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INTRODUÇÃO
Em todo o mundo, a assistência pré-natal começou a ser praticada no século XX, entre as décadas de 1950

e 1960. No Brasil, sua implantação se deu apenas nos anos 80, com a institucionalização do Programa de
Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM).(1)

Segundo a literatura, o acompanhamento pré-natal é essencial para promover o adequado desenvolvimento
da gestação, garantindo um bom desfecho materno e fetal.(2-5) Todas as gestantes, incluindo aquelas consideradas
saudáveis, devem realizar consultas periódicas para acompanhamento de sua saúde e da evolução do concepto, bem
como para diagnóstico precoce, prevenção, tratamento e/ou controle de patologias, e detecção de problemas
específicos no parto ou mesmo de cuidados imediatos ao recém-nascido.(2, 4)

Em 1994, foi criada a Estratégia de Saúde da Família (ESF), modelo de organização da Atenção Básica,
baseado nos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).(1,6) A partir deste período, inúmeros
programas relacionados à assistência à saúde da mulher, em especial, à saúde materna, foram sendo elaborados com
o intuito de ofertar um cuidado mais qualificado que atendesse às necessidades das gestantes. Dentre os programas,
destaca-se o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento - PHPN (2000) (4), a Rede Cegonha (2011) (8), e
o Projeto de Aprimoramento e Inovação no Cuidado e Ensino em Obstetrícia e Neonatologia - Apice On (2017). (9)

Desde 1996, a Organização Mundial de Saúde definiu em seu documento, intitulado Assistência ao Parto
Normal: um guia prático, as práticas que deveriam ser estimuladas e/ou banidas da assistência ao parto, visando o
aprimoramento do cuidado ofertado.(10) Essas práticas foram reafirmadas em muitos documentos nacionais(11-12), e
recentemente a OMS voltou a publicar uma listagem das práticas que precisam ser adotadas visando a segurança do
binômio e a satisfação da mulher com a experiência de parto.(13)

As boas práticas de atenção na obstetrícia são recomendadas pois são sustentadas pelas mais recentes
evidências científicas da área. Dentre elas, podemos citar a comunicação eficaz entre profissionais de saúde e
parturiente, presença de um acompanhante de escolha da mulher, o estímulo à utilização de métodos de alívio da
dor não-farmacológicos, a realização do exame cervical a cada 4 horas, a realização da ausculta fetal intermitente, o
estímulo à livre deambulação da parturiente e adoção de posições verticalizadas no trabalho de parto e parto da
parturiente, hidratação e alimentação leve durante o processo e presença de acompanhamento e suporte emocional
às parturientes.(13)

Entende-se que a implementação das boas práticas nos serviços de saúde está condicionada às mudanças
estruturais e culturais de assistência ao parto. No entanto, considera-se que o conhecimento e entendimento das
boas práticas de assistência por parte das gestantes pode representar uma importante estratégia para fortalecer a sua
implantação nas instituições de saúde. Acredita-se, dessa forma, que o acompanhamento pré-natal é o melhor
momento para que a gestante tome conhecimento das boas práticas, gerando subsídios às gestantes para dialogar e
compartilhar com a equipe as decisões e procedimentos realizados durante a sua assistência. Neste sentido, a
assistência pré-natal deve ir além dos cuidados físicos, e contemplar questões emocionais, psicossociais, atividades
preventivas e educativas (1, 3, 8, 11), oportunizando momentos de informação, questionamento e diálogo.

Assim, o presente estudo tem como objetivo investigar o conhecimento adquirido no pré-natal sobre as
boas práticas de assistência o parto de puérperas atendidas em um hospital escola.
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METODOLOGIA
- Delineamento do estudo: trata-se de um estudo de campo, exploratório, descritivo e de abordagem quantitativa.
- Local da pesquisa: os dados foram coletados na unidade de Alojamento Conjunto de um hospital escola da
cidade de Sumaré. O hospital oferece atendimento às gestantes de Sumaré e mais outros cinco municípios da
região.
- População: participaram do estudo puérperas internadas na unidade de Alojamento Conjunto da referida
instituição, de acordo com os seguintes critérios de inclusão: idade igual ou superior a 18 anos; com um mínimo de
6 consultas de pré-natal e sem dificuldades de comunicação. Foram critérios de exclusão: puérperas com
recém-nascido internado na UTI ou pós-aborto; e com dificuldade para compreensão da língua portuguesa.
- Tamanho da amostra: o tamanho amostral foi determinado considerando a metodologia de cálculo amostral
onde o objetivo é estimar uma proporção. No cálculo amostral foi considerada uma proporção p igual a 0,50, cujo
valor representa a variabilidade máxima da distribuição binomial, gerando assim uma estimativa com o maior
tamanho amostral possível. A população considerada para o cálculo do tamanho amostral era composta por
aproximadamente 645 puérperas (3 meses de coleta). Além disso, foi assumido um erro amostral de 5% e um nível
de significância de 5%. Com isso, o tamanho amostral obtido foi de 242 puérperas.
- Coleta de dados: a coleta de dados ocorreu em duas etapas: 1ª) aplicação de um questionário sociodemográfico e
obstétrico para definição do perfil das participantes e 2ª) aplicação de um instrumento do tipo check-list, composto
por 19 itens correspondentes às boas práticas de atenção ao parto. Este instrumento foi construído com base nas
boas práticas de atenção ao parto recomendadas pela OMS(13). Ele foi preenchido pela puérpera, que quantificava
em uma escala de 0 à 3, o quanto de orientação ela recebeu para cada um dos itens descritos, sendo 0-Nenhuma;
1-Pouca; 2-Suficiente e 3-Muita.
- Análise de dados: as variáveis qualitativas foram descritas por meio de frequências e porcentagens e as variáveis
quantitativas por meio de medidas de posição (média e mediana) e dispersão (desvio-padrão, quartis e valores
mínimo e máximo). As associações entre as variáveis "região da UBS" e "Cidade" e as variáveis de caracterização
qualitativas foram avaliadas por meio do teste Qui-quadrado ou exato de Fisher. As comparações entre as variáveis
"região da UBS" e "Cidade" e as variáveis de caracterização quantitativas foram avaliadas por meio do teste Anova
ou o teste de Kruskal-Wallis, de acordo com a distribuição dos dados. A distribuição dos dados foi avaliada por
meio do teste de Shapiro-Wilk. As análises foram realizadas por meio dos softwares SAS 9.4 e SPSS 23. Nas
análises foi adotado um nível de significância de 5%.
- Aspectos Éticos: o projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências
Médicas da Unicamp (Parecer nº 4.895.615/2021).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A amostra final da pesquisa foi composta por 242 puérperas, com faixa etária de 18 a 42 anos, e média de

27 anos. A idade gestacional média, no dia do parto, foi de 39 semanas. Todas as participantes realizaram
acompanhamento pré-natal, com uma média de 10 consultas. Este atendimento foi realizado de forma
compartilhada entre o profissional médico e o enfermeiro em 91,7% (n=222) e somente com o profissional médico
em 8,26% (n=20) das consultas. Sobre a estratificação de risco gestacional, 59,09% das puérperas (n=143) eram de
risco habitual, enquanto que 40,91% (n=99) de alto risco. Dentre as participantes, 55,8% (n=135) se autodeclarou
como parda; 61,9% (n=150) era solteira; 55,4% (n=134) possuía Ensino Médio completo e a faixa econômica
média foi de 1,53 salários mínimos.

O pré-natal das mulheres entrevistadas foi realizado em todas as regiões da cidade de Sumaré (28,93% da
região Central, 21,07% de Nova Veneza, 11,57% da Área Cura e Maria Antônia, 9,50% do Picerno e Matão), bem
como de cidades vizinhas (7,85%).

Sobre a via de parto, 52% das puérperas (n=126 partos) tiveram parto normal, 45% (n=109) cesariana e 3%
(n=7) parto instrumental (fórceps).

A análise dos dados sobre o conhecimento das boas práticas de atenção ao parto recomendadas pela
OMS(13) e recebidas no pré-natal mostrou dados preocupantes, uma vez que para todos os itens avaliados, a
categoria “nenhuma informação” foi maior. Esta é uma informação relevante e que denota uma importante lacuna
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no processo educativo realizado na assistência pré-natal. Os dados referentes às informações recebidas estão
apresentados na tabela abaixo (Tabela 1).

Tabela 1 - Informações recebidas na assistência pré-natal sobre as Boas Práticas de Atenção ao Parto.
Sumaré, São Paulo, Brasil, 2022. (n=242)

Variável
Informações recebidas (%)

Nenhuma Pouca Suficiente Muita

1. Importância  da leitura da Caderneta da Gestante 41,74 19,83 26,03 12,40

2. Realização do Plano de Parto 69,83 10,74 12,81 6,61

3. Trabalho de parto 37,60 18,60 23,55 20,25

4. Tipos de parto 33,47 19,2 30,58 16,53

5. Deambulação, movimentação e mudança de posição durante o
trabalho de parto

38,02 9,09 28,10 24,79

6. Posições verticalizadas durante o trabalho de parto 72,73 10,33 11,98 4,96

7. Diferentes posições para o parto 71,49 10,33 13,64 4,55

8. Hidratação/alimentação durante o trabalho de parto 64,05 11,16 14,05 10,74

9. Técnicas manuais para alívio da dor (massagem, bolsa de água
quente...)

52,89 10,33 19,83 16,94

10. Técnicas de relaxamento para alívio da dor (respiração, música,
concentração...)

61,57 11,98 14,46 11,98

11. Presença do acompanhante de livre escolha da mulher 33,06 12,81 32,64 21,49

12. Uso da analgesia peridural para alívio da dor 54,55 14,05 21,07 10,33

13. Benefícios do parto normal 44,21 9,50 23,14 23,14

14. Indicações da cirurgia cesariana 54,13 13,64 20,66 11,57

15. Riscos do parto normal 70,66 9,09 11,57 8,68

16. Riscos da cirurgia cesariana 57,85 11,98 16,53 13,64

17. Contato pele a pele mãe-filho 61,57 10,74 13,22 14,46

18. Amamentação na primeira hora pós-parto 59,92 7,44 13,22 19,42

19. Métodos anticoncepcionais pós-parto 29,75 14,05 27,69 28,51

Fonte: dados da pesquisa, 2022.

Embora todos os itens avaliados apresentem uma porcentagem maior na categoria “nenhuma informação”,
destacamos e discutiremos os que possuem uma proporção muito alta em relação às demais categorias.

Este estudo apontou que a discussão sobre a realização do Plano de Parto não é uma prática dos
profissionais de saúde na assistência pré-natal. Sabe-se que o Plano de Parto é um documento legal, garantido e
estimulado pela OMS, que funciona como uma forma de vínculo e comunicação entre a parturiente e a equipe de
saúde. Além disso, é uma ferramenta com potencial para garantir uma experiência de parto mais tranquila e
satisfatória, na medida em que aponta intenções pessoais para garantia do respeito dos valores e desejos maternos, e
por isso, a sua elaboração deve ser fortemente encorajada durante o período gestacional.(11, 14)

Posições verticalizadas, bem como diferentes posições para o parto (lateralizada, quatro apoios ou posição
de Gaskin) também foram pouco abordadas na amostra estudada. A literatura atual mostra que essas variações de
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posição possuem muitos benefícios, incluindo um potencial para melhorar os desfechos maternos e neonatais, além
de corrigir certas complicações obstétricas (distócia de ombro, por exemplo) (15). Além disso, a literatura reitera, há
muitos anos, que a posição de litotomia ou supina devem ser evitadas pelo possível aumento do risco de trauma
perineal grave, parto comparativamente mais longo, maior sensação dolorosa e maior incidência de padrões de
frequência cardíaca fetal não tranquilizadora.(15)

A hidratação e a alimentação durante o trabalho de parto também é uma prática recomendada pela OMS (13)

e pelo MS (11-12) há muitos anos, mas que, neste estudo, foi pouco abordada com as gestantes durante o pré-natal.
Uma recente revisão sistemática com meta-análise mostrou que as mulheres em trabalho de parto que se
alimentaram livremente apresentaram uma diminuição do tempo de trabalho de parto e não apresentaram
influências nos desfechos maternos ou neonatais.(16) Além disso, não houve aumento da incidência de vômitos ou
de cirurgia cesariana,(16) dados que sustentam a possibilidade da parturiente se alimentar e se hidratar durante o
trabalho de parto.

As técnicas para alívio da dor durante o trabalho de parto (manuais e de relaxamento), assim como a
utilização da analgesia farmacológica para alívio da dor também foram pouco abordadas na assistência pré-natal
neste estudo, embora as porcentagens da categoria “nenhuma informação” tenham sido menores em comparação
com as demais variáveis avaliadas. Acredita-se que este tema possa ter sido um pouco mais abordado do que os
demais, tendo em vista que o manejo da dor é um dos assuntos de maior preocupação entre as mulheres quando se
conversa sobre o parto normal.

As indicações e os riscos da cirurgia cesariana também não foram abordadas em mais da metade das
puérperas entrevistadas. Este é um dado preocupante, uma vez que os dados oficiais mostram que o Brasil é o
segundo país em taxa de cesárea e a literatura aponta que a diminuição destas taxas continua sendo um problema
com alta prioridade no Brasil. (17) Neste contexto, entende-se que o profissional de saúde da atenção primária é um
potencial agente de mudança que, a partir de ações educativas, pode ser um profissional ímpar na elaboração de
um diálogo que possibilite discussões sobre o senso comum e a ciência (18), além de poder desmistificar
informações incorretas, tão presentes em nossa realidade.

Temas referentes ao pós-parto, como contato pele-a-pele entre mãe e bebê e a amamentação na primeira
hora também foram pouco abordados entre as mulheres desta pesquisa. Segundo a literatura, estas práticas
favorecem o estabelecimento e a duração do aleitamento materno, motivo pelo qual deveriam ser amplamente
conversadas durante a assistência pré-natal. (19)

O tema que obteve maior porcentagem na categoria “muita informação” foi o de métodos
anticoncepcionais no pós-parto, ainda que tenha sido encontrada uma baixa porcentagem (28,51%). Acredita-se
que, por se tratar de um assunto que faz parte da rotina do profissional da atenção primária, este seja mais
valorizado e/ou facilmente abordado com as gestantes.

Dessa forma, é possível que o distanciamento presente entre os profissionais da atenção primária com os
profissionais do ambiente hospitalar represente um obstáculo à efetiva orientação dada às gestantes, na medida em
que muitas práticas e os processos de trabalho realizados no hospital não são de conhecimento da equipe atuante na
assistência pré-natal. Neste cenário, sugere-se aproximação destes setores (atenção primária e terciária) com o
intuito de garantir um discurso alinhado entre as equipes e um cuidado pautado nas melhores evidências
disponíveis às gestantes. Também é importante conscientizar os profissionais pré-natalistas sobre a necessidade de
qualificar o atendimento pré-natal no que se refere ao processo educativo, visto que o atendimento pré-natal é,
muitas vezes, a única fonte de informações da gestante.

Cabe destacar, também, que o conceito de parto humanizado valoriza a mulher como um sujeito ativo no
processo, tornando-a protagonista deste momento, na medida em que ela possui ciência de todos os
procedimentos/práticas e participa das decisões referentes ao seu atendimento. No entanto, para que isso ocorra, é
fundamental que a assistência pré-natal transcenda o aspecto clínico do atendimento e propicie um momento de
intensa troca de informações, com construção de conhecimento de qualidade. Considera-se que este processo é
essencial para preparar a gestante para o momento do trabalho de parto e parto e facilitar a vivência de uma
experiência de parto mais satisfatória. Da mesma forma, a carência de informações sobre aspectos tão importantes
relacionados ao trabalho de parto e parto, como identificado neste estudo, pode ser prejudicial para a gestante,
aumentando a vulnerabilidade da parturiente e suas chances de uma experiência menos positiva.
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CONCLUSÃO
Este estudo aponta para uma defasagem no processo educativo realizado no atendimento pré-natal, visto

que as boas práticas de atenção ao parto, atualmente recomendadas pelo Ministério da Saúde, Organização Mundial
da Saúde, e diversos estudos da atualidade, não estão sendo abordadas na assistência às gestantes. Este cenário
fortalece o despreparo materno e aumenta a vulnerabilidade da mulher durante a assistência ao parto.

Entende-se que qualificar o processo educativo no atendimento pré-natal é uma das principais estratégias
para proporcionar o protagonismo e a autonomia das mulheres no momento do parto, além de ser uma prática
fundamental do cuidado integral. Assim, espera-se que esse estudo possa suscitar reflexões entre os profissionais de
saúde que atendem pré-natal na atenção primária, bem como servir como uma ferramenta propulsora de mudança.
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