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Resumo: Objetivou-se identificar a tecnologia do cuidado mais utilizada pelas parturientes em uma 

maternidade. Estudo descritivo e exploratório com abordagem quantitativa, realizado com 65 parturientes 

mediante entrevista estruturada contendo 20 perguntas fechadas referentes à identificação, perfil sociodemográfico 

e obstétrico bem como as tecnologias do cuidado ofertadas. Os resultados apontam que a maioria das parturientes 
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tinha entre 20 e 30 anos de idade (66,1%), eram casadas ou em união estável (59,9%), com ensino médio completo 

(41,5%) e multigestas (63,1%). Com relação ao uso de tecnologias do cuidado à parturiente, todas (100%) 

relataram que o banho de chuveiro e a massagem foram eficazes frente ao trabalho de parto, minimizando as dores 

e o desconforto. Conclui-se que o uso de tecnologias do cuidado contribui para a autonomia da mulher, além de 

favorecer um processo mais fisiológico e humanizado diante do parto normal.  

Palavras-chave: Parto Normal; Parto Humanizado; Saúde da Mulher; Cuidados de Enfermagem. 

 

PROJETO CEPP  

Consulta de Enfermagem no Pré-Natal e Pós-parto.  

PÚBLICO-ALVO:  

Parturientes do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais de Ponta Grossa – Paraná.   

MUNICÍPIOS ATINGIDOS  

Ponta Grossa.  

LOCAL DE EXECUÇÃO  

Maternidade do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais de Ponta Grossa – Paraná.  

JUSTIFICATIVA  

O parto como processo natural e fisiológico abrange fatores biológicos, psicológicos e 

socioculturais. No entanto, alguns partos necessitam de intervenções, levando a uma transição 

de partos domiciliares para eventos institucionalizados, que favorecem a assistência médica, 

deixando de lado as parteiras. O que outrora era visto como um processo natural passou a ser 

considerado um evento perigoso, necessitando a presença do médico e retirando da mulher o 

seu protagonismo durante o trabalho de parto (HANUM et al., 2017). 

Neste contexto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda mudanças na 

assistência ao parto hospitalar e medicalização no Brasil, em consequência do uso abusivo de 

intervenções que geram risco para a mãe e o bebê como a episiotomia, amniotomia, enema e a 
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manobra de Kristeller. A proposta da OMS é diminuir a efetuação dessas práticas, dado os 

múltiplos malefícios comprovados (Ministério da Saúde, 2015) 

Averiguando métodos para a assistência obstétrica direcionada para o poder de decisão 

da mulher, como a autonomia e liberdade, o Ministério da Saúde publicou o Programa de 

Humanização no Pré-Natal e Nascimento, que tem o intuito de garantir a melhoria do acesso, 

cobertura e qualidade no acompanhamento do pré-natal, assistência ao parto e puerpério às 

gestantes e ao recém-nascido, encorajando um atendimento obstétrico integral e garantindo os 

direitos de escolha da mulher (BRASIL, 2002). 

Ressalta-se ainda a necessidade do uso de tecnologias do cuidado de enfermagem na 

prática do processo de parir, que não sejam invasivas à fisiologia do corpo feminino, à sua mente 

e privacidade. O cuidado não invasivo tem uma dimensão de estabelecimento de vínculo de 

confiança com o enfermeiro, e mesmo quando ocorrem condutas que expressem o cuidado na 

intimidade de seu corpo biológico ou sociocultural, esses não são percebidos como processo de 

invasão da sua privacidade (DUARTE et al., 2019). 

 Nesta perspectiva, as tecnologias leve do cuidado mostram-se fundamentais para um 

trabalho de parto efetivo, trazendo relaxamento e diminuição das dores, sem falar, no momento 

único da fase da vida de uma mulher (BRASIL, 2017).  

Sendo assim, durante o processo de parir, compreende-se que a presença do enfermeiro 

obstetra junto a mulher é de suma relevância, necessitando ter conhecimento e competências 

ante as tecnologias do cuidado para o alívio da dor como massagens, posições de trabalho de 

parto, uso de bola de Bobath, banho de aspersão, aromaterapia e musicoterapia de forma a 

promover conforto e auxílio a parturiente (GOMES; DAVIM, 2018). 

Justifica-se este estudo pela necessidade de conhecer quais as tecnologias do cuidado 

disponíveis para as parturientes nas maternidades, visto que, a utilização desses métodos são 

opções beneficentes para o alívio da dor, de modo a substituir as técnicas invasivas, analgésicas 

e anestésicas. 

 

OBJETIVOS  

Este estudo teve por objetivo identificar a tecnologia do cuidado mais utilizada 

pelas parturientes em uma maternidade. 
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METODOLOGIA   

Estudo descritivo e exploratório com abordagem quantitativa, realizado em um hospital 

universitário no setor da maternidade, no município de Ponta Grossa - Paraná, nos meses de 

dezembro de 2019, janeiro e fevereiro de 2020. 

A população foi composta por 65 mulheres submetidas ao parto normal e que estivessem 

internadas na maternidade, sendo estes os critérios de inclusão. Os critérios de exclusão foram 

mulheres submetidas ao parto cesárea, que não estivessem internadas e não concordassem em 

participar do estudo. 

A coleta de dados foi realizada mediante a uma entrevista estruturada, contendo 20 

perguntas formuladas referentes à identificação, perfil sociodemográfico e obstétrico bem como 

as tecnologias de cuidado ofertadas. Os questionários foram preenchidos pela pesquisadora, no 

local de estudo e durou em média 20 minutos. As informações foram digitadas em planilha 

Excel e analisadas por meio do software Statistical Package for Sciences (SPSS) versão 13. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa sob parecer nº 3.234.262/2019. A participação no estudo se deu após o aceite ao 

convite, firmada pela assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme 

Resolução nº 466/2012. 

 

RESULTADOS  

  

Com base nos resultados da pesquisa, das 65 mulheres em relação ao perfil 

sociodemográfico, verificou-se que 12 (18,4%) mulheres pertenciam a faixa etária de 16 a 20 

anos, 43 (66,1%) entre 20 a 30 anos e 10 (15,3%) mulheres acima de 30 anos. Quanto a situação 

conjugal, 39 (59,9%) mulheres são casadas ou em união estável e 26 (40%) são solteiras, dessas 

15 (23,0%) têm ensino fundamental completo, 16 (24,7%) ensino fundamental incompleto e 27 

(41,5%) o ensino médio completo. 

No que diz respeito ao perfil obstétrico das mulheres, 24 (36,9%) são primigestas e 41 

(63,1%) multigestas, dessas multigestas, 37 (56,9%) delas tiveram pelo menos um parto normal. 

Com relação as consultas de pré-natal recomendadas pelo Ministério da Saúde, 65 (100%) 

mulheres tiveram adesão às consultas, dessas 16 (24,7%) realizaram menos de seis e 49 (75,3%) 

fizeram seis ou mais consultas nas unidades de saúde do seu bairro, essas consultas eram 

intercaladas entre o médico e o enfermeiro da unidade.  
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Quanto as tecnologias do cuidado ofertadas pela equipe de enfermagem às parturientes 

47 (72,3%) utilizaram a bola de Bobath, 46 (70,7%) o banho de chuveiro morno, 34 (52,3%) a 

massagem, 6 (9,2%) o banquinho, 4 (6,1%) o cavalinho e a musicoterapia apenas 2 (3%) 

parturientes fizeram uso. Das tecnologias utilizadas para o cuidado à parturiente, 100% 

relataram que o banho de chuveiro morno e a massagem foram eficazes frente ao trabalho de 

parto, minimizando as dores e o desconforto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Pode-se apurar a partir da análise dos dados obtidos neste estudo, que as tecnologias do 

cuidado mais utilizadas pelas parturientes como a bola de Bobath, banho de chuveiro morno e 

a massagem exercem grande influência sobre a qualidade do parto normal, diminuindo a dor e 

promovendo um pouco de conforto para que a mulher tenha uma experiência menos dolorosa. 

Por isso, torna-se essencial que as tecnologias do cuidado para assistência ao parto 

normal sejam utilizadas, por serem mais seguras e acarretarem menos intervenções à 

parturiente. A utilização dessas tecnologias do cuidado favorecem o relaxamento da mulher 

para um processo mais fisiológico diante do parto. Entretanto, é importante realçar que apesar 

das tecnologias serem de fácil aplicação e baixo custo para os serviços de saúde, faz-se 

necessário que mais estudos sejam realizados para identificar os seus efeitos no manejo do alívio 

da dor frente ao trabalho de parto e parto. 

Finalmente, ressalta-se que o encorajamento e a confiança transmitidos por um 

enfermeiro compreensivo pode ter uma influência marcante na redução da tensão emocional no 

trabalho de parto, principalmente quando se dá à mulher oportunidade de discutir seus 

sentimentos, realizar indagações e expressar seus temores. 
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