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ÁREA TEMÁTICA:  

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

( X )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

OFICINAS DE EDUCAÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE PARTO HUMANIZADO 

PARA GRUPOS DE GESTANTES DE ITAIACOCA: UM RELATO 
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Margarete Aparecida Salina Maciel4  

 
Resumo: Segundo o Ministério da Saúde, a gestante deve conhecer todos os seus direitos incluindo o parto. O 

termo parto humanizado refere-se há um o lhar diferenciado para as mulheres e compreende um conjunto de 

práticas e atitudes pautadas no diálogo, empatia e acolhimento visando o respeito aos direitos das mulheres. O 

objetivo deste estudo foi relatar as principais dúvidas sobre parto identificadas durante as oficinas que abordaram 

o tema Parto Humanizado para grupos de gestantes. Trata-se de um relato de observações pessoais coletadas 

durante as “Oficinas de orientação e educação em saúde para gestantes da comunidade rural de Itaiacoca”, 

ofertadas nos anos de 2016 a 2018 e trabalhadas com roda de conversa e aplicação de questionário após as 

oficinas. Foi empregada a metodologia qualitativa e descritiva. Participaram 43 gestantes  com idades entre 14 e 

41 anos, 46,5% da USF do Biscaia  e 53,5% do CRUTAC;  37,7% eram primigestas e 65,1% multigestas. Os medos e 

ansiedades sobre o parto foram bem diversificados e as principais dúvidas foram sobre os acompanhantes e 

posição do parto. O índice de acertos do questionário foi de 88,4%. Conclui-se que as oficinas em rodas de 

conversas foram eficazes deixando as futuras mães mais confiantes e satisfeitas por poderem compartilhar suas 

experiências. As discentes levarão essa experiência para a vida profissional.  

Palavras-chave: Parto Humanizado. Educação em Saúde. Roda de Conversa. 
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PÚBLICO-ALVO  

População de Itaiacoca, em especial mulheres gestantes e seus familiares (ou 

acompanhantes) do Distrito de Itaiacoca, zona rural da cidade de Ponta Grossa no Paraná, 

Brasil. 

 
MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Paraná. 

 
LOCAL DE EXECUÇÃO 

As oficinas para gestantes abordando o tema Parto  Humanizado foram 

desenvolvidas em duas Unidades Básicas com Estratégia de Saúde da Família (USF) do 

Distrito de Itaiacoca, ambas USF situadas em região rural, uma na localidade do Biscaia e 

outra no Cerrado Grande (Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária - 

CRUTAC), cuja responsabilidade pelas USF são da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa- 

PR, Secretaria Municipal de Saúde (PMPG-SMS). 

 

JUSTIFICATIVA 

   O trabalho extensionista Avaliação laboratorial na assistência à saúde e prevenção 

de doenças - Programa CRUTAC desenvolvido na zona rural de Itaiacoca visa à integração 

entre comunidade acadêmica e a popular. Foi proposto por professores do Laboratório 

Universitário de Análises Clínicas, Departamento de Análises Clinicas e Toxicológicas do 

Curso de Farmácia da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e envolve discentes de 

diferentes cursos, da área de saúde. As ações desenvolvidas estão relacionados aos cuidados 

de atenção à saúde dos moradores da zona rural de Itaiacoca. Entre as atividades 

desenvolvidas encontra-se a educação e orientação à saúde, realizada em parceria com 

PMPG-SMS. 

A equipe do projeto de extensão elaborou o evento extensionista denominado 

Oficinas de orientação e educação em saúde para gestantes da comunidade rural de 

Itaiacoca, que tinha por finalidade promover a saúde das gestantes e a formação de vínculos 

com os profissionais de saúde das USF de modo a assegurar uma gestação saudável, um parto 

seguro e o acompanhamento da criança nos primeiros anos de vida. Este evento, por envolver 
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discentes também  tinha o objetivo de contribuir para a formação profissional dos discentes da 

UEPG.  

Segundo o Ministério da Saúde, a gestante deve conhecer todos os seus direitos, 

como por exemplo, o direito a um acompanhante, licenças maternidade e paternidade, bem 

como ao direito ao aleitamento (BRASIL, 2017).  

Neste contexto, o parto humanizado refere-se há um olhar diferenciado para as 

mulheres, compreendido como um conjunto de práticas e atitudes pautadas no diálogo, 

empatia e acolhimento visando o respeito aos direitos das mulheres (POSSATI; PRATES; 

CREMONESE; SCARTON et al., 2017).  

 A partir do exposto, fez-se necessária a roda de conversa com o tema Parto 

Humanizado, trazendo as principais características, falando sucintamente sobre o processo e 

sanando dúvidas, encorajando as puérperas a deixar seus medos e angústias em relação ao 

parto, por meio da educação em saúde, que devido a sua relevância para prática do cuidado de 

saúde tem grande proporção e importância nos serviços de saúde (LIMEIRA; HENRIQUE; 

BARBOSA; QUEIROGA et al., 2014). Ademais, a educação em saúde constitui-se em um 

importante alicerce na melhoria da qualidade do atendimento prestado, além de garantir um 

acolhimento que, por resultado, refletem em um serviço mais humanizado.  

 

OBJETIVOS 

Relatar as principais dúvidas sobre parto identificadas durante as oficinas que 

abordaram o tema Parto Humanizado promovida para os grupos de gestantes das USF do 

Biscaia e do CRUTAC de Itaiacoca, zona rural de Ponta Grossa, Paraná. 

 
METODOLOGIA 

  Trata-se de um relato de observações pessoais sobre as principais dúvidas sobre 

parto identificadas durante as oficinas que abordaram o tema Parto Humanizado durante o 

evento “Oficinas de orientação e educação em saúde para gestantes da comunidade rural de 

Itaiacoca”, ofertado nos anos de 2016 a 2018, empregando metodologia qualitativa e 

descritiva.              

As oficinas foram desenvolvidas nas USF do Biscaia e do CRUTAC, situadas No 

Distrito de Itaiacoca, zona rural do município de Ponta Grossa-PR. 
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A população de estudo foi composta pelas gestantes que aceitaram participar 

durante o acolhimento mensal no pré-natal. 

Inicialmente as discentes participantes do projeto elaboraram o material através de 

apresentação em powerpoint  com dinâmica e folders.  Após o tema trabalhado, foi proposto 

que as participantes respondessem um breve questionário com perguntas fechadas, 

observando os acertos e efetividade da oficina.  

As perguntas foram:  

1 - Em que casos a cesariana é indicada?;  

2- Qual a vantagem do parto normal para o bebê? ;  

3 - Porque devo tomar soro na veia durante o internamento?;  

4 - Quando sei que está na hora de ganhar meu bebê?  

5 - Preciso ir sozinha? 

Os resultados do estudo foram analisados usando a estatística descritiva do 

programa Microsoft Office Excel e observações pessoais. 

 

RESULTADOS 

   Participaram 43 gestantes na faixa etária de 14 a 41 anos (média de 24 anos),  

sendo 20 (46,5%) da USF do Biscaia  e 23 (53,5%) da USF do CRUTAC. Destas,  37,7% 

(n=17) eram primigestas e 65,1% (n=28) multigestas.  

A verbalização feita pelas mães de primeira viagem sobre as expectativas em 

relação ao parto natural demonstrou que algumas estavam confiantes enquanto outras 

inseguras, exemplos são: 

...”Tenho medo que doa e demore muito”... (Gestante 3) 

...”Minha cunhada teve parto normal e já saiu caminhando faceira”... (Gestante 6) 

  Entre as que já haviam passado pela experiência houve opiniões distintas algumas 

não querendo mais passar pela experiência e outras com sentimento de segurança, por ter tido 

um parto tranquilo. Indicando a individualidade de cada mulher.   

  Foram aplicados os questionários posteriormente à roda de conversa e em apenas 

cinco destes foram observadas respostas não adequadas, estimando uma efetividade de 88,4%.  

  Em relação ao parto humanizado, as principais dúvidas demonstradas eram sobre o 

acompanhante do sexo masculino e direito a escolha da posição mais confortáve l. E a partir da 
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exposição do tema as mesmas relataram estarem mais seguras, pois agora possuíam maior 

conhecimento. 

  Ainda, foi esclarecido das diferenças entre parto normal e cesárea. Demonstrado as 

vantagens do parto vaginal e incentivando-o. Foram apresentados os sinais de alerta na 

gravidez e orientado para a procura de atendimento em unidades de pronto atendimento 

sempre que percebido algum desses sinais. Reforçou-se a importância de se realizar o pré-

natal adequadamente para garantir parto e nascimento saudável (BRASIL, 2017).   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Conclui-se que as oficinas educativas foram eficazes, trazendo resultados positivos 

em relação ao tema abordado. Percebeu-se que houve melhora dos medos e angústias das 

futuras mães e que ficaram mais confiantes para atuarem como protagonistas de seus partos . 

    A utilização de rodas de conversa é uma boa proposta para a interação tanto de 

profissionais como de discentes, com as gestantes. Notou-se a satisfação, por se sentirem 

acolhidas, orientadas e informadas, mas também pela oportunidade de poder compartilhar 

seus conhecimentos, havendo uma interação mútua entre os participantes das rodas de 

conversa.  

Para as discentes que participaram das oficinas educativas e de orientação, o 

aprendizado na extensão universitária as acompanharão por toda vida profissional, sendo um 

diferencial em suas formações.  

 

APOIO 

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais da UEPG - Programa de Bolsas 

PROEX - 2018 (EDITAL PROEX nº 023/2018). 
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