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“Você não sabe 
O quanto eu caminhei 

Pra chegar até aqui 
Percorri milhas e milhas 

Antes de dormir 
Eu nem cochilei 

Os mais belos montes 
Escalei 

Nas noites escuras 
De frio chorei... 

A vida ensina 
E o tempo traz o tom 

Pra nascer uma canção 
Com a fé do dia a dia 
Encontro a solução.... 

Meu caminho só meu pai 
Pode mudar 

Meu caminho só meu pai...” (Cidade Negra) 
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RESUMO 
 

As primigestas adolescentes e adultas necessitam de orientações detalhadas sobre 
o parto, a fim de auxiliar na formação de boas expectativas, o que gera sensação de 
segurança para que estas possam experimentar o parto em sua completude. 
OBJETIVO: Descrever conhecimento, expectativas e vivências ao parto em 
puérperas primigestas adolescentes e adultas, bem como observar se há diferenças 
nestes aspectos entre os dois grupos. METODOLOGIA: Estudo observacional, 
transversal, de base populacional. Foram analisados dados de 308 entrevistas de 
puérperas primigestas adolescentes e adultas, cujos partos ocorreram em duas 
maternidade públicas no Município do Rio de Janeiro, no período de outubro de 
2012 a janeiro de 2013. Obteve-se a prevalência das variáveis agrupadas em três 
dimensões: dados sócio demográficos, dados de informações sobre a gestação e 
dados de informações sobre o parto realizado. Os dados foram submetidos à 
análise bivariada, considerando-se como independente, as variáveis relacionadas a 
orientações, expectativas e vivências e como variável dependente, os dois grupos, 
divididos em adolescentes e não adolescentes. RESULTADOS: 99% das mulheres 
tiveram assistência pré-natal, a maior parte recebeu orientações (84,7%) e se sentiu 
esclarecida sobre o parto (83,3%). A principal fonte de informações foi o médico do 
pré-natal (46,8%). A expectativa foi maior pelo parto normal, (70%) no início da 
gestação e (67,1%) ao final da gestação. A taxa de realização de cesarianas foi alta 
(45,3%). A maior parte das entrevistadas (66,3%), afirmou ter feito o parto 
idealizado e se sentir satisfeita (64%). A maior parte das adolescentes afirmou 
desejar ter o parto realizado em uma próxima gestação, em contrapartida, a maior 
parte das adultas disse não desejar, com diferença estatisticamente significativa. 
70,6% das puérperas afirmaram que recomendariam o parto realizado. 
CONCLUSÕES: Observou-se quantitativamente, elevado acesso a assistência pré-
natal, número de consultas, acolhimento e informações sobre o parto no sistema 
público de saúde. Estes dados demonstram que as gestantes estão sendo 
assistidas aos fatores que proporcionam o conhecimento sobre o parto. A 
expectativa foi maior pelo parto normal entre as entrevistadas, a despeito da alta 
taxa de cesarianas realizadas na amostra. A vivência parturitiva foi relatada na 
maioria como satisfatória, com maior sucesso de ter vivenciado o parto idealizado 
no grupo adolescentes. Acredita-se que estes resultados contribuam para futuras 
pesquisas e que sirvam de termômetro para o planejamento de ações de saúde 
pública, sobretudo educativas sobre o parto.  
 
Palavras-chave: Adolescência, Primigesta, Parto, Expectativa, Vivência.  
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ABSTRACT 
 
Primiparous adolescents and adults require detailed guidance about childbirth in 
order to help create positive expectations, which generate a sensation of safety that 
allows them to experience childbirth in its entirety. OBJECTIVE: To describe the 
knowledge, expectations and experiences related to the childbirth experience of 
adolescent and adult primiparous women, as well as observe whether there are 
differences in these aspects among the two groups. METHODOLOGY: 
Observational study, transverse with a population basis, data was analyzed from 
308 interviews of adolescent and adult primiparous women whose childbirths 
occurred in two state-run maternities in Rio de Janeiro in the period between 
October 2012 and January 2013. Three primary variables were identified and 
grouped in the following three categories: socio-demographic data; data regarding 
gestation; and data regarding the actual childbirth. The data was subjected to 
bivariate analysis, with the independent variables being the guidance, expectations 
and experiences, and the dependent variable being the two groups, divided into 
adolescents and adults. RESULTS: 99% of the woman had pre-natal assistance, 
and the majority received guidance (84.7%) and felt informed about childbirth 
(83.3%). The primary source of information was a pre-natal doctor (46.8%). The 
expectations regarding were primarily for a normal birth at the beginning of the 
pregnancy (70%) and at the end of the pregnancy (67.1%). The rate of caesareans 
conducted was high (45.3%). The majority of those interviewed (66.3%) stated that 
the childbirth had been ideal and felt satisfied (64%). The majority of the 
adolescents stated they wished to have the same type of childbirth during their next 
pregnancy, while the majority of adult women stated that they did not wish to have 
the same type of childbirth; the difference was statistically significant. 70.6% of the 
women who had just given birth stated that they would recommend the same type of 
birth that they had just had. CONCLUSIONS: There were quantitative observations 
of elevated access to pre-natal care, as well as a high number of consultations and 
high acceptance and information about childbirth in the public health. This data 
indicates that pregnant women are receiving assistance in terms of the factors that 
provide knowledge about childbirth. The expectation for a normal birth was greater 
among the women interviewed, despite the high number of cesareans conducted for 
the sample population. The childbirth experience was described as satisfactory by 
the majority with most successful have experienced childbirth idealized teenagers in 
the group. It is believed that these results could contribute to future research and 
that they serve as a barometer for the planning of public health interventions, 
especially regarding childbirth education. 
 
Keywords: Adolescence, Primiparous, Childbirth, Expectations, Experience. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A gestação marca a vida da maioria das mulheres como um momento 

sobremaneira especial, onde muitas sensações surgem e se misturam, entretanto, 

nenhuma delas supera a sensação de tornar-se mãe. Tal sensação está mais 

nitidamente evidente em primigestas, principalmente no momento do parto, quando 

se veem pela primeira vez de frente com a concretização de um imaginário. 

O presente estudo tem como foco a temática ampla e complexa da gravidez 

na adolescência. Na qual se fez um recorte para estudar aspectos relacionados a 

parturição nas primigestas: conhecimento, expectativas e vivências em comparação 

com às adultas. 

Não há unanimidade nos limites do período da adolescência. De acordo com 

a Organização Mundial da Saúde (OMS) a adolescência é a faixa etária 

compreendida entre 10 a 19 anos, (OMS, 1985) e para o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) do Brasil compreende a faixa etária de 12 aos 18 anos (Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990). Adotou-se neste trabalho o conceito da OMS. 

A adolescência é a transição de menina para mulher, sendo em geral um 

período de rebeldia, discórdias com os pais e a família, questionamentos sobre si e 

o mundo, de descobrimento do próprio corpo, da sexualidade, da escolha por uma 

carreira. Muitas responsabilidades para recém-saídos da infância. 

Segundo Maldonado (2000), a mulher passa em sua vida por três períodos 

críticos, a adolescência, a gravidez e o climatério. A gestante adolescente funde os 

dois primeiros períodos. Então, a jovem menina-mulher-gestante é obrigada a 

enfrentar um rápido amadurecimento e a abandonar (ou pelo menos modificar) 

hábitos da vida atual em virtude do novo status de mãe. 

Emerge nesta hora uma explosão de sentimentos sincrônicos e ao mesmo 

tempo antagônicos como temores, alegrias, angústia e dúvidas sobre o momento do 

parto e o futuro. Soma-se ainda mudanças biológicas, psicológicas e familiares 

(MOTA et al., 2011) A falta de informações claras e específicas neste momento, e de 

um relacionamento estreito entre médico e paciente corrobora para intensificar os 

sentimentos de incertezas e apreensões. 

É senso comum dizer que q gravidez na adolescência é indesejada, porém, a 

gravidez também pode ser desejada pela adolescente. Zanin e col. (2011) 

observaram, em uma pesquisa qualitativa, que as adolescentes entrevistadas 
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relataram o prazer pela maternidade e enxergaram como possibilidade para 

mudança de seu padrão de vida) a formação de sua própria família (ascensão 

social), e a presença do bebê como uma companhia permanente. 

A partir de meados do século XX a gravidez na adolescência passou a ser 

caracterizada como problema de saúde pública e a receber atenção dos 

pesquisadores. No nosso país, esta questão tornou-se mais expressiva com o 

aumento do número de nascidos vivos de mães de 10 a 19 anos no decorrer da 

década de 90, onde houve crescimento desta taxa de 16.38% para 21,34% num 

intervalo de 10 anos. A adolescência foi a única faixa etária em que a fecundidade 

aumentou neste período (BRASIL, 2002; DIAS, 2010). A partir do ano 2000 esta taxa 

começou a decrescer. Em 2009, esta taxa representou 25% (BRASIL, 2009). 

A primigesta, sobretudo a adolescente, requer um programa de pré-natal que 

ofereça além de cuidados médicos da gravidez o acolhimento e esclarecimento para 

amenizar seus temores, apreensões, dúvidas, desmascarar mitos, a fim de que ela 

se sinta segura para ter seu bebê. Uma atenção específica, humanizada, com ações 

educativas e de promoção de saúde no pré-natal com relação ao parto e puerpério, 

em contrapartida ao modelo biológico e medicalizado é essencial para minimizar 

estes agravos. É de extrema importância também que a adolescente seja informada 

sobre o direito ao acompanhante no pré-natal, parto, trabalho de parto e puerpério, o 

que lhe traz mais segurança (ECA e Lei nº 11.108) (BRASIL, 2006). 

As gestantes, em especial, as primigestas e as adolescentes necessitam de 

esclarecimento sobre questões que mudam a qualidade e humanização de seu 

parto, como por exemplo, o direito presença de um acompanhante que é garantido 

por lei e regulamentado pelo SUS (Lei Federal nº 11.108, de 7 de abril de 2005), 

bem como os sinais do início do trabalho de parto e a importância de levar para a 

maternidade o cartão de pré-natal. A gestante também deve ser comunicada sobre 

qual maternidade procurar para ter seu bebê. Estar vinculada a uma maternidade 

específica é um direito das mulheres assistidas pelo SUS, garantido pela Lei Federal 

nº 11.634 de 27 de dezembro de 2007. 

O momento do parto é grande causador de angústia e apreensão pelas 

mulheres; estes sentimentos se intensificam pelo medo do desconhecido e temor 

perante a dor. O esclarecimento sobre o processo de parturição, fornecido 

principalmente por profissionais de saúde, pode contribuir para amenizar esta 

situação (MELQUIORI et al., 2009).Também precisam ser esclarecidas sobre as 
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etapas fisiológicas do processo parturitivo, especialmente pelos profissionais de 

saúde, que possuem formação para transmiti-los. VILARINHO et al. (2012) 

apontaram que o pré-natal é o momento ideal para transmitir orientações sobre o 

parto. 

Esta pesquisa fez um recorte nas questões complexas que permeiam a 

gravidez na adolescente, para estudar especificamente questões relacionadas ao 

momento do parto em primigestas tendo como base comparativa as adultas. 

Deste modo, o presente estudo visou a avaliação do conhecimento, 

expectativas e vivências sobre aspectos que se relacionam ao momento do parto, 

nas primigestas adolescentes tendo como referência comparativa as primigestas 

adultas.  

As informações sobre o que ocorreu ao longo da gestação foram obtidas por 

meio de um questionário aplicado às mulheres. Há que se ressaltar a possível 

influência do viés de memória em virtude dos dados terem sido colhidos 

retrospectivamente. A despeito desta limitação acredita-se que esta investigação 

trouxe relevantes informações. 
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2 OBJETIVOS  

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Descrever conhecimento, expectativas e vivências de primigestas 

adolescentes e adultas sobre o processo parturitivo em amostra de puérperas de 

duas maternidades públicas do Rio de Janeiro. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Descrever o conhecimento de gestantes primigestas sobre o processo 

parturitivo;  

- Descrever as expectativas e vivências dos partos idealizados e realizados 

pelas puérperas adolescentes e adultas;  

- Identificar eventuais diferenças acerca do processo parturitivo entre 

primigestas adolescentes e adultas. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

A presente investigação tem por objetivo estudar dentro da temática central 

da gravidez na adolescência, o conhecimento, expectativa e vivência frente ao parto, 

em comparação com as adultas. 

O tema gravidez na adolescência é exaustivamente abordado na literatura 

mundial, em especial no Brasil, devido a expressividade da prevalência. Entretanto, 

especificamente com relação aos nossos objetivos, de um olhar direcionado para 

conhecimentos, expectativas e vivências sobre o parto em comparação com as 

adultas, há pouca expressão na literatura.  

Conforme observou Leal et al. (2007), através de revisão sistemática sobre 

estratégias de redução de cesarianas desnecessárias, observaram predominância 

de estudos na esfera clínica, obstétrica, anestesia e medicalização do parto. No 

entanto, poucos trabalhos versam sobre estratégias voltadas aos interesses da 

mulher no que concerne ao fenômeno parturitivo. Do mesmo modo, os estudos 

publicados na literatura brasileira, na sua grande maioria, não abordam as emoções, 

desejos e expectativas em relação ao do parto em primigestas, sobretudo 

adolescentes.  

Observa-se a relevância da nossa pesquisa para incrementar a discussão 

sobre este recorte específico na temática gravidez na adolescência. 

Leal et al. (2007) observaram, por meio de dados secundários que dos 

794.468 nascimentos no período de 1996 a 2004 a porcentagem de gestantes 

adolescentes no serviço púbico foi quase cinco vezes maior que nas instituições 

privadas, o que demonstra correlação entre gravidez na adolescência e nível sócio 

econômico. Este dado justifica também a escolha em realizar este trabalho no 

serviço público, devido a maior expressão de grávidas adolescentes nestas 

instituições. 

O parto é um momento que será sempre relembrado nos pensamentos da 

mulher, causando grande impacto em sua história de vida e ainda, podendo interferir 

na futura relação mãe-bebe. É o instante em que a mãe confrontará seu bebê 

imaginário com o recém nascido real (LOPES et al., 2005). Desta forma, houve 

motivação para conhecer melhor os sentimentos vivenciados neste instante pelas 

parturientes; a fim de contribuir para futuras ações que visem a minimizar situações 

que causariam experiências ruins no ato parturitivo. 
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Diversos autores apontam que o acesso a informações e esclarecimentos 

sobre o parto podem ser medidas adotadas para diminuir o sofrimento e o 

desconforto durante o trabalho de parto (DOMINGUES et al., 2004; DAVIM et al., 

2009). 

Entende-se que a mulher contemporânea necessita conhecer os tipos de 

parto, suas vantagens, desvantagens e riscos, para ela e para o bebê, para que esta 

possa participar ativamente com consciência e compreensão da forma de parto e 

assim possa experimentar este processo em sua completude (MEGA, 2010). 

A despeito dos dados mostrarem predominância de realização de partos 

operatórios, as mulheres referem predileção pelo parto normal ao serem 

entrevistadas. Faúndes et al. (2004) em seu estudo com 1082 mulheres verificaram 

que a notável maioria relatou preferir parto normal ao cesáreo. Testemunhou 

também que 40% das mulheres que experimentaram as duas formas de parto 

relataram preferir o vaginal por provocar menos dor/sofrimento e cerca de 30% 

alegaram esta preferência em virtude da recuperação mais rápida e fácil. 

Muitas vezes descrições médicas em prontuários, indicando a realização do 

parto cirúrgico, contêm justificativas para um procedimento que na verdade era 

desnecessário. Essa informação é reforçada por dados de relatos de mulheres sobre 

o motivo da realização da cesárea que contrastam com as informações médicas 

disponíveis na documentação médica (LEAL et al., 2007; BRUZADELI et al., 2010). 

Estas informações mostram a possibilidade de que muitas cesáreas são 

realizadas a priori desnecessariamente, o que nos incitou a pesquisar sobre a 

escolha e motivação das mulheres adultas e adolescentes a desejar determinado 

tipo de parto. 

Em 2009, 1.872 óbitos de mulheres foram registrados por causas 

relacionadas à gravidez, ao parto e ao puerpério. Destas mulheres, 267 (14%) 

tinham entre 10 e 19 anos (BRASIL, 2009). Dados do UNICEF 2011 apontam 

complicações da gravidez e parto como uma das principais causas de morte em 

adolescentes com 15 a 19 anos de idade no mundo. 

Martins et al. (2011) avaliaram 1978 pacientes e concluíram associação entre 

gestação na adolescência e início tardio do pré-natal, baixo número de consultas no 

pré-natal, baixo peso ao nascer e prematuridade. Observou também forte 

associação entre prematuridade e baixo número de consultas no pré-natal e início 

tardio do pré-natal. 
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Estes dados de morbimortalidade mostram de forma clara que se trata de um 

problema de saúde pública e como tal merece estudos aprofundando o tema para 

que se estabeleçam contribuições a fim de reverter este quadro. 

Dessa forma, ao se conhecer melhor os conhecimentos, expectativas e 

vivências relacionados ao parto, esse estudo visou encontrar dados que possam 

contribuir para auxiliar no aprimoramento da prática dos profissionais de saúde 

envolvidos com as primigestas, adolescentes em especial. Avaliar o que representa 

o parto para a primigesta pode ser importante instrumento de auxílio para planejar 

políticas de assistência ao pré-natal e parto. 

 

 

 

 



21 

4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

4.1 ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS E PSICOSSOCIAIS DA GRAVIDEZ NA 

ADOLESCÊNCIA 

 

Adotou-se neste trabalho o conceito de adolescência segundo a OMS. 

De acordo com a OMS (1985), a adolescência é um processo 

fundamentalmente biológico, no qual se aceleram o desenvolvimento cognitivo e a 

formação personalidade. Abrange a faixa etária compreendida de 10 a 19 anos. 

Aproximadamente 18% da população nacional tem entre 10 e 20 anos, sendo 

quase 9% dessa parcela composta por mulheres, isto é, aproximadamente 17 

milhões (BRASIL, 2010). 

A adolescência é um período de importantes mudanças físicas, fisiológicas, 

emocionais, intelectuais e sociais. A gestação, que também proporciona tais 

alterações, em concomitância com a adolescência, gera sobrecarga física e psíquica 

aumentando a exposição a agravos materno-fetal e psicossocial (BRASIL, 2006). 

Aproximadamente 14 milhões de adolescentes têm filhos anualmente, o que 

representa mais de 10% dos nascimentos no mundo (WHO, 2006). 

A taxa de gravidez na adolescência apresentou queda de 20% no país, entre 

2003 e 2009. Esta tendência de queda vem sendo verificada desde o início da 

década (UNICEF, 2011). 

A figura 1 demonstra com números absolutos a queda de partos em 

adolescentes no período de 2000 a 2009 em todo o território nacional. 

A tabela 1 demonstra a queda na variação percentual de partos em 

adolescentes no período de 2000 a 2009, por estados da federação. 
FIGURA 1: NÚMERO DE PARTOS DE ADOLESCENTES NA DÉCADA PASSADA EM 
TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 

 

Fonte: portal.saude.gov.br. Publicado em 08/03/2010. 
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TABELA 1: DISTRIBUIÇÃO DE PARTOS DE ADOLESCENTES POR UNIDADES DA 
FEDERAÇÃO 

Ano 
Faixa etária 

UF 

2000 
10a 19 

 

2005 
10a 19 

2009 
10a 19 

Taxa de variação 
no período de 
2000 a 2009 

Acre 4.452 3.338 3.670 -17,57% 
Alagoas 15.952 15.287 11.546 -27,62% 
Amapá 3.532 2.880 2.622 -25,76% 
Amazonas 16.687 16.049 13.057 -21,75% 
Bahia 66.782 55.333 38.823 -41,87% 
Ceará 35.120 30.442 23.314 -33,62% 
Distrito Federal 12.020 6.786 7.342 -38,92% 
Espírito Santo 11.761 9.666 7.600 -35,38% 
Goiás 17.215 15.470 9.471 -44,98% 
Maranhão 36.565 33.050 23.700 -35,18% 
Mato G. do Sul 10.616 9.296 7.455 -29,78% 
Mato Grosso 12.261 11.810 8.524 -30,48% 
Minas Gerais 59.071 47.809 37.325 -36,81% 
Pará 38.859 40.242 31.928 -17,84% 
Paraíba 14.964 14.035 10.545 -29,53% 
Paraná 34.522 26.757 22.144 -35,86% 
Pernambuco 39.183 32.981 26.419 -32,58% 
Piauí 17.615 13.778 9.951 -43,51% 
Rio de Janeiro 45.917 32.487 23.169 -49,54% 
Rio G.do Norte 13.534 12.280 8.599 -36,46% 
Rio G.do Sul 30.267 23.345 17.837 -41,07% 
Rondônia 7.351 4.881 3.621 -50,74% 
Roraima 1.069 1.835 1.710 59,96% 
Santa Catarina 16.741 13.575 11.800 -29,51% 
São Paulo 100.494 84.503 70.307 -30,04% 
Sergipe 9.342 7.679 6.139 -34,29% 
Tocantins 7.466 6.947 5.438 -27,16% 
Total 679.358 572.541 444.056 -34,64% 
Fonte: portal.saude.gov.br. Publicado em 08/03/2010. 

 

Em 2009, foram realizados mais de quatrocentos mil partos de mães na faixa 

etária de 10 a 19 anos na rede pública de saúde em todo o território nacional e 

23.169 partos nesta faixa etária, no estado do Rio de Janeiro. O número de nascidos 

vivos de mães adolescentes no SUS correspondeu a aproximadamente 25% do total 

de nascimentos. Desses, 36% se deram por cesarianas (BRASIL, 2009). 

Segundo O IDB de 2011, o Brasil teve uma proporção de 19,31% de nascidos 

vivos de mães adolescentes em 2010, no Estado do rio de Janeiro esta proporção 

foi de 17,78% (BRASIL, 2011). 

Observa-se com esses dados que há um decréscimo gradativo na taxa de 

gravidez na adolescência, muito embora estes números ainda sejam 

significativamente elevados. 
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4.2 ASPECTOS RELACIONADOS À FORMAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE O 

PARTO 

 

O fato de muitas mulheres não ter suas expectativas confirmadas no parto se 

deve a carência de informações sobre o assunto e à falta de preparo adequado para 

o momento do nascimento (COSTA et al., 2004).  

A ansiedade aumenta com as proximidades do parto, principalmente com 

relação ao temor a este momento e associado ao surgimento de dor e outros sinais 

e sintomas. Neste momento é sobremaneira importante a atuação do profissional de 

saúde fornecendo orientações prévias da evolução para o parto detalhando os sinais 

e sintomas como contração, dilatação, perda do tampão mucoso, rompimento das 

membranas. Bem como a importante atuação para incentivo e encorajamento ao 

parto normal, explicando suas vantagens e redução de cesarianas desnecessárias 

(BRASIL, 2006). 

O acolhimento por parte dos profissionais de saúde para com o paciente é o 

primeiro passo para uma efetiva transferência de conhecimento. São práticas 

acolhedoras: a apresentação nominal, a chamada pelo nome, esclarecimento sobre 

os procedimentos a serem realizados, escuta com atenção, respeito ao anonimato, 

permissão ao acompanhante, entre outras (BRASIL, 2006). 

Os principais fatores que influenciam a preferência pela via de parto no início 

da gestação são o temor do parto normal e da cesariana, o conhecimento sobre as 

formas de parto, contexto cultural, crenças e valores, os familiares e o companheiro 

(LEAL et al., 2007).  

Nos últimos 15 anos observou-se aumento da cobertura do pré-natal e do 

número de consultas por gestantes (BRASIL, 2009). Especula-se que com mais 

consultas há maior oportunidade de promoção de saúde e transmissão de 

conhecimento, e com sua progressão mais informações sobre o parto possam ser 

adquiridas pelas gestantes. 

A assistência pré-natal bem estruturada com campanhas educativas que 

disponibilizem informações de fácil compreensão sobre as vantagens e 

desvantagens dos diferentes tipos de parto, métodos de analgesia, poderia 

fortalecer sentimentos de segurança e confiança nas gestantes (LEAL et al., 2007; 

MELCHIORI et al., 2009). 
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Aumentar o conhecimento das mulheres sobre vantagens e desvantagens, os 

riscos para mãe e a criança, de cada forma de parto pode ser uma boa estratégia 

para reverter esse quadro de cesarianas, a priori, desnecessárias (LEAL et al., 

2007). 

A divergência de relatos entre médicos e gestantes sobre os sentimentos e 

preferência da forma de parto sugere deficiência na transmissão de informações no 

pré-natal e no desenrolar da gravidez (LEAL et al., 2007; MELCHIORI et al., 2009). 

Justamente, por entender que o parto normal traz menor risco de infecções e 

complicações para as puérperas dentre outros pontos positivos, o Ministério da 

Saúde no Brasil vem tentando por meio de campanhas, programas e portarias 

incentivar o parto normal (BRASIL, 2000). No entanto, apesar dos esforços 

envidados, os índices de cesáreas no Brasil permanecem crescentes (BRASIL, 

1994; BRASIL, 2009). 

Pereira et al. (2011) acreditam que o medo da dor no trabalho de parto é a 

principal justificativa para o desejo pela cesárea. O que demonstra a carência de 

esclarecimento às gestantes, pois, as contrações têm extrema importância para 

adaptação e bem-estar do bebê. Em sua pesquisa qualitativa, notaram que a maioria 

das entrevistadas não sabiam da importância das contrações uterinas para 

promover a maturidade do recém nascido. 

Almeida et al. (2012) também observaram em seu estudo a carência de 

informações sobre a dor do parto normal relatada pelas participantes e que a equipe 

profissional assistente não deu importância significativa a estas orientações. 

Ressaltaram ainda, que as orientações educativas no pré-natal poderiam promover 

sensação de segurança e otimismo em relação ao parto e à dor pelas participantes. 

Domingues et al. (2012) observaram que as informações mais transmitidas 

foram, sobre a importância de levar o cartão de pré-natal para a maternidade no 

momento do parto, seguida pelas informações sobre sinais de início do trabalho de 

parto e direito a um acompanhante durante a internação. Apontaram carência de 

informações sobre o parto e sobre a vinculação da maternidade de destino entre as 

mulheres entrevistadas. Observaram associação entre número de consultas e 

orientação em relação ao parto, ou seja, quanto maior o número de consultas ao 

pré-natal, maior seria a formação de conhecimento. Apontaram insuficiência da 

assistência ao pré-natal na rede do SUS no Rio de Janeiro.  
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Estudos recentes observaram que a assistência pré-natal nos moldes atuais 

não garante a formação do conhecimento sobre o processo parturitivo (VIEIRA et al., 

2011; ALMEIDA et al., 2012). 

 
 

4.2.1 Programa de humanização do pré natal e nascimento (PHPN) 
 

O Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN), foi 

instituído pelo Ministério da Saúde, através da Portaria/GM nº 569, publicada em 01 

de junho de 2000. Foi elaborado para atender às necessidades de atenção 

específicas às gestantes, ao recém-nascido e à mulher no período pós-parto 

(BRASIL, 2000b). 

Busca reduzir a mortalidade materna e perinatal, melhorar o acesso, a 

cobertura e a qualidade da assistência pré-natal e ampliar ações já estabelecidas 

para assistência à gestação de alto-risco, projeto de capacitação de parteiras 

tradicionais, financiamento de cursos de especialização e o investimento em 

unidades hospitalares (BRASIL, 2000b). 

O programa está estruturado sobre os princípios: captação precoce e acesso 

a atendimento na gestação parto e puerpério, ações educativas, vinculação da 

gestante à maternidade, assistência humanizada ao parto e puerpério, assistência 

humanizada ao recém-nascido (BRASIL, 2000b). 

O PHPN resgata o protagonismo da mulher no parto, de forma a garantir o 

parto como processo natural e a saúde da mãe e filho, com o mínimo possível de 

intervenção. Eficácia, segurança dos procedimentos obstétricos e qualidade da 

assistência formam os pilares da humanização. Procedimentos necessário para 

garantir o direito a satisfação da mulher no parto como experiência prazerosa 

(BRASIL, 2000b). 

Em 2006 o Ministério da Saúde publicou o Manual Técnico do Pré-Natal e 

puerpério aplicando princípios de humanização e recomendações da OMS. O 

manual preconiza que o pré-natal deve ter inicio no primeiro trimestre, o mais 

precoce possível, com o mínimo de seis consultas. Em relação ao parto, os aspectos 

educativos a serem abordados destacam-se: medos e fantasias em relação a este, 

sinais de alerta, sinais e sintomas do parto, preparo para o parto, orientações e 

incentivo ao parto normal, apoio às mulheres que não puderem realizar o parto 
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normal, incentivo ao protagonismo da mulher, benefícios legais – direito ao 

acompanhante, importância da participação do pai (BRASIL, 2006).  

 

 

4.3 O PARTO: EXPECTATIVAS E VIVÊNCIAS 

  

A associação do parto à dor é tão remota que a Bíblia Sagrada, faz referência 

em algumas passagens, como no livro de Gênesis (3,16): “multiplicarei os 

sofrimentos do teu parto; darás a luz com dores”. Também no livro de Isaías (51,1): 

“Alegra-te, ó estéril, que não davas à luz; rejubila e canta, tu que não tinhas dores de 

parto”, ainda em Isaías (21,3) “Eis por que cheios meus quadris de dor, convulsões 

me tomam como convulsões de parturiente; estou tão confuso que não consigo 

ouvir, estou tão fora de mim que não consigo ver”. 

Na espécie humana, diferente dos outros animais, o momento do parto é 

acompanhado de demoradas contrações uterinas que têm a importante função de 

estimular o corpo do feto a fim de ativar os sistemas de manutenção que passarão a 

funcionar a partir do nascimento; ou seja, o trabalho de parto prepara o organismo 

do bebê para o funcionamento pós-natal (MONTAGU, 1988).  

Com tantas alusões que chegam ao grau de assustadoras, forma-se 

culturalmente no imaginário da maior parte das mulheres que a experiência do parto 

se dará de forma sofrível e traumática (OLIVEIRA et al., 2002; GRIBOSKI et al., 

2006). De fato, é comum entre as gestantes a declaração de sentimentos de medo, 

receio e temor diante do momento do parto (LEAL et al., 2007; MELCHIORI et al., 

2009; MEGA, 2010).  

Parir no século XX era caracterizado como perigoso, como uma doença a ser 

medicada por intervenções terapêuticas ou prevenida com uma cesárea (DINIZ; 

DUARTE, 2004). 

A partir do século XX as taxas de cesárea vêm aumentando em todo o mundo 

com a premissa de redução da morbidade materna em sua realização em virtude de 

aprimoramentos da técnica cirúrgica, disponibilidade da terapêutica com antibióticos, 

anestésicos e hemoterapia (DINIZ; DUARTE, 2004; MATIAS et al., 2007). Porém o 

uso abusivo desta tecnologia sem critérios pode aumentar riscos e sofrimentos além 

de submeter as gestantes aos interesses das instituições e dos profissionais de 

saúde (DINIZ; DUARTE, 2004).  
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A taxa de partos cesáreos tem crescido no Brasil nas últimas décadas 

(BRASIL, 1994; BRASIL, 2009) e vêm aumentando continuamente. Nos anos 2000 e 

2009, correspondeu a 38% e 50,1%, respectivamente, a despeito da determinação 

do Pacto para a Redução das Taxas de Cesarianas para 25%, firmado entre as 

administrações estaduais e o MS, no ano de 2000 através da portaria 466 de 14 de 

junho de 2000 (BRASIL, 2000). 

Dados recentes informam que, na rede privada, esse procedimento atinge 

mais de 80% das gestantes (ANS, 2010). Na região sudeste em 2009 a taxa de 

cesarianas representou 56,8% (BRASIL, 2009). Ambos muito além dos 25% 

recomendados pelo Ministério da Saúde e dos 15% pela OMS (WHO, 1985).  

Estudos recentes mostram um contraste entre os índices progressivos de 

cesarianas no país e a preferência das mulheres que é relatada na maioria pelo 

parto normal (FAÚNDES et al., 2004; LEAL et al., 2007; MELCHIORI et al., 2009). 

Leal et al. (2007) encontraram Inclusive nas instituições privadas uma porcentagem 

de 70% das mulheres com preferência inicial pelo parto normal; sendo 80% nas 

primíparas e grande parte destas foram submetidas a parto cesáreo a despeito da 

preferência inicial.  

Faúndes et al. (2004) notaram uma discrepância entre a declaração dos 

médicos sobre a percepção das opinião das mulheres e o que estas de fato 

relataram como preferências e justificativas. Os médicos que acreditavam na 

predileção feminina pela cesárea, enquanto a preferência majoritária das mulheres 

foi pelo parto normal. Os motivos para a preferência da forma de parto também 

divergiram totalmente em relação a percepção dos médicos e a opinião manifestada 

pelas mulheres. Os autores deduziram que a principal razão apontada pelos 

médicos para o aumento da realização de cesáreas, que seria respeitar a vontade 

das mulheres, não teve sustentação nos fatos. 

O parto é o momento de maior desafio para a gestante; é nesta hora que 

mostrará a sociedade o resultado de ter gerado e parido um novo ser, independente 

de eventuais agruras da parturição (LOPES et al., 2005). Por outro lado, o ato 

poderá trazer consequências psicológicas, sociais, emocionais significativas, já que 

esta deixará de ser filha e assumirá o status de mãe.  

A parturição tende a exacerbar a ansiedade ao surgirem sentimentos 

fantasmagóricos em relação principalmente a imprevisibilidade deste momento.  
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A experiência deste fenômeno marca intensamente a vida destas mulheres 

com lembranças boas ou ruins (LOPES et al., 2005). O parto é o instante em que as 

emoções que permearam a gestante por meses passam ao tom de realidade 

condizendo ou não com suas fantasias (MARIN et al., 2009). 

Bonfante et al. (2009) observaram em Tubarão, SC uma prevalência de 

61,3% de cesáreas numa instituição pública e 100% numa clínica privada – destas 

73% foram “a pedido”. As principais justificativas para cesárea por indicação médica 

na instituição pública foram: não progressão da dilatação, presença de cesárea 

prévia, sofrimento fetal agudo e apresentação pélvica, em ordem decrescente de 

frequência. 93% das mulheres da clínica privada e 71,4% da pública justificaram a 

preferência pelo parto cirúrgico por medo da dor do parto normal. 

Melchiori et al. (2009), através de estudo de natureza qualitativa, investigaram 

a preferência pela forma de parto em 40 gestantes primigestas. A maioria declarou o 

desejo pelo parto vaginal em virtude da rápida recuperação e por acreditarem que 

seria melhor para elas e/ou para os bebês. A minoria que preferiu o parto o parto 

operatório justificaram a escolha por crença de ser um parto indolor e com menor 

sofrimento para a mãe e a criança e por seguir a indicação médica. Esta escolha foi 

influenciada pelos familiares em destaque a mãe e amigas/conhecidas e em menor 

parcela informações/indicações médicas e meios de comunicação. A maioria das 

primigestas optou pelo parto vaginal, provavelmente eram mulheres que foram 

sensibilizadas por informações positivas sobre este tipo de parto por pessoas do 

convívio próximo e não por terem recebido informações no pré-natal. Os autores 

entenderam que desta forma seria extremamente importante que os profissionais de 

saúde fizessem campanhas de esclarecimento sobre as vantagens e desvantagens 

dos tipos de parto. 

Bruzadeli et al. (2010) em um estudo com 150 adultas e 50 adolescentes em 

São José do Rio Preto – SP observou uma prevalência de “cesáreas a pedido” de 

41,9% nas adolescentes e 43,3% nas adultas. Estas mulheres demonstraram 

perceber o procedimento cirúrgico como um bem de consumo que pode ser 

adquirido. Para Leal et al. (2007), com a vulgarização da cesariana, as mulheres 

encaram com normalidade a realização de tantas cirurgias; e abandonam o desejo 

inicial de um parto vaginal, aceitando o procedimento cirúrgico. Ainda a definição da 

via de parto se dá por meio de uma relação de poder entre médico e paciente, na 

qual prevalece a decisão médica. 
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O momento do parto é cercado por expectativas que são geradas 

principalmente pelas vivências da mulher, influência família, acesso a informações e 

assistência por profissionais de saúde durante o pré-natal (BRUZADELI, 2010). 

Gomes et al. (2011) através de pesquisa qualitativa, realizada no Hospital 

Universitário do Rio Grande com gestantes adolescentes, relataram que a criação 

das expectativas destas são fortemente influenciadas pelos familiares, vizinhos e 

amigos.  

A breve revisão da literatura apresentada mostra a importância da informação 

para construção de expectativa, bem como a influência desta na vivência parturitiva. 

Esta pesquisa almejou debater sobre conhecimento (informação), expectativa e 

vivência do parto nas primigestas. 
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5 METODOLOGIA 

 

 

5.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Foi realizado uma pesquisa de natureza transversal, observacional, de base 

populacional. Foram colhidos dados primários por meio de um questionário semi-

estruturado. Foram entrevistas puérperas primigestas, cujos partos ocorreram em 

duas maternidades públicas no município do Rio de Janeiro, no período de outubro 

de 2012 a janeiro de 2013. 

 

 

5.2 CAMPO DE ESTUDO 

  

A pesquisa foi realizada no município do Rio de Janeiro, capital do estado 

homônimo, segunda maior metrópole e segundo maior PIB do país. A cidade se 

localiza na margem ocidental da baia da Guanabara, se estendendo até a Restinga 

da Marambaia, com um litoral de 197 km. A área da unidade territorial é de 

1.200,278 km (BRASIL, 2010). 

Segundo o censo de 2010 (IBGE) a população habitante do Rio de Janeiro 

era de 6.320.446 e com estimativa de 6.390.290 para o ano de 2012, com 100% de 

população urbana. As mulheres representavam cerca de 50%, 3.360.629 em 

números absolutos. Densidade demográfica de 5.265,81 (hab/km2). A distribuição 

étnica foi: brancos 53,6%, pardos 33,3%, pretos 12,3% e amarelos ou indígenas 

0,5% (BRASIL, 2010). 

O número total de estabelecimentos de saúde totalmente públicos em 2009 

eram 189. Sendo, 32 da esfera federal, 43 estaduais e 114 municipais. Possuía 52 

estabelecimentos de atendimento a obstetrícia. Possuía 257 estabelecimentos 

conveniados ao SUS (BRASIL, 2010). 

Em 2009 no município do Rio de Janeiro a taxa bruta de natalidade do foi de 

11,9, o segundo menor índice do país e o índice de mortalidade infantil foi de 18,3 

mortes/mil nascimentos, o décimo menor no país. A taxa de fecundidade foi de 1,63 
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filhos por mulher, a vigésima sétima posição entre as unidades da federação 

(BRASIL, 2010). 

O Rio de Janeiro ocupou o quarto lugar no ranking do país com IDH de 0,832. 

E a taxa de analfabetismo foi de 4,4% em 2009 (BRASIL, 2010). 

O município do Rio de Janeiro possui grande contingente de Universidade e 

Institutos, responsáveis por parte expressiva da produção científica nacional. É 

portanto um ambiente propício para o desenvolvimento de pesquisas. 

A pesquisa foi realizada nas dependências de duas maternidades públicas, da 

esfera municipal (cenário 1 e cenário 2), visando maior numero de sujeitos e ao 

aumento da validade externa dos resultados. Os dados foram coletados 

concomitantemente. A pesquisadora colheu dados no cenário 1 pelas manhãs e no 

cenário 2 às tardes no período de outubro de 2012 a janeiro de 2013. 

Respeitou-se os mesmos critérios da pesquisa para os dois cenários. 

 
 
5.2.1 Cenário 1: Maternidade Oswaldo Nazareth 

 
Fonte: Google maps - Vista aérea da Maternidade Oswaldo Nazaré - Praça XV.  

 

A Maternidade Oswaldo Nazareth, Localizada na Praça XV de Novembro - 

Centro do Rio de Janeiro, concentra um porcentual expressivo de partos do 

Município do Rio de Janeiro. A escolha desse Hospital se deve ao mesmo ser uma 

importante referência de Maternidade pública do município. Segundo o DATASUS, a 

Maternidade Praça XV realiza mensalmente cerca de 500 partos/mês. 
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5.2.2 Cenário 2: Maternidade Leila Diniz 

 

 

A Maternidade Municipal Leila Diniz, Localizada na Barra da Tijuca - Zona 

Oeste, concentra um porcentual expressivo de partos do Município do Rio de 

Janeiro. A escolha desse Hospital se deve ao mesmo ser considerado uma 

importante referência de maternidade pública da cidade do Rio de Janeiro, 

acolhendo gestação de alto e de baixo risco, incluindo um grande contingente de 

grávidas adolescentes. A opção pelo serviço público se justifica pela maior 

proporção de adolescentes parturientes no serviço público em relação ao privado. 

Esta maternidade realiza mensalmente cerca de 500 partos/mês. 

 

 

5.3 POPULAÇÃO E AMOSTRAGEM DO ESTUDO 

 

O universo da pesquisa foi constituído por puérperas primigestas 

adolescentes e adultas (faixa etária de 14 a 45 anos), independente de classe 

econômica, social, racial, religiosa, que estavam nas enfermarias de pós parto das 

maternidades Oswaldo Nazareth e Leila Diniz no período de outubro de 2012 a 

janeiro de 2013. 

A amostragem foi por acessibilidade. Não houve limitação do número de 

participantes. O tamanho da amostra almejado foi de no mínimo 300 sujeitos. 150 no 

cenário 1 e 150 no cenário 2. 

Na seleção da amostra foram considerados indivíduos que respeitavam os 

critérios de inclusão e exclusão. 

  



33 

5.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

  

Foram incluídas nesta investigação puérperas primigestas hígidas, de 

gestação a termo, com recém nascido vivo e saudável, independente de idade, raça, 

religião e condição econômico-social cujos partos ocorreram sem complicações nas 

duas maternidades selecionadas. 

 

 

5.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

  

Foram excluídas do presente estudo, puérperas de gestação pré-termo, com 

histórico de gestação de alto risco ou partos complicados.  

Não participaram mulheres que apresentavam distúrbio cognitivo de qualquer 

natureza.  

 

 

5.6 ESTUDO PILOTO 

 

Foi realizado um estudo piloto na primeira semana do estudo, nos dois 

cenários, ao mesmo tempo, após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro.  

A amostragem foi por acessibilidade. Na seleção da amostra foram 

considerados indivíduos que respeitavam os critérios de inclusão e exclusão. 

A amostra foi constituída de 30 participantes, 15 em cada cenário, que 

receberam informações sobre o estudo piloto e foram orientadas através de Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido elaborado especificamente para esta etapa. 

Foi utilizado o mesmo questionário elaborado para a pesquisa. Respeitou-se 

o sigilo e anonimato.  

Estes dados foram contabilizados para os resultados. 
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5.7 FONTES DE INFORMAÇÃO 

 

Foi utilizado como instrumento de pesquisa um questionário semi-estruturado 

elaborado pelos pesquisadores, visando responder os objetivos do estudo. O 

questionário foi testado, através de um estudo piloto. Possui 40 perguntas, 

englobando temas como: informações do pré-natal, expectativas ao parto, 

preferências com relação à via de parto e vivência do parto, entre outras questões. 

(APÊNDICE 6).  

O instrumento de coleta de dados (APÊNDICE 6) foi elaborado em três blocos 

de perguntas a saber:  

Bloco 1: Identificação de variáveis sócio-demográficas: nome, idade, 

escolaridade, profissão; 

Bloco 2: Informações prévias sobre o parto durante a gestação: perguntas 

relativas à gestação: se havia realizado pré-natal ou não durante a gestação, qual 

idade gestacional ao início do pré-natal, número de consultas do pré-natal, local de 

realização, se recebeu informações sobre os tipos de parto, se foi indicado algum 

tipo de parto durante o pré-natal; 

Bloco 3: Informações sobre o parto realizado: perguntas com opções de 

respostas sobre: se o parto realizado foi o desejado; o que mais gostou do parto que 

acabou de ter (aspectos positivos); o que menos gostou do parto que acabou de ter 

(aspectos negativos); se gostaria de ter numa próxima gravidez o mesmo tipo de 

parto. 

As entrevistas foram realizadas com as puérperas internadas nas enfermarias 

de pós parto das duas maternidades.  

Após a ciência e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido 

(APÊNDICES 2, 3, 4 e 5), e preenchimento do questionário, os mesmos foram 

depositados em uma urna lacrada, respeitando o sigilo e o anonimato das 

participantes. 

Este material será guardado por 5 anos com o pesquisador e após este 

período serão destruídos e incinerados.  
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5.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

No primeiro momento, os dados extraídos das entrevistas da amostra 

estudada foram tabulados no software Excel (Microsoft®) e analisados no software 

EPI – Info 8.0, do Centers for Disease Control and Prevention (EPI INFO, 2000), 

onde se obteve prevalências, médias e proporções das principais variáveis 

relacionadas ao tema, e foram exibidos através da criação de tabelas.  

No segundo momento, realizou-se análises bivariadas (tabela 2 x 2) entre as 

variáveis estudadas; considerando-se como independente, as variáveis relacionadas 

a orientações, expectativas e vivências e como variável dependente, os dois grupos 

divididos segundo a faixa etária (adolescentes e não adolescentes).     

Foram utilizados testes apropriados (qui quadrado (x2) ou Fisher) para testar a 

hipótese de homogeneidade de proporções, em um nível de significância de 5%.  
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6 ASPECTOS DE NATUREZA ÉTICA 

 

Foram elaborados pelos participantes da pesquisa Termos de 

Consentimentos Livre e Esclarecidos, com textos específicos para menores de 18 

anos e para a fase de projeto piloto, nos moldes exigidos pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro e do 

Comitê de Ética da Universidade Estácio de Sá (APÊNDICES 1, 2, 3, 4 e 5). 

O foi projeto foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa da Secretaria 

Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro (APÊNDICE 1) e da 

Universidade Estácio de Sá. 

As participantes participaram espontaneamente, foram orientadas sobre a 

pesquisa e foram respondidas aos questionamentos.  

Os dados da pesquisa foram devidamente protegidos, depositados em uma 

urna lacrada, para respeitar o sigilo e o anonimato das participantes. 

Os questionários ficarão em posse do pesquisador por 5 anos e após este 

período serão destruídos e incinerados.  
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7 RESULTADOS 

 

Foram entrevistadas 308 puérperas de primeira gravidez (primíparas) 

assistidas em duas maternidades públicas do município do Rio de Janeiro, no 

período de outubro de 2012 a janeiro de 2013. 

A idade variou entre 14 e 44 anos, com a proporção de 154 (50%) 

adolescentes e 154 (50%) adultas. 

Das entrevistadas, 2 (0,6%) informaram não ser alfabetizadas, 130 (42,2%) 

estudaram até o ensino fundamental, 166 (53,9%) tinham nível médio e 10 (3,2%) 

ensino superior. 

Em relação ao estado civil, 64,8% (199) puérperas referiram possuir 

companheiro (categoria esta que abrange puérperas casadas ou que vivem em 

união estável) e 35,2% (108) informaram não ter companheiro, sendo incluídas 

nesta categoria puérperas solteiras, separadas/divorciadas e viúvas.  

A etnia foi classificada em duas categorias, branca e não-branca. As mulheres 

de etnia negra, parda ou indígena foram classificadas como não-brancas. A etnia foi 

auto referida pelas entrevistadas. Houve predomínio de mulheres não-brancas, 233 

(76,4%). 72 (23,6%) puérperas se auto referiram como brancas. 

A tabela 2 mostra a distribuição da amostra segundo dados sócio 

demográficos. 
TABELA 2: DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA SEGUNDO ASPECTOS 
SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

Em relação ao pré-natal, observou-se que quase todas as entrevistadas 

(99%) 307 mulheres o fizeram. Estas realizaram uma média de 7,5 consultas por 

mulher, variando entre 1 e 20 consultas. As consultas foram iniciadas em diferentes 

momentos da gestação, sendo que a grande maioria iniciou o pré-natal no primeiro 

Variáveis Adolescentes 
n(%) 

Adultas 
n(%) 

Total 
n(%) 

Escolaridade    
Não alfabetizadas 2(1,3%) 0(0,0) 2(0,6%) 
Fundamental 100(64,9%) 30(19,5%) 130(42,2%) 
Ensino Médio 52(33,8%) 114(74%) 166(53,9%) 
Ensino Superior 0(0,0) 10( 6,5%) 10(3,2%) 
Estado Civil    
Casada/Vive com companheiro 84(54,9%) 115(74,7%) 199(64,8%) 
Solteira/Separada/Divorciada 69(45,1%) 39(25,3%) 108(35,2%) 
Cor ou Raça    
Branca 35(22,9%) 37(24,3%) 72(23,6%) 
Não Branca 118(77,1%) 115(75,7%) 233(76,4%) 
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trimestre 70% (138) das puérperas, 26,7% (81) começou no segundo trimestre e 

apenas 3,3% (10) entrevistadas iniciaram no terceiro trimestre gestacional. Estes 

dados estão detalhados na tabela 3. 

Com relação ao local, 189 mulheres (61,4%) realizaram o acompanhamento 

pré-natal em Posto de Saúde, 52 entrevistadas (16,9%) o fizeram em Hospital 

Público, 49 (15,9%) em PSFs, 13 (4,2%) em serviços particulares, 4 (1,3%) em 

outros serviços e apenas uma não fez pré-natal. 

Quanto ao acolhimento, 285 (93,4%) primigestas se sentiram acolhidas, 

enquanto 20 (6,6%) não se sentiram acolhidas no pré-natal. 

Das mulheres entrevistadas no pós-parto de seu primeiro filho, quando 

interrogadas se o médico do pré-natal incentivou algum tipo de parto, 173 mulheres 

(57,5%) não receberam indicação e 128 mulheres (42,5%) receberam algum tipo de 

indicação durante o pré-natal. Das mulheres que tiveram algum tipo de indicação, 

108 mulheres (80,6%) tiveram indicação de parto vaginal e 26 (19,4%) receberam 

sugestão de parto cesáreo (TABELA 3). 
TABELA 3: DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA SEGUNDO DADOS DE ASSISTÊNCIA AO 
PRÉ-NATAL  

Variáveis Adolescentes 
n (%) 

Adultas 
n (%) p 

Início do pré-natal    
Primeiro Trimestre 96(64,5%) 115(75,1%)  
Segundo Trimestre 45(30,3%) 36(23,6%)  
Terceiro Trimestre 8(5,4%) 2(1,3%)  
Número de consultas no pré-natal    
< 6consultas 30(20,6%) 18(11,9%)  
≥ 6 consultas 115(79,4%) 135(88,1%)  
Sentiu-se acolhida no pré-natal    
Sim 143(93,5%) 142(93,4%) 0,5851 
Não 10(6,5%) 10(6,6%) 0,5851 
Participou de grupo de orientação a 
gestante 

   

Sim 50(32,7%) 51(33,8%) 0,4677 
Não 103(67,3%) 100(66,2%) 0,4677 
Informação de qual maternidade 
procurar 

   

Sim 129(88,4%) 133(89,9%) 0,4098 
Não 17(11,6%) 15(10,1%) 0,4098 
Médico pré-natal sugeriu tipo de parto    
Sim 68(45%) 60(40%) 0,2217 
Não 83(55%) 90(60%) 0,2217 
Qual?    
Normal 56(77,8%) 52(83,9%) 0,2522 
Cesáreo 16(22,2%) 10(16,1%) 0,2522 

 

A maioria das entrevistadas 261 (84,7%) afirmaram ter recebido orientações 

sobre o parto, se sentir esclarecida 255 (83,3%) e ter acesso a informações sobre 
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vantagens (51,5%) e desvantagens (44,9%) de cada tipo de parto, como mostra a 

Tabela 4. Em relação ao profissional de saúde, 53% (148) das puérperas relataram 

que receberam esclarecimentos do médico, 47% (131), do enfermeiro, 5,4% (15) 

formam esclarecidas por agente comunitário de saúde e 2,5% (7) por outros 

profissionais de saúde. 

Ao indagarmos quanto ao acesso a informações sobre vantagens e 

desvantagens de cada tipo de parto, 117 mulheres (46,8%) apontaram que sua 

principal fonte de informação sobre o assunto o médico de pré-natal e para 27 

(10,8%) das entrevistadas foram outros profissionais de saúde. A segunda principal 

fonte de informações, citada por 86 entrevistadas (34,4%), envolve o conhecimento 

de senso comum, tal como o relato de outras mulheres amigas e da família que 

vivenciaram a experiência do parto. Para 14 mulheres (5,6%), o meio de 

conhecimento sobre o processo da parturição foi através de revistas, jornais, 

internet, televisão, vídeo e a igreja. 
TABELA 4: DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA SEGUNDO INFORMAÇÕES, 
ESCLARECIMENTOS E ORIENTAÇÕES SOBRE O PARTO  

Variáveis Adolescentes 
n (%) 

Adultas 
n (%) p 

Recebeu orientações sobre o parto    
Sim 131(85,1%) 130(84,4%) 0,5000 
Não 23(14,9%) 24(15,6%) 0,5000 
Sentiu-se esclarecida no pré-natal 
sobre o parto 

   

Sim 130(85,5%) 125(81,2%) 0,1924 
Não 22(14,5%) 29(18,8%) 0,1924 
Informações vantagens dos tipos de 
parto 

   

Sim 106(69,3%) 108(71,1%) 0,4157 
Não 47(30,7%) 44(28,9%) 0,4157 
Informações desvantagens dos 
tipos de parto 

   

Sim 91(60,3%) 95(63,3%) 0,3339 
Não 60(39,7%) 55(36,7%) 0,3339 
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Com relação aos fatores que influenciaram um desejo inicial por determinado 

tipo de parto, foram apontados como mais frequentes as informações sobre parto 

normal e cesariana em 54 (44,3%) adolescentes e em 57 (41,3%) adultas, as 

histórias de parto de famílias e amigas em 52 (42,6%) adolescentes e em 55 

(39,9%) adultas, o medo da cesariana em 29 (23,8%) adolescentes e em 32 (23,2%) 

adultas e o medo da dor do parto normal em 25 (20,5%) e em 21 (15,3%) adultas 

(TABELA 5). 
TABELA 5: DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA SEGUNDO OS FATORES QUE 
INFLUENCIARAM O DESEJO INICIAL EM RELAÇÃO AO TIPO DE PARTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao questionarmos sobre a preferência pelo tipo de parto no início da 

gestação, conforme mostra a tabela 6, 214 (70,6%) mulheres tinham preferência 

pelo parto vaginal, sendo 96 (62,7%) das 153 adolescentes e 118 (78,7%) das 150 

mulheres adultas. Houve predomínio da predileção pelo parto vaginal em todas as 

faixas etárias.  

Não tinham preferência por via de parto 47 (15,5%) das mulheres, das quais 

31 (20,3%) eram adolescentes e 16 (10,7%) adultas. 

Apenas 42 (13,9%) das 203 mulheres que responderam, desejavam ter parto 

cesáreo, sendo 26 (17%) das 153 adolescentes e 16 (10,7%) das 150 mulheres 

adultas. 

Das mulheres que preferiam o parto vaginal, 70 (64,8%) adolescentes e 80 

(69,6%) adultas, justificaram esta predileção pela recuperação mais rápida e fácil, 57 

(52,8%) adolescentes e 57 (49,6%) adultas por ser menos doloroso após o 

nascimento, 42 (38,9%) adolescentes e 48 (41,7%) adultas pela possibilidade de 

retornar a vida social, andar logo e sair do hospital e 29 (27,4%) adolescentes e 36 

(31,3%) adultas referiram ser melhor para o bebê (TABELA 8). 

Variáveis Adolescentes 
n(%) 

Adultas 
n(%) p 

As histórias de parto da sua família 
e/ou amigas 

52(42,6%) 55(39,9%) 0,4980 

As informações sobre parto normal e 
cesariana 

54(44,3%) 57(41,3%) 0,3609 

O seu tipo de trabalho 0(0%) 4(2,9%) 0,0777 
A preferência do seu parceiro pelo 
tipo de parto 

5(4,1%) 7(5,1%) 0,4775 

O medo da dor do parto normal 25(20,5%) 21(15,3%) 0,1781 
O medo de o parto normal alterar a 
sua vida sexual 

2(1,6%) 5(3,6%) 0,2771 

O medo da cesariana 29(23,8%) 32(23,2%) 0,5137 
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Das primigestas que desejavam o parto cesáreo, 28 (70%) adolescentes e 19 

(57,6%) justificaram a predileção em virtude de menos dor e sofrimento durante o 

parto, 7 (17,5%) adolescentes e 13 (39,4%) adultas por medo de passar a hora de o 

bebê nascer e entrar em sofrimento, 6 (54,5%) adolescentes e 28 (84,8%) adultas 

por medo do parto vaginal e 8 (20%) adolescentes e 6 (18,2%) adultas pela via 

cirúrgica ser mais rápida (TABELA 9). 

Quanto a preferência ao tipo de parto no final da gestação, conforme se 

observa na tabela 7, 202 (67,1%) das mulheres afirmaram a preferência pelo parto 

normal, sendo 98 (64,1%) de 153 adolescentes e 104 (70,3%) das 148 mulheres 

adultas. Houve pequena queda no percentual, porém, manteve-se predomínio pelo 

parto vaginal em todas as faixas etárias. O estrato sem preferência manteve-se com 

percentuais similares, 46 (15,3%) das mulheres não tinham predileção ao final da 

gestação, sendo 31 (20,3%) adolescentes e 15 (10,1%) adultas. 
TABELA 6: DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA SEGUNDO VARIÁVEIS DE PREFERÊNCIA 
AO TIPO DE PARTO NO INÍCIO DA GESTAÇÃO  

Tipo de Parto Adolescentes 
n(%) 

Adultas 
n(%) p 

Normal 96(62,7%) 118(78,7%) 0,0017 
Cesárea 26(17%) 16(10,7%) 0,0763 
Sem Preferência 31(20,3%) 16(10,7%) 0,0154 
 
 
TABELA 7: DISTRIBUIÇÃO AMOSTRA SEGUNDO VARIÁVEIS DE PREFERÊNCIA AO 
TIPO DE PARTO NO FINAL DA GESTAÇÃO  

Tipo de Parto Adolescentes 
n(%) 

Adultas 
n(%) p 

Normal 98(64,1%) 104(70,3%) 0,1526 
Cesário 24(15,7%) 29(19,6%) 0,2301 
Sem Preferência 31(20,3%) 15(10,1%) 0,0108 
 
 
TABELA 8: DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA SEGUNDO AS VARIÁVEIS ASSOCIADAS A 
PREFERÊNCIA AO PARTO NORMAL  

Variáveis de influência Adolescentes 
n(%) 

Adultas 
n(%) p 

Menos doloroso após o nascimento 57(52,8%) 57(49,6%) 0,3648 
Recuperação mais rápida e fácil da 
mulher 

70(64,8%) 80(69,6%) 0,2699 

Não deixa cicatriz na barriga 25(23,1%) 30(26,1%) 0,3622 
Possibilidade de retornar a vida 
social/andar logo/sair do hospital 

42(38,9%) 48(41,7%) 0,3833 

Poder se alimentar logo 22(20,6%) 23(20%) 0,5246 
Melhor para o bebê 29(27,4%) 36(31,3%) 0,3104 
Medo da anestesia  13 (12%) 24(21,1%) 0,0518 
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TABELA 9: DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA SEGUNDO AS VARIÁVEIS ASSOCIADAS A 
PREFERÊNCIA AO PARTO CESÁRIO 

Variáveis de influência Adolescentes 
n(%) 

Adultas 
n(%) p 

Medo dor/sofrimento durante o parto 28(70%) 19(57,6%) 0,1954 
Medo de retalhar os órgãos sexuais 3(7,5%) 2(6,1%) 0,5918 
É mais rápida 8 (20%) 6(18,2%) 0,5429 
Programar o dia do nascimento 0(0%) 5(15,2%) 0,0158 
Menos trabalhosa, mais cômoda para a mulher 2(5%) 3(9,1%) 0,4081 
Medo do parto vaginal  6(54,5%) 28(84,8%) 0,6186 
Parto vaginal pode afetar a vida sexual 0(0%) 0(0%) ------ 
Medo de passar da hora do beber nascer e entrar 
em sofrimento 

7(17,5%) 13(39,4%) 0,0340 

 

Em relação ao parto realizado, conforme se observa na tabela 10, o parto 

vaginal foi a via de parto final que ocorreu com maior frequência no grupo amostral 

total, em 164 (54,7%) mulheres e no grupo adolescente 93 (61,2%). No grupo das 

adultas houve discreta predominância de partos cesáreos 77 (52%) enquanto 

apenas 71 (48%) adultas realizaram parto normal. 136(45,3%) mulheres do total do 

grupo amostral realizaram parto cesáreo. Houve diferença estatisticamente 

significativa (p < 0,05) entre os dois grupos na variável parto realizado (p = 0,01). 

Mais da metade das adolescentes tiveram parto normal em contrapartida ao grupo 

de adultas que tiveram pouco mais da metade, parto cesariano. 
TABELA 10: DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA SEGUNDO OS TIPOS DE PARTO 
REALIZADOS  

Tipo de parto Adolescentes 
n(%) 

Adultas 
n(%) 

Total 
n(%) p 

Normal 93(61,2%) 71(48%) 164(54,7%) 0,0144 
Cesário  59(38,8%) 77(52%) 136(45,3%) 0,0144 

Total 152(50,7%) 148(49,3%) 300(100%) 0,0144 
 

Entre as 136 mulheres que tiveram parto cesáreo, 109 mulheres (79%) 

receberam informação sobre os motivos da realização da cesariana e 29 mulheres 

(21%) não receberam informação sobre motivo da cesariana. Dessas 109 mulheres 

que receberam informações dos motivos da cesariana, 85 (78%) receberam 

informações antes da realização da cesariana e 20 (18,3%) durante o ato cirúrgico e 

4 (3,7%) mulheres receberam informações depois de realizada a cesariana. 

Os motivos mais frequentes para indicação da cesariana por relato das 

entrevistadas foram: “falta de passagem” (desproporção céfalo-pélvica), (29,8%), 

Hipertensão arterial (13,1%), Bebê sentado/atravessado/distócia posição (12,1%), 

Sofrimento fetal/problemas com o bebe (10,2%), Oligodramnia/Adramnia (13,1%). 
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Os pontos positivos mais frequentes do parto realizado segundo as 

puérperas, como demonstra a tabela 11 foram: “meu filho está bem”, citado por 83 

(56,8%) adolescentes e 95 (64,6%) adultas, “não aconteceu nada de ruim comigo” 

apontado por 37 (25,7%) adolescentes e 44 (29,9%) adultas, “minha recuperação foi 

rápida” citado por 35 (24%) adolescentes e 36 (24,5%) adultas, “consegui perceber 

que sou forte” referido por 36 (24,8%) adolescentes e 39 (26,5%) adultas. 

Com relação aos aspectos negativos os mais frequentes do parto realizado 

segundo as puérperas, como demonstra a tabela 12 foram: “doeu muito” citado por 

73 (50,3%) adolescentes e 70 (47,3%) adultas, “demorou muito” relato por 22 

(15,2%) adolescentes e 24 (16,2%) adultas, “não foi o parto que sonhei” referido por 

14 (9,7%) adolescentes e 22 (14,9%) adultas, “me senti muito insegura” apontado 

por 16 (11%) adolescentes e 22 (14,9%) adultas. 
TABELA 11: DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA SEGUNDO AS VARIÁVEIS DE ASPECTOS 
POSITIVOS RELACIONADOS AO PARTO REALIZADO  

Variáveis de influência Adolescentes 
n(%) 

Adultas 
n(%) p 

Não senti dor 26(17,8%) 26(17,7%) 0,5499 
É o parto que eu sonhava 8(5,5%) 10(6,8%) 0,4101 
Minha recuperação foi rápida 35(24%) 36(24,5%) 0,5132 
Consegui perceber que sou forte 36(24,8%) 39(26,5%) 0,4212 
Meu filho está bem 83(56,8%) 95(64,6%) 0,1068 
Não aconteceu nada de ruim comigo 37(25,7%) 44(29,9%) 0,2497 
Recebi toda explicação de como seria 18(12,3%) 25(17%) 0,3268 
Senti-me segura 25(17,2%) 20(13,6%) 0,4061 
 

 
TABELA 12: DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA SEGUNDO AS VARIÁVEIS DE ASPECTOS 
NEGATIVOS RELACIONADOS AO PARTO REALIZADO 

Variáveis Adolescentes 
n(%) 

Adultas 
n(%) p 

Não sofri a dor do parto 9(6,2%) 12(8,1%) 0,3436 
Não foi o parto que sonhei 14(9,7%) 22(14,9%) 0,1187 
Doeu muito 73(50,3%) 70(47,3%) 0,3428 
Vou ficar com cicatriz 21(14,5%) 15(10,1%) 0,1697 
Fiquei com medo da anestesia 20(13,8%) 26(17,6%) 0,2337 
Demorou muito 22(15,2%) 24(16,2%) 0,4663 
Não me explicaram como seria 6(4,2%) 6(4,1%) 0,5961 
Senti-me muito insegura 16(11%) 22(14,9%) 0,2115 

 

Conforme se observa na tabela 13, dentre as entrevistadas, na amostra 191 

(66,3%) mulheres, sendo 103 (71,5%) adolescentes e 88 (61,1%) adultas afirmaram 

ter feito o parto idealizado. Embora nos dois grupos a maioria respondeu 

positivamente, observou-se diferença estatisticamente significativa entre os dois 

grupos, p = 0,04, o grupo adolescente apresentou porcentagem significativamente 
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maior de entrevistadas que responderam positivamente a questão. 97 (33,7%) 

puérperas relataram não ter feito o parto idealizado. 

Quando foi perguntado as mulheres do grupo amostral se teriam em uma 

próxima gravidez o mesmo tipo de parto, a maioria das adolescentes 98 (65,8%) 

respondeu que sim, em contrapartida, apenas 62 (41,9%) das adultas teriam o 

mesmo parto em uma futura gestação. Pode-se com este resultado inferir que as 

adolescentes gostaram mais, tiveram uma experiência melhor do parto realizado que 

as adultas com diferença estatisticamente significativa p = 0,00. 

Do grupo amostral total, 132 (44,4%) mães não passariam pelo mesmo tipo 

de parto mais uma vez, com a maioria de adultas. As mulheres que afirmaram não 

ter vontade de repetir o mesmo parto em uma próxima gravidez, as que se 

justificaram apontaram em maior frequência: não desejar mais filhos 22 (11,7%) 

entrevistadas, a recuperação demorada e dolorosa da cesárea 18 (9,6%) mulheres, 

a anestesia e os pontos da cesárea, 7 (3,7%) puérperas, a dor do parto normal 28 

(14,9%), entrevistadas, sofrimento 10 (5,4%) puérperas, medo 6 (3,3%)mulheres.  

Quanto à recomendação pelo mesmo tipo de parto, conforme demonstra a 

tabela 13, a maioria 204 (70,6%), afirmou que recomendaria o parto realizado a 

outras mulheres. As justificativas mais frequentes para esta recomendação foram a 

rapidez da recuperação, alívio rápido da dor e autonomia para cuidar de si própria e 

dos recém-nascidos bem como poder realizar os afazeres domésticos no parto 

normal. As entrevistadas que não recomendariam o mesmo tipo de parto 83 

mulheres (28,7%) sendo 36 (25,2%) adolescentes e 47 (32,2%) adultas, alegaram 

como principais motivos a recuperação demorada e dolorosa da cesárea, pontos da 

cesárea, sofrimento, dor e demora no parto normal. 

A tabela 13 também demonstra as frequências dos sentimentos relacionados 

ao parto realizado. 
TABELA 13: DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA SEGUNDO AS VARIÁVEIS DE ASPECTOS 
RELACIONADOS AO PARTO REALIZADO  

Variáveis Adolescentes 
n(%) 

Adultas 
n(%) p 

O parto realizado foi o idealizado 103(71,5%) 88(61,1%) 0,0403 
Teria o mesmo tipo de parto novamente 98(65,8%) 62(41,9%) 0,0000 
Recomendaria o parto realizado para outras mulheres 107(74,8%) 97(66,4%) 0,1410 
Sentimento relacionado ao parto realizado 
Satisfação 92(63%) 94(64,8%) 0,4207  
Insatisfação 3(2,1%) 4(2,8%) 0,4962 
Indiferença 12(8,2%) 6(4,1%) 0,1143 
Felicidade 37(25,3%) 34(23,4%) 0,4053 
Tristeza 1(0,7%) 3(1,4%) 0,3086 
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8 DISCUSSÃO 

 

Nas últimas décadas tem-se discutido muito a respeito da gravidez na 

adolescência, sobretudo as repercussões negativas vivenciadas nesta faixa etária. 

Este estudo fez um recorte nesta temática complexa para estudar especificamente 

aspectos relacionados ao parto. 

Neste capitulo, serão realçados aspectos sócio-demográficos, de 

acompanhamento pré-natal e psicossociais, de primigestas adolescentes e adultas. 

A despeito de nosso enfoque ser a gravidez na adolescência, serão debatidos os 

resultados de adolescentes e adultas, a fim de que, se possa discorrer sobre as 

diferenças entre os dois grupos de forma comparativa. 

Procurou-se então, através da correlação com outros resultados da literatura 

pertinente, descrever e discutir o grau de conhecimento, as expectativas e vivências 

da parturição em primigestas, bem como, avaliar possíveis diferenças nestes 

aspectos nas faixas etárias adolescente e adulta. 

O primeiro tema a ser debatido se refere aos aspectos de caracterização 

sócio demográfica da população estudada. 

A amostra de puérperas primigestas observada no nosso estudo nas 

maternidades Leila Diniz e Oswaldo Nazareth no período de outubro de 2012 a 

janeiro de 2013, foi composta por 308 mulheres. Encontrou-se uma proporção de 

154 adolescentes (50%) e 154 adultas (50%). 

A prevalência de partos em adolescentes (50%) na nossa pesquisa foi muito 

elevada, quando comparada com dados do IDB de 2011, que o Brasil teve uma 

taxa de 19,31% de nascidos vivos de mães adolescentes em 2010 e o Estado do rio 

de Janeiro de 17,78% (BRASIL, 2011). Entretanto, esta comparação não é válida, 

pois nossa base amostral foi composta por primigestas, o que, reduz a prevalência 

em adultas e aumenta em adolescentes. A despeito desta limitação ao se comparar, 

50% é uma taxa elevada. 

A quase totalidade das mulheres entrevistadas possuía algum grau de 

escolaridade, já que, 99,4% das entrevistadas frequentaram a escola, mais da 

metade chegou até o segundo grau e uma pequena parcela ao terceiro grau. Todas 

as adultas tinham algum grau de escolaridade e dentre as adolescentes, duas 

(1,3%) não sabiam ler e escrever. Há que se ressaltar que as adolescentes, se 
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encontram em idade escolar, onde a principal ocupação é estudantil e que em sua 

maioria não possuíam idade para estar na faculdade.  

Em 2008 o Ministério da Saúde publicou que a escolaridade com ao menos o 

ensino fundamental causa diferencial de comportamento significativo com relação à 

reprodução e à própria saúde da mulher. Este estudo por ser transversal, não é 

possível saber se as puérperas adolescentes continuarão os estudos. Estudos 

mostram que abandono das atividades escolares é considerada uma consequência 

marcante da maternidade precoce e que faz parte da realidade social em muitos 

países. Cunha et al. (2007) em seu estudo com adolescentes apontou que no brasil 

esta é uma grande precupação. 

Estudos têm mostrado que a gestação na adolescência leva à interrupção 

precoce da escolaridade, dificultando tanto a inserção futura da adolescente no 

mercado de trabalho, quanto à obtenção de emprego com melhor remuneração, 

gerando um processo de reprodução da pobreza. Gama et al. (2002) estudando 

puérperas no Município do Rio de Janeiro constataram que antecedentes de 

gravidez na adolescência, nas mulheres que se encontravam na faixa etária de 20 a 

34 anos, contribuiu ou até mesmo agravou as suas condições desfavoráveis de vida, 

quando comparadas às outras da mesma faixa etária e condição social. 

Observou-se quanto ao estado civil que a maioria das mulheres adolescentes 

e adultas afirmaram possuir companheiro, e o percentual de solteiras foi maior em 

adolescentes. Outros estudos também encontraram resultados similares (OLIVEIRA 

et al., 2010; TAVEIRA et al., 2012). Ressalta-se mais uma vez que metade da 

amostra foi composta por menores de 19 anos, e que nos dias atuais os casamentos 

se dão com idade mais avançada. A ocorrência de gravidez nesse momento, não se 

justifica a despeito de pouco mais de metade mas adolescentes possuírem um 

companheiro.  

Em relação a etnia houve predomínio de mulheres não brancas, resultado 

também observado em outras pesquisas (MEGA, 2010; SILVA, 2010). Gama et al. 

(2002) observou que 57,8% das puérperas adolescentes do Município do Rio de 

Janeiro apresentavam cor não branca. 

Os próximos resultados a serem discutidos referem-se a responder o primeiro 

objetivo da pesquisa que foi avaliar conhecimento sobre parto.  

Diversos autores apontam que o acesso a informações e esclarecimentos 

sobre o parto podem ser medidas adotadas para diminuir o sofrimento e o 
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desconforto durante o trabalho de parto (DOMINGUES et al., 2004; DAVIM et al., 

2009).   

Os componentes que se relacionam a construção da informação são o pré-

natal, profissionais de saúde, família, meios de comunicação como internet, 

televisão, revistas, jornais, vídeos, escola, igreja entre outros. Analisar-se-á cada um 

destes fatores. 

Sabe-se do valor da assistência pré-natal como fator protetor para a mãe e 

bebê. Estudos têm mostrado a associação entre um cuidado pré-natal adequado e 

um melhor resultado na gestação e no parto (GAMA et al., 2001). 

Ao se analisar as variáveis relacionadas à assistência pré-natal, observa-se 

que quase todas as mulheres entrevistadas (99%) o realizaram. Isto nos mostra um 

acesso elevado à assistência pré-natal. Este resultado também foi encontrado em 

outras pesquisas (LEAL et al., 2007; GONÇALVES et al., 2009; MEGA, 2010; SILVA 

et al., 2010; DOMINGUES et al., 2012; ANVERSA et al., 2012). 

Leal et al. (2004), apontou que a elevada cobertura do acompanhamento pré-

natal em um determinado Município não traduz especificamente que esteja sendo 

prestada assistência em qualidade adequada, bem como, transmissão de 

informações adequadas sobre o parto e puerpério durante o atendimento oferecido 

(LEAL et al., 2004). 

A grande maioria das gestantes iniciou o acompanhamento no primeiro 

trimestre e realizou no mínimo seis consultas de pré-natal, conforme preconizado 

pelo Ministério da Saúde em 2000. Nos últimos 15 anos houve aumento da 

cobertura pré-natal e no número de consultas por gestantes no Brasil. Em 2009, a 

taxa sem cobertura foi inferior a 2% (BRASIL, 2011). Resultados semelhantes foram 

encontrados em outros trabalhos (GONÇALVES et al., 2009; SILVA et al., 2010; 

DOMINGUES et al., 2012). 

Quanto ao pré-natal e número de consultas realizados em adolescentes e 

adultas, não se observou diferença estatisticamente significativa entre os grupos. 

Percebe-se com isto que o acesso aos serviços de saúde e a adesão ao pré-natal foi 

proporcional entre as duas faixas etárias. 

A adolescente que engravida, altera a ordem cronológica dos acontecimentos 

durante a vida, ditada pela sociedade, associa-se a este fator a imaturidade 

fisiológica e psicológica. Constitui-se então um panorama com condições favoráveis 

a experiências emocionalmente difíceis. A assistência pré-natal adequada pode ser 
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importante para oferecer suporte psicossocial para as dificuldades que as mães 

adolescentes possam experimentar.  

Segundo Anversa et al. (2012) o pré-natal é um momento ideal para 

desenvolver ações educativas, para a formação do conhecimento e o 

esclarecimento de dúvidas. O pré-natal é o momento adequado para transmitir 

orientações sobre o parto (VILARINHO et al., 2012). Estudos têm mostrado a 

associação entre uma boa assistência pré-natal e um melhor resultado na gestação, 

parto e vitalidade fetal (GAMA et al., 2001; ABREU, 2009).   

Quanto a percepção das mães adolescentes e adultas que efetuaram 

consultas pré-natal, ao serem questionadas sobre o acolhimento prestado durante o 

pré-natal, a grande maioria das mulheres, sem diferença estatisticamente 

significativa entre os dois grupos, se sentiu acolhida.  

O acolhimento é um dos pilares preconizados pelo Ministério da Saúde no 

Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN) instituído pelo 

Ministério da Saúde, através da Portaria/GM nº 569, de 01/06/2000, através do 

Programa de Humanização do parto e Nascimento em 2002. Também são princípios 

deste programa o acesso ao pré-natal com número mínimo de 6 consultas e início 

no primeiro trimestre, informação e acesso a maternidade para o momento do parto, 

realização de atividades educativas. 

Em relação a informação sobre qual maternidade procurar na hora do parto, 

nosso estudo observou que cerca de 90 % das mulheres, adolescentes e adultas, 

sem diferença estatisticamente significativa, sabiam qual maternidade procurar. A 

proporção encontrada no nosso estudo foi superior a observada por Domingues et 

al., 2012, em que apenas 60% das mulheres que receberam informação sobre qual 

maternidade procurar no momento do parto. 

A vinculação da gestante à maternidade na qual será realizado o seu parto é 

um direito das mulheres assistidas pelo SUS, garantido pela Lei nº 11.634 de 27 de 

dezembro de 2007, e tem como principal objetivo evitar a peregrinação das 

gestantes no momento da internação para assistência ao parto e segundo o 

Programa de Humanização do parto e Nascimento (2000), o conhecimento prévio da 

referência hospitalar pelas gestantes representa importante fator para promover 

segurança e confiança. 

Menos de 35% das gestantes adolescentes e adultas, sem diferença 

estatisticamente significativa, participaram de grupo de orientação a gestantes. 
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Anversa et al. (2012) também encontraram percentual baixo de participação no 

grupo de gestantes dentre as entrevistadas em seu estudo. 

A baixa adesão das gestantes a grupo de orientações pode demonstrar 

fragilidades na formação do conhecimento sobre o parto. 

Menos da metade das mulheres entrevistadas receberam indicação do tipo de 

parto pelo médico do pré-natal. Outros estudos também apontaram baixa taxa de 

orientações sobre o tipo de parto (TEDESCO et al., 2004; ANVERSA et al., 2012). 

Ao analisar esses resultados, podemos suspeitar que a maioria dos médicos do 

sistema público de saúde não sugere o tipo de parto no pré-natal.  

A baixa adesão ao grupo de gestantes neste e em outros estudos (ANVERSA 

et al., 2012) e a falta de indicação do tipo de parto pelo médico do pré natal, 

corroborada também por outros estudos (TEDESCO et al., 2004; ANVERSA et al., 

2012) sugerem falha na captação, orientações e informações às gestantes, pela 

equipe de saúde, durante o pré-natal.  

Melchiori et al. (2009) também concluíram em sua pesquisa, que há carência 

de orientação e esclarecimentos para as gestantes sobre questões relacionadas ao 

parto. 

Com estes achados, observa-se a importância de promover a sensibilização e 

capacitação dos profissionais para melhorar a captação e transmissão de 

orientações sobre o parto. O conhecimento dos fatores relacionados a parturição e 

de sobremaneira as informações relacionadas a via de parto propriamente dita, são 

de extrema importância para diminuir a insegurança e ansiedade das gestantes, 

além de proporcionar uma relação de confiança entre a paciente e os profissionais 

de saúde. Observa-se a necessidade de um olhar para a qualidade da assistência 

pré-natal integral e humanizada. 

Das gestantes que foram orientadas sobre a possível via de parto, a maioria 

teve indicação de parto vaginal, sugerindo que a maioria dos médicos das 

instituições públicas que sugerem algum tipo de parto, indicam o parto cesáreo 

apenas quando tem algum risco para mãe ou filho.  

Quanto às informações transmitidas no pré-natal, a maioria das entrevistadas, 

adolescentes e adultas, sem diferença estatisticamente significativa entre os grupos, 

afirmou ter recebido orientações sobre o parto, se sentir esclarecida e ter acesso a 

informações sobre vantagens e desvantagens de cada tipo de parto. Estes 

resultados são semelhantes aos encontrados por (LEAL et al., 2007). Vilarinho et al. 
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(2012) em sua pesquisa, encontrou resultados diferentes, observou que a maioria 

das adolescentes não foi orientada sobre as vantagens e desvantagens dos tipos de 

parto. 

Em relação ao profissional de saúde, as puérperas relataram que receberam 

esclarecimentos do profissional médico, seguido em frequência pelo profissional de 

enfermagem, em menor expressão foram esclarecidas por agente comunitário de 

saúde e outros profissionais de saúde. Resultados semelhantes também foram 

observados em outras pesquisas (MEGA, 2010; CERON et al., 2012). 

Ao indagarmos quanto ao acesso a informações sobre vantagens e 

desvantagens de cada tipo de parto, a maioria apontou que a principal fonte de 

informação sobre o assunto foi o profissional médico e para cerca de 1/3 das 

entrevistadas foram outros profissionais de saúde. A segunda principal fonte de 

informações, citada por cerca de 1/3 das entrevistadas, envolve o conhecimento de 

senso comum, tal como o relato de outras mulheres amigas e da família que 

vivenciaram a experiência do parto. Poucas mulheres citaram ainda como meio de 

conhecimento sobre o processo da parturição revistas, jornais, internet, televisão, 

vídeo e a igreja. Esses achados corroboraram com outra pesquisa realizada (MEGA, 

2010). 

Não se observou diferença estatisticamente significativa entre adolescentes e 

adultas, com relação aos fatores que influenciaram um desejo inicial por 

determinado tipo de parto. Foram apontados como mais frequentes as informações 

sobre parto normal e cesariana, as histórias de parto da família e amigas, o medo da 

cesariana e o medo da dor do parto normal. Resultados semelhantes foram 

encontrados por outro estudo (LEAL et al., 2007). Melchiori et al. (2009) ressaltou as 

histórias de parto de familiares e amigas como fator predominante na formação pelo 

desejo por determinado tipo de parto em detrimento das informações recebida pelos 

profissionais de saúde no pré-natal. 

Com relação a preferência por determinado tipo de parto no início da 

gestação, a maioria das mulheres tiveram predileção pelo parto vaginal, com 

diferença estatisticamente significativa (p valor = 0,001) entre adolescentes e 

adultas. As adultas apresentaram porcentagem mais elevada, entretanto, os dois 

grupos tiveram maior predileção pela via vaginal, o que corrobora com dados 

encontrados na literatura (FAÚNDES et al., 2002; CARNIEL et al., 2007; LEAL et al., 

2007; MELCHIORI et al., 2009). 
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A preferência pela via vaginal, apresentada em diversos trabalhos da 

literatura mostra que o desejo pelo parto normal ainda prevalece nas representações 

culturais sobre o nascer (MELCHIORI et al., 2009). 

As entrevistadas justificaram a predileção por parto normal principalmente 

pela recuperação mais rápida e fácil, por ser menos doloroso após o nascimento, 

pela possibilidade de retornar a vida social, andar logo e sair do hospital e também 

por ser melhor para o bebê. Figueiredo et al. (2010) encontraram resultados 

semelhantes.  

Cerca de 1/3 das primigestas tinham desejo inicial pelo parto cesáreo sem 

diferença estatisticamente significativa entre adolescentes e adultas, e justificaram a 

predileção em virtude de menos dor e sofrimento durante o parto, (justificativa 

também predominante em outro estudo realizado (MEGA, 2010), por medo de 

passar a hora de o bebê nascer e entrar em sofrimento, por medo do parto vaginal e 

pela via cirúrgica ser mais rápida. Leal et al. (2007) encontrou  resultados 

semelhantes. Estas justificativas estão relacionadas principalmente com a redução 

de sofrimento durante o parto, o que nos aponta temor sobre as dores do parto. 

Achados semelhantes também foram verificados em outro estudo (MELCHIORI et 

al., 2009). 

O medo de o parto normal alterar a vida sexual citado como expressivo no 

trabalho realizado por Tedesco et al. (2004) não se mostrou expressivo na presente 

pesquisa. No estudo de Leal et al. (2007) corroborando com nosso estudo esta 

questão também foi pouco citada. 

Quanto a preferência ao tipo de parto no final da gestação, a maioria manteve 

a escolha pelo parto normal. Houve pequena queda no percentual, porém, manteve-

se predomínio pelo parto vaginal em todas as faixas etárias. O estrato sem 

preferência manteve-se com percentuais similares. 

Em relação ao parto realizado, o parto vaginal foi o que ocorreu com maior 

frequência, pouco mais da metade, no grupo amostral total e em maior frequência no 

grupo de adolescentes. Entretanto o grupo das adultas houve predominância de 

partos cesáreos 52% enquanto apenas 48% das adultas realizaram parto normal.  

Houve diferença estatisticamente significativa (p < 0,05) entre os dois grupos 

na variável parto realizado. Mais da metade das adolescentes tiveram parto normal 

em contrapartida ao grupo de adultas que tiveram pouco mais da metade o parto 

cesariano. Ou seja, a taxa de cesarianas foi maior nas adultas com diferença 
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estatisticamente significativa, p = 0,01. Há que se ressaltar mais uma vez, que nosso 

grupo amostral foi composto exclusivamente de primíparas, saudáveis, o que a priori 

não justifica esta taxa significativamente superior de parto operatório (cesárea) em 

detrimento do normal, nas adultas e a alta taxa de cesarianas nas adolescentes. 

O presente estudo encontrou uma taxa de 45,3% de cesarianas realizadas na 

amostra avaliada. Campana et al. (2007) encontrou a mesma taxa (45,3%) de 

cesarianas em sua pesquisa com 3129 mulheres nos anos de 2001 a 2003. Este 

valor corrobora com as altas taxas de cesarianas observadas no mundo e em 

especial no Brasil, onde segundo o DATASUS em 2010 ocorreram 52% de 

nascimentos por parto cesáreo no país, sendo a maior taxa do mundo e superando 

pela primeira vez o número de partos normais. Houve diferença estatisticamente 

significativa (p < 0,05) no índice de cesarianas, entre as faixas etárias adolescentes 

e adultas, mais elevado nas adultas (52%). A taxa de cesariana nas adolescentes 

representou 38,8%, percentual similar ao encontrado em outra pesquisa (TAVEIRA 

et al., 2012). 

A proporção de cesarianas encontrada neste estudo foi o triplo da taxa 

máxima de 15% recomendada pela OMS (WHO, 1985), demonstrando um excesso 

deste tipo de procedimento e um enorme contraste entre a preferência da imensa 

maioria das mulheres pelo parto vaginal. 

Outros estudo também mostraram esta divergência entre preferência pelo 

parto normal e os altos índices de realização de cesárea (TEDESCO et al., 2004; 

LEAL et al., 2007; MELCHIORI et al., 2009). 

As mulheres entrevistadas foram interrogadas sobre o que mais gostaram 

(aspectos positivos ) e o que menos gostaram (aspectos negativos) no parto que 

tiveram, permitindo-lhes escolher mais de uma opção como resposta em cada 

quesito.  

Os aspectos positivos mais frequentes foram: “meu filho está bem”, “não 

aconteceu nada de ruim comigo”, “minha recuperação foi rápida”, “consegui 

perceber que sou forte”. Estas opiniões encontradas na presente pesquisa também 

podem ser verificadas em outro trabalho (OLIVEIRA et al., 2002). Oliveira et al. 

(2002), encontrou como principais relatos de vantagens do parto normal a 

recuperação rápida e o alívio rápido da dor pós parto encontram-se em primeiro e 

segundo lugares respectivamente, na opinião das mulheres.. 
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Com relação aos aspectos negativos, os mais frequentes foram: “doeu muito”, 

“demorou muito”, “não foi o parto que sonhei”, “me senti muito insegura”.  

Dentre as entrevistadas do grupo amostral total, a maioria afirmou ter feito o 

parto idealizado. Embora a resposta afirmativa tenha predominado nos dois grupos 

estudados, houve diferença estatisticamente significativa, p = 0,04 entre os dois 

grupos. No grupo de adolescentes a porcentagem foi significativamente mais 

elevada de mulheres que afirmaram que o parto realizado foi o idealizado em 

relação ao grupo de adultas. De onde se infere que as adolescentes tiveram mais 

sucesso em ter o parto que desejaram.  

As mulheres que relataram não ter feito o parto desejado, argumentaram em 

maior frequência, a dor e o desejo de ter outro tipo de parto. Portanto as principais 

questões responsáveis pelo descontentamento das mulheres entrevistadas neste 

presente estudo são a representação da dor e a não realização do parto desejado 

previamente. 

Mais da metade das mulheres questionadas da amostra total teriam em uma 

próxima gravidez o mesmo tipo de parto. Porém, houve diferença estatisticamente 

significativa nesta variável entre os dois grupos. Mais da metade das adolescentes 

afirmaram que realizariam o mesmo parto novamente. Em contrapartida, menos da 

metade das mulheres adultas realizariam o mesmo parto novamente.  

As mulheres que afirmaram não ter vontade de repetir o mesmo parto em 

uma próxima gravidez, justificaram em maior frequência: não desejar mais filhos, a 

recuperação demorada e dolorosa da cesárea, a anestesia e os pontos da cesárea, 

a dor do parto normal, sofrimento e medo. Estes sentimentos estão relacionados a 

experiência negativa durante o parto realizado, o que leva a uma escolha diferente 

para a próxima gestação.  

Quanto à recomendação pelo mesmo tipo de parto, a maioria, afirmou que 

recomendaria o parto realizado a outras mulheres. As justificativas mais frequentes 

para esta recomendação foram a rapidez da recuperação, alívio rápido da dor e 

autonomia para cuidar de si própria e dos recém-nascidos bem como poder realizar 

os afazeres domésticos no parto normal. As entrevistadas que não recomendariam o 

mesmo tipo de alegaram como principais motivos a recuperação demorada e 

dolorosa da cesárea, pontos da cesárea, sofrimento, dor e demora no parto normal.  
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Ao se interpretar que a maioria das mulheres recomendaria o parto realizado 

pode-se inferir que a maior parte das mulheres entrevistadas tiveram um desfecho 

satisfatório e por isto recomendariam o parto realizado. 
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CONCLUSÕES 

 
 

Das 308 puérperas de primeira gestação entrevistadas na amostra desta 

pesquisa, 50% eram adolescentes e 50% adultas, no universo de 2 cenários de 

maternidades públicas no município do Rio de Janeiro no período de outubro de 

2012 a janeiro de 2013. Embora o critério de primeira gestação favoreça o 

incremento de adolescentes no grupo amostral, pode-se constatar alta prevalência 

de gravidez na adolescência, sobretudo em primigestas, fato este que chama 

atenção para um olhar direcionado a questão ampla da gravidez na adolescência. 

Os dados deste estudo revelaram a elevada assistência pré-natal e acesso a 

informações sobre o parto, pilares importantes na construção do conhecimento. O 

acesso a informações ocorreu por várias fontes, com destaque para o profissional 

médico no ambiente de assistência pré-natal. Estes resultados demonstram que as 

gestantes tiveram acesso aos fatores que proporcionam a formação do 

conhecimento sobre o parto. Porém este estudo não pretendeu estudar 

qualitativamente estes fatores, ou seja, a qualidade da assistência pré-natal 

prestada e das informações transmitidas.  

Observou-se expectativa elevada pela via de parto normal, sobretudo nas 

adultas e grande incidência de cesarianas realizadas no grupo amostral total, com 

maior incidência nas adultas. Resultados contraditórios e que sustentam a suspeição 

de cesarianas desnecessárias, argumento reforçado por nosso grupo amostral de 

primigestas saudáveis. 

A vivência parturitiva em geral foi relatada com percepção final satisfatória em 

maior frequência nas adolescentes, a despeito dos relatos de aspectos negativos 

experienciados no parto, como dor, demora e sensação de insegurança. De onde 

conclui que as adolescentes tiveram mais sucesso em vivenciar o parto idealizado. 

Este estudo fez um recorte na temática complexa da gravidez na 

adolescência e estudou de forma direcionada os aspectos relacionados ao parto nas 

primigestas. Em contrapartida o grupo adultas também participou de forma 

equiparada ao estudo para a análise de possíveis diferenças entre estes dois grupos 

no que concerne aos aspectos pesquisados. Constatou-se não haver diferença 

estatisticamente significativa entre primigestas adolescentes e adultas na maior 

parte das questões abordadas. Onde se infere que para as primigestas, a despeito 



56 

das diferentes idades, o grau de conhecimento, a expectativa e a vivência parturitiva 

são em muitos aspectos equiparados. 

Acredita-se que os resultados da presente pesquisa possam contribuir para a 

elaboração de outras investigações e quiçá agir como termômetro para subsidiar 

ações sobretudo educativas de planejamento de saúde pública a gestantes sobre os 

aspectos relacionados ao parto. 

Há necessidade de outros estudos futuros que contemplem avaliação 

qualitativa quanto ao conhecimento transmitido durante o pré-natal sobre o parto, 

bem como a contribuição destas informações para a expectativa de um parto seguro 

e a vivência de um parto saudável e satisfatório. 

 



57 

REFERÊNCIAS  

 
ALMEIDA, N.A.M.; MEDEIROS, M.; SOUZA, M.R. Perspectivas de dor do parto 
normal de primigestas no período pré-natal. Texto contexto - enferm., 
Florianópolis, v. 21, n. 4, dez. 2012. 
 
AMORIM, R.M.M.; SOUZA, A.S.R.; PORTO, AMF. Indicações de cesariana 
baseadas em evidências: Parte I. Femina, v. 38, n. 8, ago. 2010. 
 
ANVERSA, E.T.R. et al. Qualidade do processo da assistência pré-natal: 
unidades básicas de saúde e unidades de Estratégia Saúde da Família em 
município no Sul do Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 28, n. 4, abril 
2012. 
 
BÍBLIA SAGRADA. Livro de Gêneses. São Paulo (SP): Ave-Maria Ltda, 2010. 
 
BÍBLIA SAGRADA. Livro de Isaías. São Paulo (SP): Ave-Maria Ltda, 2010. 
 
BONFANTE, T.M. et al. Fatores associados á preferência pela operação 
cesariana entre puérperas de instituição pública e privada. Arquivos 
Catarinenses de Medicina, 38(1):26-32, 2009. 
 
BRASIL. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Rio de Janeiro: ANS, 2010. 
 
______. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente e dá outras providências. D.O.U. 16 de julho de 1990. 
 
______. Lei nº 11.108, de 07 de abril de 2005. Altera a Lei no 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, para garantir às parturientes o direito à presença de 
acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. D.O.U. de 08 de abril de 2005. 
 
______. Lei nº 11.634, de 27 de dezembro de 2007. Dispõe sobre o direito da 
gestante ao conhecimento e a vinculação à maternidade onde receberá 
assistência no âmbito do Sistema Único de Saúde. D.O.U. de 28 de dezembro de 
2007. 
 
______. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 
1991. Rio de Janeiro: IBGE, 1991. 
 
______. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Síntese de 
indicadores. Rio de Janeiro: IBGE, 2002. 
 
______. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 
2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. 
 
______. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Síntese de 
indicadores sociais. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. 
 



58 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 466 de 14 de Junho de 2000. 
Pacto firmado entre Ministério da Saúde e estados de redução da taxa de 
cesarianas para o limite máximo de 25%. Diário Oficial da União de 15 de junho de 
2000a. 
 
______. Ministério da Saúde. Portaria GM nº 569 de 01 de junho de 2000. Institui o 
Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN). Diário Oficial da 
União de 01de junho de 2000b. 
 
______. Ministério da Saúde. Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da 
Criança e da Mulher (PNDS-2006). Brasília: Ministério da Saúde, 2008. 
 
______. Ministério da Saúde. Departamento de Informática do SUS (DATASUS): 
Sistema de Informações de Nascidos vivos (SINASC) - Brasil. Período: 1994-
2009. Disponível em: <www.datasus.gov.br/tabnet/tabnet.htm>. Acessado em: 15 
mar. 2012. 
 
______. Ministério da Saúde. Departamento de Informática do SUS (DATASUS): 
Informações em saúde - Brasil. Período: 2009. Disponível em: 
<www.datasus.gov.br/tabnet/tabnet.htm>. Acessado em: 15 mar. 2012. 
 
______. Ministério da Saúde. Departamento de Informática do SUS (DATASUS): 
Indicadores de Dados Básicos em Saúde - Brasil. Período: 2011. Disponível em: 
<www.datasus.gov.br>. Acessado em: 15 mar. 2012. 
 
______. Ministério da Saúde. Parto, aborto e puerpério: Assistência Humanizada à 
Mulher. Brasília: Ministério da Saúde; 2003.  
 
______. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 2418 de 02 de dezembro de 
2005. Garante as parturientes o direito à presença de acompanhante durante o 
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde. 
Brasil. Lei nº 11.108, Diário Oficial da União de 08 de abril de 2005. 
 
______. Ministério da Saúde. Pré-Natal e Puerpério: atenção qualificada e 
humanizada. Brasília: Ministério da Saúde; 2006. 
 
BRUZADELI, D.S.; TAVARES, B.B. Expectativa quanto ao parto e conhecimento 
do motivo da cesárea: entre puérperas adolescentes e adultas. Rev. Eletr. Enf. 
[Internet]. 12(1):150-7, 2010. Disponível em: 
<http://www.fen.ufg.br/revista/v12/n1/v12n1a18.htm>. Acessado em: 10/01/2012 
 
CAMPANA H.C.R.; PELLOSO S.M.; Levantamento dos partos cesárea realizados 
em um hospital universitário. Rev. Eletr. Enf. [Internet]. 9(1):51-63, 2007. 
Disponível em: <http://www.fen.ufg.br/revista/v9/n1/v9n1a04.htm>. Acessado em: 
10/04/2012 
 
CAMPBELL, J.; MOYERS, B.. O poder do mito. 26 ed. São Paulo: Palas Athena, 
2006. 



59 

CARNIEL, E.F.; ZANOLLI, M.L.; MORCILLO, A.M. Fatores de risco para indicação 
do parto cesário em Campinas (SP). Revista Brasileira de Ginecologia e 
Obstetrícia, v. 29, n. 1, p. 34-40, 2007. 
 
CERON, M.l. et al. Assistência pré-natal na percepção de puérperas 
provenientes de diferentes serviços de saúde. Rev. CEFAC, São Paulo, 2012. 
 
CHALEM, E. et al. Gravidez na adolescência: perfil sócio-demográfico e 
comportamental de uma população da periferia de São Paulo, Brasil. Cad. Saúde 
Pública, Rio de Janeiro, v. 23, n. 1, 2007.  
 
COSTA, R.; FIGUEIREDO, B.; PACHECO, A.; MARQUES & PAIS, A.. Questionário 
de Experiência e Satisfação com o parto (QESP). Psicologia, Saúde e Doenças, 
5(1):159-187, 2004. 
 
DAVIM, R.M.B.; TORRES, G.V.; DANTAS, J.C. Efetividade de estratégias não-
farmacológicas no alívio da dor de parturientes no trabalho de parto. Rev Esc 
Enferm, 43 (2): 438-445, 2009. 
 
DIAS, A. C. G.; TEIXEIRA, M. A. P.. Gravidez na adolescência: um olhar sobre um 
fenômeno complexo. Paidéia, Ribeirão Preto, v. 20, n. 45, abril 2010. 
 
DINIZ, S.G.; DUARTE, A.C. Parto normal ou cesárea?: o que toda mulher deve 
saber (e todo homem também). Rio de Janeiro: UNESP, 2004. 
 
DOMINGUES, R.M.S.M.; SANTOS, M.S.; LEAL, M.C. Aspectos da satisfação das 
mulheres com a assistência ao parto: contribuição para o debate. Cad. Saúde 
Pública, 20(1): 52-62, 2004. 
 
DOMINGUES, R.M.S.M. et al. Avaliação da adequação da assistência pré-natal 
na rede SUS do Município do Rio de Janeiro, Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de 
Janeiro, v. 28, n. 3, mar. 2012.  
 
FAÚNDES, A.; PERPETUO, I.H.O. Cesárea por conveniência e a ética médica. 
Ser Med., 19:32-4, 2002. 
 
______ et al. Opinião de mulheres e médicos brasileiros sobre a preferência 
pela via de parto. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 38, n. 4, p. 448-494, 
ago. 2004. 
 
FIGUEIREDO, N.S.V. et al. Fatores Culturais Determinantes da Escolha da Via 
de Parto por Gestantes. HU Revista, Juiz de Fora, v. 36, n. 4, p. 296-306, out./dez. 
2010. 
 
GAMA, S. G. N.; SZWARCWALD, C. L.; LEAL, M. C.. Experiência de gravidez na 
adolescência, fatores associados e resultados perinatais entre puérperas de 
baixa renda. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 18, n. 1, 2002.  
 



60 

GONCALVES, C.V.; CESAR, J.A.; MENDOZA-SASSI, R.A. Qualidade e eqüidade 
na assistência à gestante: um estudo de base populacional no Sul do Brasil. Cad. 
Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 25, n. 11, nov. 2009. 
 
GRIBOSKI, R.A.; GUILHEM, D.. Mulheres e profissionais de saúde: o imaginário 
cultural na humanização ao parto e nascimento. Texto Contexto Enferm., 15(1):107-
14, jan./mar. 2006. 
 
LEAL et al. Cesarianas desnecessárias: Causas, Consequências e Estratégias 
para sua redução. (Grupo de Pesquisa em Epidemiologia e Avaliação de Programas 
sobre Saúde Materno-Infantil) – ENSP – FIOCRUZ, 2007. 
 
______. MC; GAMA, SGN; RATTO, KMN; CUNHA, CB. Uso do índice de 
Kotelchuck modificado na avaliação da assistência pré-natal e sua relação com 
as características maternas e o peso do recém-nascido no Município do Rio de 
Janeiro. Cad. Saúde Pública 20 Suppl 1:63-72, 2004. 
 
LOPES, R.C.S; DONELLI, T.M.S; LIMA, C.M.; PICCININi, C.A. O antes e o depois: 
expectativas e experiências de mães sobre o parto. Psicologia: Reflexão e Crítica, 
18(2), 247-254, 2005. 
 
MALDONADO, MT. Psicologia da Gravidez: parto e pueerpério. 15 ed. São Paulo: 
Saraiva; 2000. 
 
MARIN, A. H. et al. Expectativas e sentimentos de mães solteiras sobre a 
experiência do parto. Aletheia, Canoas, n. 29, jun. 2009. 
 
MARTINS, M.G. et al. Associação de gravidez na adolescência e prematuridade. 
Rev. Bras. Ginecol. Obstet., Rio de Janeiro, v. 33, n. 11, nov. 2011.  
 
MATIAS, J. P.; PARPINELLI, M. A.; CECATTI, J. G. A prova de trabalho e a via de 
parto em primíparas com uma cesárea anterior. Revista da Associação Médica 
Brasileira (1992), São Paulo, v. 53, n. 2, p. 109-115, 2007. 
 
MEGA, A.C.C. Avaliação dos aspectos neurocomportamentais da dor na 
parturição. 2010.125f. Dissertação (Mestrado em Saúde da Criança e da Mulher) - 
IFF, Rio de Janeiro, 2010. 
 
MELCHIORI, L.E.; MAIA, A.C.B.; BREDARIOLLI, R.N.; HORY, R.I. Preferência de 
gestantes pelo parto normal ou cesariano. Interação Psicol. 13(1):13-23, 2009. 
 
MONTAGU, A.. Tocar: o significado humano da pele. São Paulo: Summus, 1988. 
 
MOTA, E. M. et al. Sentimentos e expectativas vivenciados pelas primigestas 
adolescentes com relação ao parto. Rev Rene, Fortaleza, 12(4):692-8, 
out./dez.2011.  
 
MOTT, ML. Parto. Rev. Estud. Fem., Florianópolis, v. 10, n. 2, jul. 2002Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php>. Acessado em: 05/01/2012 
 



61 

OLIVEIRA, S.M.J.V.; RIESCO, M.L.G.; MIYA, C.; VIDOTTO, P.. Tipo de parto: 
expectativas das mulheres. Revista Latino-Americana de Enfermagem. Ribeirão 
Preto, v. 10, n. 05, set./out. 2002. 
 
OLIVEIRA, EFV; GAMA, SN; SILVA, CMFP. Gravidez na adolescência e outros 
fatores de risco para mortalidade fetal e infantil no Município do Rio de 
Janeiro, Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 26, n. 3, mar. 2010. 
 
OMS. Organización Mundial de la Salud. La salud delos adolescentes y jovenes 
en las Américas: un compromiso con el futuro. Washington, D.C.: OPS; 1985. 
 
OMS. Organização Mundial de Saúde. Relatório Mundial de Saúde 2008. 
Cuidados de Saúde Primários: Agora mais que nunca. Alto Comissariado da 
Saúde, Ministério da Saúde. Lisboa, 2008. 
 
PEREIRA, R.R; FRANCO, S.C.; BALDIN, N.. Representações sociais e decisões 
das gestantes sobre a parturição: protagonismo das mulheres. Saude soc., São 
Paulo, v. 20, n. 3, set. 2011. 
 
PORTAL DA SAÚDE [Internet]. Brasil acelera redução da gravidez na 
adolescência. 2010. Disponível em: 
<http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/noticias/default.cfm?pg=dspDetalheNoti
cia&id_area=124&CO_NOTICIA=11137>. Acessado em: 01/03/2012 
 
SABROZA, A.R.; LEAL, M. C.; GAMA, S.G.N. Perfil sócio-demográfico e 
psicossocial de puérperas adolescentes do Município do Rio de Janeiro, Brasil 
- 1999-2001. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 2004.  
 
SILVA, M.B.; MONTEIRO, P.S. Adequação do pré-natal em gestantes atendidas 
na Estratégia de Saúde da Família em Palmas - TO, 2009. Comunicação em 
Ciências da Saúde (Impresso), v. I, p. 21-30, 2010. 
 
TAVEIRA, A.M.; SANTOS, L.A.; ARAÚJO, A.. Perfil das Adolescentes Grávidas 
do Município de São Gonçalo do Pará/MG. R. Enferm. Cent. O. Min., 2(3):326-
336, set./dez. 2012. 
  
TEDESCO, R.P. et al. Fatores determinantes para as expectativas de 
primigestas acerca da via de parto. Rev. Bras. Ginecol. Obstet., Rio de Janeiro, v. 
26, n. 10, dez. 2004. 
 
UNICEF [Internet]. Situação mundial da infância 2011. Adolescência: uma fase de 
oportunidades. Caderno Brasil. 2011. Disponível em: 
<http://www.unicef.org/brazil/pt/br_cadernoBR_SOWCR11(3).pdf>. Acessado em:  
20/02/2012 
 
VIEIRA, S.M.; BOCK, L.F.; ZOCKE, D.A.; PESSOTA, C.U. Percepção das 
puérperas sobre a assistência prestada pela equipe de saúde no pré-natal. 
Texto Contexto Enferm. 20(Spe):255-62, 2011. 
 



62 

VILARINHO, L.M.; NOGUEIRA, L.T.; NAGAHAMA, E.E.I. Avaliação da qualidade 
da atenção à saúde de adolescentes no pré-natal e puerpério. Esc. Anna Nery, 
Rio de Janeiro, v. 16, n. 2, jun. 2012. 
 
WHO. World Health Organization. Appropriate technology for birth. Lancet. 
24(2):436-7, 1985. 
 
WHO. World Health Organization. Pregnant adolescents: delivering on global 
promises of hope. Genebra; 2006. 
 
ZANIN, M.; MOSS, A.T.; OLIVEIRA, L.A. Representação social da gravidez na 
percepção de adolescentes gestantes de baixa renda. Unoesc & Ciência – 
ACHS, Joaçaba, v. 2, n. 1, p. 89-98, jan./jun. 2011. 
 



63 

APÊNDICES 
 

APÊNDICE 1: PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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APÊNDICE 2: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Primeira parte: 
Você está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa intitulado: “GRAVIDEZ NA 

ADOLESCÊNCIA: CONHECIMENTOS EXPECTATIVAS E VIVÊNCIAS AO PROCESSO 

PARTURITIVO” porque você acabou de ter o parto de seu primeiro filho nesta maternidade. 

Este estudo está sendo desenvolvido no Mestrado Profissional em Saúde da Família da 

Universidade Estácio de Sá e tem o objetivo identificar  conhecimentos, expectativas e vivências  das 

mulheres em relação ao parto.  

Aplicaremos a você um questionário com 40 perguntas a maioria com opções de resposta e 

algumas com espaço para comentários livres, com duração máxima de 30 minutos para ser 

respondido integralmente. O entrevistador será o próprio investigador, que poderá estar 

acompanhado de alunos do curso de Graduação em Medicina da Universidade Estácio de Sá. O 

questionário tem perguntas pessoais  com o objetivo conhecer as informações que você recebeu no 

pré-natal ou fora dele, suas expectativas e a experiência de viver o parto. 

Não será utilizado qualquer procedimento ou técnica invasiva, nem qualquer tipo de 

medicamento. Nesta pesquisa não há riscos relacionados aos procedimentos que serão realizados. 

Embora não haja nenhuma garantia de que a senhora terá benefícios com este estudo, as 

informações que a senhora fornecer poderão serão úteis para entendermos melhor questões 

importantes do momento do parto e assim quem sabe poder contribuir para o aprimoramento da 

assistência ao parto. 

Sua participação não implicará em custos adicionais. A senhora não terá qualquer despesa 

com a realização dos procedimentos previstos neste estudo. Também não haverá nenhuma forma de 

pagamento pela sua participação. 

Assinando esse consentimento, a senhora não desiste de nenhum dos seus direitos. Além 

disso, a senhora não libera os investigadores de suas responsabilidades legais e profissionais no 

caso de alguma situação que lhe prejudique. A sua participação é inteiramente voluntária. Uma vez 

aceitando participar desta pesquisa, a senhora poderá se sentir livre para abandonar o estudo a 

qualquer momento do curso deste, sem que isto afete o seu cuidado ou relacionamento futuro com 

esta instituição. O investigador deste estudo também poderá retirá-la do estudo a qualquer momento, 

se ele julgar que seja necessário para o seu bem estar. 

Caso surja alguma dúvida quanto à ética do estudo, a senhora poderá se reportar ao Comitê 

de Ética em Pesquisas envolvendo seres humanos – subordinado ao Conselho Nacional de Ética em 

Pesquisa, órgão do Ministério da Saúde, através de solicitação ao representante da pesquisa, que 

estará sob contato permanente, ou contatando o Comitê de Ética em Pesquisa desta instituição, no 

telefone (21) 3971-1590.  

Asseguramos que as informações obtidas nesta pesquisa serão confidenciais e garantimos o 

sigilo sobre sua participação. As informações serão manipuladas somente pelo grupo de 

pesquisadores. A divulgação das informações será anônima e em conjunto com as respostas de 



65 

outras profissionais médicos, incluindo a eventualidade da apresentação dos resultados deste estudo 

em congressos e periódicos científicos.  Não serão publicados dados ou informações que possibilitem 

sua identificação. 

Segunda parte: 
Diante do exposto nos parágrafos anteriores eu, firmado abaixo, 

....................................................................................................................... residente à 

............................................................................. concordo em participar do estudo intitulado 

“GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: CONHECIMENTOS EXPECTATIVAS E VIVÊNCIAS  AO 
PROCESSO PARTURITIVO”. 

Eu fui completamente orientado pela Drª Maria Alice da Silva Paes que está realizando o 

estudo, de acordo com sua natureza, propósito e duração. 

Eu pude questioná-la sobre todos os aspectos do estudo. Além disto, ela me entregou uma 

cópia da folha de informações para os participantes, a qual li, compreendi e me deu plena liberdade 

para decidir acerca da minha espontânea participação nesta pesquisa. 

Depois de tal consideração, concordo em cooperar com este estudo, e informar a equipe de 

pesquisa responsável sobre qualquer anormalidade observada. 

Estou ciente que sou livre para sair do estudo a qualquer momento, se assim desejar. 

Minha identidade jamais será publicada. Os dados colhidos poderão ser examinados por 

pessoas envolvidas no estudo com autorização delegada do investigador. 

Estou recebendo uma cópia assinada deste Termo. 
Data: __________________________________________ 

Participante: ____________________________________________________________________________ 

Assinatura: _________________________________________________________________ 

 

Data: __________________________________________ 

Pesquisador: ___________________________________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________________________ 

Pesquisador responsável: Maria Alice da Silva Paes 
Tel: (21) 39785920 R Senador Furtado 121 CEP: 20260-100 maspmed@gmail.com 
 
Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil 
Tel: (21) 3971-1590 Rua Afonso Cavalcanti,455 sala 710 - Cidade Nova - Rio de Janeiro CEP: 202211-901 
E-mail: cepsms@rio.rj.gov.br Site: http://www.rio.rj.gov.br/web/smsdc/ 
 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá 
Tel: (21) 32316135 Rua do Riachuelo 27, 3 andar – Lapa – Rio de Janeiro 
Email: comitê.eticapesquisa@estacio.br                VALIDADE 5 ANOS 
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APÊNDICE 3: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
MENORES DE 18 ANOS 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO MENORES DE 18 ANOS 
Primeira parte: Sua filha ou menor sob sua responsabilidade, está sendo convidada a participar do 

projeto de pesquisa intitulado: “GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: CONHECIMENTOS 

EXPECTATIVAS E VIVÊNCIAS AO PROCESSO PARTURITIVO” porque acabou de ter o parto de 

seu primeiro filho nesta maternidade. Este estudo está sendo desenvolvido no Mestrado Profissional 

em Saúde da Família da Universidade Estácio de Sá e tem o objetivo identificar  conhecimentos, 

expectativas e vivências  das mulheres em relação ao parto.  

Aplicaremos a sua filha ou menor sob sua responsabilidade, um questionário com 40 

perguntas a maioria com opções de resposta e algumas com espaço para comentários livres, com 

duração máxima de 30 minutos para ser respondido integralmente. O entrevistador será o próprio 

investigador, que poderá estar acompanhado de alunos do curso de Graduação em Medicina da 

Universidade Estácio de Sá. O questionário tem perguntas pessoais com o objetivo conhecer as 

informações que ela recebeu no pré-natal ou fora dele, suas expectativas e a experiência de viver o 

parto. 

Não será utilizado qualquer procedimento ou técnica invasiva, nem qualquer tipo de 

medicamento. Nesta pesquisa não há riscos relacionados aos procedimentos que serão realizados. 

Embora não haja nenhuma garantia de que a sua filha ou menor sob sua responsabilidade, 

terá benefícios com este estudo, as informações que ela fornecer poderão serão úteis para 

entendermos melhor questões importantes do momento do parto e assim quem sabe poder contribuir 

para o aprimoramento da assistência ao parto. 

Sua participação não implicará em custos adicionais. Ela não terá qualquer despesa com a 

realização dos procedimentos previstos neste estudo. Também não haverá nenhuma forma de 

pagamento pela sua participação. 

Assinando esse consentimento, a senhora e ela não desistirão de nenhum dos seus direitos. 

Além disso, a senhora não libera os investigadores de suas responsabilidades legais e profissionais 

no caso de alguma situação que prejudique sua filha ou menor sob sua responsabilidade. A 

participação dela é inteiramente voluntária. Uma vez aceitando participar desta pesquisa, ela poderá 

se sentir livre para abandonar o estudo a qualquer momento do curso deste, sem que isto afete o seu 

cuidado ou relacionamento futuro com esta instituição. O investigador deste estudo também poderá 

retirá-la do estudo a qualquer momento, se ele julgar que seja necessário para o seu bem estar. 

Caso surja alguma dúvida quanto à ética do estudo, a senhora poderá se reportar ao Comitê 

de Ética em Pesquisas envolvendo seres humanos – subordinado ao Conselho Nacional de Ética em 

Pesquisa, órgão do Ministério da Saúde, através de solicitação ao representante da pesquisa, que 

estará sob contato permanente, ou contatando o Comitê de Ética em Pesquisa desta instituição, no 

telefone (21) 3971-1590.  

Asseguramos que as informações obtidas nesta pesquisa serão confidenciais e garantimos o 

sigilo sobre sua participação. As informações serão manipuladas somente pelo grupo de 

pesquisadores. A divulgação das informações será anônima e em conjunto com as respostas de 
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outras profissionais médicos, incluindo a eventualidade da apresentação dos resultados deste estudo 

em congressos e periódicos científicos.  Não serão publicados dados ou informações que possibilitem 

sua identificação. 

Segunda parte:  
Eu, .................................................................................................................................. residente à 

....................................................................................................... responsável pela menor 

..............................................................................................................................., autorizo sua 

participação, no estudo intitulado “GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: CONHECIMENTOS 
EXPECTATIVAS E VIVÊNCIAS AO PROCESSO PARTURITIVO”. 

Eu fui completamente orientado pela Drª Maria Alice da Silva Paes que está realizando o 

estudo, de acordo com sua natureza, propósito e duração. 

Eu pude questioná-la sobre todos os aspectos do estudo. Além disto, ela me entregou uma 

cópia da folha de informações para os participantes, a qual li, compreendi e me deu plena liberdade 

para decidir acerca da espontânea participação de milha filha ou menor sob minha responsabilidade, 

nesta pesquisa. 

Depois de tal consideração, concordo em minha filha ou menor sob minha responsabilidade, 

cooperar com este estudo, e informar a equipe de pesquisa responsável sobre qualquer 

anormalidade observada. 

Estou ciente que ela é livre para sair do estudo a qualquer momento, se assim desejar. 

Sua identidade jamais será publicada. Os dados colhidos poderão ser examinados por 

pessoas envolvidas no estudo com autorização delegada do investigador. 

Estou recebendo uma cópia assinada deste Termo. 
Responsável: ___________________________________________________________________________ 

Data: __________________________ Assinatura:_________________________________________________ 

Pesquisador responsável: Maria Alice da Silva Paes 
Tel: (21) 39785920  R Senador Furtado 121 CEP: 20260-100  maspmed@gmail.com 
 
Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil 
Tel: (21) 3971-1590  Rua Afonso Cavalcanti,455 sala 710 - Cidade Nova - Rio de Janeiro CEP: 202211-901 
E-mail: cepsms@rio.rj.gov.br Site: http://www.rio.rj.gov.br/web/smsdc/ 
 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá 
Tel: (21) 32316135 Rua do Riachuelo 27, 3 andar – Lapa – Rio de Janeiro 
Email: comitê.eticapesquisa@estacio.br 

VALIDADE 5 ANOS 
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APÊNDICE 4: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PROJETO 
PILOTO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  PROJETO PILOTO 
Primeira parte: 
Você está sendo convidada a participar do projeto piloto da pesquisa intitulada: “GRAVIDEZ NA 

ADOLESCÊNCIA: CONHECIMENTOS EXPECTATIVAS E VIVÊNCIAS AO PROCESSO 

PARTURITIVO” porque você acabou de ter o parto de seu primeiro filho nesta maternidade. 

Esta é uma etapa experimental do estudo que está sendo desenvolvido no Mestrado 

Profissional em Saúde da Família da Universidade Estácio de Sá e tem o objetivo identificar  

conhecimentos, expectativas e vivências das mulheres em relação ao parto.  

Aplicaremos a você um questionário com 40 perguntas a maioria com opções de resposta e 

algumas com espaço para comentários livres, com duração máxima de 30 minutos para ser 

respondido integralmente. O entrevistador será o próprio investigador, que poderá estar 

acompanhado de alunos do curso de Graduação em Medicina da Universidade Estácio de Sá. O 

questionário tem perguntas pessoais  com o objetivo conhecer as informações que você recebeu no 

pré-natal ou fora dele, suas expectativas e a experiência de viver o parto. 

Não será utilizado qualquer procedimento ou técnica invasiva, nem qualquer tipo de 

medicamento. Nesta pesquisa não há riscos relacionados aos procedimentos que serão realizados. 

Embora não haja nenhuma garantia de que a senhora terá benefícios com este estudo, as 

informações que a senhora fornecer poderão serão úteis para entendermos melhor questões 

importantes do momento do parto e assim quem sabe poder contribuir para o aprimoramento da 

assistência ao parto. 

Sua participação não implicará em custos adicionais. A senhora não terá qualquer despesa 

com a realização dos procedimentos previstos neste estudo. Também não haverá nenhuma forma de 

pagamento pela sua participação. 

Assinando esse consentimento, a senhora não desiste de nenhum dos seus direitos. Além 

disso, a senhora não libera os investigadores de suas responsabilidades legais e profissionais no 

caso de alguma situação que lhe prejudique. A sua participação é inteiramente voluntária. Uma vez 

aceitando participar desta pesquisa, a senhora poderá se sentir livre para abandonar o estudo a 

qualquer momento do curso deste, sem que isto afete o seu cuidado ou relacionamento futuro com 

esta instituição. O investigador deste estudo também poderá retirá-la do estudo a qualquer momento, 

se ele julgar que seja necessário para o seu bem estar. 

Caso surja alguma dúvida quanto à ética do estudo, a senhora poderá se reportar ao Comitê 

de Ética em Pesquisas envolvendo seres humanos – subordinado ao Conselho Nacional de Ética em 

Pesquisa, órgão do Ministério da Saúde, através de solicitação ao representante da pesquisa, que 

estará sob contato permanente, ou contatando o Comitê de Ética em Pesquisa desta instituição, no 

telefone (21) 3971-1590.  

Asseguramos que as informações obtidas nesta pesquisa serão confidenciais e garantimos o 

sigilo sobre sua participação. As informações serão manipuladas somente pelo grupo de 

pesquisadores. A divulgação das informações será anônima e em conjunto com as respostas de 
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outras profissionais médicos, incluindo a eventualidade da apresentação dos resultados deste estudo 

em congressos e periódicos científicos.  Não serão publicados dados ou informações que possibilitem 

sua identificação. 

Segunda parte: 
Diante do exposto nos parágrafos anteriores eu, firmado abaixo, 

...................................................................................................................................... residente à 

...................................................................................................................... concordo em participar do 

projeto piloto do estudo intitulado “GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: CONHECIMENTOS 
EXPECTATIVAS E VIVÊNCIAS AO PROCESSO PARTURITIVO”. 

Eu fui completamente orientado pela Drª Maria Alice da Silva Paes que está realizando o 

estudo, de acordo com sua natureza, propósito e duração. 

Eu pude questioná-la sobre todos os aspectos do estudo. Além disto, ela me entregou uma 

cópia da folha de informações para os participantes, a qual li, compreendi e me deu plena liberdade 

para decidir acerca da minha espontânea participação nesta pesquisa. 

Depois de tal consideração, concordo em cooperar com este estudo, e informar a equipe de 

pesquisa responsável sobre qualquer anormalidade observada. 

Estou ciente que sou livre para sair do estudo a qualquer momento, se assim desejar. 

Minha identidade jamais será publicada. Os dados colhidos poderão ser examinados por 

pessoas envolvidas no estudo com autorização delegada do investigador. 

Estou recebendo uma cópia assinada deste Termo. 
Data: __________________________________________ 

Participante: ____________________________________________________________________________ 

Assinatura: _________________________________________________________________ 

 

Data: __________________________________________ 

Pesquisador: ___________________________________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________________________ 

Pesquisador responsável: Maria Alice da Silva Paes 
Tel: (21) 39785920  R Senador Furtado 121 CEP: 20260-100  maspmed@gmail.com 
 
Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil 
Tel: (21) 3971-1590  Rua Afonso Cavalcanti,455 sala 710 - Cidade Nova - Rio de Janeiro CEP: 202211-901 
E-mail: cepsms@rio.rj.gov.br Site: http://www.rio.rj.gov.br/web/smsdc/ 
 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá 
Tel: (21) 32316135 Rua do Riachuelo 27, 3 andar – Lapa – Rio de Janeiro 
Email: comitê.eticapesquisa@estacio.br 

 

VALIDADE 5 ANOS 
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APÊNDICE 5: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
MENORES DE 18 ANOS  
 

PROJETO PILOTO 

Primeira parte: 

Sua filha ou menor sob sua responsabilidade, está sendo convidada a participar do projeto piloto da 

pesquisa intitulada: “GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: CONHECIMENTOS EXPECTATIVAS E 

VIVÊNCIAS AO PROCESSO PARTURITIVO” porque acabou de ter o parto de seu primeiro filho 

nesta maternidade. 

Esta é uma etapa experimental do estudo que está sendo desenvolvido no Mestrado 

Profissional em Saúde da Família da Universidade Estácio de Sá e tem o objetivo identificar 

conhecimentos, expectativas e  vivências das mulheres em relação ao parto.  

Aplicaremos a sua filha ou menor sob sua responsabilidade, um questionário com 40 

perguntas a maioria com opções de resposta e algumas com espaço para comentários livres, com 

duração máxima de 30 minutos para ser respondido integralmente. O entrevistador será o próprio 

investigador, que poderá estar acompanhado de alunos do curso de Graduação em Medicina da 

Universidade Estácio de Sá. O questionário tem perguntas pessoais com o objetivo conhecer as 

informações que ela recebeu no pré-natal ou fora dele, suas expectativas e a experiência de viver o 

parto. 

Não será utilizado qualquer procedimento ou técnica invasiva, nem qualquer tipo de 

medicamento. Nesta pesquisa não há riscos relacionados aos procedimentos que serão realizados. 

Embora não haja nenhuma garantia de que a sua filha ou menor sob sua responsabilidade, 

terá benefícios com este estudo, as informações que ela fornecer poderão serão úteis para 

entendermos melhor questões importantes do momento do parto e assim quem sabe poder contribuir 

para o aprimoramento da assistência ao parto. 

Sua participação não implicará em custos adicionais. Ela não terá qualquer despesa com a 

realização dos procedimentos previstos neste estudo. Também não haverá nenhuma forma de 

pagamento pela sua participação. 

Assinando esse consentimento, a senhora e ela não desistirão de nenhum dos seus direitos. 

Além disso, a senhora não libera os investigadores de suas responsabilidades legais e profissionais 

no caso de alguma situação que prejudique sua filha ou menor sob sua responsabilidade. A 
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participação dela é inteiramente voluntária. Uma vez aceitando participar desta pesquisa, ela poderá 

se sentir livre para abandonar o estudo a qualquer momento do curso deste, sem que isto afete o seu 

cuidado ou relacionamento futuro com esta instituição. O investigador deste estudo também poderá 

retirá-la do estudo a qualquer momento, se ele julgar que seja necessário para o seu bem estar. 

Caso surja alguma dúvida quanto à ética do estudo, a senhora poderá se reportar ao Comitê 

de Ética em Pesquisas envolvendo seres humanos – subordinado ao Conselho Nacional de Ética em 

Pesquisa, órgão do Ministério da Saúde, através de solicitação ao representante da pesquisa, que 

estará sob contato permanente, ou contatando o Comitê de Ética em Pesquisa desta instituição, no 

telefone (21) 3971-1590.  

Asseguramos que as informações obtidas nesta pesquisa serão confidenciais e garantimos o 

sigilo sobre sua participação. As informações serão manipuladas somente pelo grupo de 

pesquisadores. A divulgação das informações será anônima e em conjunto com as respostas de 

outras profissionais médicos, incluindo a eventualidade da apresentação dos resultados deste estudo 

em congressos e periódicos científicos.  Não serão publicados dados ou informações que possibilitem 

sua identificação. 

Segunda parte: 

Eu, ...................................................................................... residente à ............................................. 

.................................... responsável pela menor 

............................................................................................................... autorizo sua participação, no 

projeto piloto do estudo intitulado “GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: CONHECIMENTOS 

EXPECTATIVAS E VIVÊNCIAS AO PROCESSO PARTURITIVO”. 

Eu fui completamente orientado pela Drª Maria Alice da Silva Paes que está realizando o 

estudo, de acordo com sua natureza, propósito e duração. 

Eu pude questioná-la sobre todos os aspectos do estudo. Além disto, ela me entregou uma 

cópia da folha de informações para os participantes, a qual li, compreendi e me deu plena liberdade 

para decidir acerca da espontânea participação de milha filha ou menor sob minha responsabilidade, 

nesta pesquisa. 

Depois de tal consideração, concordo em minha filha ou menor sob minha responsabilidade, 

cooperar com este estudo, e informar a equipe de pesquisa responsável sobre qualquer 

anormalidade observada. 
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Estou ciente que ela é livre para sair do estudo a qualquer momento, se assim desejar. 

Sua identidade jamais será publicada. Os dados colhidos poderão ser examinados por 

pessoas envolvidas no estudo com autorização delegada do investigador. 

Estou recebendo uma cópia assinada deste Termo. 

Responsável: ___________________________________________________________________________ 

Data: __________________________ Assinatura:_________________________________________________ 

Pesquisador responsável: Maria Alice da Silva Paes 
Tel: (21) 39785920  R Senador Furtado 121 CEP: 20260-100  maspmed@gmail.com 
 
Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil 
Tel: (21) 3971-1590  Rua Afonso Cavalcanti,455 sala 710 - Cidade Nova - Rio de Janeiro CEP: 202211-901 
E-mail: cepsms@rio.rj.gov.br Site: http://www.rio.rj.gov.br/web/smsdc/ 
 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá 
Tel: (21) 32316135 Rua do Riachuelo 27, 3 andar – Lapa – Rio de Janeiro 
Email: comitê.eticapesquisa@estacio.br 
 

VALIDADE 5 ANOS 
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APÊNDICE 6: QUESTIONÁRIO 
 

PESQUISA DA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

QUESTIONÁRIO 
BLOCO 1: Identificação sócio-demográfica 

1. NUMERO DO QUESTIONÁRIO:_________      2. IDADE |___|___| anos  
 

3. QUAL A FOI ÚLTIMA SÉRIE QUE VOCÊ COMPLETOU NA ESCOLA? 

|____| série do ensino:    A (    ) Analfabeta    B (    )  Fundamental    C (    ) Médio C    (    ) Superior  
 

4. ATUALMENTE VOCÊ É: 

A (    ) Casada/ vive com Companheiro B (    ) Solteira C (    ) Separada/divorciada D (    ) Viúva  
 

5. QUAL SUA COR OU RAÇA? 

A (    ) Preta B (    ) Parda C (    ) Branca D (    ) Amarela  E (    ) Indígena  
 

 

BLOCO 2: Informações prévias sobre o parto durante a gestação  

6. ONDE VOCÊ FEZ O PRÉ-NATAL?  

A (    ) PSF      B (    ) Posto de Saúde  C (    ) Hospital  Público    D (    ) Particular     E (    ) Não fez      

F (    ) Outro: ___________________________________________________ 
 

7. EM QUE MÊS DE GRAVIDEZ VOCÊ INICIOU O PRÉ-NATAL?  

A (    )Não fez ( passar para pergunta 15)   B Fez |____| mês 
 

8. QUANTAS CONSULTAS VOCÊ FEZ DURANTE O PRÉ-NATAL? |____| 
 

9. VOCÊ SE SENTIU ACOLHIDA NO PRÉ-NATAL? 

A (    ) Sim, totalmente  B (    ) Sim, parcialmente   C (    ) Não   
 

10. VOCÊ RECEBEU ORIENTAÇÕES SOBRE O PARTO? 

(Consideradas orientações sobre o parto: orientações sobre sinais do trabalho de parto + direito ao 

acompanhante + importância de levar cartão de pré-natal ) 

A (    ) Sim, totalmente  B (    ) Sim, parcialmente     C (    ) Não   
 

11. VOCÊ SE SENTIU ESCLARECIDA PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM RELAÇÃO AO PARTO? 

A (    ) Sim, totalmente  B (    ) Sim, parcialmente  C (    ) Não   
 

12. QUAL PROFISSIONAL DE SAÚDE LHE FORNECEU ESTES ESCLARECIMENTOS? 

A (    ) Médico           B (    ) Enfermeiro       C (    ) Agente Comunitário de Saúde 

D (    ) Outro: ___________________   
 

13. SEU MÉDICO SUGERIU ALGUM TIPO DE PARTO DURANTE O PRÉ-NATAL?  

A (    ) Não (passar para pergunta 15)   B (    )Sim 
 

14. QUAL?  A(    ) Normal      B (    ) Cesáreo           
 

15. DURANTE A GRAVIDEZ VOCÊ FOI INFORMADA SOBRE AS VANTAGENS DO PARTO (NORMAL OU 

CESARIANA)? A (    ) Sim, totalmente   B (    ) Sim, parcialmente    C (    ) Não   
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16. DURANTE A GRAVIDEZ VOCÊ FOI INFORMADA  SOBRE AS DESVANTAGENS DO PARTO( NORMAL 

OU CESARIANA)? A (    )  Sim, totalmente   B (    ) Sim, parcialmente   C (    ) Não 

(se não, passar para a pergunta 18)   
 

17. QUEM FORNECEU ESTAS INFORMAÇÕES? 

A (    ) Médico do pré-natal  B (    ) Família/amigos  C (    ) Igreja    

D (   ) Revistas/jornais/internet/TV/ vídeo  E(   ) Outros profissionais de saúde/grupo de gestante   
 

18. VOCÊ PARTICIPOU DE GRUPOS DE ORIENTAÇÃO À GESTANTE? A (    ) Sim    B (    ) Não 
 

19. NO INÍCIO DA GRAVIDEZ, QUAL ERA SUA PREFERÊNCIA PELO TIPO DE PARTO? 

A (    ) Normal      B (    ) Cesárea    C (    ) Não tinha preferência 
 

20. DOS FATORES ABAIXO, QUAIS VOCÊ ACHA QUE PODEM TER INFLUENCIADO ESSA IDÉIA INICIAL 

EM RELAÇÃO AO TIPO DE PARTO? 

 Quais:   Sim 
A As histórias de parto da sua família (incluindo a do seu próprio nascimento) e/ou de suas amigas  
B As informações que você tinha sobre parto normal e cesariana  
C O seu tipo de trabalho?  
D A preferência do seu parceiro pelo tipo de parto?  
E O medo da dor do parto normal?  
F O medo de o parto normal alterar a sua vida sexual?  
G O seu desejo de ligar as trompas?  
H O medo da cesariana?  

 

21. QUAL O PARTO VOCÊ GOSTARIA DE TER TIDO NO FINAL DA GRAVIDEZ?  

A (    ) Normal      B (    ) Cesáreo   C (    ) Não tinha preferência 
 

22. SE SUA PREFERENCIA ERA PELO PARTO NORMAL, QUAL DOS FATORES ABAIXO PODEM TER TE 

INFLUENCIADO? ( SE A PREFERENCIA ERA POR CESAREA PULAR PARA A PERGUNTA 23) 

 Quais:  Sim 
A Menos doloroso após o nascimento  
B Recuperação mais rápida e fácil da mulher  
C Não deixa cicatriz na barriga  
D Possibilidade de retornar a vida social / andar logo / sair do hospital  
E Poder se alimentar logo  
F Melhor para o bebê  
G Medo da anestesia   

 

23. NO CASO DE CESARIANA QUAIS DOSFATORES ABAIXO, PODEM TER INFLUENCIADO ESSA IDEIA 

INICIAL EM RELAÇÃO AO TIPO DE PARTO? 

 Quais: Sim 
A Medo dor/sofrimento durante o parto  
B Medo de retalhar os órgãos sexuais  
C É mais rápida  
D Programar o dia do nascimento  
E Menos trabalhosa, mais cômoda para a mulher  
F Medo do parto vaginal  
G Fazer laqueadura tubária   
H Parto vaginal pode afetar vida sexual  
I Medo de passar da hora do beber nascer e entrar em sofrimento  

 

24. Você tinha conhecimento de qual maternidade procurar  quando chegasse a hora do parto? 

A (    ) Sim    B (    ) Não 
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BLOCO 3: Informações sobre o parto que teve 

25. QUAL FOI O TIPO DE PARTO QUE VOCÊ TEVE?  

A(    ) Normal (se normal, passar para a pergunta 32)         B (    ) Cesáreo 
 

26. ANTES DA SUA CESARIANA, VOCÊ ENTROU EM TRABALHO DE PARTO? A (    ) Sim    B (    ) Não 
 

27. O MÉDICO LHE INFORMOU O MOTIVO DE TER SIDO CESARIANA? A (    ) Sim            B (    ) Não 
 

28. QUANDO? A (    ) antes do parto  B (    ) durante o parto        C (    ) após o parto 
 

29. PORQUE SEU MÉDICO INDICOU A CESARIANA? _____________________________________________ 
 

30. VOCÊ CONCORDOU COM A INDICAÇÃO DA SUA CESARIANA? A (    )Sim          B (    ) Não 
 

31. SE NÃO, POR QUÊ? ________________________________________________________ 
  
32. O PARTO FEITO FOI O QUE VOCÊ GOSTARIA DE TER TIDO? A (    ) Sim           B (    ) Não 
 

33. SE NÃO, POR QUÊ? ______________________________________________________________________ 
  

34. COMO SE SENTE EM RELAÇÂO AO PARTO QUE ACABOU DE TER? 

A (    ) Satisfeita  B (    ) Insatisfeita   C (    ) Indiferente   D (    ) Feliz 

E (    )Triste  F (    ) Outros: _______________________________________________________ 
  

35. O QUE VOCÊ MAIS GOSTOU NO PARTO QUE ACABOU DE TER? 

 Quais:  Sim 
A Não senti dor  
B É o parto que eu sonhava   
C Minha recuperação foi rápida  
D Consegui perceber que sou forte  
E Meu filho está bem  
F Não aconteceu nada de ruim comigo  
G Recebi toda explicação de como seria  
H Senti-me segura  
 

36. QUAIS AS COISAS QUE VOCÊ MENOS GOSTOU NO PARTO QUE ACABOU DE TER? 

 Quais:  sim 
A Não sofri a dor do parto      
B Não foi o parto que sonhei  
C Doeu muito  
D Vou ficar com cicatriz  
E Fiquei com medo da anestesia  
F Demorou muito  
G Não me explicaram como seria  
H Senti-me muito insegura  
 

37. VOCÊ TERIA ESSE MESMO TIPO DE PARTO NA PRÓXIMA GRAVIDEZ? A (    ) Sim           B (    ) Não 
 

38. POR QUÊ? __________________________________________________________________________ 
 

39. VOCÊ RECOMENDARIA ESSE MESMO TIPO DE PARTO QUE ACABOU DE TER PARA OUTRAS 

MULHERES? A (    ) Sim              B (    ) Não 
 

40. POR QUÊ? _____________________________________________________________________________ 
 

AGRADECEMOS SUA PARTICIPAÇÃO! 

   


