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RESUMO

Em 1998, o Ministério da Saúde inicia a implementação de uma série de iniciativas e incentivos, voltados às questões da humanização, 
objetivando melhorar a qualidade da assistência obstétrica, revalorizar o parto normal, reduzir as taxas de cesáreas desnecessárias, modelo que 
vem crescendo ao longo das últimas décadas, fortalecendo o vinculo da mãe com seu bebê; O ideal seria que toda mulher enxergasse o parto 
como o ato verdadeiro de dar a luz, um processo espontâneo, sem necessidade de grandes intervenções, e não considerá-lo como uma ação 
médica. Nesse sentido, percebe-se a necessidade de se conhecer o perfil das mulheres atendidas num CPN a fim de evidenciar características que 
influenciam no cuidado a elas. Para isso será utilizado a teoria das representações sociais , que dá sentidos aos eventos que nos são normais, forja 
as evidencias da nossa realidade consensual e ajuda a construção social da nossa realidade. As representações sociais se apresentam como uma 
maneira de interpretar e pensar a realidade cotidiana, uma forma de conhecimento da atividade mental desenvolvida pelos indivíduos e pelos 
grupos para fixar suas posições em relação a situações, eventos, objetos, e comunicações que lhes concernem. Neste sentido traçou-se como 
objetivo para esse plano de trabalho: representações de mulheres enquanto parturientes acerca do parto normal. Está sendo utilizado a pesquisa 
de campo exploratória do tipo qualitativa num centro de parto normal humanizado de Salvador-BA. A amostra totalizou 68 parturientes que 
responderam ao teste de associação livre de palavras (TALP) e entrevista individual semi-estruturada, os dados coletados estão sendo preparados 
para serem submetidos ao software IRAMUTEQ, permitindo para dados advindos do TALP a análise da árvore de similitude e para dados das 
entrevistas a análise de classificação hierárquica descendente. A pesquisa continua em andamento, tendo realizada a coleta de dados no CPN  
lócus da pesquisa. Até o momento, constatou-se que a parturição aterma e sem distocia deve seguir o seu ciclo fisiológico normal, sem a 
utilização de mecanismos extras e desnecessários durante o período de trabalho de parto, parto e pós-parto.
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