu intervalo de 

confiança 95%. 

Os resultados obtidos foram apresentados através da construção de tabelas e em 

seguida foram discutidos, analisados, interpretados e comparados com base na literatura 

existente. 

 

 

 4.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Foram respeitados os princípios éticos quanto à pesquisa com seres humanos de 

acordo com a resolução 466/12, que considera o respeito pela dignidade humana e pela 

especial proteção de vida aos participantes das pesquisas científicas envolvendo seres 

humanos (BRASIL, 2012b). 

O projeto foi encaminhado para apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da 

MEAC – Universidade Federal do Ceará (UFC), onde obteve aprovação sob o número 

1.552.424 

Foi elaborado o TCUD (Apêndice A) e apresentado ao Gerente de Atenção à Saúde 

da Maternidade Escola Assis Chateaubriand a fim de informar sobre a pesquisa em questão e 

o compromisso do pesquisador quanto à guarda, preservação e confidencialidade dos 

pacientes cujos prontuários e cartão de pré-natal serão utilizadas na pesquisa (ARAÚJO; 

GOMES; LOPES, 2012). 
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Foi assinado o TCLE (Apêndice C) pela puérpera, o qual aborda o tipo de pesquisa em 

questão, seus objetivos e os benefícios. O referente termo foi elaborado em duas vias, ficando 

uma para o pesquisador e outra para a participante, constando a assinatura de ambos. 

 

 



37 

 

5 RESULTADOS 

 

 

5.1 ARTIGO 1 

 

RELAÇÃO DA PRESENÇA DE ACOMPANHANTE NAS CONSULTAS COM A 
ADESÃO AO PRÉ-NATAL E OS DESFECHOS GESTACIONAIS 

 
 

RESUMO 
 

Objetivo: Verificar a associação entre desfechos maternos e perinatais e adesão aos objetivos 
do pré-natal com a presença de acompanhante nas consultas. Método: Estudo transversal com 
abordagem quantitativa, feito em Fortaleza-CE, com coleta nos prontuários e cartões de pré-
natal e entrevista 351 mulheres que pariram em Maternidade Escola de referência no Estado, 
em 2016. Avaliados dados demográficos, socioeconômicos, obstétricos, perinatais e apoio 
social recebido no pré-natal, o qual foi dividido em dois grupos: mulheres sem 
acompanhantes e acompanhadas em pelo menos em uma consulta de pré-natal. Usado os 
Testes de Qui-Quadrado de Pearson e de Fisher às variáveis categóricas e Teste U de Mann-
Whitney às variáveis contínuas. Referidas variáveis foram estatisticamente significante 
quando p < 0,05 e submetidas à regressão logística. Resultados: Associação significativa em 
puérperas que trabalham (p: 0,036), escolaridade do companheiro (p: 0,028), classificação do 
pré-natal (p: 0,001), profissional que efetuou o pré-natal (p: 0,000) e atendimento na atenção 
primária (p: 0,000), secundária (p: 0,002) e clínica privada (p: 0,003), consultas de pré-natal 
(p: 0,004); exame de hemoglobina/hematócrito (p: 0,038), urina (p: 0,030), toxoplasmose (p: 
0,018) e ultrassom no primeiro trimestre gestacional (p: 0,034). Na regressão logística, 
permaneceu no modelo final as variáveis do pré-natal realizado na clínica privada (OR: 9,94; 
IC 95%: 1,2–81,3) e escolaridade do companheiro (OR: 1,14; IC 95%: 1,0–1,2). Conclusão: 
As gestantes acompanhadas no pré-natal compareceram mais às consultas, fizeram mais 
exames laboratoriais preconizados; no entanto, não houve diferença nos desfechos perinatais.  

 
Palavras-Chaves: Gestante. Cuidado Pré-Natal. Complicações na Gravidez. Cuidadores. 
Recém-nascido. 

 
 

ABSTRACT 
 

Objective: To verify the association between maternal and perinatal outcomes and adherence 
to prenatal goals with the presence of companions in the consultations. Method: Cross-
sectional study with a quantitative approach, in Fortaleza, CE, with data collection and 
prenatal cards and interviews of 351 women who gave birth at the State Maternity Reference 
School in 2016. Demographic, socioeconomic, obstetrical, perinatal data And social support 
received during prenatal care, which was divided into two groups: unaccompanied women 
and accompanied in less than one prenatal visit. Used the Pearson and Fisher Chi-Square 
Tests to the categorical variables and the Mann-Whitney test to the continuous variables. 
Variable references were significantly significant when p <0.05 and submitted to logistic 
regression. Results: Labor Employees Association (p: 0.036), companion schooling (p: 
0.028), prenatal (p: 0.001) Primary (p: 0.000), secondary (p: 0.002) and private clinic : 0.003), 
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prenatal consultations (p: 0.004); Hemoglobin / hematocrit test (p: 0.038), urine (p: 0.030), 
toxoplasmosis (p: 0.018) and ultrasound in the first trimester of pregnancy (p: 0.034). In the 
logistic regression, there was no final model (OR: 9.14, 95% CI: 1.2-81.3) and companion 
schooling (OR: 1.14, 95% CI: 1.0-1.2). Conclusion: As non-prenatal pregnant women 
attended more consultations, they do more laboratory tests recommended; However, there is 
no difference in perinatal outcomes. 
 
Keywords: Pregnant. Prenatal care. Pregnancy Complications. Caregivers. Newborn. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Ministério da Saúde criou, em 2000, o Programa de Humanização do Pré-Natal e 

Nascimento (PHPN) que propõe humanizar o atendimento de pré-natal e diminuir a 

mortalidade materna. Referido programa instituiu o número mínimo de 6 consultas de pré-

natal, realização de exames laboratoriais mínimos, esquema de vacinação, consulta de 

puerpério e atividades de educação em saúde para a gestante (BRASIL, 2002). Em 2011, foi 

lançada a Rede Cegonha, que visa reorganizar a Rede de Atenção a Saúde Materna, a fim de 

garantir a ampliação do acesso, acolhimento e melhoria na qualidade do pré-natal, possuindo 

uma atenção com foco na gravidez, parto e puerpério (BRASIL, 2013b).  

A assistência de pré-natal tem o seu registro na caderneta da gestante, a qual foi criada 

pelo Ministério da Saúde em conjunto com as secretarias estaduais, municipais e do Distrito 

Federal, com a finalidade de documentar os procedimentos realizados no acompanhamento da 

gestante, devendo ser entregue na primeira consulta, para que possa ser utilizada para sua 

referência e contra referência (ZANCHI et al, 2013). 

            Salienta-se que o comparecimento regular destas gestantes às consultas de pré-natal 

favorece principalmente uma assistência materno-infantil efetiva. Referido atendimento pode 

prevenir as intercorrências maternas e perinatais e favorecer um atendimento adequado e 

salutar para o trabalho de parto (FERREIRA et al, 2014). 

Em complementação às áreas prioritárias da rede cegonha, instala-se o envolvimento 

do acompanhante no cuidado à saúde materna. A presença deste apoio social visa melhorar a 

captação das informações repassadas durante as consultas de pré-natal, para que a mulher 

possa ter um desenvolvimento salutar de sua gravidez e assim diminuir os índices da 

morbimortalidade materna, fetal, neonatal e infantil (AGUIAR; JENNINGS, 2015; FREIRE, 

2014). 
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Vale salientar que a Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza que o cuidado 

estabelecido para a gestação, parto e puerpério devem ser efetuados de acordo e para o 

contexto familiar. Nota-se que é vital que o profissional de saúde acolha sem obstáculo o 

acompanhante da gestante no momento do pré-natal, no trabalho de parto, parto e pós-parto. 

A presença desse integrante propicia uma segurança para a gestante vivenciar todo o processo 

do ciclo gravídico-puerperal, predispondo assim a redução do uso de analgésicos, do trabalho 

de parto, cesariana e intercorrências obstétricas e perinatais (FIANCO, 2017; BRASIL, 2006).  

O acompanhante é incentivado em participar do trabalho de parto, parto e pós-parto 

imediato através da política do Sistema Único de Saúde (SUS), pela Lei 11.108/2005. 

Contudo, a presença deste no momento das consultas de pré-natal encontra-se em processo de 

legalização, pelo projeto de Lei 5656/2013 do Deputado Esperidião Amin (BRASIL, 2005; 

2013a). 

No entanto, estudos realizados numa revisão bibliográfica na Biblioteca Virtual em 

saúde (BVS), em publicações de 2007 e 2014, e numa pesquisa no ambulatório de 

Ginecologia e Obstetrícia, no interior do Rio Grande do Sul, identificaram deficiência na 

abordagem e reconhecimento pelos serviços de saúde em estimular a participação desses 

acompanhantes nas consultas de pré-natal, como também uma restrição em aceitar a presença 

do acompanhante durante as consultas de pré-natal (PETITO  et al., 2015; PESAMOSCA; 

FONSECA; GOMES, 2008).  

Assim, é fundamental que haja por parte dos gestores em disponibilizar condições que 

favoreça a presença do acompanhante, bem como um treinamento para os profissionais de 

saúde em estimular e mostrar a importância da participação desse acompanhante na saúde da 

mulher (SANTOS et al., 2017).  

A revisão sistemática e meta-análise de Yargawa e Leonardi-Bee (2015) sobre a 

participação do homem na saúde materna verificou que é uma estratégia que permite melhorar 

o acesso da gestante aos serviços de saúde, identificar os sinais para as intercorrências 

obstétricas e reduzir a ocorrência da depressão puerperal, devido ao suporte prestado durante 

a gravidez. A presença do pai do bebê nessa assistência também favorece a redução da 

transmissão vertical, pois favorece a adesão das gestantes à terapia antirretroviral, bem como 

reduz o tabagismo pela gestante e a ansiedade durante o momento do parto (PELTZER; 

SIKWANW; MAJAJA, 2011; MARTIN et al., 2007; BIELINSKI-BLATTMANN, 2009). 

No Brasil, foram realizados estudos que descreveram sobre o acompanhamento da 

gestante durante o pré-natal. A pesquisa de Abrão, Cavalcante e Tsunechiro (2007) com 52 

gestantes averiguou que 76,9% das gestantes foram acompanhadas pelo ao menos uma vez à 
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consulta de pré-natal, predominando apoio social dos companheiro (50%), mãe (23,2%) e 

irmã (11,6%). 

A pesquisa caso controle de Oliveira (2014) realizado no Ceará com 150 gestantes, 

identificou que 64,7% dessas mulheres apresentaram acompanhantes durante as consultas de 

pré-natal. Ressalta-se que essas mulheres acompanhadas tiveram mais chances de continuar 

esse acompanhamento no momento do trabalho de parto e parto. 

Entretanto, nota-se uma deficiência em produções científicas desenvolvidas no Brasil 

que verifiquem analisar uma associação da presença de um acompanhante durante as 

consultas de pré-natal com a ocorrência dos desfechos gestacionais.  

Portanto, o presente estudo teve como objetivo verificar a associação entre desfechos 

maternos e perinatais e adesão aos objetivos do pré-natal com a presença de acompanhante 

nas consultas 

 

 

MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo analítico, transversal, com 351 mulheres que realizaram pré-

natal na cidade de Fortaleza-CE, maiores de 18 anos, portando o cartão de pré-natal e tiveram 

partos em maternidade habilitada pela Rede Cegonha, sendo referência no Estado do Ceará, 

entre julho e novembro de 2016. Foram excluídas mulheres que passaram por um quadro de 

abortamento ou que apresentarem uma incapacidade cognitiva, mental e clínica de 

compreender e responder o instrumento. 

O cálculo amostral para população finita, com base no número de nascimento no ano de 

2015 na referida instituição (4.049 partos), aplicando nível de confiança de 95% e erro 

amostral de 5%, totalizou 351 mulheres. A escolha dos participantes foi obtida por 

conveniência (POLIT; BECK, 2011). Todas assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE).  

Foram avaliados o perfil socioeconômico, clínico, obstétrico e perinatal. As variáveis 

socioeconômicas contemplaram escolaridade da participante e de seu parceiro e renda 

familiar, enquanto que a variável demográfica investigou a idade da entrevistada e de seu 

parceiro, religião e atividades laborais realizadas pelo casal. As variáveis clínicas avaliaram 

os antecedentes pessoais e familiares, hábitos de vida, como prática de atividade física, 

tabagismo e etilismo.  
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As variáveis obstétricas investigaram: número de gestações, partos e abortos, número 

de consultas de pré-natal, local da realização do pré-natal, profissional que acompanhou o pré-

natal, classificação do pré-natal em alto ou baixo risco, idade gestacional da primeira 

consulta, situação vacinal, suplementação vitamínica, participação em atividades de educação 

em saúde, intercorrências obstétricas, exames laboratoriais, incluindo Papanicolaou para 

prevenção do câncer de colo uterino, e exames de imagem realizados durante o pré-natal. 

Todos os dados foram confirmados pelas informações constantes no cartão da gestante. 

No tocante da investigação da rede de apoio social recebida durante o pré-natal a 

amostra foi dividida em dois grupos: pacientes sem acompanhantes durante o pré-natal e com 

acompanhantes durante o pré-natal, pelo ao menos em uma consulta. 

Para análise estatística utilizou-se o programa Statiscal Package for the Social 

Sciences – SPSS para Windows, versão 22.0. Considerou-se significância estatística quando 

p menor que 0,05. Foram utilizados os Testes de Qui-Quadrado de Pearson e de Fisher para as 

variáveis categóricas e o Teste U de Mann-Whitney para as variáveis contínuas. As variáveis 

estaticamente significantes na análise bivariada foram submetidas à regressão logística, 

cálculo da Odds Ratio e seu intervalo de confiança a 95%.  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da MEAC-UFC sob 

número 1.552.424. 

 

 

RESULTADOS 

 

Entre as 351 participantes, 160 (45,6%) não apresentaram acompanhantes durante as 

consultas de pré-natal e 191 (54,4%) apresentaram essa companhia, que foi composto por: 

companheiro (40%), mãe (35,8%), irmãos (13,2%), cunhada (11%), filha (5%) e sogra (6%). 

A idade média foi de 26 anos (±DP 6,3), com uma escolaridade média de 10 anos de 

estudo (±DP 2,7).  91,7% são religiosas e 59,0% não trabalham de forma remunerada. 85,8% 

dessas pacientes possuem companheiro, os quais são jovens (idade média de 29 anos) e 93,7% 

exercem atividades laborais remuneradas. A renda familiar média foi de 1350 reais (±DP 

873,5) (1 salário mínimo no período de coleta: R$ 880,00). 

A Tabela 1 apresenta a comparação do perfil sócio demográfico das participantes e de 

seus companheiros entre os dois grupos. Não houve diferença entre as mulheres com ou sem 

acompanhante, exceto para a variável atividade laboral, em que se verificou que mulheres que 
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trabalham tem uma chance maior de possuir acompanhante nas consultas de pré-natal, e a 

escolaridade do companheiro, evidenciando que as mulheres que apresentam acompanhantes, 

estes possuem uma maior escolaridade. 

 

Tabela 1 – Comparação do perfil sócio demográfico das participantes e do companheiro entre os grupos com e 
sem acompanhantes durante as consultas de pré-natal. MEAC – UFC, 2016. 

Variável n 
Sem 

Acompanhante 
% 

Com 
Acompanhante 

% 
p* 

Religião  
 

  
 

 
0,480 Não Possui 31 16 10,0 15 7,9 

Possui 320 144 90,0 176 92,1 
Qual religião       
Católica 177 86 59,7 91 51,7 0,254 
Evangélica 136 55 38,2 81 46,0 0,124 
Outras 7 3 2,1 4 5,3 0,884 
Estado Civil 

 
  

 
 

0,498 Sem Companheiro 50 25 15,6 25 13,1 
Com Companheiro 301 135 84,4 166 86,9 
Trabalha      

 
0,036 

Sem atividade 207 104 65,0 103 53,9 
Com atividade 144 56 35,0 88 46,1 
Companheiro Trabalha    

0,354 Sem Atividade 19 10 7,4 9 5,4 
Com Atividade 284 125 92,6 159 94,6 

 n 
Sem 

Acompanhante 
Com 

Acompanhante 
p** 

 Média DP Média DP Média DP  
Idade  25,7 6,3 26,1 6,4 25,3 6,2 0,173 
Escolaridade  10,5 2,7 10,1 2,7 10,8 2,8 0,134 
Idade do Companheiro 28,6 8,2 29,4 8,5 27,9 8,0 0,160 
Escolaridade do 
Companheiro 

9,9 2,8 9,5 2,8 10,3 2,8 0,028 

Renda Familiar 1350,8 873,5 1232,1 651,3 1450,7 1015,9 0,259 
*Teste Qui-quadrado de Pearson.     ** Teste U de Mann-Whitney 

 

A Tabela 2 apresentada abaixo aborda sobre o perfil clínico-obstétrico das participantes. 

Ressalta-se que há uma diferença significativa entre as mulheres com ou sem acompanhante, 

para as variáveis de gestações, partos e nascidos vivos anteriores. Nota-se que as mulheres 

que apresentaram uma experiência obstétrica anterior, tiveram mais chance de não possuir um 

acompanhante nas consultas de pré-natal. Parte destas mulheres relata que já conhecem como 

é o processo da assistência e veem que não há necessidade de alguém acompanha-la. 
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Tabela 2 - Comparação do perfil clínico-obstétrico entre os grupos com e sem acompanhantes durante as 
consultas de pré-natal. MEAC-UFC, 2016. 

Variável n 
Sem 

acompanhante 
% 

Com 
Acompanhante 

% p* 

Tabagismo na gravidez     
0,279 Tabagista 29 16 55,2 13 44,8 

Não tabagista 322 144 44,7 178 55,3 
Bebida Alcoólica na gravidez    

0,538 Sim 15 8 53,3 7 46,7 
Não 336 152 45,2 184 54,8 
Atividade Física na gravidez    

0,076 Sim 35 11 31,4 24 52,8 
Não 316 149 47,2 167 68,6 

 n 
Sem 

Acompanhante 
Com 

Acompanhante 
p** 

 Média Média DP Média DP  
Cigarros Diários 7,4 6 5 10 11 0,288 
Álcool na semana 1,9 2 1 2 2 0,694 
Atividade Física 2,9 3 1 3 2 0,903 
IMC Basal 26,8 26,5 6,3 26,9 16,3 0,522 
IMC Final 30,4 30,5 6,4 30,3 5,9 0,897 
Ganho de Peso 10,6 9,9 4,9 11,1 6,4 0,331 
Gestações 1,9 2,1 1,8 1,9 1,5 0,010 
Parto 0,8 0,9 1,2 0,7 0,9 0,014 
Abortamento 0,2 0,2 0,5 0,2 0,5 0,795 
Nascidos Vivos 0,8 0,9 1,2 0,7 0,9 0,011 
*Teste Qui-quadrado de Pearson. ** Teste U de Mann-Whitney 
  

No que diz respeito ao tabagismo na gravidez, 91,7% das mulheres não fumaram. 

Referente ao etilismo, 95,7% não ingeriram bebida alcóolica durante a gestação. Dentre as 

usuárias, foi visto que fazem uso diário de oito cigarros, e usam álcool duas vezes na semana, 

em média. A franca maioria das mulheres (90,0%) adotou uma postura de sedentarismo 

durante a gravidez. Dentre as que realizam atividade física, percebeu-se que estas praticam 

três vezes por semana. Houve predomínio de mulheres com sobrepeso antes do período 

gravídico e ao término deste, mas apresentaram ganho ponderal adequado para o período 

gravídico.   

Foi marcante uma deficiência quanto ao registro do peso ao nascer dos filhos de 

gestações anteriores nos cartões gestacionais. No entanto, não houve relato de peso anterior < 

2,5Kg ou > 4 Kg. Encontrou-se diferença estatisticamente significativa entre as mulheres com 

ou sem acompanhante, em que estas que não tiveram acompanhantes foram aquelas que 

apresentaram uma maior média de gestações (p: 0,010), parto (p: 0,014) e nascidos vivos (p: 

0,011). 
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Tabela 3 – Comparação da caracterização da assistência de pré-natal entre os grupos com e sem acompanhantes 
durante as consultas. MEAC – UFC, 2016.  

Variável 
n Sem 

Acompanhante 
% Com 

Acompanhante 
% 

p* 

Classificação PN 
 

  
 

 0,001 

Baixo Risco 249 128 80,0 121 63,4 0,000 

Alto Risco 102 32 20,0 70 36,6 0,001 

Realização do PN      0,000 

Enfermeiro 26 17 10,6 9 4,7 0,041 

Médico 101 29 18,1 72 37,7 0,010 

Médico e Enfermeiro 224 114 71,3 110 57,6 0,000 

Local do PN 
 

(n=167)  (n=208) 
 

0,002 

Atenção Primária 285 143 85,6 142 68,3 0,000 

Atenção Secundária 76 23 13,8 53 25,5 0,002 

Clínica Privada 14 1 0,6 13 6,2 0,003 

Vacina dT       

Sim 242 110 68,8 132 69,1 
0,454 

Não 109 50 31,2 59 30,9 

Vacina DTPa       

Sim 232 103 64,4 129 67,5 
0,533 

Não 119 57 35,6 62 32,5 

Vacina Influenza       

Sim 242 107 66,9 135 70,7 
0,443 

Não 109 53 33,1 56 29,3 

Vacina Hepatite B       

Sim 243 106 66,3 137 71,7 
0,576 

Não 108 54 33,7 54 28,3 

Tomou Ácido Fólico       

Sim 283 129 80,6 154 80,6 
0,999 

Não 68 31 19,4 37 19,4 

Tomou Sulfato Ferroso    

0,442 Sim 289 129 80,6 160 83,8 

Não 62 31 19,4 31 16,2 

Participou da Educação em Saúde no PN     

Sim 69 27 16,9 42 22,0 0,230 

Não 282 133 83,1 149 78,0  

 n 
Sem 

Acompanhante 
Com 

Acompanhante 
p** 

 Média Média DP Média DP  

Nº de Consultas de Pré-
Natal 

7,1 6,7 2,7 7,5 2,8 0,004 

Início do Pré-Natal (IG) 13,5 13,7 5,5 13,3 5,5 0,478 
*Teste Qui-quadrado de Pearson.  ** Teste U de Mann-Whitney. 
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Houve predomínio de gestantes de baixo risco (70,9%), que foram atendidas por uma 

equipe multiprofissional (63,8%) ao longo do período gravídico. Foi visto que estas mulheres 

receberam atendimento em mais de um local, prevalecendo à assistência no âmbito primário 

da atenção em saúde (81,3%). 

 Dentre os procedimentos preconizados às gestantes, evidenciou-se que as mesmas 

foram imunizadas em sua maioria e fizeram uso da suplementação vitamínica como prescrito. 

Entretanto, houve uma deficiência em participação nas atividades educativas em saúde. 

Ressalta-se que a maioria das gestantes iniciou o pré-natal precocemente e comparecem de 

forma regular ao atendimento.  

 A presença de acompanhamento ocorreu mais nas mulheres de gravidez de alto risco 

(68,6%), do que nas de baixo risco (48,6%). As pacientes relataram que esse aumento do 

acompanhamento durante o pré-natal, ocorreu devido uma preocupação de pessoas próximas 

com a presença de alguma intercorrência no trajeto ou durante o atendimento de pré-natal. 

 

Tabela 4 – Comparação da realização dos exames de rotina do pré-natal entre os grupos com e sem 
acompanhantes durante as consultas. MEAC – UFC, 2016.  

Variável n 
Sem 

Acompanhante 
% 

Com 
Acompanhante 

% P 

Tipagem Sanguínea 
    

0,107 Não 38 22 13,8 16 8,4 
Sim 313 138 86,2 175 91,6 
Hemoglobina/Hematócrito 

 
 

 
 

0,038 Não 45 27 16,9 18 9,5 
Sim 306 133 83,1 173 90,5 
Sumário de urina 

 
 

 
 

0,030 Não 66 38 23,8 28 14,7 
Sim 285 122 76,2 163 85,3 
Exame de glicemia  

 
 

0,886 Não 78 35 21,9 43 22,5 
Sim 273 125 78,1 148 77,5 
Exame de Toxoplasmose  

 
 

0,018 Não 51 31 19,4 20 10,5 
Sim 300 129 80,6 171 89,5 
Exame de Hepatite B  

 
 

0,410 Não 49 25 15,6 24 12,6 
Sim 302 135 84,4 167 87,4 
Exame de VDRL 

 
 

 
 

0,638 Não 26 13 8,1 13 6,8 
Sim 325 147 91,9 178 93,2 
Exame de HIV 

  
 

 
 

0,058 Não  38 23 14,4 15 7,9 
Sim 313 137 85,6 176 92,1 
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Exame de USG transvaginal/obstétrica  
 

 
0,069 Não 33 20 12,5 13 6,8 

Sim 318 140 87,5 178 93,2 
USG 1º Trim 189 74 39,1 115 60,9 0,034 
USG 2º Trim 267 119 44,6 148 55,4 0,655 
USG 3º Trim 174 80 46,0 94 54,0 0,441 
Exame Papanicolau no PN      
Sim 74 36 22,5 38 19,9  
Não 262 118 73,8 144 75,4 0,779 
Não, pois fez 
recentemente 

15 6 3,7 9 4,7  

Recebeu Resultado Papanicolau (n = 89)     
Sim 58 28 68,3 30 62,5 0,945 
Não 31 13 31,7 18 37,5  
*Teste Qui-quadrado de Pearson.  

 

Identificou-se que as gestantes do grupo com acompanhamento nas consultas de pré-

natal efetuaram alguns dos exames laboratoriais de rotina com maior frequência. Houve 

diferença estatisticamente significante para os exames de Hemograma/Hematócrito (p: 0,038), 

sumário de urina (p: 0,030) e de toxoplasmose (p: 0,018). A maioria das gestantes (90,6%) 

realizou exames de ultrassom, prevalecendo o exame realizado no segundo trimestre (84,0%). 

Houve diferença estatisticamente significante entre os grupos para o exame realizado no 1º 

Trimestre (p: 0,034), apesar de não ter havido diferença na idade gestacional média do início 

do pré-natal.  

Entretanto, 74,6% das participantes não foram submetidas à avaliação pelo exame de 

Papanicolau. Dentre as mulheres que realizaram o exame, 65,2% retornaram para receber o 

resultado do exame preventivo. 

 
Tabela 5 - Comparação dos desfechos perinatais entre os grupos com e sem acompanhantes durante as consultas 
de pré-natal. MEAC – UFC, 2016.  

Variáveis n 
Sem 

Acompanhante 
% 

Com 
acompanhante 

% p 

Tipo de Parto      
0,819 Vaginal 191 86 53,7 105 55,0 

Cesáreo 160 74 46,3 86 53,7 
Sexo do RN           

0,121 Feminino 165 68 41,2 97 58,8 
Masculino 186 92 49,5 94 50,5 
Prematuridade 

    
0,482 Não 280 125 44,6 155 55,4 

Sim 71 35 49,3 36 50,7 
Classificação Lubchenco  

   
0,248 

AIG 289 137 47,4 152 52,6 
GIG 23 10 43,5 13 56,5 
PIG 39 13 33,3 26 66,7 



47 

 

*Teste Qui-quadrado de Pearson. ** Teste U de Mann-Whitney 
  

 

Nota-se que 54,4% das mulheres apresentaram parto vaginal, predominando recém-

nascido de termo (79,8%), do sexo masculino (53,0%) e Adequado para a Idade Gestacional 

(82,3%).  51% dos recém-nascidos apresentaram intercorrências ao nascer, mas sem diferença 

entre os dois grupos; predominando desconforto respiratório (36,3%), infecção neonatal 

(26,3%), incompatibilidade ABO/RH (30,7%) e hipoglicemia (20,7%). 82,3% desses 

neonatos não necessitaram de Unidade de Terapia Intensiva neonatal. 

 Na regressão logística do tipo stepwise, permaneceram no modelo final, com o p < 

0,05, e IC que não passou pela unidade, as seguintes variáveis: local de pré-natal realizado na 

clínica privada e a escolaridade do companheiro da gestante. Assim, foi visto que as mulheres 

com acompanhantes no pré-natal têm 9,94 (IC 95%: 1,21 – 81,34) mais chances de realizar o 

pré-natal numa clínica privada, como também se verificou que os companheiros com 

escolaridade elevada (maior que 8 anos) têm 1,14  (IC 95%: 1,04 – 1,24) vezes mais chances 

de acompanhar as mulheres durante o pré-natal.   

 

DISCUSSÃO 

 

A maioria das participantes teve presença de acompanhantes nas consultas de pré-

natal. A presença de um acompanhante favorece que a gestante vivencie com menos 

ansiedade e dúvidas o período gravídico (SPINDOLA; PENNA; PROGIANT, 2006). 

Criança com intercorrência ao nascer 
   

0,931 Não 172 78 45,3 94 54,7 
Sim 179 82 45,8 97 54,2 
RN encaminhado à UTI neonatal 

   
0,231 Não 289 136 47,1 153 52,9 

Sim 62 24 38,7 38 61,3 

 n Sem Acompanhante 
Com 

Acompanhante 
p** 

 Média Média DP Média DP  

Peso ao Nascer 3081,3 3097,0 576,6 3068,2 635,9 0,866 
Estatura ao 
Nascer 

48,0 48,1 3,4 48,0 3,9 0,574 

Apgar 1º minuto 8,1 8,1 1,3 8,1 1,5 0,325 
Apgar 5º minuto 8,8 8,8 0,8 8,8 1,1 0,327 
PC 34,0 34,1 2,2 33,9 3,0 0,951 
PT 32,5 32,6 2,5 32,3 3,4 0,811 
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Estudo de Oliveira et al. (2016) realizado em Alagoas com 360 gestantes, identificou 

que a presença do companheiro contribui para a estrutura familiar, no âmbito financeiro, e 

consequentemente contribuindo como efeito protetor para o âmbito nutricional da gestante e 

do neonato, além de suporte psicológico. Vale salientar que referida pesquisa identificou que 

o sustento mensal dentre as gestantes entrevistadas era realizado por menos de meio salário 

mínimo. 

No presente estudo verificou-se que 70,9% destas mulheres foram classificadas com 

pré-natal de baixo risco. Predominou um atendimento multiprofissional por médico e 

enfermeiro (63,8%). Estes atendimentos ocorreram em vários níveis de atenção, tanto público 

como particular, recebendo estas mulheres atendimentos em mais de um nível de atenção; 

entretanto nota-se que prevaleceu o atendimento na atenção primária (81,3%).  As mulheres 

iniciaram o pré-natal com média de 13 semanas gestacionais; evidenciando um início de pré-

natal de forma tardia, no segundo trimestre gestacional. Ressalta-se que o preconizado pelo 

Ministério da saúde, é que o pré-natal seja iniciado o mais breve possível, até 12 semanas 

(BRASIL, 2012). 

Nesse estudo, a presença de acompanhante nas consultas pré-natais não interferiu na 

idade gestacional do início da assistência por profissionais de saúde. No entanto, aquelas 

mulheres que tiveram acompanhantes em suas consultas realizaram mais frequentemente 

alguns dos exames laboratoriais preconizados pelo ministério da saúde brasileiro e 

ultrassonografia de primeiro trimestre, que apresenta maior acerto no cálculo da idade 

gestacional.  

Estudo de Bernardo (2016), realizado em Fortaleza/CE com 560 gestantes, identificou 

que as que não possuem companheiros durante o pré-natal têm menos chances de iniciar 

precocemente o acompanhamento de pré-natal (64%) e de realizar os exames laboratoriais 

(59%) conforme preconizado pelo Ministério da Saúde.  

Ressalta-se que assistência de pré-natal de qualidade visa proteger as mulheres e os 

fetos de doenças através da vacinação, dentre elas influenza, hepatite B, difteria, tétano e 

coqueluche (BRASIL, 2014). Referida ação visa avaliar a saúde das gestantes através de 

exames laboratoriais e imagem, bem como a execução de procedimentos clínicos e obstétricos 

(ZANCHI et al., 2013). 

A maioria das participantes foi vacinada conforme a preconização do Ministério da 

Saúde: Vacina dT (69%), Vacina DTPa (66,1%), Vacina Influenza (69%) e Hepatite B 

(69,2%).  Observando que uma parte dessas mulheres foi protegida durante a gravidez para as 

doenças preveníveis. Fizeram uso da suplementação pelo ácido fólico (80,6%) e do ferro 
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(82,3%). No entanto, sem diferença entre os dois grupos. Parecem práticas absolutamente 

rotinizadas nas unidades de saúde, independentes do perfil do paciente.  

Referente a outras ações preconizadas pelo Ministério da Saúde para serem 

desenvolvidas junto à gestante, encontra-se a realização da educação em saúde durante as 

consultas de pré-natal. Foi evidente a partir do estudo uma deficiência quanto esta prática, 

identificando que 80,3% das pacientes não participaram dessa ação ímpar durante a 

assistência de pré-natal. A presença de acompanhante também não interferiu nessa prática.  

O estudo de Nóbrega et al. (2016) realizado com 30 gestantes em Patos-PB, 

identificou que 44% dessas mulheres realizaram o exame de Papanicolau durante o período 

gravídico. Em concordância com esse achado, a pesquisa de Amaral et al (2016), que foi 

realizada com 201 prontuários de gestantes atendidas no Serviço de Obstetrícia da 

Universidade Federal de Juiz de Fora e no município de Barbacena/MG, verificou que 

somente 26,9% dessas mulheres realizaram o exame de prevenção durante a gravidez. Notou-

se, no nosso estudo, uma baixa realização (21,1%) do exame de Papanicolau durante o pré-

natal independente da presença ou não de acompanhantes durante as consultas. 

O presente estudo identificou que dentre os recém-nascidos estes nasceram no tempo 

adequado (79,8%), predominaram os do sexo masculino (53,0%) e tamanho Adequado para a 

Idade Gestacional (82,3%). No entanto, 51% desses RN apresentaram intercorrência quando 

nasceram e 17,7% destes foram encaminhados para UTI neonatal. Sem diferença entre os 

grupos com e sem acompanhante nas consultas de pré-natal. Estudo de Fonseca e Coutinho 

(2010) investigou 7.134 fichas de notificação de nascidos vivos numa maternidade de 

referência de Jacarepaguá/RJ e observou que as mulheres que apresentaram acompanhantes 

têm 30% menos chances de evoluir para um óbito fetal. Não foram observados óbitos fetais 

ou neonatais precoces em nossa casuística.  

Em suma, as mulheres com a presença de acompanhantes durante o pré-natal teve 

mais chances de comparecer mais as consultas de pré-natal e cumprir os objetivos do pré-

natal; entretanto, sem mudanças nos resultados perinatais.  

Referido achado vai ao encontro da pesquisa de Rahman et al. (2015), realizado com 

480 gestantes de Bangladesh, onde investigou sobre a importância do papel do pai na saúde 

da gestante, evidenciando que os parceiros que apresentam uma maior escolaridade 

acompanham mais suas mulheres às consultas de pré-natal. Esse comparecimento favorecerá 

que os homens recebam orientações e possam identificar sinais de agravamentos obstétricos. 

É válido ressaltar que os homens exercem sobre algumas famílias um gerenciamento sobre os 
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custos domésticos e assim o seu estímulo para a mulher comparecer às consultas de pré-natal 

favorece uma melhora na saúde da gestante (CHOUDHURY et al., 2000).  

Pode-se pensar como limitação do estudo a seleção da amostragem ser restrita a uma 

única instituição; no entanto, a Maternidade Escola Assis Chateaubriand (Universidade 

Federal do Ceará) é referência para todo o Estado do Ceará e recebe pacientes de todas as 

regiões da capital. Objetivou-se estimar uma representativa dos pré-natais realizados na 

cidade de Fortaleza. Portanto, foram excluídas pacientes que realizaram acompanhamento 

pré-natal em outro município. Ao final da coleta, observou quantitativo de participantes de 

todas as regionais de saúde da capital do estado.  

Encontrou-se maior frequência de gestações de alto risco no grupo com 

acompanhantes nas consultas. Aqui se pode aventar a explicação que a família da gestante de 

alto risco pode apresentar uma preocupação maior com sua condição de saúde e também que 

essas pacientes foram referenciadas para serviço de saúde distante do seu domicílio, 

aumentando a necessidade de uma companhia no seu trajeto. A instituição da pesquisa é 

referencia para média e alta complexidade, mas seu principal perfil de atendimento é de 

pacientes de baixo risco, como pode ser verificado pela amostragem selecionada. 

O perfil das pacientes também se assemelha a vários outros estudos com gestantes, 

podendo estes achados serem extrapolados para várias outras localidades.  

Durante a aplicação do estudo foi identificado que muitas informações do cartão de 

pré-natal não se encontravam totalmente preenchidas, podendo prejudicar as informações 

coletadas. Decidiu-se metodologicamente que dado não anotado seria considerado não 

executado; no entanto, na medida do possível confrontaram-se os dados da entrevista com os 

dados do cartão gestacional. 

Vale salientar que essas limitações não prejudicaram ou desmereceram a execução e a 

qualidade do estudo. 

A implementação e a valorização para enfatizar a necessidade da prática efetiva das 

políticas públicas que valorizam e incentiva a presença do acompanhante durante as consultas 

de pré-natal na Atenção primária à Saúde, é essencial para predispor que esta gestante receba 

um adequado apoio social para vivenciar de forma plena e integral a gravidez. E assim, 

favorecerá que estas mulheres tenha uma melhor adesão às propostas do pré-natal e 

consequentemente favoreça uma melhora no cenário epidemiológico dos índices de 

morbimortalidade materna e perinatal. 

É vital que haja incentivo sobre a realização das ações educativas estimulando a 

presença dos acompanhantes durante as consultas de pré-natal e mostrando para eles, através 
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de atividades realizadas dentro do território dessas famílias, a significância de sua presença 

quanto o desenvolvimento do desfecho materno e perinatal. 

Na regressão logística, nenhuma das variáveis de interesse da qualidade do pré-natal 

(idade gestacional no início do pré-natal, número de consultas ou realização de exames 

laboratoriais ou de imagem) ou de resultados perinatais se mantiveram significantes. Ou seja, 

a presença de acompanhante durante as consultas de pré-natal parece não trazer melhoria nos 

resultados gestacionais. No entanto, referida presença possa proporcionar mais segurança, 

tranquilidade e satisfação para a gestante (SANTOS et al., 2017). Esses dados não foram 

avaliados na presente pesquisa.  

Sugere-se que sejam desenvolvidas pesquisas que busquem compreender o cenário 

familiar dessas mulheres em relação à participação no cuidado direto e indireto desses em 

relação a essas mulheres. Como também a visão dos profissionais de saúde sobre a 

importância do papel do acompanhante na adesão da gestante às metas da assistência de pré-

natal e a redução das intercorrências obstétricas, especialmente como esses podem contribuir 

na maior adesão dos objetivos do pré-natal – contribuindo para melhorar os indicadores de 

saúde materna e infantil.  

Os dados que se mantiveram significativos após a regressão logística foram de 

compreensão dos fatores que podem influenciar na chance da gestante ter acompanhante 

durante as consultas pré-natais. O presente estudo encontrou uma maior chance de ter 

acompanhante nessas consultas aquelas pacientes que frequentam serviços particulares de 

saúde e que tenham companheiros com maior tempo de estudo. Provavelmente refletindo o 

nível educacional do casal em compreender a importância para o vínculo familiar da parceria 

nesse momento tão significativo para todos.  
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5.2 ARTIGO 2  

 

 

PRESENÇA DE ACOMPANHANTE NAS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL 
AUMENTA A SATISFAÇÃO DAS PACIENTES E A PRESENÇA DE 

ACOMPANHANTE NO MOMENTO DO PARTO 
 
 
 

RESUMO 
 
 

Objetivo: Descrever perfil da presença de acompanhantes nas consultas de pré-natal e 
verificar a associação desse acompanhamento com a satisfação da mulher e a taxa de 
acompanhamento no momento do parto. Método: Estudo transversal com abordagem 
quantitativa, realizada em Fortaleza-CE, com 351 pacientes que pariram numa maternidade, 
habilitada pela Rede Cegonha, referência no Estado do Ceará, no ano de 2016. Referidas 
mulheres foram divididas em dois grupos: sem acompanhantes e acompanhadas em pelo ao 
menos em uma consulta de pré-natal.  Avaliado dados demográficos, socioeconômicos, 
obstétricos, perinatais e apoio social recebido no pré-natal e parto. Foram utilizados os Testes 
de Qui-Quadrado de Pearson e de Fisher para as variáveis categóricas e o Teste U de Mann-
Whitney para as variáveis contínuas. Considerou-se significância estatística quando p < 0,05. 
As variáveis estaticamente significantes na análise bivariada foram submetidas à regressão 
logística para cálculo da Odds Ratio e seu intervalo de confiança a 95%. Resultados: 54,4% 
das mulheres estudadas foram acompanhadas nas consultas de pré-natal, pelo companheiro 
(40%), mãe (35,8%), irmãos (13,2%), cunhada (11%), filha (5%) e sogra (6%). 96,6% das 
mulheres receberam um apoio financeiro e emocional respectivamente pelo companheiro 
(68,9%; 41,0%) e mãe (30,2%; 43,6%). As mulheres foram acompanhadas quando internadas 
na maternidade (92,9%), durante o trabalho de parto (72,7%), parto (86,5%) e pós-parto 
(84,4%); pelo esposo (50,9%) e a mãe (37,4%). Há associação significativa com as seguintes 
variáveis: puérperas que trabalham (p: 0,036), escolaridade do companheiro (p: 0,028), não 
receber apoio financeiro (p: 0,011), crer que o acompanhante ajudou a enfrentar a gravidez (p: 
0,008), ajuda recebida para compreender as orientações do pré-natal (p: 0,000), puérperas 
acompanhadas na maternidade (p: 0,000) e o esposo como acompanhante na maternidade (p: 
0,000). Na regressão logística, permaneceu no modelo final as variáveis da escolaridade do 
companheiro (OR: 1,20; IC 95%: 1,06 – 1,37) e ajuda recebida para compreender as 
orientações recebidas durante o pré-natal (OR: 49,72; IC 95%: 20,69 – 119,51). Conclusão: 
As pacientes que tiveram acompanhantes nas consultas de pré-natal receberam mais apoio 
emocional das famílias, sentiram-se mais satisfeitas e apresentaram maior taxa de 
acompanhantes no momento do parto. 
 
Palavras-Chaves: Gestante, Apoio Social, Cuidado Pré-Natal. 
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ABSTRACT 
 
 

Objective: To describe the profile of the presence of companions in prenatal consultations 
and to verify the association of this follow-up with the satisfaction of the woman and the rate 
of follow-up at the time of delivery. Method: Cross-sectional study with a quantitative 
approach, conducted in Fortaleza, Ceará, Brazil, with 351 patients who gave birth in a 
maternity hospital, licensed by the Cegonha Network, a reference in the State of Ceará, in 
2016. Referred women were divided into two groups: In at least one prenatal visit. Evaluated 
demographic, socioeconomic, obstetric, perinatal and social support data received during 
prenatal and childbirth. The Pearson and Fisher Chi-Square Tests were used for the 
categorical variables and the Mann-Whitney U-Test for the continuous variables. Statistical 
significance was considered when p <0.05. The statistically significant variables in the 
bivariate analysis were submitted to the logistic regression to calculate the Odds Ratio and its 
95% confidence interval. Results: 54.4% of the women studied were accompanied by 
prenatal visits (40%), mother (35.8%), siblings (13.2%), sister-in-law (11%), daughter (5 %) 
And mother-in-law (6%). 96.6% of the women received financial and emotional support 
respectively (68.9%, 41.0%) and mother (30.2%, 43.6%). Women were followed up at 
maternity hospital (92.9%) during labor (72.7%), delivery (86.5%) and postpartum (84.4%); 
By the husband (50.9%) and the mother (37.4%). There is a significant association with the 
following variables: working mothers (p: 0.036), schooling of the partner (p: 0.028), not 
receiving financial support (p: 0.011), believing that the companion helped to cope with 
pregnancy (p 0.008) (P: 0.000), followed by mothers in the maternity ward (p: 0.000), and the 
spouse as companion in the maternity ward (p: 0.000). In the logistic regression, the variables 
of the companion's schooling (OR: 1.20, 95% CI: 1.06 - 1.37) and help received to understand 
the orientations received during the prenatal period (OR: 49, 72, 95% CI: 20.69 - 119.51). 
Conclusion: Patients who had companions in prenatal consultations received more emotional 
support from families, felt more satisfied and had a higher rate of attendants at the time of 
delivery. 
 

Keywords: Pregnant Woman, Social Support, Prenatal Care. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

O apoio social constitui uma rede dinâmica e complexa de relações interpessoais 

dando suporte e prestando assistência no âmbito físico, mental, social e financeiro com a 

finalidade de atender a necessidade emergencial dos sujeitos, podendo resultar em mudança 

positiva no aspecto comportamental (GONÇALVES et al., 2011; SOUZA et al., 2016; 

HUPCEY, 1998; VALLA, 1999). 

Entretanto, a rede e o apoio social para Pedro, Rocha e Nascimento (2008) são termos 

diferentes que estão interligados. A rede social descreve a estrutura social de uma comunidade 
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(GUADALUPE, 2016). A rede social compreende algo institucional que esteja relacionado ao 

indivíduo, como uma igreja, unidade de saúde e escola (BULLOCK, 2004). Enquanto o apoio 

social consiste no âmbito pessoal que compõe uma rede social, como a família, amigos e 

indivíduos. Assim, a rede social promove uma interação de vínculos sociais entre as pessoas, 

com a intenção de manter uma relação de apoio entre estes (BOWLING, 2003).  

A presença do acompanhante durante trabalho de parto, parto e pós-parto imediato é 

estimulada pela política do Sistema Único de Saúde (SUS), através da Lei 11.108/2005. 

Entretanto, referida presença durante as consultas de pré-natal encontra-se em processo de 

legalização, através do projeto de Lei 5656/2013 do Deputado Esperidião Amin (BRASIL, 

2005; 2013). 

As políticas para melhorar o apoio parental visam melhorar a saúde e o 

desenvolvimento das crianças, melhorar a saúde física e mental materna, fortalecer o apego 

entre pais e filhos e parentalidade positiva, e aumentar as taxas de iniciação e continuação da 

amamentação. Referida participação durante a assistência de pré-natal favorece que a mulher 

vivencie uma gestação e parto saudáveis (SHRIBMAN; BILLINGHAM, 2009; CARTER, 

2002).   

O estudo de Carter (2002), realizado na Guatemala com 1.786 gestantes, identificou 

que dentre os membros familiares que prestam um apoio social referente às orientações 

necessárias para o período gravídico, prevaleceu o marido (47%), a mãe (21%) e a sogra 

(12%). Entretanto, foi visto que o apoio fornecido pelo companheiro abrange o aspecto 

financeiro para sustentar a família, enquanto que o apoio social feminino esteja relacionado 

aos cuidados alimentares e atividades que esta gestante deve adotar durante a gravidez. 

O presente estudo teve como objetivo descrever perfil da presença de acompanhantes 

nas consultas de pré-natal e verificar a associação desse acompanhamento com a satisfação da 

mulher e a taxa de acompanhamento no momento do parto. 

 

 

MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo analítico, transversal, com 351 mulheres que realizaram pré-

natal na cidade de Fortaleza-CE, maiores de 18 anos e tiveram parto na maternidade, 

habilitada pela Rede Cegonha, referência no Estado do Ceará, no ano de 2016, entre julho e 

novembro de 2016. Foram excluídas mulheres que não portavam o cartão de pré-natal no dia 

da entrevista. 
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O cálculo amostral para população finita, com base no número de nascimento no ano 

de 2015 na referida instituição (4.049 partos), aplicando nível de confiança de 95% e erro 

amostral de 5%, totalizou 351 mulheres. A escolha dos participantes foi obtida por 

conveniência (POLIT; BECK, 2011). Todas assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE).  

Foi avaliado o perfil socioeconômico dessas mulheres. As variáveis socioeconômicas 

contemplaram escolaridade da gestante e de seu parceiro e renda familiar, enquanto que a 

variável demográfica investigou a idade da entrevistada e de seu parceiro, religião e 

atividades laborais realizadas pelo casal.  

No tocante da investigação do apoio social recebida durante o pré-natal, a amostra foi 

dividida em dois grupos: pacientes sem acompanhantes durante o pré-natal e com 

acompanhantes durante o pré-natal. Referentes ao âmbito desse suporte social foram 

investigados as variáveis referentes ao perfil dos acompanhantes durante o pré-natal, o apoio 

financeiro e emocional, forma de ajuda e não ajuda recebida e perfil de acompanhamento 

durante trabalho de parto e parto. 

Para análise estatística utilizou-se o programa Statiscal Package for the Social 

Sciences – SPSS® para Windows, versão 22.0. Considerou-se significância estatística quando 

p menor que 0,05. Foram utilizados os Testes de Qui-Quadrado de Pearson e de Fisher para as 

variáveis categóricas e o Teste U de Mann-Whitney para as variáveis contínuas. As variáveis 

estatisticamente significantes na análise bivariada foram submetidas à regressão logística, 

cálculo da Odds Ratio e seu intervalo de confiança a 95%.  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da MEAC-UFC sob 

número 1.552.424. 

 

 

RESULTADOS 

 

 

Entre as 351 participantes, 160 (45,6%) não apresentaram acompanhantes durante as 

consultas de pré-natal e 191 (54,4%) apresentaram essa companhia. 

A Tabela 1 apresenta o perfil sócio demográfico das participantes e de seus 

companheiros. Não houve diferença entre as mulheres com ou sem acompanhante, exceto 

para a variável atividade laboral, onde se verificou que mulheres que trabalham tem uma 

chance maior de possuir acompanhante nas consultas de pré-natal. 
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Tabela 6 – Comparação do perfil sócio demográfico das participantes e do companheiro entre os grupos com e 
sem acompanhantes durante as consultas de pré-natal. MEAC – UFC, 2016. 

Variável Total 
Sem 

Acompanhante 
% 

Com 
Acompanhante 

% 
p* 

Religião  
 

  
 

 
0,480 Não Possui 31 16 51,6 15 48,4 

Possui 320 144 45,0 176 55,0 
Qual religião       
Católica 177 86 48,6 91 51,4 0,254 
Evangélica 136 55 40,4 81 59,6 0,124 
Outras 7 3 42,9 4 57,1 0,884 
Estado Civil 

 
  

 
 

0,498 Sem Companheiro 50 25 50 25 50 
Com Companheiro 301 135 44,9 166 55,1 
Trabalha      

0,036 Sem atividade 207 104 50,2 103 49,8 
Com atividade 144 56 38,9 88 61,1 
Companheiro Trabalha    

0,354 Sem Atividade 19 10 52,6 9 47,4 
Com Atividade 284 125 44,0 159 56,0 

 Total 
Sem 

Acompanhante 
Com 

Acompanhante 
p** 

 Média Média DP Média DP  

Idade da Puérpera 25,7 26,1 6,4 25,3 6,2 0,173 

Escolaridade da 
Puérpera 

10,5 10,1 2,7 10,8 2,8 0,134 

Idade do Companheiro 28,6 29,4 8,5 27,9 8,0 0,160 
Escolaridade do 
Companheiro 

9,9 9,5 2,8 10,3 2,8 0,028 

Renda Familiar 1350,8 1232,1 651,3 1450,7 1015,9 0,259 
*Teste Qui-quadrado de Pearson. ** Teste U de Mann-Whitney 
 

 

As participantes são jovens, com idade média de 26 anos, com uma escolaridade 

média de 10 anos de estudo, 91,7% são religiosas e 59,0% não trabalham. 85,8% dessas 

pacientes possuem companheiro, os quais são jovens (29 anos) e 93,7% exercem suas 

atividades laborais. A renda familiar teve média de 1350 reais, sendo superior a 1 salário 

mínimo (R$ 880,00). 

A escolaridade do companheiro foi estatisticamente significante (p – 0,028), 

evidenciando que as mulheres que apresentam acompanhantes, são aquelas cujos 

companheiros possuem uma maior escolaridade. 
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191 gestantes tiveram acompanhantes durante o pré-natal, dentre eles: companheiro 

(40%), mãe (35,8%), irmãos (13,2%), cunhada (11%), filha (5%) e sogra (6%).  

  

Tabela 7 - Comparação do Apoio Financeiro e emocional recebido durante o pré-natal. MEAC – UFC, 2016. 

*Teste Qui-quadrado de Pearson  ** Teste de Fisher  
 

 

A maioria das gestantes recebeu apoio financeiro e emocional de uma ampla rede de 

apoio social, prevalecendo o companheiro (242; 144) e a mãe (106; 153) no apoio financeiro e 

emocional.  

Algumas mulheres não recebem apoio financeiro (4,0%) e nem emocional (8,6%). A 

ausência de apoio financeiro foi estatisticamente significante (p – 0,011), demonstrando que 

as mulheres (4,0%) sem acompanhante no pré-natal encontravam-se sem apoio financeiro 

durante a gravidez. 

 

Variáveis Total 
Sem 

Acompanhante 
% 

Com 
Acompanhante 

% p 

Apoio Financeiro     

Cunhada 3 0 0,0 3 1,6 0,111** 
Esposo 242 108 67,1 134 70,5 0,443* 

Irmã/irmão 14 4 2,5 10 5,3 0,192* 

Mãe 106 41 25,5 65 34,2 0,088* 
Ninguém 14 11 6,8 3 1,6 0,011* 
Pai 19 7 4,3 12 6,3 0,431* 
Pai do bebê 7 4 2,5 3 1,6 0,535* 
Sogra/Sogro 18 11 6,8 7 3,7 0,174* 
Tia 5 2 1,2 3 1,6 0,801* 

Apoio Emocional       
Amiga 32 14 8,7 18 9,5 0,555* 
Avó 6 2 1,2 4 2,1 0,543* 
Cunhada 11 6 3,7 5 2,6 0,544* 
Esposo 144 62 38,5 82 43,2 0,428* 
Filha 7 5 3,1 2 1,1 0,165* 
Irmã/irmão 47 21 13,0 26 13,7 0,894* 
Mãe 153 68 42,2 85 44,7 0,706* 
Ninguém 30 17 10,6 13 6,8 0,202* 
Pai 12 6 3,7 6 3,2 0,755* 
Sogra 17 10 6,2 7 3,7 0,261* 
Tia 8 2 1,2 6 3,2 0,237* 
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Tabela 8 - Comparação do apoio recebido durante o pré-natal entre os grupos com e sem acompanhantes durante 
as consultas de pré-natal. MEAC – UFC. 2016. 

Variáveis n 
Sem 

Acompanhante 
% 

Com 
Acompanhante 

% p 

Os acompanhantes ajudaram-na a enfrentar a gravidez?  
0,008** Sim 339 151 93,8 188 98,9 

Não 12 10 6,2 2 1,1 
Ajudou durante a gravidez (n = 339)     
Acalmar_tranquilizar 276 122 80,8 154 81,9 0,752* 
Apoio 289 126 83,4 163 86,7 0,375* 
Companhia 228 96 63,6 132 70,2 0,170* 
Menos medo 222 95 62,9 127 67,6 0,331* 
Orientações PN 145 9 6,0 136 72,3 0,000* 
Segurança 264 115 76,2 149 79,3 0,458* 
Não ajudou na gravidez (n = 12)     
Brigava com a gestante 1 0 0,0 1 50,0 0,167** 
Ficava assustado 3 2 20,0 1 50,0 0,371* 
Ficava nervoso 4 2 20,0 2 100,0 0,091** 
Não sabia ajudar 6 5 50,0 1 50,0 1,000* 
*Teste Qui-quadrado de Pearson.  ** Teste de Fisher 
 

 

 A maioria das mulheres (96,6%) recebeu uma ajuda durante a gravidez. A participação 

do acompanhante em ajudar a enfrentar a gravidez foi estatisticamente significante (p – 

0,008), onde as mulheres que tiveram acompanhantes no pré-natal receberam mais ajuda para 

enfrentar a gravidez. Esta ajuda acalmou e propiciou uma tranquilidade (81,4%), forneceu 

apoio (85,3%), companhia (67,3%), evitou sensação de medo (65,5%) e ajudou na 

compreensão das orientações recebidas no pré-natal (42,8 %). Houve maior mais segurança 

(77,9 %) para enfrentar a gravidez. Essa ajuda foi maior nas mulheres que apresentaram 

acompanhantes durante a gravidez; entretanto, houve significância estatística somente para a 

compreensão das orientações prestadas durante o pré-natal. 

As mulheres que não receberam esta ajuda relataram que este fato deu-se devido os 

acompanhantes brigarem (8,3%) com elas, ficarem assustados com a evolução da gravidez 

(25%), ficarem nervosos com a paciente (33,3%) e por não saber como ajudar a mulher 

(50%).  

 



62 

 

 
Tabela 9 - Comparação do acompanhamento recebido no parto entre os grupos com e sem acompanhantes 
durante as consultas de pré-natal. MEAC – UFC. 2016. 

Variáveis n 
Sem 

Acompanhante 
% 

Com 
Acompanhante 

% p* 

Puérpera com acompanhante na maternidade    
0,000 Sim 326 138 85,7 188 98,9 

Não 25 23 14,3 2 1,1 
Fases do Parto com acompanhamento     
Trabalho de Parto 237 93 67,4 144 76,6 0,056 
Parto 282 117 84,8 165 87,8 0,410 

Pós-Parto 275 113 81,9 162 86,2 0,271 

Quem acompanhou na maternidade     
Avó 3 0 0,0 3 100 0,138 
Cunhada 35 15 10,9 20 10,6 0,916 
Esposo 166 55 39,9 111 59,0 0,000 
Irmã 57 24 17,4 33 17,6 0,989 
Mãe 122 56 40,6 66 35,1 0,273 
Prima 18 10 7,2 8 4,3 0,231 
Sobrinha 6 3 2,2 3 1,6 0,690 
Sogra 28 14 10,1 14 7,4 0,371 
Tia 22 8 5,8 14 7,4 0,577 
*Teste Qui-quadrado de Pearson 

 

 A grande maioria apresentarou acompanhantes durante sua permanência na 

maternidade (92,9%). Referido achado foi estatisticamente significante ( p – 0,000), levando a 

ver que as mulheres que tiveram acompanhantes durante as consultas de pré-natal 

apresentaram uma maior chance desse acompanhamento durante o período do trabalho de 

parto. A frequência de acompanhamento nessa fase foi: trabalho de parto (72,7%), parto 

(86,5%) e pós-parto (84,4%). Esse achado não foi estatisticamente significante. 

 Referente ao perfil de acompanhamento no ambiente da maternidade, mais uma vez a 

presença do esposo (50,9%) e da mãe (37,4%) foram bastante evidente, como também dos 

demais membros dos seus círculos familiares.  

Ressalta-se que a presença do homem durante a maternidade foi estatisticamente 

significante (p – 0,000), onde a gestante que teve acompanhante durante as consultas de pré-

natal tiveram mais acompanhamento por parte do seu esposo. 
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DISCUSSÃO 

 

Foram efetuadas entrevistas com 351 participantes, onde 54,4% possuíram 

acompanhantes durante as consultas de pré-natal. Esse cenário é observado na pesquisa de 

Corrêa (2011), realizada com 301 gestantes que receberam atendimento na maternidade de 

referência para gestação de baixo risco em São Paulo, que identificou que 62,5% dessas 

mulheres tiveram acompanhantes durante as consultas de pré-natal.  

Referido achado vai de encontro ao estudo de Santos et al (2017), realizado com 160 

puérperas em duas maternidades filantrópicas do estado de Sergipe, onde 51,6% das mulheres 

não receberam esse acompanhamento durante essa assistência obstétrica. 

O presente estudo identificou que dentre as entrevistadas prevaleceu mulheres jovens, 

com uma idade média de 25,7 anos, com escolaridade média de 10 anos, eram adeptas a uma 

religião (91,2%) e não exerciam uma atividade remunerada (58,97%), possuindo uma 

ocupação de afazeres domésticos e criação dos filhos. Nota-se que estas mulheres possuíam 

companheiro (85,8%), sendo este um adulto jovem (28,6 anos) e exercendo suas atividades 

laborais (93,7%). Observou que estas famílias apresentavam uma renda mensal de 1351 reais, 

ressaltando que o salário mínimo atual é 880 reais. 

Referido cenário vai ao encontro ao estudo de Goudard et al. (2016) efetuado com 

3.949 gestantes dos municípios de Ribeirão Preto/SP e São Luís/MA, o qual foi observado 

que as mulheres entrevistadas eram adultas jovens de 20 a 34 anos (74,0%), apresentam uma 

escolaridade com de 9 anos de estudo, 81,6% de suas entrevistadas eram adeptas a alguma 

crença religiosa (81,6%) e viviam em união consensual (59,3%). 

Ademais, referido cenário foi encontrado também na pesquisa de Valente et al (2013), 

efetuado com 75 gestantes atendidas na atenção primaria na região metropolitana de Fortaleza 

– CE, onde identificou que as mulheres apresentaram uma idade média de 24 anos, 81,3 

possuíam companheiros, 68% eram donas de casa. 

A pesquisa de Leroy, Lúcio e Lopes (2016) efetuado em São Paulo com 441 gestantes, 

identificou que estas tinham uma idade média de 26 anos, possuíam uma escolaridade até o 

ensino médio, possuíam companheiros (70,9%); no entanto o achado da renda familiar mensal 

vai de encontro à pesquisa em questão, pois foi visto que estas gestantes paulistas detinham 

um renda de 2 salários mínimos. 

Referido perfil socioeconômico foi encontrado no estudo de Santos et al. (2017) o qual 

identificou que estas mulheres apresentaram uma idade entre 20 a 35 anos, possuíam 

companheiro (91,8%) e não possuía atividade laboral (63,7%). 
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Estudo realizado em Nepal, com 442 gestantes, permitiu identificar que a presença dos 

homens durante as atividades educativas realizadas no atendimento do pré-natal, favoreceu 

que estes reconhecesse algum sinal de intercorrência obstétrica (MULLANY ET AL, 2009). 

O presente estudo identificou que o perfil dos acompanhantes dessas mulheres durante 

o pré-natal foi composto por familiares da gestante, prevalecendo o companheiro (40%) e os 

parentes de primeiro grau, a mãe (35,8%) e os irmãos (13,2%). Nota-se que os acompanhantes 

do pré-natal eram familiares seja da gestante ou do seu companheiro. Permanecendo assim 

pessoas com laços consanguíneos com esta gestante/casal. 

Referido achado foi ao encontro da pesquisa de Abrão, Cavalcante e Tsunechiro 

(2007), efetuado com 52 gestantes na zona sul de São Paulo, onde identificou que 23,1% 

dessas mulheres foram acompanhadas nas consultas de pré-natal pelo companheiro (50%), 

mãe (23,2%) e irmã (11,6%). 

Referente ao apoio social que a gestante recebe durante o período gravídico, nota-se 

que este é exercido pela parte feminina do seu âmbito familiar, dentre eles estão as parentes 

de primeiro e segundo grau, mãe, irmã e avó, como também mulheres inseridas no contexto 

familiar como sogra e cunhada. Entretanto, é visto a participação do âmbito masculino, dentre 

eles o pai e avô materno do bebê.  Vale ressaltar que a forma desse apoio social será baseada 

de acordo com contexto sociocultural e familiar em que esta mulher encontra-se inserida 

(OLIVEIRA; DESSEN, 2012). 

É visto, no entanto, que a participação dos homens vem sendo apontada timidamente 

ao longo do tempo, pois nota-se que estes homens vêm se conscientizando sobre a sua 

importância em participar da evolução do processo gravídico (FIANCO, 2017). Ademais, esta 

presença deve ser estimulada durante as consultas de pré-natal individual, como também nas 

atividades grupais de educação em saúde (SEMENTE et al., 2016). 

Entretanto, é notório que muitos homens ainda não participam desse acompanhamento 

no pré-natal, pois é relato por estes a dificuldade em irem às consultas, pois relatam que os 

horários desse atendimento ocorrem durante suas atividades laborais e assim temem em correr 

o risco em serem demitidos, ao pedirem liberação de seu trabalho para poder acompanhar sua 

companheira em avaliação de pré-natal. Assim, é notável que o trabalho possua uma 

influência negativa perante a participação do pai nas consultas de pré-natal (GABRIEL, 2011; 

VETTORE et al., 2011; FERREIRA et al., 2014). 

Semente et al. (2016) ressalta a importância da participação do companheiro durante 

as consultas de pré-natal, pois este se reconhece participativo frente à gravidez e assim 

propiciará o fortalecimento do vínculo familiar. Referida presença favorece que esse homem 
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passa a reconhecer e compreender as modificações que ocorrem com a sua companheira ao 

longo do período gravídico. A partir de então, essa participação favorecerá que este homem 

possa dividir juntamente com sua companheira momentos de tensão e angústia e assim 

proporcionará repassar uma segurança a ela e consequentemente fornecer um conforto para 

enfrentar e compreender todas as modificações ocasionadas pela gravidez, como também 

auxiliará que esta mulher cumpra os objetivos do pré-natal e favoreça reduzir os índices de 

morbimortalidade materno infantil.  

É notório que a participação do acompanhante juntamente com a gestante nas 

consultas de pré-natal permite uma melhor captação da informação dada pelos profissionais. 

Predispondo assim o incentivo da adoção de um comportamento saudável pelas gestantes. No 

entanto, nota-se uma escassez de estudos acerca do impacto da presença do acompanhante nas 

consultas de pré-natal para a saúde materno-infantil. Referida informação é necessária, para 

que possam ser criadas políticas que visam melhorar a sobrevivência das mães e seus bebês 

(AGUIAR; JENNINGS, 2015). 

Semente (2016) relata que há uma carência por parte das políticas públicas do Brasil, 

em incentivar a participação do homem em interagir com a saúde materna reprodutiva. 

Propiciando que estes homens possam não compreender o significado da gravidez para a 

mulher e reconhecer as dificuldades enfrentadas por esta gestante nesta fase única na vida da 

mulher. 

Frente a esse cenário, é essencial que haja por parte da gestante e dos profissionais de 

saúde que efetuem as consultas de pré-natal em incentivar o acompanhamento de forma ativa 

do homem durante as avaliações às gestantes (FERREIRA ET AL., 2014). 

Frente a esse achado, é vital que haja por parte do gestor e profissionais, a aplicação de 

estratégias que busquem aliar a participação do companheiro no pré-natal e assim melhorar a 

saúde perinatal. 

A pesquisa de Gomes et al (2016) ressalta da implantação de uma linha de cuidado 

masculino destinado à saúde sexual, reprodutiva e de paternidade. Para esse fim, é proposto as 

seguintes intervenções: acolher estes homens nos serviços de saúde da atenção primária e 

apresentar os serviços de saúde reprodutiva existente e explicar sua importância no processo 

gravídico; realizar os exames laboratoriais e testes rápidos para as Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST), bem como efetuar a vacinação e incentivar a sua presença periódica nas 

consultas de pré-natal. 

O estudo em questão evidenciou que essas mulheres recebem um apoio social tanto no 

âmbito financeiro como no emocional. Esta ajuda é mantida prioritariamente pelo 
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companheiro (68,9%; 41,0%) e pela mãe (30,2%; 43,6%). A importância da rede de apoio 

social da gestante é o fornecimento de ajuda para essa mulher poder vivenciar de forma plena 

o período gravídico. 

O estudo de Upadhyay (2014), efetuado com 315 gestantes em Kathmandu, no Nepal, 

relatou que estas mulheres recebem um apoio de seus familiares referente ao cuidado 

referente à gravidez e ao parto. Essa assistência é efetuada prioritariamente pelo companheiro 

(60%; 66,7%) e pela mãe (55,2% para ambos). 

O estudo de Semente et al. (2016) ressalta que o apoio financeiro é culturalmente 

realizado pelo companheiro, pois este é reconhecido por ser o responsável por garantir o 

sustento financeiro de sua família. Sendo visto que o âmbito masculino é responsável por 

prover a família, enquanto que o feminino tem a função no aspecto emocional e de criação 

dos filhos. 

É visto que o envolvimento da família durante o pré-natal auxilia a gestante durante o 

momento do parto para que esta receba uma assistência qualificada. Fato este observado no 

estudo de Wilunda et al. (2015), efetuado 500 gestantes na Etiópia, sobre os fatores 

determinantes para o cuidado pré-natal e assistência no parto adequado, onde observou que as 

gestantes precisavam de um apoio e encorajamento de seus familiares para conseguir ter um 

acesso de qualidade nos serviços que prestavam assistência ao parto.  

Referidos fatos permite uma reflexão sobre a importância de convocar os 

acompanhantes para orientar sobre o seu papel em ajudar a mulher a vivenciar de forma plena 

a gravidez. 

O estudo em questão evidenciou que as mulheres (92,9%) foram acompanhadas 

durante sua estadia na maternidade, em todas as fases do parto: trabalho de parto (72,7%), 

parto (86,5%) e pós-parto (84,4%). Ressalta-se que o perfil desses acompanhantes prevaleceu 

pessoas de seu âmbito familiar, dentre elas: companheiro (50,9%) e mãe (37,4%).  

Referido achado foi encontrado na pesquisa de Diniz et al (2014), referente à pesquisa 

nacional Nascer no Brasil realizada com 23.940 puérperas no âmbito hospitalar, onde foi 

averiguado que 75,5% dessas mulheres estavam acompanhadas em alguma fase do parto 

durante sua permanência na maternidade; salva-se que 18,8% das mulheres tiveram um 

acompanhamento contínuo no decorrer de sua estadia. Esse acompanhamento ocorreu em 

todo o período do parto, dentre eles: trabalho de parto (42,1%), parto (32,7%), pós-parto 

imediato (36,9%) e pós-parto tardio (61,3%). Em relação a esses acompanhantes, 

prevaleceram companheiro (35,4%), mãe (26,3%) e irmão (9,2%).  
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Referido achado sobre acompanhamento no parto foi encontrado na pesquisa de Teles 

et al. (2010), realizado com 105 puérperas internadas na Maternidade Escola de referência do 

Estado do Ceará, evidenciando que 80% dessas mulheres tiveram um acompanhamento 

durante o parto, predominando a mãe (33,4%) e o esposo (19,0%). 

O achado sobre o acompanhamento durante o parto foi divergente do que foi 

encontrado na pesquisa de Santos et al. (2017), onde identificou, dentre as 160 puérperas 

entrevistadas, que 44,4% dessas mulheres apresentaram um acompanhamento nas fases do 

parto, dentre eles: pré-parto (4,2%), parto (1,4%) e pós-parto (94,4%). Dentre as mulheres que 

possuíram acompanhante no processo de parturição, prevaleceu o companheiro (15,5%) e a 

mãe (15,5%). 

 De acordo com o que foi levantado por esta pesquisa, conclui-se um levantamento 

sobre o perfil do apoio social que esta gestante recebeu durante a gravidez e a partir 

identificar que esta rede não se limita somente aos parentes de primeiro grau, mas sim uma 

rede que inclui pessoas que não estimuladas por parte dos profissionais de saúde em 

comparecer às consultas de pré-natal.  

 Foi possível identificar uma conscientização e amadurecimento por conta dessa rede 

de apoio social sobre sua importância na saúde da gestante e da criança, a partir do aumento 

do quantitativo desses integrantes em compor essa rede. Nota-se que referida presença 

permite a criação e um aprimoramento desses vínculos familiares. 

 Entretanto, referida pesquisa apresentou uma limitação, pois houve somente uma 

averiguação sobre esse acompanhante pela ótica da gestante, não sendo averiguados os 

argumentos desses acompanhantes sobre a sua decisão e os motivos que a levam em formar 

essa rede de apoio social, bem como indagá-los sobre a importância de sua presença para que 

a gestante possa melhorar sua adesão às propostas do pré-natal e minimizar os índices de 

morbimortalidade materno e perinatal.  

 Portanto, urge a necessidade que haja uma sensibilização por parte dos profissionais 

de saúde em valorizar, respeitar e estimular a presença do acompanhante durante as consultas 

de pré-natal. Para que assim a humanização que é preconizada pelo SUS e pela OMS, seja 

estendida aos membros do apoio social dessa gestante. Para que assim, essa família apresenta 

um vínculo de confiança com essa equipe e assim favoreça a parceria entre os usuários e os 

profissionais. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A assistência de pré-natal exercida pela equipe da Estratégia da Saúde da Família  

permite o desenvolvimento de procedimentos técnicos para essa gestante, bem como acolher 

esta mulher e sua família a fim de prestar uma atenção de forma humanizada e holística à 

mesma. Buscando assim atender o que é pactuado pelo Ministério da Saúde do Brasil e 

Organização Mundial da Saúde. 

A pesquisa em questão efetuada com 351 gestantes permitiu identificar que essas 

mulheres apresentaram numa boa parte a presença de um acompanhante durante as consultas 

de pré-natal, onde as quais eram efetuadas na atenção primária à saúde em serviços de 

atendimento de baixo risco por equipe multiprofissional. Ressalta-se que boa parte dessas 

mulheres cumpriram os objetivos do pré-natal, dentre eles: início precoce, comparecimento 

regular, imunização, exames laboratoriais e imagem preconizada às gestantes.  

Observou que prevaleceram mulheres jovens, com escolaridade média, religiosas, sem 

trabalho e com companheiro, onde estes são jovens e trabalham. Predominaram mulheres 

sobrepesas na gravidez, mas com ganho ponderal adequado; como também gestantes de baixo 

risco, atendidas por equipe multiprofissional na atenção primária.  

Prevaleceu mulheres com parto vaginal, predominando recém-nascido do sexo 

masculino, com tamanho e nascido adequadamente para o tempo gestacional. Entretanto, 51% 

dos recém-nascidos apresentaram intercorrências ao nascer e uma minoria foi encaminhada 

para a Unidade de Terapia Intensiva neonatal. Foi observado que as mulheres que tiveram 

acompanhantes tiveram mais chances de realizar o pré-natal numa clínica privada. Ressalta-se 

também que as mulheres que foram acompanhadas, apresentaram um companheiro com uma 

escolaridade elevada.  

Ressalta-se que essas mulheres possuíram uma rede de apoio social, compostos por 

pessoas dos seus círculos familiares, predominando seu companheiro e sua mãe. Referido 

apoio propõe um apoio financeiro e emocional por esses mesmos integrantes. Essa mesma 

rede de apoio continuo sua assistência durante a internação dessa mulher na maternidade.   

Entretanto, é alarmante uma deficiência nas atividades educativas desenvolvidas 

durante o pré-natal, bem como a assistência ginecológica direcionada à gestante. Como 

também foi averiguada uma deficiência no registro do cartão de pré-natal. Ademais, essa 

deficiência no registro implica numa deficiência da assistência prestada à mulher. 

Entretanto, o presente estudo apresentou limitações quanto o público selecionado, 

onde foram selecionadas somente as mulheres residentes em Fortaleza/CE e as que fossem 
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maiores de 18 anos. Sugere-se que se amplie essa pesquisa para demais maternidade, bem 

como investigue as gestantes adolescentes, onde essas são pacientes mais vulneráveis.  

Vale salientar sobre a importância da presença do acompanhante durante as consultas 

de pré-natal na Atenção primária à Saúde, é essencial para predispor que esta gestante receba 

um adequado apoio social para vivenciar de forma plena e integral a gravidez. E assim, 

favorecerá que estas mulheres tenha uma melhor adesão às propostas do pré-natal e 

consequentemente favoreça uma melhora no cenário epidemiológico dos índices de 

morbimortalidade materna e perinatal. 

É vital que haja incentivo para os profissionais de saúde em realizar ações educativas 

que estimule a presença dos acompanhantes durante as consultas de pré-natal e mostrando 

assim a significância de sua presença para minimizar o desfecho materno e perinatal. 

Dessa forma, é vital que o profissional de saúde que acompanha esta mulher deve 

adotar uma postura de acolhimento para gestante e seu acompanhante. Em complemento, é 

vital que este profissional desenvolva ações de promoção e prevenção à saúde da gestante e 

do feto. Ao adotar referida postura, o profissional aplicará uma assistência digna e 

consequentemente minimizará o cenário epidemiológico da morbimortalidade materna 

infantil. 

Sugere-se que sejam desenvolvidas pesquisas que busquem compreender o cenário 

familiar dessas mulheres em relação à participação no cuidado direto e indireto desses em 

relação a essas mulheres. Como também a visão dos profissionais de saúde sobre a 

importância do papel do acompanhante na adesão da gestante às metas da assistência de pré-

natal e a redução das intercorrências obstétricas. 

Espera-se, portanto que os resultados evidenciados neste estudo favoreçam que o 

profissional possa melhorar e efetuar com qualidade uma assistência de pré-natal efetiva, 

como também sensibilizar os gestores em realizar capacitações obstétricas que visem 

qualificar esses profissionais em efetuar uma assistência digna e integral para essas gestantes 

e seus familiares. 
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APÊNDICE A  

 

TERMO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE DADOS (TCUD) 
 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr. Carlos Augusto Alencar 
Junior, com o cargo de Gerente de Atenção à Saúde da Maternidade Escola Assis 
Chateaubrian (MEAC), após ter tomado conhecimento do protocolo de pesquisa intitulada: 
RELAÇÃO DO PERFIL DO ACOMPANHANTE NAS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL 
COM OS DESFECHOS MATERNO E PERINATAL, autoriza Liene Ribeiro de Lima, 
mestranda do curso de Saúde Pública do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da 
Universidade Federal do Ceará, sob a orientação do professor Francisco Herlânio Costa 
Carvalho, para ter acesso às informações armazenadas nos prontuários das puérperas 
internadas no período de coleta de junho a setembro de 2016. Os objetivos desse estudo são 
caracterizar perfil da presença de acompanhante nas consultas de pré-natal e a potencial 
relação destes com os desfechos gestacional e perinatal na cidade de Fortaleza, descrever o 
perfil da presença de acompanhantes nas consultas de pré-natal, verificar a associação entre 
aderência aos objetivos da atenção pré-natal com o perfil de acompanhamento durante as 
consultas e verificar a associação entre desfechos gestacional e perinatal com o perfil de 
acompanhamento das gestantes em consultas pré-natais. As participantes dessa pesquisa serão 
puérperas que tiveram suas consultas de pré-natal no município de Fortaleza, que estejam na 
Enfermaria de puerpério do primeiro e do segundo andar desta maternidade. Serão submetidas 
a uma entrevista individual e sigilosa que investigará o perfil socioeconômico, clínico, 
ginecológico e obstétrico, bem como o desfecho obstétrico e perinatal. Ficando sob total 
responsabilidade do pesquisador o Termo de Compromisso de Utilização de Dados (TCUD). 

       Fica claro que o Gerente de Atenção à Saúde da Maternidade Escola Assis Chateaubrian 
(MEAC), representado por mim, Carlos Augusto Alencar Junior, pode a qualquer momento 
retirar a AUTORIZAÇÃO e ciente de que todas as informações prestadas tornar-se-ão 
confidenciais e guardadas, assegurando que os dados obtidos da pesquisa serão somente 
utilizados para este estudo. 

Fortaleza-CE, Abril de 2016. 

 

___________________________________________ 

Responsável pelo estabelecimento 

 

_______________________________________________ 

Pesquisador 
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APÊNDICE B 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DO PRONTUÁRIO E CARTÃO DE PRÉ-
NATAL – FORMULÁRIO 

 

Identificação: ______                                                                      Data do parto: 
Prontuário: _______________            DN: ____/____/____         Idade: _____ 
Nome completo: 
Nome da mãe: 
Endereço: 
Telefones: 

HISTÓRIA CLÍNICA E OBSTÉTRICA 

Q 1. Classificação do Pré-natal: 
1 (  ) Baixo Risco 2 (  ) Alto Risco  
3 (    ) Não consta esse dado 

Q 2.  Profissional que realizou pré-natal: 
1 (  ) Médico  2 (   ) Enfermeiro          
3 (   ) Médico e enfermeiro 4(  )Não consta 

Q3. Local da realização do pré-natal: 
1 (  ) Posto de Saúde                       2 ( ) Pré-natal de alto risco em serviço especializado 
3 (  ) Clínica privada                   4 (  ) MEAC  
5 (  ) Outro________________      6  (  ) Não sabe /Não respondeu 
Q 4. Antecedente Familiar 
1 (    ) HAS  2 (    ) DM  3 (   ) Gemelar      
99 (    ) Não consta esse dado 

Q 5. Antecedente Pessoal 
1 (    ) DM   2 (   ) ITU  3 (   ) Infertilidade   
4(   ) HAS   5 (   ) Cardiopatia    
6 (   ) Tromboembolismo   99 (    ) Não 
consta esse dado 

Q 6. Idade Gestacional no início do pré-
natal: _____ 99 (    ) Não consta esse dado 

Q 7. Idade gestacional no período do 
parto: _____ s.g. 99 (    ) não consta dado  

Q 8. Número de Consultas de Pré-Natal: 
______ Consultas 

Q 9.  Número de gestações:  
_______  99 (    ) Não conta esse dado 

Q 10.  Número de partos: 
_______  99 (    ) Não conta esse dado 

Q 11. Número de abortamentos: 
_______  99 (    ) Não conta esse dado 

Q 12.  Número de Nascidos Vivos:  
_______  99 (    ) Não conta esse dado 

Q 13. Número de Nascidos Mortos: 
_______  99 (    ) Não conta esse dado 

Q 14. Número de filhos com peso 
inferior a 2500 gr ao nascer 
_______  99 (    ) Não conta esse dado 

Q 15.  Número de filhos com peso 
superior a 4000 gr ao nascer : 
_______  99 (    ) Não conta esse dado 

Q 16.   Via de parto:  
1 (    ) Vaginal  2 (    ) Cesário  3 (    ) Não 
consta esse dado 

Q 17. Peso antes de engravidar: ______ 
kg 

Q 18. Estatura: ______ cm Q 19. Ganho de peso na gravidez: ___Kg 
Q 20. Vacina dT efetuada na gestação 
1 (  ) 1 dose    2(   ) 2 Doses   3 (  ) Reforço  
5 (  ) Não consta informações 

Q 21. Vacina DTPa efetuada na gestação 
1 (  ) Sim  2(   ) Não  5 (  ) Não consta 
informações 

Q 22. Vacina Influenza efetuada na 
gestação 
1 (  ) Sim  2(   ) Não  5 (  ) Não consta 
informações 

Q 23. Vacina Hepatite B efetuada na 
gestação 
1 (  ) 1 dose  2(   ) 2 Doses   3 (  ) 3 Doses 
4(   ) Não consta informações 



86 

 

AVALIAÇÃO LABORATORIAL E CLÍNICA 

Q 24. Realizado o exame de Tipagem 
Saguínea 
1 (  ) Sim  2(   ) Não  5 (  ) Não consta 
informações 

Q 25. Realizado o exame de Hemograma 
Completo 
1 (  ) Sim  2(   ) Não  5 (  ) Não consta 
informações 

Q 26. Realizado o exame de Sumário de 
Urina 
1 (  ) Sim  2(   ) Não  5 (  ) Não consta 
informações 

Q 27. Exame de urina alterado 
1 (  ) Sim  2(   ) Não  5 (  ) Não consta 
informações 

Q 28. No exame de urina alterado, foi 
efetuado tratamento 
1 (  ) Sim  2(   ) Não  5 (  ) Não consta 
informações 

Q 29. Realizado o exame de Glicemia 
1 (  ) Sim  2(   ) Não  5 (  ) Não consta 
informações 

Q 30. Realizado o exame de 
Toxoplasmose 
1 (  ) Sim  2(   ) Não  5 (  ) Não consta 
informações 

Q 31. Realizado o exame de Hepatite B 
1 (  ) Sim  2(   ) Não  5 (  ) Não consta 
informações 

Q 32. Realizado o exame de VDRL 
1 (  ) Sim  2(   ) Não  5 (  ) Não consta 
informações 

Q 33. Exame de VDRL alterado 
1 (  ) Sim  2(   ) Não  5 (  ) Não consta 
informações 

Q 34. No exame de VDRL alterado, 
efetuado tratamento na gestante 
1 (  ) Sim  2(   ) Não  5 (  ) Não consta 
informações 

Q 35. No exame de VDRL alterado, 
efetuado tratamento no parceiro 
1 (  ) Sim  2(   ) Não  5 (  ) Não consta 
informações 

Q 36. Realizado o exame de HIV 
1 (  ) Sim  2(   ) Não  5 (  ) Não consta 
informações 

Q 37. Exame de HIV alterado 
1 (  ) Sim  2(   ) Não  5 (  ) Não consta 
informações 

Q 38. No exame de HIV alterado, 
efetuado tratamento na gestante 
1 (  ) Sim  2(   ) Não  5 (  ) Não consta 
informações 

Q 39. No exame de HIV alterado, 
efetuado tratamento no parceiro 
1 (  ) Sim  2(   ) Não  5 (  ) Não consta 
informações 

Q 40. Realizado o exame de Ultrassonografia 
1 (  ) Sim  2(   ) Não  5 (  ) Não consta informações 

CARACTERÍSTICAS DO RECÉM-NASCIDO 

Q 41. Sexo:  
1 (    ) Masculino  2 (    ) Feminino 

Q 42. Prematuridade 
1 (   ) Sim    2 (   ) Não  

Q 43. Peso ao nascer:   ______gr Q 44. Estatura ao nascer: ____ cm 
Q 45.  Apgar no 1º minuto: _____ Q 46. Apgar no 5º minuto:   ____ 
Q 47.  Classificação Lubchenco: 
0 (    )  AIG   1 (    ) PIG  2 (  ) GIG 

Q 48.  Índice ponderal 
(peso/comprimento3): _______g/cm3 

Q 49. Perímetro cefálico: ____ cm Q 50. Perímetro torácico: ____ cm  
Q 51.  A criança apresentou alguma 
intercorrência ao nascer? 
1 (  ) Sim 2 (  ) Não 99 (    ) Não 
consta esse dado 

Q 52.  Tipo de Complicação:     
 
__________________________________
__________________________________ 

Q 53.  Foi encaminhado à UTI neonatal 
1 (  ) Sim  2(   ) Não  5 (  ) Não consta informações 
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APÊNDICE C 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Cara Paciente, 

  Eu, Liene Ribeiro de Lima, sou enfermeira obstétrica e aluna do mestrado em Saúde 

Pública da Universidade Federal do Ceará e estou realizando um estudo com o título: 

RELAÇÃO DO PERFIL DO ACOMPANHANTE NAS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL 

COM OS DESFECHOS MATERNO E PERINATAL. 

Os objetivos desse estudo são caracterizar perfil da presença de acompanhante nas 

consultas de pré-natal e a potencial relação destes com os desfechos gestacional e perinatal na 

cidade de Fortaleza, descrever o perfil da presença de acompanhantes nas consultas de pré-

natal, verificar a associação entre aderência aos objetivos da atenção pré-natal com o perfil de 

acompanhamento durante as consultas e verificar a associação entre desfechos gestacional e 

perinatal com o perfil de acompanhamento das gestantes em consultas pré-natais. 

            Caso aceite participar, aplicarei uma entrevista individual e sigilosa. O benefício da 

pesquisa visa melhorar a assistência da Atenção Primária à Saúde (APS) às gestantes ao 

identificar a relação dos desfechos maternos e perinatais com a presença do companheiro nas 

consultas de pré-natal. Não há riscos em sua participação, exceto a possibilidade da senhora 

se sentir constrangida com algumas perguntas, as quais a senhora não é obrigada a responder, 

se não quiser. 

Os resultados desta pesquisa buscam fornecer subsídios para aprimorar a assistência 

oferecida às gestantes. O responsável pela pesquisa se compromete em apresentar os 

resultados encontrados.  Saiba também que a senhora pode desistir de participar em qualquer 

momento da pesquisa sem que isto lhe traga nenhum prejuízo. 

A senhora não terá nenhum custo com a pesquisa, assim como não receberá nenhum 

tipo de pagamento. As suas respostas serão usadas apenas para realização de trabalhos 

científicos e a senhora pode ter acesso a elas a qualquer momento.  

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia 

ficará com a pesquisadora responsável, para ser arquivado, e a outra será fornecida à senhora. 

      Esclareço ainda que sua identidade será mantida em segredo e não daremos nenhuma 

informação que possa identifica-la. Caso necessite de algum esclarecimento ou informações 

adicionais, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da MEAC – Rua 
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Coronel Nunes de Melo, S/N, Rodolfo Teófilo - 60430-270, Fortaleza – Ceará, Tel: (85) 

3366.8502 – E-mail: upchus.ufc@gmail.com” 

Caso você se sinta suficientemente informada a respeito das informações que leu ou 

que foram lidos para você sobre os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes e que sua participação é voluntária, que não há remuneração para participar do 

estudo e se você concordar em participar solicitamos que assine no espaço abaixo. 

          Gostaria imensamente de ter a sua cooperação, no desenvolvimento deste estudo, pelo 

que, desde já muito lhe agradeço.  

 

                  CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO 

      Declaro que após esclarecido pela pesquisadora, e tendo compreendido tudo o que me foi 

esclarecido, concordo em participar da pesquisa. 

 

                                   Fortaleza,____ de __________ 2016. 

 

 

______________________________        __________________________________ 

        Assinatura da Pesquisadora                   Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

 
 

Digital 
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APÊNDICE D 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS- ENTREVISTA 

Identificação: ______                                                    Prontuário: _______________             
Nome completo:  

DADOS SOCIOECONÔMICOS 

Q 54. Quantos anos você possui de 
escolaridade? ____ anos de estudo 
 

Q 55. Qual sua religião? 
1 (  ) católica   2 (  ) evangélica3 (  ) espírita                   
4  (  ) Outra. Qual?_______________ 
5 (   ) Não possui/Não sabe       6 (   ) Não respondeu 

Q 56. Qual seu Estado Civil? 
1 (  ) Sem companheiro  2 (  )  Com 
companheiro 

Q 57. Qual a escolaridade do seu companheiro 
?_______ anos de estudo 

Q 58.  Você trabalha?1 (  )Sim 2 (  ) Não Q 59. Qual a sua profissão?  ____________________ 

Q 60.  Seu companheiro trabalha? 
1 (  )Sim 2 (  ) Não 

Q 61. Qual a profissão do seu companheiro? 
__________________________________ 

Q 62. Idade do companheiro: ______ 
anos 

Q 63.  Qual a renda familiar mensal de sua família 
aproximadamente? ________reais. 

HISTÓRIA CLÍNICA 

Q 64. Você fumou na gravidez? 
1 (  ) Sim 2 (   ) Não  3 (   ) Não respondeu 

Q 65. Se fumou,  quantos cigarros por dia? 
____ 

Q 66.  Você faz uso de bebidas alcoólicas na 
gravidez? 
1 (  ) Sim 2 (   ) Não 3 (   ) Não respondeu 

Q 67. Caso use bebibas alcoólicas, quantas 
vezes na semana? _____ 

Q 68.  Você faz atividade física durante a 
gravidez? 
1 (  ) Sim 2 (   ) Não  
3 ( ) Normalmente sim, mas durante a gravidez não.  
4 (   ) Não respondeu 

Q 69. Em caso da prática física, quantas 
vezes na semana? ______ 

Q 70. Você fez o exame preventivo durante a 
gravidez?  
1 (  ) Sim 2 (   ) Não  
3 ( ) Não, pois fiz recentemente   
4 (   ) Não respondeu  

Q 71. Você recebeu o resultado do exame 
preventivo/citopatológico? 
1 (  ) Sim 2 (   ) Não 3 (   ) Não respondeu  

Q 72. Você apresentou alguma doença referente 
à gravidez? 
1 (  ) Sim 2 (   ) Não 3 (   ) Não respondeu  

Q 73. Se sim, qual foi ou quais foram? 
__________________________________ 
 

Q 74. O que foi indicado para o tratamento 
desta patologia? 
______________________________ 

Q 75. Ao longo da gravidez, houve alguma 
intercorrência com o feto? 
1 (  ) Sim 2 (   ) Não 3 (   ) Não respondeu   

Q 76. Qual foi a intercorrência fetal? 
________________________________________ 

Q 77. Você foi participou de algum grupo de 
educação em saúde para gestante? 
1 (  ) Sim 2 (   ) Não 3 (   ) Não respondeu  

Q 78.  Você utilizou alguma mídia digital para 
esclarecer dúvidas acerca da gravidez e do 
cuidado com o recém-nascido? 

Q 79. Se sim, qual mídia você consultou? 
1 (  ) Sites  2 (   ) Redes Sociais             
3(   ) Aplicativos 4(   ) e-mail/mensagens 
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1 (  ) Sim 2 (   ) Não 3 (   ) Não respondeu 5(   ) Outros: __________________ 

REDE DE APOIO SOCIAL 
Q 78. Você teve alguma acompanhante 
durante as consultas de pré-natal? 
1 (  ) Sim 2 (   ) Não 
3 (   ) Não Respondeu   

Q 79. Teve acompanhante em quantas consultas 
de pré-natal?  

Nº de consultas ______ 

Percentual de acompanhamento: ___% 
Q 80. Você queria esse acompanhante nas 
consultas de pré-natal? 
1 (  ) Sim 2 (   ) Não  
3 (   ) Não respondeu 

Q 81. Qual foi a sua experiência de ter um 
acompanhante nas consultas de pré-natal? 
1 (  ) Muito Boa           2 (  ) Boa 
3 (  ) Nem bom e nem ruim   4 (  ) Ruim                   
5 (  ) Muito Ruim         6 (  ) Não respondeu 

Q 82. Quem foi esse acompanhante? 
1 (  ) Esposo/Companheiro    2 (  ) Mãe     3 (  ) Irmã     4 (  ) Outros      Quem: _______________ 
Q 83. Se teve acompanhantes diferentes durante as consultas, diga, por favor, qual o número de 
consultas que cada um acompanhou: 
Esposo/companheiro: ________consultas            Mãe: __________consultas  
Irmã: __________consultas                                Outro: _________ consultas 
Q 84. Quem forneceu o apoio financeiro e material para você no decorrer dessa gravidez? 
1 (  ) Esposo/Companheiro   2 (  ) Mãe          3 (  ) Irmã  
4 (  ) Outros      Quem: ______________   
Q 85. Quem forneceu o apoio emocional para você no decorrer dessa gravidez? 
1 (  ) Esposo/Companheiro    2 (  ) Mãe          3 (  ) Irmã  
4 (  ) Outros      Quem: ______________   
Q 86. Você acha que esses acompanhantes ajudaram você durante a gravidez? 
1 (  ) Sim 2 (   ) Não      3 (  ) Não ajudou e nem atrapalhou   4 (   ) Não respondeu 
Q 87. Se sim, por quê? (pode responder mais de um item) 
1 (  ) Acalmaram/tranquilizaram                           2 (  ) Fizeram companhia 
3 (  ) Ajudaram a compreender as orientações recebidas no pré-natal 
4(  ) Proporcionaram  segurança quanto à gravidez 
5 (   ) Forneceram apoio, carinho e contato físico 
6 (  ) Sentiram menos medo 
7 (  ) Outros Motivos        Quais? ________________________________ 
Q 88. Se não, por quê? (pode responder mais de um item) 
1 (  ) Não sabiam ajudar               2 (  ) Ficaram nervosas         3 (  ) Ficaram assustadas 
4 (  ) Discutiam ou teve problemas com os profissionais 
5 (  ) Não se sente bem em ambientes de serviços de saúde 
6 (  ) Brigava comigo nas consultas de pré-natal 
7 (  ) Outros Motivos         Quais? ___________________________ 
Q 89. Seu acompanhante participou de 
algum grupo de educação em saúde para 
gestante? 
1 (  ) Sim 2 (   ) Não 3 (   ) Não respondeu 

Q 90. Você teve algum acompanhante durante o 
parto? 
1 (  ) Sim 2 (   ) Não 3 (   ) Não respondeu  

Q 91. Quem foi esse acompanhante? 

1 (  ) esposo/companheiro 2 (  ) mãe    
3 (  ) irmã          4  (  ) outros   

Q 92. Teve acompanhante em quais fases do 
parto? 
1 (  ) trabalho de parto       2 ( ) parto                  
3 (  ) pós-parto        4 (   ) Não respondeu 
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APÊNDICE E 

RESULTADOS ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

Tabela 10 – Comparação da residência das puérperas segregada por Regional entre os grupos com e sem 
acompanhantes durante as consultas de pré-natal. MEAC – UFC, 2016. 

Variável n 
Sem 

acompanhante 
% 

Com 
Acompanhante 

% p* 

Procedência       
Regional Centro 3 0 0,0 3 100 

0,370 

Regional I 26 11 42,3 15 57,7 
Regional II 6 2 33,3 4 66,7 
Regional III 107 50 46,7 57 53,3 
Regional IV 67 25 37,3 42 62,7 
Regional V 112 56 50,0 56 50,0 
Regional VI 30 16 53,3 14 46,7 

*Teste Qui-quadrado de Pearson 
 
Tabela 11 - Perfil clínico das participantes divididas em grupos com e sem acompanhantes durante as consultas 
de pré-natal. MEAC – UFC, 2016. 

Variável n 
Sem 

acompanhante 
% 

Com 
Acompanhante 

% p 

Antecedente Familiar   
 

  
Doença Cardiovascular 129 62 48,1 67 51,9 0,477* 
Doença Endócrina 106 50 47,2 56 52,8 0,695* 
Doença Genética 2 1 50,0 1 50,0 0,900* 
Doença Mental 1 1 100,0 0 0,0 0,274* 
Doença Neoplásica 3 2 66,7 1 33,3 0,462* 
Doença Respiratória 2 1 50,0 1 50,0 0,900* 
Gemelar 71 33 46,5 38 53,5 0,865* 
Não consta esse dado 115 49 42,6 66 57,4 0,435* 
Não possui doença familiar 1 1 100,0 0 0,0 0,274* 
Antecedente Pessoal      
Doença Cardiológica 30 17 56,7 13 43,3 0,202* 
Doença Endócrina 14 5 35,7 9 64,3 0,449* 
Doença Genética/Neuro 4 0 0,0 4 100,0 0,066* 
Doença Ginecológica 3 2 66,7 1 33,3 0,462* 
Doença Hematológica 9 1 11,1 8 88,9 0,035** 
Doença Infecciosa 13 4 30,8 9 69,2 0,274* 
Doença Mental 2 1 50,0 1 50,0 0,900* 
Doença Neoplásica 3 1 33,3 2 66,7 0,669* 
Doença Respiratória 8 2 25,0 6 75,0 0,237* 
ITU 69 39 56,5 30 43,5 0,042* 
Não consta esse dado 97 43 44,3 54 55,7 0,771* 
Não possui doença pessoal 100 52 52,0 48 48,0 0,128* 

*Teste Qui-quadrado de Pearson  ** Teste de Fisher 
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Tabela 12 – Perfil obstétrico das participantes divididas em grupos com e sem acompanhantes durante as 
consultas de pré-natal. MEAC – UFC, 2016. 

Variável 
n Sem 

acompanhante 
% Com 

Acompanhante 
% p* 

Tipo de Intercorrência Obstétrica (n=224)  
   

Amniorrexe Prematura 9 5 55,6 4 44,4 0,519 
Anemia 13 3 23,1 10 76,9 0,104 
Asma/Influenza 2 0 0 2 100,0 0,200 
DMG 31 15 48,4 16 51,6 0,651 
Hemorragia (DPP, PP) 8 3 37,5 5 62,5 0,671 
ITU 110 46 41,8 64 58,2 0,370 
Leucorréia 6 4 66,7 2 33,3 0,276 
Oligodramnio/Poliodramnio 9 6 66,7 3 33,3 0,179 
Parto Prematuro 3 1 33,3 2 66,7 0,687 
PEG/ Eclampsia/ HELLP 61 27 44,3 34 55,7 0,856 
Retrovirose 8 2 25,0 6 75,0 0,421 
Sífilis Gestacional 7 5 71,4 2 28,6 0,151 
Tireoide 3 0 0,0 3 100,0 0,116 
Toxoplasmose/Rubeola 6 4 66,7 2 33,3 0,276 
Zika/Dengue 9 3 33,3 6 66,7 0,478 
Tratamento Intercorrência (n=224)      
Acompanhamento 2 0 0,0 2 100,0 0,202 
Dieta Alimentar 14 4 28,6 10 71,4 0,212 
Internação 45 19 42,2 26 57,8 0,715 
Medicamentoso 185 88 47,6 97 52,4 0,055 
Repouso 12 4 33,3 8 66,7 0,418 

 Sem Acompanhante Com Acompanhante p** 

 Média DP Média DP  
Nascidos Mortos 0 0 0 0 0,195 
Filhos < 2500 gr 0 0 0 0 0,580 
Filhos > 4000 gr 0 0 0 0 0,869 

*Teste Qui-quadrado de Pearson. ** Teste U de Mann-Whitney 
 
 
Tabela 13 – Comparação sobre o uso de mídias digitais pelas puérperas como fonte de informação entre os 
grupos com e sem acompanhantes durante as consultas de pré-natal. MEAC – UFC, 2016. 

Variável n 
Sem 

acompanhante 
% 

Com 
Acompanhante 

% p* 

Uso de mídia digital pela puérpera para tirar dúvidas sobre a gravidez  
0,020 Sim 212 86 40,6 126 59,4 

Não 139 74 53,2 65 46,8 
Mídias digitais usadas       
Aplicativos 82 27 32,9 55 67,1 0,072 
E-mails 37 9 24,3 28 75,7 0,027 
Redes Sociais 105 37 35,2 68 64,8 0,118 
Sites 180 79 43,9 101 56,1 0,019 

*Teste Qui-quadrado de Pearson. 



93 

 

Tabela 14 - Comparação da intercorrência perinatal entre os grupos com e sem acompanhantes durante as 
consultas de pré-natal. MEAC – UFC, 2016.  

 
n 

Sem 
Acompanhante 

% 
Com 

acompanhante 
% p* 

Tipos de Intercorrência Perinatal     
Anencefalia 1 1 100,0 0 0,0 0,275 
Baixo Peso ao Nascer 6 2 33,3 4 66,7 0,533 
Desconforto Respiratório 65 27 41,5 38 58,5 0,386 
Hipoglicemia 37 15 40,5 22 59,5 0,470 
IMF ABO 39 21 53,8 18 46,2 0,255 
IMF RH 16 10 62,5 6 37,5 0,160 
Infecção Neonatal/ITU 47 24 51,1 23 48,9 0,428 
Óbito Fetal 2 0 0,0 2 100,0 0,191 
Retrovirose 6 2 33,3 4 66,7 0,533 
Sífilis Congênita 16 9 56,3 7 43,8 0,380 
Toxo Congenita 4 2 50,0 2 50,0 0,865 

*Teste Qui-quadrado de Pearson.  
 
 
Tabela 15 - Comparação do acompanhante no pré-natal e parto entre os grupos com e sem acompanhantes 
durante as consultas de pré-natal. MEAC – UFC. 2016. 

Variável n %  p 
A puérpera queria esse acompanhante nas consultas de PN 

0,000** Não 7 3,7 
Sim 184 96,3 
Experiência da puérpera sobre acompanhante nas consultas de PN 

0,000** 
Boa 129 67,5 
Muito Boa 52 27,7 
Nem bom e nem ruim 7 3,7 
Ruim 2 1,1 
Acompanhante participou da Educação em Saúde no PN  

0,000* Sim 25 100,0 
Não 166 50,9 
*Teste Qui-quadrado de Pearson  ** Teste de Fisher 
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ANEXO A – FOLHA DE APROVAÇÃO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 
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