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RESUMO

COSTA, M.C.M.D. de R. Vivendo o bem-estar no desconhecido: experiência da mulher
com a presença do acompanhante no processo de parto. 2007. 119 f. Dissertação (Mestrado) �
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Departamento de Enfermagem, Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2007.

A humanização do parto e nascimento tem sido prioridade nas atuais políticas públicas da
saúde. Dentro desta perspectiva, a presença do acompanhante no parto é um benefício
garantido através da Lei 11108/05. O propósito da pesquisa foi compreender a vivência da
mulher no parto acompanhado, enquanto direito legal. É um estudo descritivo, com enfoque
qualitativo, baseado no interacionismo simbólico e realizado através da metodologia da
Teoria Fundamentada nos Dados. A coleta de dados foi realizada através de entrevista semi-
estruturada no período de agosto a setembro de 2006, com mulheres que tiveram a presença
do acompanhante no processo de parto e estavam nas primeiras 24 horas de puerpério. Após a
fase de tratamento e análise dos dados, surgiram os fenômenos: SENTINDO - SE BEM,
RECONHECENDO O VÍNCULO COM O ACOMPANHANTE, RECONHECENDO A
IMPORTÂNCIA DA EXPERIÊNCIA e DESCONHECENDO O DIREITO. Estes
possibilitaram a identificação do fenômeno central: VIVENDO O BEM-ESTAR NO
DESCONHECIDO. O estudo mostrou que a vivência do parto com a presença do
acompanhante é uma experiência positiva que traz benefícios, como tranqüilidade, apoio,
segurança, traduzidas no contexto como bem-estar. As mulheres não visualizaram a
experiência como um direito, portanto, são alheias à cidadania, já que não entendem como tal.
Esta compreensão é resultado de uma elaboração teórica conceitual, realizada a partir das
categorias construídas pelas mulheres e acompanhantes nas interações durante o
acontecimento. A explicação do fenômeno VIVENDO O BEM-ESTAR NO
DESCONHECIDO reflete a estrutura teórica da integração dos conceitos. Esta pesquisa
aponta para a necessidade de os profissionais de saúde trabalharem melhor as orientações e os
aspectos de cidadania junto às mulheres no contexto de saúde reprodutiva

Palavras-chave: Humanização. Parto. Acompanhante. Cidadania.



ABSTRACT

COSTA, M.C.M.D. de R. Living the well-being in the unknown: the woman´s experience
with the presence of a birth-partner. 2007. 119 f. Dissertation (Master) – Programa de Pós
Graduação em Enfermagem, Departamento de Enfermagem, Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, Natal, 2007.

The humanization of the birth process is a current health policy priority. Within that
perspective, the presence of a partner during the birth is a benefit guaranteed by the Law
111008/05. The purpose of this study is to comprehend the woman’s experience with the
presence of a birth partner as a legal right. It is a qualitative descriptive study based on
Symbolic Interactionism and conducted using the grounded theory methodology. Data were
collected by semi-structured interviews conducted during August to December 2006, with
women that had the presence of a partner during their birth experience and that were in the
first 24 hours of puerperium. Data analysis resulted in the identification of the phenomena:
FEELING GOOD, RECOGNIZING THE BOND WITH THE PARTNER,
RECOGNIZING THE IMPORTANCE OF THE EXPERIENCE and NOT KNOWING
THE RIGHT. These enabled the identification of the central phenomenon LIVING THE
WELL-BEING IN THE UNKNOWN. The study demonstrated that the birth experience
with the presence of partner is a positive one, resulting in benefits such as tranquility, support,
and assurance, which, in that context, signify well-being. However, the women do not
visualize the experience as a right, therefore remaining alienated from their civic practice.
The understanding of the experience was enabled by the conceptual construction obtained
from the categories of the interactions between the women and their birth partners during the
event. The explanation of the phenomenon LIVING THE WELL-BEING IN THE
UNKNOWN reflects the theoretical structure obtained from the integration of the identified
concepts. The study points out the need for health professionals to improve the information
given to women during the birth process and to work the civic duties of the women in
reproductive health.

Key terms: Humanization. Birth. Birth partner. Citizenship.
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“Se não houve frutos, valeu a beleza das flores; se não houve flores, valeu a sombra
das folhas; se não houve folhas, valeu a intenção da semente” (Henfil).

Introduzindo o tema

CAPÍTULO 1



13

1 INTRODUZINDO O TEMA

A humanização da assistência à saúde tem sido pauta de prioridades nas discussões

sobre qualidade e efetividade do Sistema Único de Saúde (SUS), que, por sua vez, retrata a

transição paradigmática embasada na qualidade de vida como condição sine qua non para a

existência do homem e consequentemente pelo estado de saúde da população. Hoje, cada vez

mais, as pessoas assistidas pela rede pública de saúde têm demonstrado insatisfação com a

forma de cuidar, considerando-a impessoal, sem vínculos, sem empatia, enfim, desumana,

bem como o descontentamento quanto à falta de resolutividade em alguns serviços e a demora

no atendimento. Portanto, já existe uma percepção desta realidade no âmbito da assistência e

alguns autores entendem-na como uma conseqüência do modelo biomédico.

Segundo Capra (1982), a concepção mecanicista do organismo humano e a resultante

abordagem técnica da saúde levaram a uma excessiva ênfase na tecnologia médica, que é

considerada o único caminho para melhorar a saúde.

Essa concepção mecanicista e hospitalocêntrica é produto do paradigma cartesiano que

influenciou negativamente as diversas áreas da saúde. Na obstetrícia, o surgimento da

hospitalização contribuiu para favorecer o distanciamento da família no momento do

nascimento; a fragmentação da assistência limitou o papel da mulher passiva e reprodutora; a

medicalização no parto vem interferindo na fisiologia natural do processo, antecipando ou

retardando o momento do nascimento, às vezes sem indicação; as técnicas intervencionistas

contribuíram para o distanciamento nítido do profissional e clientes, caracterizando a

desumanização do nascimento (BRUGGEMANN, 2001a).

Neste sentindo, os princípios que norteiam o modelo biomédico interferem no

processo de trabalho da enfermagem, na medida em que o cuidado com a parturiente também

sofre fragmentação e distanciamento, enfraquecendo as relações e vínculos. Diante desta

realidade, a nova concepção do processo saúde/doença vem contrapor-se a valorização do

modelo biomédico, principalmente pela fragmentação da assistência e pelo deslocamento do

sujeito como centro e objetivo da medicina.

Desta forma, percebe-se, gradativamente, uma necessidade de mudança de postura

nas políticas públicas. Na obstetrícia, o Ministério da Saúde (MS) vem incorporando projetos

que possam viabilizar atitudes diferentes dos profissionais da saúde em prol da qualidade dos

serviços, através da humanização da assistência. É imprescindível, portanto, o despertar para

o cuidado. Segundo Boff (2004, p. 95),
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[...] o cuidado se revela numa atitude de colocar atenção, mostrar interesse,
compartilhar e estar com o outro com prazer; não numa atitude de sujeito objeto,
mas de sujeito-sujeito, não numa relação de domínio sobre, mas de com-vivência,
não de intervenção, mas de interação.

Nesta perspectiva, o momento do nascimento deve ser especial, não apenas para a

mulher como também para os acompanhantes e profissionais numa relação de vínculos.

Conforme Merhy e Onocko (1997, p. 138), “o vínculo é caracterizado pela proximidade com

o usuário, integrando-se com a comunidade, em seu território, proporcionando construção de

autonomia do sujeito”. Portanto, para a efetivação de um nascimento natural e fisiológico, o

cuidado na obstetrícia deve estar fundamentado no conceito de atenção humanizada, definida

como um “conjunto de conhecimentos, práticas e atitudes que visam à promoção do parto e

do nascimento saudável e a prevenção da morbimortalidade materna e perinatal” (BRASIL,

2003, p. 9).

Na assistência obstétrica realizada pela enfermagem, a perspectiva humanística

possui uma importância significativa, na medida em que o cuidado é o processo de trabalho

da enfermagem e este cuidado obstétrico é permeado por características acolhedoras no

processo de parto, assistindo a mãe, bebê e acompanhantes. O enfermeiro é um agente de

mudança essencial na qualidade da assistência obstétrica, podendo interferir positivamente em

novas posturas implementadas pelas políticas públicas de saúde.

A estratégia considerada de primordial importância neste contexto é a presença do

acompanhante no processo do nascimento, favorecendo cada vez mais o vínculo familiar com

respeito à dignidade humana, pois a hospitalização para o nascimento afasta a mulher dos

familiares e do seu ambiente, ocasionando sentimentos de isolamento e abandono, que,

segundo pesquisas, interferem negativamente na fisiologia do parto (HOTIMSKY, 2002).

Mediante essa realidade, Storti (2004) afirma que para suprir a estranheza e a solidão do

ambiente surge a necessidade da presença do acompanhante no processo de parturição.

Evidências científicas mostram a importância da contribuição do acompanhante no

desenvolvimento da fisiologia do parto, reconhecendo como eficaz nos resultados obstétricos

(DUARTE, 2002).

Ainda segundo Storti (2004), o despertar na assistência obstétrica também evoluiu

em respostas à institucionalização do parto, à medicalização do corpo feminino, à passividade

da mulher no parto, à falta de vínculo profissional/cliente e à separação da família no processo

de parir. O parto, do ponto de vista emocional, representa um processo de separação, e toda

separação é vivenciada com dor, principalmente ao ficar muito tempo em ambiente
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desconhecido, sozinha ou com pessoas estranhas (CORDEIRO; SABATINO, 1997).

Reconhecendo essa realidade, o MS instituiu diretrizes de condutas obstétricas que possam

viabilizar a realização do parto normal, que tornem o momento natural e humanizado, como,

por exemplo, a presença do acompanhante durante o processo de parto (ORGANIZAÇÃO

MUNDIAL DA SAÚDE, 1996).

Dessa forma, no Brasil, a presença do acompanhante é um direito garantido pela Lei

11.108/2005, de 7 de abril de 2005 (BRASIL, 2005a). As maternidades, em geral, ainda estão

se organizando para atender à legislação, implementando ações quanto à estrutura física e à

sensibilização dos profissionais de saúde, apesar de muitas estarem à frente com experiências

exitosas, já que a presença do acompanhante não envolve necessariamente nenhum preparo

técnico.

“Representa mais que nada, o suporte psíquico, emocional da presença reconfortante,

do contato físico, para dividir o medo e a ansiedade, para somar forças, para estimular a

mulher positivamente a parturiente nos momentos difíceis” (BRASIL, 2003, p. 64).

Considerando, portanto, que o processo de nascimento é uma fase muito

significativa para a mulher pelo seu envolvimento emocional e físico, pressupomos que, se a

mulher conta com a presença de um acompanhante nesse processo, ela interage com este

outro em uma relação de apoio.

A partir dessa perspectiva e reconhecendo cada vez mais a importância urgente da

humanização do nascimento, sentimos a necessidade de investigar a vivência da mulher

inserida nesta política institucional de assistência ao parto com a presença do acompanhante.

Como enfermeira obstétrica de um hospital de ensino, temos vivenciado a

construção da política de humanização do parto. A presença do acompanhante, nesta

instituição, antecedeu à Lei nº 11.108/2005 que garante a inserção do acompanhante, sendo

uma realidade desde 1998. Esta instituição tem como missão “prestar assistência materno

infantil regional de qualidade e humanizada servindo a uma formação cidadã” (HOSPITAL

UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA, 2007).

O referido hospital desenvolve ações voltadas para essa meta, tendo sido

reconhecido pelos esforços no trabalho de incentivo ao aleitamento materno, pelo qual foi

outorgado o título de Hospital Amigo da Criança, e de estímulo também ao parto humanizado,

recebendo a premiação Galba de Araújo � 2000/MS (BRASIL, 2000). Foi reconhecido

também pela fundação Banco do Brasil como uma instituição que realiza tecnologia social.

Participou ativamente da comissão regional de humanização da assistência designada pelo
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Programa Nacional de Humanização Hospitalar do Ministério da Saúde, na qual eram

traçadas metas e trocadas experiências entre os hospitais considerados pilotos no processo.

Houve, ainda, investimento na estrutura física, proporcionando ambientes

individualizados e climatizados. No contexto desse hospital, a parturiente tem livre escolha de

movimentos, técnicas de relaxamento, como banho morno e massagens de conforto, além do

apoio de doulas (mulheres que servem). A dieta é oferecida de acordo com sua necessidade,

tendo a rapadura, espécie de doce regional, à sua disposição, favorecendo o maior suporte de

glicose e, consequentemente, hidratação através da ingestão de água. É oferecido

acompanhamento pela enfermeira, médico, parteira, psicólogo e fisioterapeuta durante o

processo de trabalho de parto.

Quanto aos profissionais, estes participam de eventos de humanização do parto, tais

como conferências internacionais, fazem visitas a outras instituições e participam de

treinamentos. A maioria dos enfermeiros tem especialização em enfermagem obstétrica, na

perspectiva de integrar assistência para uma maternidade segura. Dessa forma, enfermeiros do

setor têm participado do projeto de capacitação para a realização de parto normal segundo os

princípios de "midwifery", promovido pelo Departamento de Enfermagem/UFRN e

universidades britânicas, bem como em colaboração com o Ministério da Saúde (GIROT;

ENDERS, 2004; ENDERS; GIROT; WRIGHT, 2005). Estas iniciativas favorecem a

realização do parto livre de técnicas intervencionistas, priorizando o contato duradouro da

cliente com o profissional de saúde e acompanhante, favorecendo o cuidado com vínculos.

Somando-se a esta política de recursos humanos, há, na referida Instituição, o Projeto

Cuidando de Quem Cuida, com alguns serviços voltados para o servidor.

Dessa forma, o hospital se caracteriza como uma instituição que favorece o parto

humanizado, na medida em que procura atender aos princípios da humanização e da

legislação ao promover a presença do acompanhante durante o processo de parto. Como

participante da equipe de atenção dessa instituição, acreditamos que o parto humanizado

mostra vários benefícios para a mãe e o bebê, bem como é uma oportunidade de a mulher

exercer o papel ativo e sentir-se com possibilidade de fazer decisões acerca do seu cuidado no

processo de parto, realizando suas escolhas de forma consciente.

Embora existam estudos que relatem os benefícios do parto acompanhado, poucas

investigações têm sido desenvolvidas focalizando a interação entre o acompanhante e a

mulher que nos esclareça essa experiência. Além disso, há escassez nacional de trabalhos que

mostrem, especificamente, a abordagem direcionada às concepções da mulher acompanhada,

elaboradas durante essa vivência. Como se trata de uma política institucionalizada, é
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primordial o entendimento dos profissionais de saúde e gestores sobre a concepção da

principal propulsionadora no processo do nascimento � a mulher � para assim realizar o

cuidado centrado nas suas necessidades.

Por outro lado, a necessidade de explicar como ocorre esse fenômeno no parto

acompanhado, do ponto de vista da mulher, assume importância, na medida em que,

possuindo uma cobertura legal, essa vivência se torna um direito de cidadania. Assim, quando

nos reportamos a este direito, visualizamos que é o “direito a ter direitos” e apenas desta

forma estaremos construindo o exercício cidadão com a participação da comunidade

reprodutiva. Entendemos que o reconhecimento desse direito pela mulher forma parte de sua

vida social e particular e, portanto, lhe outorga a possibilidade de escolha consciente de

usufruí-lo ou não. No entanto, o parto acompanhado, como direito legal, também tem sido

pouco focalizado nos estudos que investigam o tema, embora seja mencionado como algo

inerente à assistência do parto (DOMINGUES, 2002). Não se aborda a relação da concepção

da mulher com o acompanhante com o aspecto legal dessa prática.

Portanto, surgem algumas inquietações. A lei instituída responde a um desejo e

satisfação das mulheres? Como elas podem opinar sobre esse direito, já que e é uma lei que se

deve fazer cumprir? Como elas estão exercendo a cidadania dentro deste contexto? Até que

ponto elas sentem-se confortáveis com o acompanhante? Até que ponto a instituição está

fazendo o melhor quando prioriza a participação do acompanhante em todo o processo do

nascimento? São inquietações que nos conduzem a olhar essa vivência enquanto

acontecimento envolvendo a mulher � o acompanhante e os profissionais da instituição.

Desse modo, considerando a escassez de literatura que aborde o fenômeno do parto

acompanhado em sua relação com o direito legal dessa prática, entendemos que há

necessidade de compreender melhor esse acontecimento. Uma explicação, através de eventos

e conceitos de como ocorre o parto com acompanhante, nessa perspectiva, seria importante

para o envolvimento dos profissionais de saúde das instituições obstétricas nesse processo.

Logo, pela necessidade de responder a essas inquietações, optamos por desenvolver

o estudo da vivência da mulher no parto acompanhado utilizando uma abordagem qualitativa

com o interacionismo simbólico, como referencial teórico, e os princípios e procedimentos de

análise obtidos da Teoria Fundamentada nos Dados, já que iremos trabalhar as interações

sociais surgidas no processo de parto, principalmente a interação da mulher com o

acompanhante. O interacionismo simbólico aplica-se à vivência das pessoas e ao significado

que elas atribuem às coisas em convívio com o outro, portanto, abordagem pertinente para

responder aos seguintes questionamentos:
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��Qual a experiência vivenciada pela mulher no parto acompanhado?

��Como ocorre a vivência da mulher no parto acompanhado, enquanto um direito

legal?

Dessa forma, acreditamos que este estudo possa trazer subsídios para a efetivação ou

não do parto acompanhado, como rotina em outras realidades, e identificar qual a importância

destacada pelas mulheres em relação a esse direito.
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“Construo novas flores numa nova florescência” (José Felix)

Construindo os objetivos

CAPÍTULO 2
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2 CONSTRUINDO OS OBJETIVOS

Objetivo Geral

��Compreender a vivência da mulher no processo de parto acompanhado, enquanto

direito legal, em uma instituição hospitalar.

Objetivos Específicos

��Descrever a experiência da mulher quanto à presença do acompanhante no processo de

parto;

��Verificar os sentimentos da mulher, bem como as dificuldades vivenciadas por ela em

relação ao parto acompanhado;

��Identificar a experiência da mulher quanto ao direito da presença do acompanhante no

processo de parto.
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“O caminho da pesquisa assemelha-se ao encantamento dos jardins. A cada passo

percorrido, encontramos o desabrochar de uma flor” (Próprio autor).

Desbravando a literatura

CAPÍTULO 3
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3 DESBRAVANDO A LITERATURA

Na perspectiva do parto com acompanhante, enquanto direito legal, objeto do nosso

estudo, na revisão de literatura contextualizaremos a política de humanização da assistência

para visualizar as prioridades do MS e as diretrizes na saúde reprodutiva, especificamente

com relação à presença do acompanhante no processo de parto. Posteriormente, abordaremos

políticas públicas que discutam a autonomia e direitos na saúde reprodutiva da mulher,

enquanto figura principal no processo. Por último, mostraremos os benefícios e tipos de

acompanhante no processo de parto, apontados na literatura, com o intuito de fazer discussões

com os autores que vêm, ao longo dos últimos anos, estudando as vantagens do parto

acompanhado. Portanto, a revisão de literatura subsidia nosso trabalho no que diz respeito à

discussão após a fase de análise dos dados de nossa pesquisa.

3.1 POLÍTICA DE HUMANIZAÇÃO

No contexto da saúde brasileira, percebe-se um período de transição do modelo

assistencial, que requer uma mudança de concepção da saúde, embasada na produção social

(MENDES, 1996). O desencontro do modelo assistencial vigente é produto também da

desumanização do atendimento prestado, em todas as modalidades assistenciais públicas ou

privadas, decorrentes da ineficiência do modelo, da formação do profissional, das condições

de trabalho e da qualidade de gestão dos serviços. Diante desta realidade, foram

implementadas no SUS alternativas de novas perspectivas, como: O Programa de Agentes

Comunitários de Saúde (PACS), Programa de Saúde da Família (PSF) e o Programa Nacional

de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH).

O PNHAH propõe: “[...] um conjunto de ações integradas que visam a mudar

substancialmente o padrão da assistência ao usuário nos hospitais públicos do Brasil,

melhorando a qualidade e a eficácia dos serviços hoje prestados por estas instituições”

(BRASIL, 2001, p. 7).

O MS posteriormente definiu esta iniciativa como Política Nacional de

Humanização (PNH), entendendo que envolve uma abrangência maior, não se limitando

apenas aos hospitais, mas favorecendo toda a rede de serviços de atenção à saúde. Hoje, as

diretrizes da humanização da assistência são definidas através do Humaniza-SUS, dentro da

política nacional de humanização (BRASIL, 2007).
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Na obstetrícia, a Organização Mundial da Saúde (OMS) instituiu recomendações,

entre elas: o incentivo ao parto vaginal, ao aleitamento materno, ao alojamento conjunto, à

presença do acompanhante e à redução de técnicas intervencionistas no processo de parturição

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 1996).

Em 2000, foi instituído pelo MS o Programa de Humanização no Pré-Natal e

Nascimento (PHPN), implementando o pré-natal de alto risco e o pagamento de um

percentual máximo de partos cesarianos em relação ao número total de nascimentos de cada

hospital, com a finalidade de reduzir o número de mulheres submetidas a riscos cirúrgicos

desnecessários (BRASIL, 2003). No ano anterior, foi criado o prêmio Galba de Araújo, que

se destina às instituições que adotam medidas inovadoras, privilegiando as maternidades que

desenvolvem práticas assistenciais baseadas em evidências científicas na assistência à

parturiente em relação à sua autonomia e a do seu acompanhante (BRASIL, 2000). Além

desta iniciativa, foi realizada a I Conferência Internacional do Parto e do Nascimento no ano

de 2000, na cidade de Fortaleza, berço de Galba de Araújo, obstetra que conseguiu humanizar

o parto. O referido evento reforçou a importância das práticas no parto normal que devem ser

estimuladas mostrando realidades no mundo. A II Conferência Internacional de Humanização

do Parto e Nascimento foi realizada, em 2005, no Rio de Janeiro. Neste evento, foi assinada a

portaria que regulamenta a Lei do acompanhante nº 11.108, de 7 de abril de 2005 pelo MS.

Este Ministério preconizou ainda práticas no parto normal que devem ser estimuladas, dentre

elas: o respeito à escolha da mulher sobre seus acompanhantes durante o trabalho de parto e

parto (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1996).

Diante destas iniciativas, é salutar destacar que hoje as mulheres se sentem mais

seguras em relação à assistência no ciclo grávido/puerperal, já que existe uma preocupação

crescente com o tipo de atendimento prestado, bem como com as metas de qualidade impostas

pelo MS, no que diz respeito à saúde da mulher e da criança. Há, nesta perspectiva, índices de

aceitabilidade de morbidade/mortalidade materna e neonatal, forçando, portanto, os

municípios, através de pactuações firmadas, a responder por metas capazes de melhorar cada

vez mais os desafios de uma sociedade extremamente desigual e, consequentemente, com

graves problemas de educação e de saúde. Assim, o PHPN dissemina este conhecimento

através dos estados e municípios, visando, neste caso especial (saúde da mulher), trazer

segurança e conforto assegurando satisfação da família envolvida, ou seja, mãe, bebê e

também o pai, ator muito importante no processo gravídico (BRASIL, 2001b).
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A humanização do parto promove situações que inibem o mal-estar da mulher e

também reduzem riscos para ela e para o bebê, bem como possibilita conforto e segurança

para o acompanhante (REIS; PATRICIO, 2005).

Esses avanços na área de humanização do parto também levantam a discussão sobre

a autonomia e direitos da mulher enquanto componente principal na saúde reprodutiva.

3.2 AUTONOMIA E DIREITOS DA MULHER NA SAÚDE REPRODUTIVA

A instituição hospitalar tem descaracterizado o indivíduo, tornando-o sem identidade

e autonomia (BARBIER, 2002). E quando esta discussão se estende para a saúde reprodutiva,

observa-se que, ao longo dos anos, a mulher foi perdendo a sua individualidade no processo

de parto, bem percebido nas maternidades públicas, quando elas obrigatoriamente tinham que

se submeter à estranheza do ambiente hospitalar, se despir de suas vestimentas, se afastar de

seus familiares e, finalmente, obedecer a todas as regras e normas assistenciais com

desrespeito à sua cultura, vontade e satisfação. Deve ser somado ainda, a permanência da

parturiente em um ambiente eletrônico a qual foi sendo submetida, que altera as condições

psicológicas da mesma (ODENT, 2002). Enfim, não havia autonomia nem tampouco

identidade, quem teria que reger e cronometrar o tempo da mulher parir eram os profissionais

da saúde, desconsiderando, portanto, sua individualidade e autonomia no processo do

nascimento. E ainda, ressaltando, cada vez mais, as relações de poder na saúde reprodutiva,

observa-se, neste contexto, o uso indiscriminado das técnicas intervencionistas. Então, diante

desta realidade, houve necessidade urgente de mudar a forma de assistência e considerar,

acima de tudo a autonomia da mulher, como discorrem alguns autores (RATTNER;

TRENCH, 2005; JAKOBI, 2005; AQUINO, 2003; TORNQUIST, 2002; COLLAÇO, 2002;

ÁVILA, 1998).

A autonomia da mulher deve ser respeitada no processo de parturição, pois, de

acordo com Collaço (2002), este processo ultrapassa o momento em que ela dá a luz ao novo

ser, envolvendo todas as emoções, sensações, relações, acontecimentos vivenciados pelo casal

neste contexto que os remete a um conjunto de significados.

Ávila (1998) discorre que as intervenções no parto, a separação da mulher do

companheiro e do ambiente familiar, a presença autoritária e onipotente do obstetra podem

inibir a autonomia da mulher, caracterizando o profissional como essencial para o nascimento.

Outro fator que tem dificultado a participação da mulher no parto é a utilização de sedativos,

narcóticos e medicamentos que tiram a consciência da parturiente, podendo dificultar
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emocionalmente a transição do estado grávido para o não grávido e levá-la a depressão no

pós-parto. Portanto, a orientação e tranqüilidade da equipe são necessárias para que ela se

sinta apoiada e que possa desenvolver sua participação ativa.

Numa abordagem histórica da natureza humana, Jakobi (2005) refere que é difícil

entender a razão da cultura que transformou o nascer mecânico. As mulheres modernas estão

distantes do seu instinto maternal animal. Se considerarmos o empoderamento das mulheres,

estas deveriam passar pelo resgate dos poderes e saberes femininos que a civilização teria

eliminado ou submetido. Tais poderes, no entanto, estariam centrados na condição natural,

biológica e instintiva da mulher, ou seja, a sua sexualidade, sua capacidade reprodutiva e seu

instinto maternal. É preciso resgatar os saberes ancestrais, do parir e do maternar

(TORNQUIST, 2002).

Com relação à participação dos profissionais no incentivo e autonomia da mulher,

Collaço (2002) refere que o processo de parir deve ser entendido pela enfermeira não como

um cuidado controlado somente por meios tecnológicos e cirúrgicos, mas, acima de tudo, por

crenças e valores do casal, respeitando e compreendendo o significado deste processo. A

mulher parturiente deve, então, ser consciente e capaz de agir sobre a realidade imposta,

transformando-a. Esta construção/reconstrução é possível de acontecer quando se permite

autonomia à mulher, dá-se a ela a liberdade de participar do processo do nascimento, de

conhecer o que está acontecendo com ela, de ser agente, de optar pela posição de parir, de ser

acompanhada (AQUINO, 2003). Os pais precisam da confiança dos profissionais que os

assistem para o seu próprio fortalecimento e é tarefa dos agentes de saúde, envolvidos com a

humanização do parto, favorecer e cuidar desse amadurecimento. Promover a autonomia da

gestante e do pai é respeitar o tempo de busca de soluções próprias (RATTNER; TRENCH,

2005).

Atualmente há, após várias discussões em torno do direito ao parto enquanto uma

experiência prazerosa, uma tendência em melhorar a qualidade desta, de forma respeitosa e

centrada na mulher, baseada em evidências, orientada pelo direito, podendo ser o caminho

mais promissor para tornar o parto mais seguro e reduzir a demanda de cesáreas (DUARTE,

2002).

Nos dias atuais, o sistema de saúde vigente tenta resgatar, dentro da política de

humanização da saúde, a autonomia da principal atora no processo do nascimento,

considerando o local desejado por ela, a melhor posição, a facilidade da presença do

acompanhante, presença esta já garantida por lei. As maternidades públicas tentam se adequar

à nova realidade, porém não é tão fácil, pois se esbarra no empoderamento dos profissionais
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de saúde, ainda contaminados pelo modelo de atenção fragmentado, tecnicista e centrado no

médico (BRASIL, 2003).

Com efeito, levando em consideração a necessidade cada vez maior de autonomia na

saúde reprodutiva, a mulher, ao longo de sua vida, adquiriu direitos assegurados pela

legislação brasileira, como, por exemplo, os direitos reprodutivos (planejamento familiar,

atendimento pré-natal, assistência ao parto, ao puerpério e ao neonato e laqueadura de

trompas; direito à falta ao trabalho de acordo com declaração de comparecimento ao médico,

bem como mudar de função ou setor no trabalho, caso haja indicação médica; à estabilidade

no emprego, enquanto estiver grávida e até cinco meses depois do parto; à licença

maternidade de 120 dias após o parto; à amamentação através de dois intervalos de meia hora

durante a jornada de trabalho, até que o bebê complete 6 meses; ao salário família para as

trabalhadoras seguradas; à prioridade de atendimento às gestantes, lactentes e às pessoas

acompanhadas por crianças de colo; ao registro civil e primeira certidão de nascimento

gratuitos e, por fim, o direito ao acompanhante no parto, através da Lei nº11.108/05

(SENADO FEDERAL, 2006).

É importante destacar que, dentro da política nacional de humanização, a

maternidade segura é um princípio básico dos direitos reprodutivos, assim como o direito de a

mulher tomar suas decisões, sendo esta bem informada em relação ao seu corpo, sua saúde,

sexualidade e reprodução (DUARTE, 2002). Quando o direito é entendido como uma

concessão, a cidadania das pessoas é passiva e excludente. “Os direitos são prestações

legítimas para cidadãos livres e iguais pertencentes à lei” (BENEVIDES, 1994, p. 7).

Segundo Silva (1998), lei é entendida como expressão da vontade geral, que só se

materializa num regime de divisão de poderes em que ela seja o ato formalmente criado pelos

órgãos de representação popular, de acordo com o processo legislativo estabelecido na

constituição.

A Lei nº 11.108, de 7 de abril de 2005, que alterou a Lei nº 8.080, de 19 de setembro

de 1990, garantiu às parturientes o direito à presença do acompanhante durante o trabalho de

parto, parto e pós-parto imediato no âmbito do SUS, através do artigo 19-j. Portanto, a partir

dessa data, os serviços de saúde SUS, da rede própria ou conveniada ficam obrigados a

permitir a presença, junto à parturiente de um (1) acompanhante durante todo o período de

trabalho de parto, parto e pós-parto (BRASIL, 2005a). As maternidades, então, terão um

prazo de 180 dias a partir de sua publicação para adequar condições que possam assegurar

este direito, garantido por lei e, conseqüentemente, as instituições ficarão sujeitas às

penalidades se assim não cumprirem.
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É importante ressaltar que os direitos sexuais e reprodutivos, no contexto da

evolução histórica feminina, são resultados de avanços teóricos e políticos dos movimentos

das mulheres, evoluindo no direito de decidirem sobre sua própria sexualidade e capacidade

reprodutiva, bem como de exigir que os homens assumam também a sua parcela de

responsabilidade nesta questão. Essa luta pelos direitos reprodutivos contou com a ajuda de

transformações políticas, econômicas e principalmente científicas. No final do século XIX e

início do século XX, discutia-se a divulgação de métodos que separassem a sexualidade da

reprodução, comandada por mulheres, a maioria delas médicas e enfermeiras, lutando contra a

lei que proibia a divulgação e a venda de métodos contraceptivos (PINSKY; PEDRO, 2003).

Há então, neste contexto, novos atores sociais preocupados com os espaços

sóciopolíticos que favoreçam o exercício da cidadania. É importante lembrar que os direitos

só podem ser universais se garantirem a diversidade dos sujeitos políticos que participam de

sua formulação (PEREA, 2003).

Desse modo, vale destacar que as mulheres têm avançado muito em suas lutas e

conquistas em busca cada vez mais estreita da cidadania, representando uma evolução

cronológica e mundial histórica, com significados importantes de representações femininas na

sociedade contemporânea.

Segundo Pinski e Pedro (2003), a conquista da cidadania plena é uma longa

trajetória ainda não contemplada pelas mulheres, pois elas ainda sofrem com a violência,

salários menores e preconceitos de diferentes tipos; contudo, as conquistas já concretizadas

podem servir de inspiração para lutas futuras. Sendo assim, a luta pela cidadania não se esgota

na elaboração de uma lei ou da Constituição porque a lei é apenas uma concreção, um

momento finito de um debate filosófico sempre inacabado (SANTOS, 2000). Essa

continuidade de busca pela cidadania é essencial, já que, de acordo com Aquino (2003), as

mulheres ainda não possuem uma visão clara acerca do direito de sua participação no

processo do nascimento. Percebem a assistência integral recebida como um benefício e não

como um direito, mostrando, desta forma, a sua carência no que diz respeito à cidadania.

A cidadania deve ser entendida, como reporta Lafer (1997) em seu estudo sobre

Hannah Arendt, como um “direito a ter direitos”. Portanto, as mulheres, de acordo com este

conceito, deverão ter o direito a ter direitos; no caso em apreço, na saúde reprodutiva, e

conseqüentemente ser cidadãs. Sem a cidadania não se trabalha a igualdade, que requer o

acesso ao espaço público, pois todos os direitos não são dados, mas construídos no âmbito de

uma comunidade política. De acordo com Ferraz Junior (2006), sem a cidadania, o direito

perde seguramente sua substância.
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A grande expectativa é que realmente as mulheres consigam exercer a cidadania,

não só conhecendo, mas fazendo cumprir o que preconiza a legislação brasileira.

3.3 DEFINIÇÃO E BENEFÍCIOS DO ACOMPANHANTE NO PROCESSO DE PARTO

A partir da política do MS em humanizar o parto, a iniciativa de garantir a presença

do acompanhante é uma realidade. Por isso, a parturiente deve ser acompanhada por pessoas

que lhe inspirem confiança, com quem se sinta à vontade, como seu parceiro, amiga, doula,

ou enfermeira parteira (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1996).

Bruggemann, Parpinelli e Osis (2005), em uma revisão de literatura, definiram o

acompanhante como um suporte realizado por diferentes pessoas, com características muito

distintas, de acordo com o contexto assistencial envolvido, podendo ser profissionais,

companheiro, familiar ou amiga da parturiente, bem como a doula, mulher leiga designada

para tal função.

O termo doula significa mulher que serve, e possibilita o suporte físico e emocional

à parturiente. A doula é treinada e escolhida pelos profissionais da maternidade, pelas pessoas

da comunidade ou eleita pela gestante, para prestar constante apoio a ela e a seu companheiro

durante o trabalho de parto e parto (FIGUEIREDO, 2003). As doulas realizam com as

mulheres, em seu trabalho, massagens de conforto, técnicas de respiração, estímulo à livre

movimentação, além do fornecimento de apoio emocional, afeto e carinho. Durante o

envolvimento com a gestante, transmitem relatos de experiências fortalecedoras, incentivando

o parto natural, além de divulgarem a importância do seu trabalho para os profissionais da

saúde (DUARTE, 2002). O acompanhamento pela doula, na prática, reduz a duração do

trabalho de parto, o uso de medicações para alívio à dor e o número de partos operatórios,

prestando apoio à gestante e ao acompanhante, encorajando-os e aconselhando-os (BRASIL,

2003).

Em relação ao companheiro, Storti (2004) mostra que, sendo da escolha da mulher,

ele transforma apreensão e medo em sentimentos de emoção compartilhados pelo casal. Hoje,

em alguns serviços de saúde, a presença do companheiro é uma realidade que traz benefícios,

como o trabalho de parto tranqüilo e o estreitamento do vínculo pai/mãe/bebê. A importância

do pai no parto tem sido demonstrada, através de alguns trabalhos, como um fator

preponderante no vínculo familiar e como alvo na humanização do nascimento. Bulgarelli,

Nishimura e Montano (2002) afirmam que na atual realidade surge a necessidade de atender

não somente à gestante durante o pré-natal, mas ao marido/companheiro, garantindo-lhe a
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oportunidade de compartilhar vivências e sentimentos com a esposa/companheira, auxiliando

na construção de sua identidade de pai.

Segundo Carvalho (2003), a participação dos pais neste momento aproxima o núcleo

familiar do ambiente institucional, constituindo um desafio e uma possibilidade de construção

de uma assistência de qualidade e respeito à vida humana. O envolvimento paterno intenso

fortalecerá então vínculos futuros de assistência e afeto com o bebê e com a mulher; esta

participação deve ser vista como algo inato, geneticamente determinada, mas que não se

expressaria plenamente por fatores culturais e sociais (JONES, 2005).

De acordo com o trabalho de Santo e Bonilha (2000), o homem tem o desejo de

estar presente em todos os momentos que envolvem o nascimento do filho; quer tornar-se pai

ao mesmo tempo em que a mulher torna-se mãe. Ele quer ficar junto da companheira,

participando da gestação e de todo o processo de parturição, ajudando-a a parir o filho que é

dos dois. Portanto, a figura do pai ativo é importante para o casal, evitando o

desmembramento familiar. Além disso, evita que ele se sinta marginalizado pela estranha

intimidade que se desenvolve entre a mãe e o bebê, pois partilha desta intimidade, o que

contribui para a aproximação do casal no pós-parto.

O trabalho de Carvalho (2005) mostra que o homem, ao interagir com ele próprio,

com a companheira, com os profissionais de saúde e com o ambiente em uma condição de

acompanhante, interpreta e define o parto como causador de sentimentos e atitudes, que o

levam a compartilhar a chegada do filho no ambiente familiar. Este trabalho identifica, ainda,

que os pais presentes na sala de parto participam, interpretam e atendem às necessidades de

suas companheiras no que se refere à hidratação, apoio e ajuda no pré-parto, contribuindo

para o bem-estar da mesma durante as etapas do trabalho de parto.

Os órgãos públicos envolvidos com a saúde já tinham se sensibilizado para esta

importância, mesmo ainda havendo um despreparo por parte da equipe e dos próprios pais,

produto da medicalização do parto e da cultura paterna. O trabalho de Piovesan, Sonego e

Van Der Sand (2001) mostra que o médico detém o poder de decisão acerca da entrada ou não

do pai em sala de parto e a equipe de enfermagem é subserviente a esta opinião. Percebe-se,

portanto, a necessidade de interlocução da enfermagem com os outros profissionais, pois,

além de estimular a importância do médico como um aliado quanto à permanência do pai

durante o parto, deve fazer um preparo desde o pré-natal. Partindo-se desta realidade hoje, nos

serviços de saúde, o pai tem direito a participar do pré-natal, esclarecer as dúvidas sobre a

gravidez, sobre o relacionamento com a mulher e cuidados com o recém-nascido; ser

reconhecido como pai e não como uma visita; ter acesso facilitado para acompanhar a mulher
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e o bebê em qualquer hora do dia; enfim, a participação do pai na gravidez, parto e pós-parto

é um direito que deve ser exercido (BRASIL, 2004).

De acordo com Largura (2000), a parturiente na presença de um membro familiar,

no processo de parturição, sente confiança e segurança. O parto é um momento de alegria e

não de doença; a mãe deverá ser tratada como um ser humano, com delicadeza, segurança e

conforto, e não como uma paciente; deve ser incentivado o acompanhamento do pai ou

parentes, tornando o parto uma prática comum, porque é mais saudável para a mãe e bebê

(CEARÁ, 2000).

Quanto ao ambiente, alguns autores, visando à desmedicalização do corpo feminino,

relatam experiências positivas de partos domiciliares, mostrando a importância do

fortalecimento do acompanhante. Balaskas (1993) discorre que a mulher no parto domiciliar é

o centro das atenções, familiarizada no ambiente, sem a preocupação de adaptar-se às rotinas

hospitalares, além de ser cuidada por pessoas de sua confiança, com a participação inclusive

dos outros filhos, se assim os pais permitirem.

Há também situações durante o trabalho de parto que a cliente não se encontra no

aconchego de familiares e a enfermeira obstétrica ou enfermeira parteira é de suma

importância como acompanhante neste processo de humanização do nascimento, como

afirmam alguns autores (RIESCO, 2005; LIMA, 2004; PINTO; HOGA, 2004; AQUINO,

2003; LOURO, 2002 apud STORT, 2004; BRANDEN, 2000; LARGURA, 2000).

Ademais, os membros da equipe de saúde, envolvidos diretamente com a assistência

ao parto e nascimento, devem dirigir atenção especial para o acompanhante (LARGURA,

2000). De acordo com Louro (2002 apud STORTI, 2004), a enfermeira parteira é a principal

prestadora do cuidado, oferecendo à parturiente apoio emocional, físico, informacional e

clínico durante o processo de parturição.

No trabalho de Aquino (2003), as parturientes identificaram que o cuidado oferecido

pelas enfermeiras parteiras durante o nascimento é caracterizado como inédito, competente,

especial e integral. Esta profissional representa, assim, um importante recurso para prestar

cuidados de saúde a gestantes, parturientes, puérperas, recém-nascidos e familiares. Ela pode

atuar na promoção e preservação da normalidade do processo do nascimento, atendendo às

necessidades físicas, emocionais e socioculturais das mulheres (RIESCO, 2005). Há também

estudos mostrando que a continuidade da assistência desde o pré-natal até o pós-parto mediato

influencia positivamente os dados perinatais. As mulheres, quando são acompanhadas no

processo de parto, têm desenvolvido resultados positivos de parto natural, sem a necessidade

de analgesia farmacológica (HODNETT, 2003).
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Com efeito, quando o profissional se envolve com a condição do outro, ele consegue

vislumbrar a assistência ideal, pautada na competência técnica e no desenvolvimento do

relacionamento terapêutico com o cliente e familiar (LIMA, 2004). Segundo Branden (2000),

a presença, a confiança, a atenção e a preocupação da enfermeira parteira durante todo o

trabalho de parto e parto ajudam a atenuar a ansiedade da cliente e conseqüentemente

diminuem a pressão arterial e a freqüência cardíaca, favorecendo a produção de mais energia

para as contrações uterinas eficazes reduzindo a tensão muscular e a percepção exagerada da

dor devidas à tensão.

Pinto e Hoga (2004) discorrem que a vivência preliminar das experiências dos

profissionais de saúde diretamente com as parturientes e seus acompanhantes é um fator

determinante para a motivação e convencimento de novos profissionais, quanto à idéia da

presença do acompanhante no parto, evitando eventuais contratempos no início da carreira,

podendo promover a implementação de novos projetos com adequado fundamento teórico e

prático.

A mulher parturiente, então, deve ser acompanhada por alguém de sua preferência e

que consiga transmitir confiança, segurança, apoio e carinho. O importante são os resultados

obtidos, apresentados através de estudos. No mundo, algumas pesquisas já relacionam o

benefício pela presença do acompanhante ao parto.

Na Guatemala, um grupo experimental de parturientes, acompanhadas por doulas,

apresentou menor ocorrência de complicações perinatais, incluindo parto cirúrgico, uso de

ocitocinas e bebês admitidos na unidade de cuidados intensivos neonatais (KENNEL, 1991).

Nos Estados Unidos da América (EUA), foram identificados menor taxa de

anestesia peridural para parto vaginal, menor tempo de trabalho de parto, menor taxa de

cesáreas, menor incidência de bebês retidos e com sepses, além de terem sido observados a

diminuição do tempo de trabalho de parto e aumento da interação mãe/bebê (ZUSPAN, 1962

apud LEÃO, 2001).

Estes benefícios estão associados, segundo as pesquisas, à diminuição da ansiedade

materna quando acompanhadas no parto, pois há uma diminuição de catecolaminas

(adrenalina e noradrenalina) liberadas na circulação sangüínea (LEDERMAN, 1978 apud

LEÃO, 2001).

Diversas citações são encontradas nas mais importantes publicações que abordam a

humanização da assistência obstétrica, e, em especial, neste caso, a presença do

acompanhante que trará tranqüilidade no momento ímpar do nascimento. Oliveira, Hentschel

e Santo (1992), identificaram em seu trabalho que a presença do pai, no parto, facilita o
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relacionamento com o filho, além de representar satisfação para a mulher, recomendando a

experiência para outros homens. Com a presença do acompanhante, a parturiente suporta a

dor e a tensão e o medo da solidão (CEARÁ, 2000).

Em referência à diminuição da percepção da dor, Largura (2000) associa o contato

contínuo com pessoas da família e amigos, e coloca as endorfinas como responsável pela

diminuição da dor quando o ambiente é propício, causando o relaxamento. As endorfinas

liberadas na circulação sanguínea oferecem vários benefícios no trabalho de parto, como

analgesia natural, aumento da sensação de bem-estar, além de promover sentimentos positivos

(ROBERTSON, 2004). Diante deste benefício, deve-se assegurar a liberação das endorfinas,

pois o círculo vicioso dor/medo/tensão/dor impede o parto fisiológico, podendo levar a

complicações. Devemos evitar fatores que dificultem a liberação das endorfinas. A

intensidade da dor do parto encontra-se na dependência de fatores biopsicossociais

acumulados durante todos os anos de vida, aos quais se somam o medo do porvir, o

desconhecimento dos mecanismos do parto e o significado emocional do momento

(TEDESCO, 1997).

Algumas mulheres, no processo de parturição, sentem medo de perder o apoio de

seus familiares, do abandono, do desconhecido. Desta forma, há um aumento da epinefrina e

norepinefrina, que elevam a pressão sangüínea e a freqüência do pulso, diminuem a atividade

do miométrio, esgotam as reservas de glicose e reduzem a síntese de trifosfato de adenosina

necessária às contrações uterinas (BRANDEN, 2000). Portanto, o ambiente em que a mulher

vivencia o nascimento e o apoio que recebe dos profissionais e acompanhantes podem

influenciar significativamente as suas reações e a avaliação da experiência do parto, no que

diz respeito ao alívio da dor. Em uma revisão sistemática de estudos clínicos randomizados

sobre o apoio à mulher durante o parto por familiares ou não familiares, e também por

profissionais de saúde, foram verificados: um aumento nas taxas de parto vaginal, redução de

solicitação de medicação para alívio da dor, redução das cesáreas, do parto vaginal operatório

e da insatisfação ou avaliação negativa da experiência (BRASIL, 2005b).

Há também outras técnicas, como o uso do toque físico, de várias formas, que

podem transmitir mensagens de alívio da dor, dependendo da natureza e das circunstâncias do

toque, como a colocação da mão sobre um ponto dolorido, um tapinha de tranqüilização, o

afago dos cabelos ou da face em um gesto de afeição, o abraço firme ou a massagem

intencional; todas as iniciativas transmitem ao receptor uma mensagem de interesse, de

vontade de estar perto e ajudar (ENKIN et al., 2005).
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Estas alternativas de alívio à dor, como, por exemplo, a presença do acompanhante é

importante, pois Rezende (1998) afirma que a anestesia peridural, como método

farmacológico, pode causar hipotensão materna e a demora do período expulsivo, acarretando

uso de fórceps. Ziegel (1985) ainda acrescenta o risco de infecção e de cefaléia pós-espinhal,

como conseqüência da anestesia.

Desta forma, há um grupo de pesquisadores que tem se preocupado com a

assistência ao parto e visualiza a presença do acompanhante como fundamental para melhorar

a qualidade da assistência obstétrica, como forma de expressão da cidadania.
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CAPÍTULO 4

“As flores são o elo de ligação do Céu com a Terra. Através da contemplação das

flores, da inalação consciente do seu perfume, da relação estreita com o ser de cada

planta e através do cultivo de belos jardins, o ser humano pode curar-se e regenerar

toda a sua natureza física, emocional e mental” ( Lúcia Helena dos Santos).

Compreendendo o Referencial Teórico
Metodológico

CAPÍTULO 4
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4 COMPREENDENDO O REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO

Considerando nosso campo de estudo uma teia de interações sociais envolvendo as

mulheres em processo de parto, os acompanhantes que interagirão com ela e os próprios

profissionais de saúde, definimos a escolha do nosso referencial teórico/metodológico.

Estudando o interacionismo simbólico, entendemos que esse referencial se ajusta ao nosso

estudo, já que podemos visualizar as relações presentes no contexto da pesquisa. Quanto ao

referencial metodológico, optamos pelos procedimentos de análise da Teoria Fundamentada

nos Dados, segundo os estudos de Strauss e Corbin (1998), por entendermos adequar-se à

linha do interacionismo simbólico e por focalizar o desenvolvimento conceitual de fenômenos

desconhecidos, pertinente no nosso campo de pesquisa. A escolha desse referencial

metodológico deveu-se também ao fato de que permite a compreensão de como as pessoas

entendem e lidam com os acontecimentos vivenciados por elas.

4.1 INTERACIONISMO SIMBÓLICO

4.1.1 Considerações Gerais

O interacionismo simbólico tem sua fundamentação básica na sociologia. Surgiu no

final do século XIX, tendo como precursores George Herbet Mead e posteriormente Herbert

Blumer (1969). É caracterizado por pertencer às correntes interpretacionistas e é definido

pelos autores como o estudo dos modos pelos quais as pessoas enxergam o sentido nas

situações que vivem e conduzem suas atividades, em contatos com outras pessoas, numa base

cotidiana (HAGUETTE, 2005; MOREIRA, 2002).

O comportamento humano, nesta perspectiva, é baseado no ato social que ocorre por

meio de atividades manifestas e encobertas apresentadas pelo indivíduo. Entende-se por

atividade manifesta o comportamento externo observável, e por atividade encoberta, a

experiência interna do indivíduo (MEAD, 1972 apud HAGUETTE, 2005, p. 26).

Segundo Moreira (2002), o interacionismo simbólico traduz a vida humana como

comunitária: em sua essência, a vida humana é básica e profundamente intersubjetiva. Os

seres humanos (comportamento humano) não podem ser entendidos fora do contexto

comunitário em que vivem. Este referencial teórico concentra-se na natureza das interações,

na dinâmica das atividades sociais entre as pessoas, no significado dos eventos para as
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pessoas no mundo em que vivem, nos ambientes naturais de seu cotidiano e nas ações por elas

desempenhadas (CHARON, 2007).

Esta abordagem leva em consideração o indivíduo num processo de socialização e de

relação constante com o meio, como ser ativo e reativo no processo. Busca compreender a

natureza das interações humanas, a maneira do ser humano interagir, interpretar, definir e agir

no seu cotidiano, conforme o significado que ele atribui à situação vivenciada (BLUMER,

1969).

O interacionismo simbólico repousa sobre três premissas, segundo Blumer (1969):

1. Os seres humanos agem em relação às coisas na base dos sentidos que estas têm

para eles, coisas estas que incluem todos os objetos físicos, outros seres humanos, categorias

de seres humanos (amigos ou inimigos), instituições, idéias valorizadas (honestidade),

atividades dos outros e outras situações que o indivíduo encontra na sua vida cotidiana;

2. O sentido de tais coisas aparece a partir da interação social que cada um tem com

os seus semelhantes;

3. Esses sentidos são gerenciados e modificados por meio de um processo

interpretativo, usado pela pessoa ao lidar com as coisas que encontra.

4.1.2 Conceitos Básicos

Na perspectiva do interacionismo simbólico, aparecem vários conceitos básicos que

compreendem este referencial. Os escritos, palestras e aulas de Mead favoreceram a

publicação póstuma do livro ������ �	
�� ���� ���	���� citado por Haguette (2005), mostrando

estes conceitos importantes: sociedade, símbolos, self e mente:

Sociedade � Toda atividade grupal fundamenta-se no comportamento cooperativo.

A associação humana surge quando cada ator individual percebe a ação dos atos dos outros,

construindo sua própria resposta.

Símbolos � As intenções dos outros são transmitidas através de gestos que se

tornam símbolos, isto é, passíveis de serem interpretados. Os símbolos são desenvolvidos a

partir das interações sociais.

Self � Ao afirmar que o ser humano possui um self, Mead enfatiza que da mesma

forma que o indivíduo age socialmente com relação às outras pessoas, ele interage

socialmente consigo mesmo. Ele pode tornar-se objeto das suas próprias ações. Desta forma,
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o self, assim como outros objetos, é formado através das definições feitas por outros que

servirão de referencial para que ele possa ver-se a si mesmo.

O self é a definição que as pessoas constroem (através da interação com os outros)

sobre quem são. Ao construir ou definir o self, as pessoas tentam ver-se como os outros as

vêem. Deste modo, o self também é uma construção social, o resultado de as pessoas

perceberem e desenvolverem uma definição através do processo de interação (BOGDAN;

BIKLEN, 1998).

O self pode ser considerado como um processo social reflexivo que ocorre no

interior do ser humano e envolve duas fases analíticas distintas: o eu e o mim. O Eu

[...] é a tendência impulsiva do indivíduo. Ele é o aspecto inicial, espontâneo e
desorganizado da experiência humana. Logo, ele representa as tendências não
direcionais do indivíduo. O mim representa o “outro” incorporado no indivíduo.
Logo, ele compreende o conjunto organizado de atitudes e definições, compreensões
e expectativas – ou – simplesmente sentidos – comuns ao grupo...” (MEAD, 1972
apud HAGUETTE, 2005, p. 30).

O self porporciona ao ser humano uma vida mental que o capacita para interagir

consigo mesmo, utilizando símbolos significantes e concebendo, o que Mead (1972 apud

Haguette, 2005) chama de mente.

Mente � Origina-se do processo social de comunicação, dentro do qual o indíviduo

seleciona os estímulos que identifica como importantes ou não para suprir suas necessidades

em uma dada situação. Desta forma, todo comportamento humano implica interpretação e

percepção seletiva de situações (HAGUETTE, 2005). É a sociedade, interação social, que,

usando os cérebros, forma a mente. É um processo que manifesta sempre que o indivíduo

interage consigo próprio usando símbolos significantes.

O interacionismo simbólico se diferencia de outras abordagens quando concebe o

sentido emergindo do processo de interação entre as pessoas, ao invés de percebê-lo como

algo intrínseco ao ser, seja como uma expressão dos elementos constituintes da psique, da

mente, ou da organização psicológica (HAGUETTE, 2005).

Charon (2007) apresenta as idéias centrais sobre os indivíduos, sociedade e

interação, mostrando suas relações na perspectiva interacionista:

1. Ao enfocar as interações entre os indivíduos, o Interacionismo

Simbólico cria uma imagem mais ativa do ser humano e rejeita sua

condição passiva e determinada. A sociedade é constituída por pessoas
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que, ao interagirem, modificam-na e ou conservam. Não somos, desse

modo, simplesmente um produto da sociedade, mas pessoas engajadas

em seu desenvolvimento. Os seres humanos e a sociedade são

interdependentes. Interação implica pessoas agindo e levando em

consideração umas em relação às outras, percebendo, interpretando e

agindo novamente;

2. O ser humano age no presente, influenciado não apenas pelo que

aconteceu no passado, porém, essencialmente, pelo que está

acontecendo. O passado entra na ação, quando o invocamos e o

aplicamos à situação que estamos vivenciando;

3. A interação não se refere simplesmente ao que está acontecendo entre

pessoas, mas também no interior da pessoa. Os seres humanos agem, de

acordo com a maneira como definem a situação em que se encontram.

Essa definição pode ser influenciada pelas pessoas com as quais

interagem;

4. O interacionismo descreve o ser humano como imprevisível e ativo no

mundo. O ser humano é “livre” até certo ponto, naquilo que faz. Todos

definimos o mundo em que agimos, e parte dessa definição é nossa:

fazemos escolhas conscientes, direcionamo-nos de acordo com tal

definição, avaliamos nossas ações e a de outros e nos redirecionamos.

4.1.3 Significado para o Estudo

Partiremos, portanto, da concepção de significados de um fenômeno que se dará

através da interação do eu, da mente e da sociedade, sendo o indivíduo um ator e reator ativo

(BLUMER, 1969). Em nossa pesquisa, o tipo de estudo é pertinente porque traz a simbologia

ou o significado que as mulheres têm da presença do acompanhante no processo de parto.

Desta forma, e visualizando à luz do interacionismo simbólico, entendemos que as

mulheres, no estudo em apreço, apresentam como resultado um processo social, já que

durante o acompanhamento interagem com outras pessoas e devem produzir uma concepção

de como os outros as vêem neste ciclo de interação, além da percepção que elas possam ter de

si próprias. Esta realidade é definida através da relação do eu e do mim, caracterizado como

self.
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Considerando que nessa corrente teórica os significados são construídos através das

interações e que as pessoas não agem com base em respostas predeterminadas a objetos

predefinidos, mas sim como animais simbólicos que interpretam e definem e cujo

comportamento só pode ser compreendido pelo investigador que se introduza no processo de

definição através de métodos, como a observação participante (BOGDAN; BILKEN, 1998),

procuramos uma abordagem metodológica que atendesse ao Interacionismo Simbólico, o que

nos conduziu à Teoria Fundamentada nos Dados.

4.2 TEORIA FUNDAMENTADA NOS DADOS

Como referencial metodológico para a análise, na perspectiva interacionista,

utilizamos os procedimentos de análise da Teoria Fundamentada nos Dados, ou �����	��

��	��, por entender que o objeto é um fenômeno que ainda não tem sido bem explorado e,

portanto, precisa de uma metodologia que nos permita esclarecer a experiência da mulher, de

forma progressiva, fazendo perguntas e esclarecendo dúvidas. Entendemos, assim, que

procedimentos de análise da Teoria Fundamentada nos Dados, chamada de análise

comparativa constante, nos proporcionam essa abordagem.

A Teoria Fundamentada nos Dados objetiva compreender como as pessoas entendem e

lidam com os acontecimentos em suas vidas em determinado momento (SCHREIBER;

STERN, 2001).

Explicamos a seguir, segundo Strauss e Corbin (1998), o método, visando esclarecer

os princípios que norteiam os passos da análise utilizados em nossa investigação.

4.2.1 Breve Histórico

A Teoria Fundamentada nos Dados, ou G����	�� ��	��� foi desenvolvida nos anos

sessenta por Anselm Strauss e Barney Glaser, membros da escola de sociologia de Chicago e

Colúmbia respectivamente, e publicada como método de pesquisa em 1967, no livro �����	���

�� �����	�� ��	��� (GLASER; STRAUSS, 1967). Tem o objetivo de estudar os fenômenos

sociais nas interações humanas, utilizando os pressupostos da tradição interpretativa do

interacionismo simbólico (STRAUSS; CORBIN, 1998).

Vale ressaltar que Strauss foi influenciado por pesquisadores interacionistas e

pragmatistas, que deixaram contribuições importantes, como: a) a necessidade de ir ao campo
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para descobrir o que realmente está acontecendo; b) a relevância de teoria, embasada nos

dados, para o desenvolvimento de uma disciplina e como base para a ação social; c) a

complexidade e variabilidade dos fenômenos e da ação humana; d) a crença de que as pessoas

são atores que assumem um papel ativo ao responder às situações problemáticas; f) a

compreensão que o significado é definido e redefinido através da interação; g) a necessidade

para a natureza evolutiva e do desenvolvimento dos eventos ou o processo; h) a consciência

entre as inter-relações entre as condições (estrutura), ação (processo) e conseqüências de um

evento.

Glaser foi influenciado pela linha de pensamento da Universidade de Colúmbia, que

enfatizava a pesquisa na elaboração da teoria, ressaltando a identificação, o desenvolvimento

de conceitos e a inter-relação entre estes através da constante comparação dos dados

(STRAUSS; CORBIN, 1998). Posteriormente, Strauss e Corbin aprofundam o método de

análise dessa abordagem na sua publicação ������� �� ���
������	� �	�	������ �	������	�� ����

���	���	�� ��� �	�	
����� �����	�� ��	�� (1998). Neste estudo, utilizamos os procedimentos

propostos por Strauss e Corbin (1998).

4.2.2 Considerações sobre o Método

Strauss e Corbin (1998) se referem à Teoria Fundamentada nos Dados como método

qualitativo descritivo de pesquisa, a ser utilizado quando o propósito de investigação é a

elaboração de novos entendimentos e/ou expressões de um fenômeno. Dessa forma,

classificam-no como método de construção teórica embasada nos dados. Segundo os autores,

o que torna esse método diferente de outras abordagens de elaboração teórica é o

embasamento nos dados, ou seja, a teoria se elabora a partir dos dados da realidade, ao invés

da construção de conceitos derivados da experiência ou por suposição.

Consoante com essa classificação, Cassiani, Caliri e Pelá (1996) referem que a Teoria

Fundamentada nos Dados é conhecida como método indutivo de construção de uma teoria

assentada nos dados, através da análise qualitativa destes. Discorrem que a teoria é agregada

ou relacionada a outras teorias, podendo acrescentar ou trazer novos conhecimentos à área do

fenômeno. Assim, nesta metodologia, não se inicia com uma teoria pré-estabelecida, a menos

que seu propósito seja ampliar uma teoria já existente. A investigação inicia com a

focalização em uma área específica e real para estudar (considerado como o problema do

estudo) e um questionamento (STRAUSS; CORBIN, 1998).
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Algumas das idéias básicas do método, expostas pelos autores, se referem ao

entendimento destes sobre teorização.

Strauss e Corbin (1998) mencionam três níveis de análise dos dados, no processo da

construção teórica nesta metodologia: descrição, organização dos conceitos e teorização.

A descrição se refere à elaboração informativa e cuidadosa de algum aspecto ou

fenômeno da realidade. Contém detalhes descritivos e conceitos, porém não possui

interpretações acerca do porquê nem como o fenômeno ocorre. Esta interpretação se elabora

com a coleta de mais informações e mais questionamentos. Embora não seja teoria, a

descrição é a base para a organização dos conceitos, para a teorização e para as possíveis

hipóteses.

A organização de conceitos é o nível considerado, pelos autores, como precursor da

teorização. Neste nível, os dados são organizados em categorias. O processo envolve a

identificação de itens nos dados e é anunciada uma definição de acordo com as suas

características e dimensões. As descrições elaboradas no nível anterior, que em si contêm

classificação de objetos, são utilizadas para classificar, de alguma forma, as categorias

especificadas. Estas classificações podem ser analisadas de forma temática, por estágios, ou

por tipos de pessoas e ações. Este tipo de análise é essencial para o nível denominado

teorização, pois uma teoria contém conceitos definidos de acordo com suas características e

dimensões. A organização de conceitos, porém, pode constituir o objetivo desejado em

algumas investigações, e não a integração desses conceitos em uma teoria (STRAUSS;

CORBIN, 1998).

Os autores definem teoria como sendo o conjunto de categorias ou conceitos inter-

relacionados de forma sistemática, através de enunciados de relação, formando um quadro

que explica um fenômeno. A teoria se elabora no terceiro nível de análise, que os autores

chamam de teorização (como forma de ressaltar que se trata de um processo, de uma

construção), que se inicia quando se passa da fase de organização dos conceitos para a

elaboração da relação entre eles.

A Teoria Fundamentada nos Dados tem sido usada extensivamente na disciplina de

sociologia e tem investigado importantes fenômenos na enfermagem. Explora e descreve

fenômenos no cenário natural, tanto em hospitais, com pacientes ambulatoriais, ou no

exercício da enfermagem domiciliar (STREUBERT; CARPENTER, 1995).
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4.2.3 Procedimentos

O processo de análise possui várias fases: transcrições das fitas gravadas, realização

das leituras e codificação, ou análise dos dados propriamente dita, e a delimitação da teoria. A

codificação se refere à atribuição de nomes que descrevem os elementos identificados. É

importante ressaltar que a criatividade se manifesta na habilidade do pesquisador para nomear

as categorias, fazer questionamentos estimulantes e comparações, e extrair um esquema

inovador, integrado e realístico a partir do grande volume de dados (STRAUSS; CORBIN,

1998).

O processo inicia-se com a microanálise, mais detalhada, linha por linha, que é

necessária no estudo para gerar as categorias após as codificações e para sugerir relações entre

estas, em um processo de constante comparação. A codificação é definida como um processo

analítico que se organiza em três etapas: codificação aberta, codificação axial e codificação

seletiva, através dos quais os dados são examinados, conceitualizados e integrados para

construir uma teoria.

a) Codificação aberta � O procedimento desta codificação consiste na decomposição,

análise, comparação, conceitualização e categorização dos dados. Nesta fase, os

questionamentos emergem para dar vida aos dados, caracterizada essa fase pela redução dos

dados em unidades de análise sendo os mesmos designados por códigos que os agrupam em

categorias. Os dados se codificam em tantos códigos quantos necessários para assim fazer

comparações entre categorias e, numa fase posterior, encontrar as mais centrais e as conexões

existentes entre elas.

b) Codificação axial � É o ato de relacionar categorias às subcategorias, ou seja, às

suas propriedades e dimensões. A categoria representa o fenômeno que emerge e a

subcategoria responde a questões sobre o fenômeno. Esta relação favorece o aparecimento das

codificações que ocorrem ao redor da linha central (axis) de uma categoria, e,

conseqüentemente, o processo de análise. A análise não é um processo estruturado, estático

ou rígido; ao contrário, é um processo fluido e criativo que se movimenta rapidamente através

da comparação entre os tipos de codificação, utilizando livremente técnicas analíticas para a

sua classificacão em semelhanças e diferenças de agrupamentos.

c) Codificação Seletiva � É o processo de integrar e refinar categorias, ou seja, a

codificação seletiva se preocupa com a delimitação da categoria central e a relação desta com

as outras categorias secundárias. A categoria central tem poder analítico, pois possui

habilidade de juntar as outras categorias para a formação de um todo explicativo. Ela deverá
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responder pela variação dentro das categorias. O processo de codificação seletiva subsidiará a

relação das categorias gerais e a organização dos conceitos (STRAUSS; CORBIN, 1998).

Assim, entendemos que, na codificação aberta, o pesquisador se preocupa com a

produção de categorias e posteriormente busca determinar como as categorias variam

dimensionalmente. Na codificação axial, as categorias são sistematicamente desenvolvidas e

relacionadas às subcategorias. No entanto, somente quando as categorias estão finalmente

integradas, pode ser formado um esquema organizacional maior e os resultados formam a

teoria.

Este referencial metodológico possui ainda algumas técnicas importantes para a

análise: amostragem teórica, memos, diagramas, e a estrutura de paradigma (STRAUSS;

CORBIN, 1998).

A amostragem teórica é a coleta dos dados orientada pelos conceitos que surgem no

transcorrer do estudo. As comparações realizadas é que definem os dados que serão coletados

na amostragem teórica. Consiste em selecionar mais sujeitos, indo a lugares, pessoas ou

eventos que tragam mais oportunidades de descobrir as variações entre os conceitos e que

permitam aprofundar as categorias em termos de suas propriedades e dimensões (STRAUSS;

CORBIN, 1998). Portanto, se o pesquisador sentir, através dos dados, que há necessidade de

voltar ao campo para aprofundar a análise e entender melhor o fenômeno, poderá haver a

flexibilidade de retorno à coleta para refinar as inquietações que surgem.

Os memos são registros escritos de análise que podem variar em tipo e forma, como

notas de código, notas teóricas e notas operacionais: as notas de códigos contêm os produtos

dos três tipos de codificação: aberta, axial e seletiva; as notas teóricas resumem ou refletem os

pensamentos do analista e as idéias que surgem ao realizar a amostragem teórica, bem como

de qualquer outra questão; as notas operacionais contêm instruções e lembretes que o

pesquisador faz acerca do processo (STRAUSS; CORBIN, 1998).

Os diagramas são memos visuais em vez de escritos, definidos como artifícios para

demonstrar as relações entre os conceitos. São importantes para manter o registro das análises,

podendo ser feitos manualmente ou através de programas computacionais. Os diagramas

ainda registram o progresso, os pensamentos, os sentidos e as direções da pesquisa e do

pesquisador, além de ajudá-lo a manter uma distância analítica dos materiais, forçando-o a

iniciar a fase de conceitualização (STRAUSS; CORBIN, 1998).

O paradigma de análise consiste na identificação durante o processo de análise de

variedade de condições, ações/interações e conseqüências associadas ao fenômeno. Portanto,

o fenômeno é construído dentro de uma estrutura condicional que identifica como cada
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categoria se apresenta, fazendo a relação da estrutura com o processo. Estas, relacionadas,

irão fornecer respostas de como e porque o fenômeno aparece em uma estrutura de condições,

ações e conseqüências, formando a estrutura básica do paradigma.

Assim, entendemos que o referencial metodológico se adequa ao nosso estudo porque

apresenta-se como dinâmico e criativo através de idas e vindas aos dados e que trará a

realidade da vivência do parto acompanhado enquanto um processo de inter-relação entre o

acompanhante e a mulher.
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CAPÍTULO 5

“Foi o tempo que dedicaste à tua rosa que fez tua rosa tão importante"
(Antoine de St. Exupéry).

Lapidando a Trajetória Metodológica

CAPÍTULO 5
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5 LAPIDANDO A TRAJETÓRIA METODOLÓGICA

5.1 DELINEANDO O TIPO DE ESTUDO

Trata-se de um estudo descritivo. A pesquisa descritiva, de acordo com Polit e

Hungler (1995), é uma investigação que observa, descreve e classifica. “Este tipo de

investigação almeja descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade” (TRIVIÑOS,

1997, p. 110), portanto esta retrata a vivência da mulher em um hospital de ensino, com

relação ao acompanhante no processo de parto, enquanto direito legal.

Foi utilizado um enfoque qualitativo. Segundo Minayo (1994, p. 21),

[...] a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa,
nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificada. Ou
seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças,
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos
processos, e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de
variáveis.

Foram utilizados os procedimentos de análise da Teoria Fundamentada nos Dados, que

trouxe embasamento para responder às questões de pesquisa, tendo em vista que os dados

foram surgindo do contexto social, após o processo de codificação. Este tipo de análise dos

dados procura investigar os processos nos quais estão ocorrendo os fenômenos, além de

buscar uma fundamentação detalhada para, a partir de então, realizar a análise sistemática dos

mesmos e fazer comparação até que surja a teoria. (SANTOS; NÓBREGA, 2004).

5.2 DESCREVENDO O CONTEXTO DO ESTUDO

A instituição escolhida para campo de investigação científica foi o Hospital

Universitário Ana Bezerra, localizado no município de Santa Cruz /RN, campo de atuação da

pesquisadora.

O motivo da escolha deveu-se ao fato de ser um Hospital de ensino, de referência

materno infantil, que aderiu à política de humanização da assistência, pela qual já é

reconhecido pelo MS. Nesta realidade, a presença do parto com acompanhante já existe desde

1998, como estratégia da política institucionalizada de humanização do parto, já referido

anteriormente. Realiza atividades acadêmicas, sendo campo de estágio para os cursos da área

da saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), conhecido na época de
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sua fundação como Centro Rural Universitário de Treinamento e Ações Comunitárias

(CRUTAC). Hoje, é caracterizado por sua especificidade materno infantil, mantendo cursos

de pós-graduação, como a residência médica em Medicina da Família e Comunidade e a

Pediátrica. Dispõe de 53 leitos divididos em obstetrícia, pediatria, clínica médica ginecológica

e obstétrica e berçário patológico, além de realizar ambulatório especializado na área materno

infantil.

Inserido na política de humanização, o setor obstétrico conta com a atuação dos

enfermeiros obstétricos, com um projeto de doulas (mulheres que servem), bem como atuação

da equipe multidisciplinar. Em relação ao espaço físico, dispõe de um pré-parto confortável,

com refrigeração, ambientes individualizados, televisão e facilidade física para deambulação.

As parturientes são acompanhadas por alguém de sua confiança (companheiro, doulas,

amigos e ou enfermeira parteira).

A referida instituição tem recebido várias premiações pela sua política implementada

de humanização do parto. Em 2005, após um processo avaliativo, foi certificado sem

restrições pelo Ministério da Saúde e Educação como hospital de ensino, ratificando a

importância da instituição para a UFRN.

5.3 SELECIONANDO OS PARTICIPANTES DA PESQUISA

Participaram da pesquisa as mulheres admitidas no Hospital, em trabalho de parto, e

que tiveram a presença do acompanhante.

Assim, atenderam aos seguintes critérios de inclusão:

a) foram admitidas no hospital em trabalho de parto;

b) tiveram a presença do acompanhante em uma das fases do processo de parto;

c) apresentaram nível de entendimento para as questões colocadas;

d) estiveram no pós-parto entre o primeiro e segundo dia, quando foi realizada a

entrevista.

Mulheres que apresentaram alguma complicação no pós-parto e que tiveram restrição

médica, incapacitando-as de participar do estudo não foram convidadas para a entrevista.

A pesquisa compreendeu dois grupos amostrais : o 1º correspondeu à entrevista de 19

mulheres, e, com o decorrer das análises, sentimos a necessidade de retornar ao campo de

coleta com o objetivo de esclarecer algumas inquietações que surgiram e, conseqüentemente,
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refinar alguns dados. Foi então que necessitamos acrescentar o 2º grupo amostral composto

por 5 mulheres, que, de acordo com Strauss e Corbin (1998), o número total de participantes

é determinado pelo processo de ir e vir ao campo para refinar questionamentos a respeito do

fenômeno. Portanto, perfizemos um total de 24 mulheres. Segundo Strauss e Corbin (1998), o

critério para determinar o encerramento da coleta de dados é a saturação teórica. Este termo

denota que, durante a análise, não há mais novas propriedades e dimensões provenientes dos

dados.

5.4 CONHECENDO O INSTRUMENTO

Realizamos entrevista individual, sendo utilizado um roteiro semi-estruturado

(Apêndice1). Polit e Hungler (1995) afirmam que o pesquisador inicia a entrevista com

algumas perguntas típicas gerais, permitindo aos sujeitos contar suas histórias de forma

narrativa. Segundo Strauss e Corbin (1998), os pesquisadores que utilizam a Teoria

Fundamentada nos Dados devem começar a coletá-los por meio de uma pergunta ampla que

delimite o fenômeno em estudo e, refinando-o, conforme os mesmos forem sendo coletados e

analisados.

O roteiro utilizado constou de questões que caracterizaram as participantes do estudo,

como idade, procedência, grau de instrução, além dos dados obstétricos. Iniciamos a

entrevista pela questão ampla: Como foi para a senhora ser acompanhada no parto? As

mulheres então falaram da experiência em ter o acompanhante no processo de parto. Outras

indagações refinaram o questionamento maior. Foi necessário também o acréscimo de

algumas perguntas para explorarmos melhor os dados surgidos até o momento em que

consideramos já ter estabelecido a descrição do experenciar das mulheres, através do processo

de saturação teórica. Este instrumento foi testado previamente com um grupo de mulheres no

processo de parto, a fim de legitimar sua viabilidade ou compreensão.

5.5 EXPLICANDO A COLETA DOS DADOS

Os dados foram coletados no período de setembro a outubro de 2006, após recebido

autorização da instituição(Apêndice 2) e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisas da

UFRN. Iniciamos a coleta dos dados fazendo o contato prévio com as mulheres, momento no

qual foram apresentadas todas as informações acerca do estudo e seus objetivos, bem como as

relacionadas à ética de pesquisas com seres humanos conforme a Resolução nº 196/96 do
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Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1997). Após essa explicação, solicitamos a assinatura

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 3).

As mulheres que participaram da pesquisa foram entrevistadas com a utilização de um

gravador, previamente autorizado por elas, visando captar, na íntegra, todas as informações

prestadas. Foi utilizada também uma caderneta de campo para o registro dos memos durante

as entrevistas. Tivemos a preocupação de proporcionar às entrevistadas um ambiente calmo e

privativo, garantindo conforto e privacidade. Observamos, durante a coleta, que as mulheres

sentiram-se muito à vontade ao responder as indagações. A maioria fez sugestões à

instituição, portanto, constando no formulário de pesquisa. Vale ressaltar que as entrevistas

ocorreram intercaladas com a transcrição, respeitando o método de trabalho caracterizado pela

coleta e análise simultânea.

5.6 EXPLICANDO A ANÁLISE DOS DADOS

A seqüência que elaboramos para operacionalização das codificações baseiam-se nas

recomendações de Cassiani, Caliri e Pelá (1996):

��Transcrição das entrevistas, conforme estavam sendo realizadas;

��Leitura exaustiva das entrevistas;

��Codificação ou análise dos dados contidos nas entrevistas.

Elaboramos um diagrama para facilitar a visualização de como trabalhamos com os

dados que chegavam, demonstrado, a seguir.
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Diagrama 1: PROCESSO DE ANÁLISE DOS DADOS REALIZADO DE ACORDO

COM A TEORIA FUNDAMENTADA NOS DADOS
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Fonte: Próprio Autor.

Em nosso estudo, o primeiro passo percorrido durante este processo de análise foi à

transcrição, na íntegra, dos depoimentos, considerando outros aspectos relevantes observados

e registrados nas anotações em caderneta de campo. Este primeiro passo possibilitou também

a realização dos memos (idéias, interrogações e hipóteses) que surgiram no decorrer das

transcrições. As anotações ou memos foram feitas à margem direita e as comparações entre os

aspectos relevantes foram surgindo automaticamente.
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Após este passo, foi realizada a codificação aberta, que proporcionou a identificação

dos fenômenos presentes naquele campo de coleta. Foram utilizados vários códigos, tantos

quantos necessários, para caracterizar melhor os dados. Foi nesta fase que iniciamos a

categorização dos dados. O número exaustivo de códigos, neste primeiro momento nos

proporcionou uma caracterização da pesquisa, já que foi abstraído, das falas, o retrato da cena

que surgia. A categorização dos dados fez parte da seqüência do tratamento dos códigos.

Posteriormente, estes vários códigos foram agrupados por afinidade e mais uma vez os

fenômenos que se apresentaram anteriormente na codificação aberta, agora, na codificação

axial foram agrupados em categorias, através de uma organização mais detalhada, fazendo

surgir categorias mais gerais que perpassavam todas as entrevistas.

Com efeito, todas as categorias foram comparadas quanto às suas propriedades e

dimensões, o que possibilitou o surgimento das relações entre elas. Os principais

questionamentos que surgiram nesta fase nos possibilitaram o retorno à coleta de dados para

podermos refinar melhor as inquietações apresentadas durante a fase de codificação. No

momento em que as entrevistas não acrescentavam dados novos, cessávamos a coleta, ou seja,

tinha ocorrido a saturação teórica. Aos poucos foi surgindo a variável central de cada

categoria contendo suas características e dimensões e com essa comparação, entre as

categorias, o fenômeno cada vez mais aflorou.

As relações entre as categorias definiram melhor a categoria central que representa o

fenômeno identificado no objeto de estudo, através da codificação seletiva. Este passo

mostrou a relação da categoria central com as secundárias e todas, ao mesmo tempo,

apresentaram um entrelaçamento que definiu o conceito acerca do fenômeno produzido. A

categoria central identificada neste estudo engloba as categorias secundárias e define as

relações existentes entre elas, bem como a integração e organização das mesmas. As

categorias secundárias são aquelas que constituem a categoria central e esta por sua vez

representa o fenômeno do objeto de estudo. Esta produção conceitual possibilitou o

entendimento do fenômeno através de seus elementos, desde a emergência dos dados até a

organização dos seus conceitos.

A análise do nosso estudo se orientou pelos passos da codificação aberta, axial e

seletiva, de acordo com Strauss e Corbin (1998). Não foi pretensão, deste estudo, realizar uma

estrutura de paradigma, por entendermos que o fenômeno é uma experiência vivenciada numa

relação de vínculos. Strauss e Corbin (1998) reconhecem a necessidade de os pesquisadores

deterem a essência dos objetos representados sem colocar dados em estruturas que dificultem
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a captura da fluidez dos acontecimentos e a natureza completa das relações. Portanto, um

analista codifica para dar explicações e para ganhar uma compreensão do fenômeno.

Assim, em nosso estudo, optamos por caracterizar a vivência como uma experiência

possível de ser explicada e compreendida através de uma análise fluida e sistemática. De

acordo com Stauss e Corbin (1998), existem procedimentos que nos ajudam a aplicar

padronização e rigor ao processo. Contudo, esses procedimentos foram desenhados não para

serem seguidos de forma dogmática, mas para serem utilizados de forma criativa e flexível

pelos pesquisadores, conforme apropriado.

Portanto, no próximo capítulo, apresentaremos a construção do conceito, partindo do

processo de análise peculiar ao referencial metodológico que dará vida aos dados que

emergem do campo de coleta sobre a vivência do parto acompanhado, enquanto direito legal.
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CAPÍTULO 6

“Os homens cultivam cinco mil rosas num mesmo jardim e não encontram o que
procuram. E, no entanto, o que eles buscam poderia ser achado numa só rosa”

(Antoine de St. Exupéry).

Desvelando a vivência das mulheres

CAPÍTULO 6
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6 DESVELANDO A VIVÊNCIA DAS MULHERES

6.1 CONHECENDO O CONTEXTO DO FENÔMENO

As mulheres de nossa pesquisa, enquanto componentes na construção do fenômeno,

apresentaram em relação ao seu contexto social: baixo nível de escolaridade, grande número

de jovens, solteiras, embora convivessem maritalmente com o companheiro. A religião

predominante foi a Católica e todas elas eram provenientes da região do Trairi, sendo os

municípios mais representativos Santa Cruz e Tangará, especialmente o município de Santa

Cruz por este ser o mais populoso da região e ao fato de o hospital localizar-se no referido

município. Este é pólo da região do Trairi e por isso houve representação de todos os

municípios circunvizinhos que encaminham as parturientes para a maternidade de referência.

Em relação aos dados obstétricos, a maior parte foi de primigestas e secungestas, isto

é, com nenhuma ou pouca experiência de parto anterior. A grande maioria teve parto normal.

Estes dados retratam o estímulo ao parto natural preconizado na política de humanização do

nascimento. Com esta realidade, todas tiveram a presença do acompanhante na fase do pré-

parto, durante o parto e/ou pós-parto. Foram acompanhadas, em sua totalidade, pela mãe,

parceiro, amiga e outros. É importante ressaltar que as mulheres não trocaram de

acompanhante durante a hospitalização e poucas precisaram mudar em algum momento, o que

sugere que estas apresentaram condições de definir a experiência do parto acompanhado.

6.2 CONSTRUINDO O FENÔMENO

A metodologia da Teoria Fundamentada nos Dados permite ao pesquisador construir

conceitos baseados em dados que surgem do contexto social, possibilitando comparações

constantes e o retorno à coleta de mais informações para melhor caracterizar o fenômeno da

pesquisa. Foi necessário, portanto, um comprometimento do pesquisador em atentar

minuciosamente para a importância da coleta, bem como com os dados que emergiam

continuamente.

A experiência de vivenciar o parto acompanhado em um hospital de ensino

proporcionou uma compreensão da realidade apresentada através das seguintes categorias:

• SENTINDO–SE BEM

• RECONHECENDO O VÍNCULO COM O ACOMPANHANTE
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• RECONHECENDO A IMPORTÂNCIA DA EXPERIÊNCIA

• DESCONHECENDO O DIREITO

Estas categorias secundárias deram origem à categoria central: VIVENDO O BEM-

ESTAR NO DESCONHECIDO que representa o esquema teórico do evento vivência do

parto com acompanhante, enquanto direito legal, foco deste estudo.

Para demonstrar os passos utilizados na construção dessas categorias, apresentamos,

a seguir, uma organização seqüencial dos procedimentos de análise realizados para cada

categoria.

a) Codificando as respostas � Durante este processo, considerado a primeira fase

da análise, de acordo com Strauss e Corbin (1998), nos preocupamos em

organizar os dados que surgiam linha a linha, parágrafo a parágrafo, os quais

foram sendo codificados na mesma linguagem dos respondentes, originando,

naturalmente, o que os depoimentos mostraram, traduzidos na codificação

(codificação aberta). Sua apresentação é em forma de quadro;

b) Identificando a categoria � Esta fase é caracterizada pela categorização, surgida

com o processo de codificação através da comparação constante. Durante esta

fase, fazíamos questionamentos acerca das codificações: O que é isto? O que isto

representa? As respostas foram identificadas como componentes e/ou elementos

que deram origem às subcategorias, as quais permitiam formar a categoria. Foi

organizada a categorização de acordo com as similaridades conceituais das

subcategorias e seus componentes e assim foi surgindo a relação da categoria

com as suas subcategorias, através da codificação axial. Esta comparação de

relações é representada em quadro titulado: processo de construção da categoria;

c) Descrevendo a construção da categoria � Identificada a categoria, se realizou a

explicação da construção desta, produzindo uma narrativa descritiva das

subcategorias e seus elementos e componentes, bem como as declarações das

respostas. As subcategorias são formadas através de suas propriedades e

dimensões que representam a variabilidade das mesmas que chamaremos, em

nosso estudo, de elementos e componentes, denominação utilizada por alguns

autores que trabalharam com a Teoria Fundamentada nos Dados (ABUCHAIM,

2005).
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d) Representando a categoria � A categoria é representada em diagrama que mostra

a relação das categorias com seus componentes e subcategorias.

Portanto, posteriormente, as categorias serão apresentadas na forma de diagramas,

além da descrição dos conceitos emergentes, bem como suas categorias (letras maiúsculas e

negrito), subcategorias (letras maiúsculas), componentes (letras minúsculas e negrito) e

elementos (letras minúsculas e sublinhadas).

Os memos foram importantes durante todo o processo de categorização dos dados,

na medida em que ajudaram nos questionamentos e retorno ao contexto da pesquisa, pois,

através das anotações e registros realizados durante a fase de coleta, conseguimos explorar

melhor as inquietações que emergiram.

CATEGORIA 1 SENTINDO-SE BEM

a) Codificando as respostas da categoria SENTINDO-SE BEM

Quadro 1 – Codificação dos dados da categoria SENTINDO-SE BEM

Declaração dos respondentes Codificação

me deixava mais calma quando eu estava
nervosa....

Sentimento de calma e tranqüilidade

mais relaxada, mais tranqüila também Sentindo-se relaxada

cuidando do meu bebê Sentindo-se cuidada

gostei muito da companhia dela Sentindo-se ajudada

ajudou a me levantar Sentindo-se apoiada

achei estranho, diferente Sentindo diferença

Eu achei maravilhoso, porque foi minha mãe, Sentindo segurança

É mais seguro trazer um acompanhante com
a gente do que entrar sozinha

Sentindo ausência de solidão

Fonte: Dados obtidos na pesquisa com as mulheres no processo de parto, 2007.
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b) Identificando a categoria SENTINDO-SE BEM

Quadro 2 – Processo de construção da categoria SENTINDO-SE BEM

COMPONENTES SUBCATEGORIAS CATEGORIA

Passando calma e tranqüilidade ENCONTRANDO A
TRANQÜILIDADE

Sentindo-se cuidada ENCONTRANDO A
TRANQÜILIDADE

Interagindo com o acompanhante ENCONTRANDO A
TRANQÜILIDADE

Inovando a assistência VIVENCIANDO A
DIFERENÇA

Expressando força e apoio VIVENCIANDO A
DIFERENÇA

Ambiente familiar / Presença
materna

RESGATANDO VALORES

Eliminando a solidão ALIVIANDO A
INSEGURANÇA DO PARTO

SENTINDO-SE
BEM

Fonte: Dados obtidos na pesquisa com as mulheres no processo de parto, 2007.

c) Descrevendo a construção da categoria SENTINDO-SE BEM

As mulheres mostraram nas suas falas uma boa experiência em relação à presença

do acompanhante, que trouxe, como conseqüência, calma e tranqüilidade ao processo de

parto. As características, ou propriedades desta categoria, foram surgindo de acordo com os

questionamentos a respeito dos componentes, dando origem às subcategorias:

ENCONTRANDO TRANQÜILIDADE, VIVENCIANDO A DIFERENÇA, RESGATANDO

VALORES e ALIVIANDO A INSEGURANÇA DO PARTO.

SUBCATEGORIA - ENCONTRANDO A TRANQÜILIDADE

As mulheres, durante a entrevista, foram capazes de definir os sentimentos de

tranqüilidade, vivenciados durante o acompanhamento no processo de parto. Esta

subcategoria surgiu a partir de seus componentes, demonstrados a seguir: passando calma e

tranqüilidade, sentindo-se cuidada, interagindo com o acompanhante.
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Passando calma e tranqüilidade

Me senti bem, porque ela me deixava mais calma quando eu estava nervosa, sempre
tentava me tranqüilizar e ela já é mãe de muitos filhos, me ajudou bastante, mais do
que os médicos (Jasmim).

[...] a gente acompanhada fica mais calma, mais relaxada, mais tranqüila também
(Orquídea).

[...] porque a gente fica mais tranqüila, ajuda muito (Margarida).

Para as mulheres, o acompanhante foi capaz de passar calma e tranqüilidade em

todos os momentos que ela precisou. Portanto, a mesma identificou que o acompanhante foi

essencial, conseguindo transmitir-lhe ajuda, superando a atuação do profissional, no que diz

respeito, ao relaxamento no processo de parto.

Sentindo-se cuidada

[...] ela tava ali do meu lado, cuidando do meu bebê, eu achei muito importante
(Cravo).

[...] ajudou a me levantar, segurar, ir para o banheiro (Bromélia).
����
����
O sentimento de ser cuidada foi muito presente. As mulheres enfatizaram o cuidado

e julgaram ser de extrema importância tanto para a sua recuperação, como para a do recém-

nascido. Em seus depoimentos é visível a necessidade do apoio físico para voltar à

normalidade. Sentiram-se impossibilitadas de cuidar do bebê nas primeiras horas,

principalmente quando o parto é operatório. Portanto, o acompanhante é reconhecido por

esses benefícios ao binômio mãe/bebê.

����

Interagindo com o acompanhante

[...] eu mesmo gostei muito da companhia dela (Girassol).

[...] é uma companhia (Acácia).
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Para mim foi ótimo demais por ela ser nova e ter me acompanhado (Crisântemo).

[...] uma menina muito carinhosa (Hortência).

O acompanhante foi capaz de interagir satisfatoriamente com a mulher no processo

de parto, definindo como uma vivência positiva, além de ter causado a admiração das

mulheres por inúmeros fatores, como, por exemplo, o da acompanhante ser jovem e ter

conseguido desempenhar bem o papel de estar junto para ajudar e tranqüilizar e ter sido

carinhosa no acompanhamento. As mulheres interpretam este acompanhamento entremeado

por sentimento de companhia, de estar com, de interagir com o outro e esta interpretação é

desenvolvida a partir da relação de carinho ao estar junto do acompanhante.

A subcategoria ENCONTRANDO TRANQÜILIDADE retrata que as mulheres

vivenciaram satisfação no processo de parto acompanhado, a partir da interação com o

acompanhante. Este momento foi importante pela demonstração de aspectos essenciais para o

favorecimento de uma experiência positiva, como sentimentos de relaxamento, tranqüilidade,

ajuda, carinho, acompanhamento e cuidado. Este resultado é fortemente apresentado no

segundo questionamento, mais restrito, que solicitava: Fale o que a senhora sentiu com a

presença do acompanhante. Muitos relatos positivos surgiram. Fizemos, no decorrer de todo o

processo, comparações constantes para verificar se algo seria importante para caracterizar

melhor a categoria. Neste contexto, percebemos que a presença de um familiar ou de alguém

que traduz confiança resultou em apoio físico e emocional para a mulher, apresentado em

todos os depoimentos. A tranqüilidade que o acompanhante transmite é salutar no processo de

parto, percebido pelas mulheres como satisfatório.

SUBCATEGORIA � VIVENCIANDO A DIFERENÇA

As entrevistadas perceberam a diferença, no processo de parto, quando foram

acompanhadas. Visualizaram esta experiência através dos componentes: inovando a

assistência e expressando força e apoio.

Inovando a assistência

[...] nunca tinha assistido e desta vez (ela) assistiu [...] (Lírio).
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Eu já tinha tido 7 (filhos), e nunca houve acompanhante (Girassol).

[...] ele nunca tinha visto, nunca tinha participado (Magnólia).

�
As mulheres, além de se sentirem bem com a presença do acompanhante,

desconheciam esta experiência no ambiente hospitalar, dando oportunidade de comparação

com outros partos. Visualizaram-na como uma assistência diferenciada de outras realidades.

Expressando apoio e emoção

[...] me senti muito apoiada por ela, por ser minha filha [...] ela ficou muito
emocionada [...] aí eu senti muito (emocionada) com a coragem dela e eu senti
muito (admiração) ela ter me acompanhado (Lírio).

Eu senti um apoio e uma alegria também [...], porque ela tava me ajudando
bastante. Pra mim foi ótimo (Hortência).

Eu tive um apoio [...], um sentimento mais de amor, porque eu sabia que tinha uma
pessoa me apoiando, porque a pessoa fica um pouco debilitada [...] (Papoula).

Eu senti que eu tava segura com ela ao meu lado, que achei que nada ia me
acontecer (Miosótis).

Diante do contexto do estudo, as entrevistadas identificaram que o acompanhante

traduz um apoio físico e emocional, no qual o primeiro é demonstrado por sentimentos de

apoio, enquanto o segundo é representado pela emoção de ter o outro presente, a segurança

sentida, e o sentimento de alegria e afeto que desenvolvem com o acompanhante. Ressaltamos

o depoimento de Lírio, representando o sentimento de admiração, tendo em vista que, durante

a entrevista, ela não soube verbalizar este sentimento, porém sua expressão retratou com

fidedignidade a admiração.

O acompanhamento, portanto, significa para as mulheres uma necessidade que traz

benefícios. Elas estão reconhecendo a importância dessa presença e conseguem definir as

vantagens do acompanhante no processo de parto como uma vivência diferente, melhor,

segura; e estão identificando as vantagens vivenciadas no passado, nos partos domiciliares, na

presença de familiares.
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SUBCATEGORIA � RESGATANDO VALORES

A necessidade vivida, no passado, é identificada no estudo como de extrema

importância para a boa recuperação das mulheres, já que em outros partos as instituições de

saúde não oportunizaram a vivência de tal benefício. Desse modo, percebe-se um resgate do

passado: estar com alguém e não se sentir alheia em um ambiente hospitalar, ainda mais com

o sentimento de segurança pela presença materna.

A subcategoria RESGATANDO VALORES foi construída através dos

componentes: sentido-se no ambiente familiar e valorizando a presença materna

Sentindo-se no ambiente familiar

Foi legal [...] porque eu tava com alguém da minha família me dando força [...] foi
muito legal [...] me senti a vontade com minha família (Sempre -viva).

[...] ele (marido) me deu assistência. Assim ficou no meu pé sempre, me dando
força, carinho, atenção (Violeta).

As mulheres identificaram a importância do acompanhamento como se o processo

de parto fosse desenvolvido por um membro da família proporcionando a sensação de

conforto e de um contexto próximo do familiar, permeado por sentimentos de força, carinho e

atenção.

Valorizando a presença materna

Eu achei maravilhoso, porque foi minha mãe, primeiramente Deus, eu achei
maravilhoso com minha mãe e minha irmã (Amor perfeito).

Para algumas mulheres, a presença da mãe torna-se indispensável no

acompanhamento, pois apenas ela é capaz de proporcionar força e segurança no processo de

parto. As entrevistadas visualizaram a mãe como uma das figuras mais importantes para estar

junto. Elas também sentem-se confiantes quando estão sendo cuidadas pela genitora.

Então, a subcategoria RESGATANDO VALORES traduz a expressão das mulheres

quanto à satisfação de vivenciarem o processo de parto junto a um membro familiar, que
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transfere segurança, além da valorização da presença materna neste momento. Acreditamos

que esta percepção que as filhas têm da mãe é peculiar ao próprio suporte que é inato ao ato

materno.

SUBCATEGORIA � ALIVIANDO A INSEGURANÇA DO PARTO

Em nosso estudo, as mulheres referiram a importância da companhia,

principalmente para passar a segurança de que não estão sós durante o parto. É importante a

percepção que elas têm da presença do acompanhante. Fazem uma relação direta com a

ausência de solidão, entendendo que é uma oportunidade de melhoria, pois anula o sentimento

de medo e insegurança. Portanto, o componente da subcategoria ALIVIANDO A

INSEGURANÇA DO PARTO é: eliminando a solidão.

Eliminando a solidão

É mais seguro trazer um acompanhante com a gente do que entrar sozinha
(Begônia)

[...] é muito ruim estar sozinha. Eu precisava ter uma pessoa comigo (Acácia)

Foi ótimo porque a pessoa ficar só é muito ruim. Nas horas difícil, porque a hora é
muito difícil, sei lá [...] dá um desengano, desgosto, ficar sozinha (Violeta).

[...] eu tava insegura, fiquei com muito medo. O medo e a insegurança
passou...passou [...] fiquei aliviada (Begônia).

As entrevistadas tiveram receio da solidão. Visualizaram-na como uma dificuldade

enfrentada no processo de parto, quando não há a oportunidade de acompanhamento. O

estudo mostrou que, com a presença do acompanhante, o receio foi superado.�

O medo e a insegurança são sentimentos presentes no processo de parto, pois as

mulheres destacaram estes receios em seus depoimentos e ao mesmo tempo sentiram-se bem

com o acompanhante. Nesta realidade, as mulheres demonstraram que a presença do

acompanhante ameniza os sentimentos de solidão e tristeza durante o processo de parto,

trazendo-lhes alívio e segurança nos momentos difíceis, ou seja, o acompanhamento

favoreceu o enfrentamento do medo do parto.
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d) Representando a categoria SENTINDO-SE BEM

Diagrama 2: REPRESENTAÇÃO DOS COMPONENTES E DAS SUBCATEGORIAS

QUE FORMAM A CATEGORIA SENTINDO-SE BEM

Fonte: Dados obtidos na pesquisa com as mulheres no processo de parto, 2007.

CATEGORIA 2 � RECONHECENDO O VÍNCULO COM O ACOMPANHANTE

a) Codificando as respostas da categoria RECONHECENDO O VÍNCULO

COM O ACOMPANHANTE
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Quadro 3 - Codificação dos dados da categoria RECONHECENDO O VÍNCULO COM

O ACOMPANHANTE

Declaração dos Respondentes Codificação

Não gostaria que o marido ficasse porque dá
vergonha.

Sentindo vergonha do marido

Ele (marido) eu tinha liberdade de
compartilhar

Sentindo satisfação com o marido

Senti necessidade de ser acompanhada pelo
meu esposo,

Sentindo necessidade da presença do marido

Vergonha de estar pelada, perdendo sangue,
sentindo dor.

Sentindo vergonha do marido

Ele ficou emocionado, mas eu também fiquei
emocionada

Sentimento de emoção do marido

Primeiramente Deus, mas segundo a minha
mãe mesmo pra dar força.

Reconhecendo a importância materna

Ela tava ali comigo, conhecida, vizinha. Reconhecendo a vizinha como acompanhante

Fonte: Dados obtidos na pesquisa com as mulheres no processo de parto, 2007.

b) Identificando a categoria RECONHECENCO O VÍNCULO COM O

ACOMPANHANTE
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Quadro 4 - Processo de construção da categoria RECONHECENDO O VÍNCULO

COM O ACOMPANHANTE

ELEMENTOS COMPONENTES SUBCATEGORIAS CATEGORIAS

Sentindo satisfação com o
marido
Prevendo vergonha do
marido

Demonstrando
sentimentos com

o marido

Sentindo conforto e
segurança

Sendo essencial na
assistência

Demonstrando
sentimentos com

a mãe

Reconhecendo o papel de
amigos e vizinhas

Descobrindo a enfermeira
como acompanhante

Demonstrando
Sentimentos com

outros

PERCEBENDO O
VÍNCULO

RECONHECENDO
O VÍNCULO COM O
ACOMPANHANTE

Fonte: Dados obtidos na pesquisa com as mulheres no processo de parto, 2007.

c) Descrevendo a categoria RECONHECENDO O VÍNCULO COM O

ACOMPANHANTE

As mulheres entrevistadas demonstraram que a pessoa que acompanha é essencial para

que ela possa sentir-se à vontade, bem como ser favorável ao nascimento e acompanhamento

nas três fases (pré-parto, parto e puerpério). Relataram que algumas pessoas são de extrema

importância no acompanhamento do parto e que para elas, em alguns momentos, as mesmas

pessoas foram insubstituíveis.

Em nosso estudo, foram encontradas pessoas que as mulheres elegeram importantes,

como à mãe, o companheiro, amiga, filha, e vizinha, o que deu origem à subcategoria

PERCEBENDO O VÍNCULO. O acompanhamento desenvolvido pela genitora trouxe

sentimentos de afeto, ajuda e apoio; já com o marido, caracterizou-se como sentimentos de

emoção e vergonha. O tipo de acompanhante irá ser essencial em determinados momentos:

momentos de cuidados físicos e momentos de cuidados emocionais.
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SUBCATEGORIA � PERCEBENDO O VÍNCULO

As mulheres desenvolvem sentimentos diferentes, dependendo do tipo de vínculo

que têm com o acompanhante: algumas vezes elas se referem ao sentimento de vergonha, com

relação à presença do marido; ou à não existência deste sentimento com outra pessoa como

acompanhante. Isto sugere que o tipo de vínculo existente entre ela e o acompanhante traz ou

não os sentimentos de satisfação com a presença de alguém no processo de parto.

Dessa forma, esta subcategoria se organiza através dos componentes: Demonstrando

sentimentos com o esposo, Demonstrando sentimentos com a mãe e Demonstrando

sentimentos com os outros.����

Demonstrando sentimentos com o esposo

O sentimento encontrado com a presença do companheiro, na maioria das vezes, foi

caracterizado como um momento de muita satisfação. Entretanto, alguns depoimentos

expressaram sentimentos de vergonha do marido. O cuidado afetivo também apareceu

fortemente, demonstrando que este componente da percepção de vínculo possui elementos

que lhe caracterizam: sentindo satisfação com o esposo, e prevendo vergonha do marido.

O contexto social no campo de pesquisa mostrou que algumas mulheres

desenvolveram um relacionamento no processo de acompanhamento muito bom com o

marido, no parto, na medida em que traduziram este como inédito e referiram que

desenvolveram um sentimento positivo de compartilha, de emoção e de necessidade de

mostrar ao companheiro o processo de parto. Dessa forma, elas enalteceram o lado afetivo

quando acompanhadas pelo marido.

Nos depoimentos, surgiu um relato que expõe o sentimento de vergonha do

companheiro. Este depoimento suscitou o questionamento quanto ao sentimento da mulher

com marido como acompanhante e se este estaria presente também em mulheres que não

tinham o acompanhamento do esposo. Voltamos ao campo, e formulamos os seguintes

questionamentos a respeito, com outras cinco mulheres: A senhora sentiu necessidade de ser

acompanhada por alguém especial? Gostaria de ser acompanhada pelo marido? Por quê? As

entrevistas demonstraram que há uma divergência de perspectiva a respeito. Algumas

mulheres definem com muita propriedade que sentiram satisfação com a presença do marido.
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Sim, porque acho que era bom também ficar com ele, não sentiria vergonha e me
sentiria tranqüila (Miosótis).

Senti necessidade de ser acompanhada pelo meu esposo, porque para mim eu teria
mais liberdade [...] que eu não tive com ela [...] porque na hora das dores a pessoa
fica ali daquele jeito [...] nua na frente de uma pessoa que nunca viu, e o marido já
é acostumado a ver a pessoa de todo jeito [...] (Dália).

[...] ele ficou emocionado, mas eu também fiquei emocionada [...]. É bom até pra
ele perceber como a mulher sofre [...] pra dar um filho pra eles (Magnólia).

Ficou no pé sempre, me dando força, carinho, atenção [...]. Foi ótimo (Violeta).

Assim, observamos que, contrário à vergonha, algumas mulheres expressaram a

liberdade de expor seu corpo se o esposo estivesse acompanhando, caracterizando a relação

de confiança e tranqüilidade com o marido. Assim sentindo satisfação com o esposo constitui

o primeiro elemento desta subcategoria.

Contudo, o sentimento negativo de vergonha também foi verificado no depoimento

de algumas mulheres, cujo acompanhante não era o marido:

Não gostaria que o marido viesse assistir o parto, porque acho melhor a minha mãe
[...] porque eu gostaria mesmo que fosse minha mãe [...]. Vergonha de estar pelada,
perdendo sangue, sentindo dor (Margarida).

Mais ou menos, porque eu sentiria um pouquinho de vergonha e ele não gosta de
ver sofrimento de ninguém. Não gosta de hospital ele [...] aí ele ia chorar porque
ele é fraco mesmo. Aí não dava sentiria vergonha (Rosa amarela).

����

Assim, foi identificado nas novas cinco entrevistas, que algumas mulheres acreditam

que teriam vergonha com a presença do marido, surgindo o elemento: prevendo vergonha do

marido.

Sugerimos a hipótese de que esse sentimento está relacionado a fatores intrínsecos

da mulher, às questões individuais ou até mesmo culturais, que favorecem o sentimento de

vergonha que ela apresenta do companheiro. No entanto, esses fatores como determinantes

deste elemento, não constituem foco nesta investigação, por entendermos que isto requer uma

pesquisa etnográfica que investigaria as questões culturais que podem estar envolvidas nesta

relação.

����
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Demonstrando sentimentos com a mãe

Os sentimentos que apareceram quando a mãe acompanhou o processo de parto foi

identificado através do apoio sentido, ajuda, força, enfim, a presença da mãe transmitiu

segurança para a mulher. Assim, este componente foi construído através dos elementos:

sentindo conforto e segurança e sendo essencial na assistência.

Sentindo conforto e segurança foi demonstrado quando as mulheres identificaram

em suas falas que a mãe é aquela acompanhante que dá força, que transmite segurança. É um

cuidado afetivo que difere um pouco do cuidado do companheiro, pois é caracterizado por ser

único e insubstituível.

[...] Uma mãe é tudo, e outra pessoa perto de mim eu não ia agüentar como eu
agüentei perto da minha mãe. [...] Ah! eu achava que, naquele momento só minha
mãe mesmo pra dar força. Primeiramente Deus, mas segundo a minha mãe mesmo
pra dar força. Primeiramente Deus,, mas segundo a minha mãe, pra tudo (Tulipa).

Este cuidado descrito pelas mulheres é importante e indispensável, na medida em

que a mãe também realiza os cuidados da enfermagem, responsável pelo conforto e bem-estar

da mulher e bebê, sendo essencial na assistência. É um cuidado que é peculiar na figura

materna.

Ótimo parto !!! a pessoa acompanhada pela mãe, que é melhor que outras
pessoas, ninguém é igual a mãe da gente (Orquídea).

����

����

Sugerimos, então, que esta concepção é construída pelo fato de que a mãe já é

experiente, cuidou dos filhos, é protetora e forte para enfrentar as dificuldades e por isso passa

força no momento em que a filha (parturiente) está precisando. Culturalmente, ela é aquela

que supre a necessidade dos filhos, sendo, portanto, uma das principais figuras no

acompanhamento, trazendo confiança e tranqüilidade.
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Demonstrando sentimentos com outros (amigas, vizinhas, enfermeira)

Algumas entrevistadas foram acompanhadas por pessoas amigas, vizinhas e ou

enfermeira que desenvolveram um bom acompanhamento no processo de parto, caracterizado

também por estar entrelaçado por ajuda, apoio e segurança. Este componente foi construído

através dos elementos: reconhecendo o papel de amigas e vizinhas e descobrindo a enfermeira

como acompanhante

[...] ela tava ali comigo, conhecida, vizinha. Fiquei muito feliz com a companhia
dela (Girassol).

Eu achei muito importante porque ela [...] a hora que eu mais precisava de ajuda,
quando eu cheguei (alojamento conjunto), que a pessoa não pode se mexer muito, e
ela tava ali do meu lado, ela tava ali comigo, conhecida, vizinha (Cravo).

Estes depoimentos foram expressados principalmente com relação à estada da

mulher no alojamento conjunto. As mulheres identificaram o acompanhamento oferecido

como um cuidado importante e foi realizado por pessoas que não tinham laços familiares.

Esse cuidado foi de extrema importância, já que, nas primeiras horas do pós-operatório, a

mulher sente-se dependente, por apresentar determinada limitação física, assim reconhecendo

o papel de amigos e vizinhos como acompanhantes.

Com relação ao acompanhamento desenvolvido pela enfermeira, este foi essencial

para o desenvolvimento do vínculo afetivo, já que esta profissional tinha realizado o pré-natal

da gestante. O acompanhamento não foi assistencial. Essa profissional assumiu o papel de

acompanhante e permaneceu ao lado da mulher tranqüilizando-a e apoiando-a. Esta relação

mostrou a satisfação da cliente com a enfermeira que para ela foi a acompanhante ideal. Para

a entrevistada foi salutar o fato de a enfermeira ter realizado o seu pré-natal, ser sua

acompanhante na hora do parto e ter realizado a visita no alojamento conjunto. Portanto, a

continuidade da assistência foi responsável pela supremacia dada pela entrevistada à

enfermeira como acompanhante.

Foi melhor, eu me senti mais feliz que outro da família. Não tenho nem o que falar
[...] porque ela é uma pessoa maravilhosa, tanto nas consultas como no
acompanhamento do parto, muito bom (Rosa amarela).
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Para essa mulher, o acompanhamento prestado pela enfermeira foi mais importante

do que se fosse realizado por alguém da família. Observamos que a profissional de saúde

conseguiu construir, com a gestante, uma relação de confiança, de sentir-se à vontade.

Entendemos que houve, portanto, empatia na relação, de extrema importância para o

desenvolvimento de vínculo, o que caracterizou o elemento descobrindo a enfermeira como

acompanhante.

d) Representando a categoria RECONHECENDO O VÍNCULO COM O

ACOMPANHANTE
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Diagrama 3: REPRESENTAÇÃO DOS ELEMENTOS, COMPONENTES E DAS

SUBCATEGORIAS QUE FORMAM A CATEGORIA RECONHECENDO O

VÍNCULO COM O ACOMPANHANTE.

Fonte: Dados obtidos na pesquisa com as mulheres no processo de parto, 2007.
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CATEGORIA 3 RECONHECENDO A IMPORTÂNCIA DA EXPERIÊNCIA

a) Codificando as respostas da categoria RECONHECENDO A

IMPORTÂNCIA DA EXPERIÊNCIA

Quadro 5: Codificação dos dados da categoria RECONHECENDO A IMPORTÂNCIA

DA EXPERIÊNCIA

Declaração dos Respondentes Codificação

...a hora que eu mais precisava de ajuda,
quando eu cheguei, que a pessoa não pode se
mover tanto.... e ela tava ali do meu lado

Reconhecendo a ajuda

...se ela não tivesse ficado comigo talvez eu
nem tivesse me recuperado bem e ela me
ajudou bastante porque é muito difícil e eu
não estava preparada para uma cesárea.

Enaltecendo a presença do acompanhante

Não, nenhuma, para mim é como se tivesse
sido como das outras vezes, não senti
nenhuma dificuldade não.

Sentindo ausência de dificuldade

Eu senti liberdade de pedir qualquer coisa a
ela

Sentindo liberdade

...Ele...eu não tenho vergonha de pedir,
vergonha de falar, de fazer, não tenho
vergonha de nada...

Não sentindo vergonha

Fonte: Dados obtidos na pesquisa com as mulheres no processo de parto, 2007.

b) Identificando a categoria RECONHECENDO A IMPORTÂNCIA DA

EXPERIÊNCIA

Quadro 6: Processo de construção da categoria RECONHECENDO A IMPORTÂNCIA

DA EXPERIÊNCIA

SUBCATEGORIAS CATEGORIA

EXPRESSANDO AUSÊNCIA DE DIFICULDADE

EXPRESSANDO LIBERDADE COM O

ACOMPANHANTE

REPETINDO E RECOMENDANDO A EXPERIÊNCIA

SUGERINDO A PRESENÇA CONTÍNUA

RECONHECENDO A

IMPORTÂNCIA DA

EXPERIÊNCIA

Fonte: Dados obtidos na pesquisa com as mulheres no processo de parto, 2007.
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c) Descrevendo a construção da categoria RECONHECENDO A

IMPORTÂNCIA DA EXPERIÊNCIA

Todos os depoimentos das mulheres refletiram que a experiência foi positiva, sem

problemas e com ênfase na necessidade de serem acompanhadas no processo de parto, algo

importante para o nascimento e recuperação do binômio mãe/filho. Durante o processo de

codificação, percebemos que as necessidades das mulheres são muitas em relação ao

acompanhante e que elas demonstraram interesse na permanência de alguém em todo o

processo de parto, que vai da admissão no hospital até a alta, bem como recomendam a

experiência a outras mulheres. Dessa forma, esta categoria foi construída através das

subcategorias: EXPRESSANDO AUSÊNCIA DE DIFICULDADES, EXPRESSANDO

LIBERDADE COM O ACOMPANHANTE, REPETINDO E RECOMENDANDO A

EXPERIÊNCIA e SUGERINDO A PRESENÇA CONTÍNUA. Foram identificadas quando

as mulheres responderam aos questionamentos acerca do fenômeno da experiência com o

acompanhante.

Foi muito bom porque se ela não tivesse ficado comigo talvez eu nem tivesse me
recuperado bem e ela me ajudou bastante porque é muito difícil e eu não estava
preparada para uma cesárea (Papoula).

Eu senti bem, porque se não fosse ela [...] Ave Maria !!! Eu não tinha saído da
cama não, dando tontura, deu umas 5 vezes em mim [...] Ajudou a me levantar,
segurar, ir para o banheiro, só não agora, porque agora eu estou indo só
(Bromélia).

SUBCATEGORIA � EXPRESSANDO AUSÊNCIA DAS DIFICULDADES

Quando questionadas acerca das dificuldades sentidas durante a experiência com o

acompanhamento, as respostas demonstraram a ausência das dificuldades, como mostram os

depoimentos:

Não, nenhuma, para mim é como se tivesse sido como das outras vezes, não senti
nenhuma dificuldade não (Girassol).

Não, durante o tempo todo que ela tava [...] Ela me ajudou bem, cuidou do bebê
(Cravo).
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Não de maneira alguma (Papoula).

[...] não senti dificuldade, muito pelo contrário, eu “tano” do lado dele eu sinto
segurança, sinto [...], me senti feliz dele ter participado [...]. Foi bom para ele
perceber como a mulher sofre (Magnólia).

Não, porque ela estando perto de mim é mais diferente em tudo. Ah!! disse assim:
calma, relaxe [...]. Vai ser logo, é rápido. E vai ser normal se Deus Quiser (Tulipa).

Elas não sentiram dificuldades durante o acompanhamento, a não ser no que diz

respeito ao sentimento de vergonha pela presença do companheiro em alguns poucos

depoimentos, discutidos anteriormente. Porém, não indicaram em suas expressões que o

sentimento de vergonha dificultou o acompanhamento.

As mulheres conseguiram transmitir sua satisfação, mesmo entendendo que não

houve treinamento com o acompanhante antes do processo de parto, mas que conseguiram

desempenhar a compartilha do momento sem problemas, trazendo calma e tranqüilidade.

Esta ressalva foi mencionada por uma mulher que sentiu despreparo da

acompanhante na fase inicial do parto, mas que relaxou e ajudou muito.

Logo no início [...] que ela ficou mais nervosa que eu, ficou só um pouquinho
nervosa, mas depois passou (Jasmim).

Portanto, diante deste depoimento, sentimos necessidade de retornar ao campo de

coleta para apreciar melhor este questionamento e sentir, através de outra pergunta, como as

mulheres gostariam que fosse o acompanhante. Assim questionamos: O que a senhora achou

da preparação do acompanhante? Ele sabia o que ia fazer? Ele deveria ter experiência? Elas

disseram que não sentiram necessidade de o acompanhante preparado antecipadamente

Foi possível elaborarmos este aprofundamento da categoria através da metodologia

da Teoria Fundamentada nos Dados que possibilita a flexibilidade da volta ao campo de

coleta para afinarmos as questões ou dúvidas que surgem em relação ao tema em estudo.

SUBCATEGORIA - EXPRESSANDO LIBERDADE COM O ACOMPANHANTE

Eu senti liberdade de pedir qualquer coisa a ela (Lírio).
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[...] Ele eu tinha liberdade de compartilhar...Não senti dificuldade, muito pelo
contrário, eu tano do lado dele eu sinto segurança [...]. Ele [...] .eu não tenho
vergonha de pedir, vergonha de falar , de fazer, não tenho vergonha de nada
[...](Magnólia).

Senti necessidade de ser acompanhada pelo meu esposo, porque para mim eu teria
mais liberdade [...] que eu não tive com ela [...] porque na hora das dores a pessoa
fica ali daquele jeito [...] nua na frente de uma pessoa que nunca viu, e o marido já
é acostumado a ver a pessoa de todo jeito [...] (Dália).

Para as mulheres, a presença do acompanhante tem demonstrado muitas vantagens e,

dentre elas, o compartilhamento de suas necessidades, principalmente quando o parto é

operatório, em que mãe e bebê necessitam mais de ajuda. Em relação ao parto normal, a

sensação é a de demonstrar satisfação com a presença do outro que traz segurança. Diante das

falas e através das codificações, agrupamos a subcategoria: EXPRESSANDO LIBERDADE

COM O ACOMPANHANTE, porque, em todos os relatos, as mulheres expressaram que se

sentiram com liberdade para demonstrar suas necessidades, inclusive íntimas. De acordo com

os depoimentos, o acompanhante conseguiu suprir a expectativa das mulheres, já que elas

puderam se manifestar física e verbalmente sem nenhum receio da presença dele. Foram

momentos de interação e sintonia importantes que garantiram a relação prazerosa, livre de

qualquer tipo de constrangimento.

SUBCATEGORIA � REPETINDO E RECOMENDANDO A EXPERIÊNCIA

Quando questionamos as mulheres se gostariam de ser acompanhadas em outros

partos e se recomendariam a experiência, elas se posicionaram positivamente. As mulheres

gostariam de ser acompanhadas em outras gravidezes porque se sentiram muito bem com a

presença de alguém ao seu lado, transmitindo apoio, força tranqüilidade:

Com certeza, porque como eu já disse, dependendo da pessoa vai ajudar mais ainda
a pessoa que está sendo acompanhada (Jasmim).

Gostaria, porque eu tava insegura, fiquei com muito medo. O medo e a insegurança
passou, passou [...] fiquei aliviada (Begônia).

Queria, porque é bom. A pessoa ficar só, dá um desespero, um desengano, sozinha
ali [...], só sentindo umas dores [...] é muito ruim [...]. E tendo uma pessoa dá força
(Violeta).
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Com certeza, porque sei lá, porque acho que a pessoa sozinha num lugar desse é
triste, sem ninguém, a pessoa doente, sentindo aquelas dor[...] sem ninguém pra
ajudar ajudou muito (Dália).

Recomendo, porque é melhor, a pessoa fica mais tranqüila, mais relaxada
(Orquídea).

Aconselho porque para mim foi bom, para elas com certeza vai ser também
(Girassol).

Aconselho porque [...] é mais seguro trazer um acompanhante com a gente do que
entrar sozinha (Begônia).

Porém, foram necessárias novas entrevistas em campo para aprofundar e refinar o

tema, pois uma mulher descreveu:

Não gostaria que o marido ficasse porque dá vergonha. Fiquei com vergonha antes
do parto, preferia que ele não tivesse na sala de parto [...] (Angélica).
����

As mulheres, em seus relatos e através de suas expressões, demonstraram com muita

propriedade o desejo de serem acompanhadas em outras gravidezes porque o acompanhante

transmite segurança, tranqüilidade e alívio, além de sentirem-se confiantes com alguém de seu

convívio.

����

SUBCATEGORIA � SUGERINDO A PRESENÇA CONTÍNUA

Esta subcategoria foi construída a partir da concepção das mulheres, no que diz

respeito à importância da presença do acompanhante nas fases do parto. Em cada fase, há uma

necessidade especial, de primordial relevância, para a satisfação das mulheres.

Eu achei muito importante porque ela [...] a hora que eu mais precisava de ajuda,
quando eu cheguei, que a pessoa não pode se mover tanto [...] e ela tava ali do meu
lado me acompanhando, cuidando do meu bebê, eu achei muito importante (Cravo).

Foi muito bom e ela me [...] é muito bom e eu até daria uma sugestão: não ser só (o
acompanhamento) na hora do parto e no pré- parto como também após o parto que
a gente precisa também para cuidar do bebê, ajudar (Rosa vermelha).
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Com certeza (gostaria de ser acompanhada), porque sei lá, a pessoa sozinha num
lugar desse é triste, sem ninguém, a pessoa doente, sentindo aquelas dor [...] sem
ninguém para ajudar [...] (Ela) ajudou muito (Dália).

As mulheres, em geral, conseguiram demonstrar em suas expressões a necessidade

de ser instituído o acompanhante como uma rotina duradoura, ou seja, do pré-parto ao

puerpério, uma vez que elas sugeriram à Instituição essa continuidade e falaram das vantagens

nas fases que conseguiram ter o acompanhamento. No pré-parto e parto, o acompanhante é

necessário porque transmite segurança e cuidados afetivos, e no puerpério, o acompanhante é

essencial porque traz cuidados assistenciais, discutido anteriormente.

d) Representando a categoria RECONHECENDO A IMPORTÂNCIA DA

EXPERIÊNCIA

Diagrama 4: REPRESENTAÇÃO DAS SUBCATEGORIAS QUE FORMAM A

CATEGORIA RECONHECENDO A IMPORTÂNCIA DA EXPERIÊNCIA

����

Fonte: Dados obtidos na pesquisa com as mulheres no processo de parto, 2007.
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A referida categoria foi construída através das subcategorias, e estas, por sua vez,

apresentaram-se muito claramente nos discursos das mulheres. Portanto, os componentes e

elementos para chegarem à categoria, propriamente dita, foram desnecessários, já que essas

subcategorias afloraram diretamente, caracterizando a categoria: RECONHECENDO A

IMPORTÂNCIA DA EXPERIÊNCIA.

O diagrama 4 representa a estreita relação das subcategorias que se completam para

representar a categoria: RECONHECENDO A IMPORTÂNIA DA EXPERIÊNCIA

CATEGORIA 4 DESCONHECENDO O DIREITO

a) Codificando as respostas da categoria DESCONHECENDO O DIREITO

Quadro 7: Codificação dos dados da categoria DESCONHECENDO O DIREITO

Declaração dos Respondentes Codificação

Não sabia, porque foi a primeira vez, achei
estranho, diferente...a vizinha dizia...

Desconhecimento sobre o direito

Sei lá ouvi falar. Eu sabia que sendo cesárea
podia ficar uma pessoa

Ouviu dizer através de terceiros

soube que tem que ficar quem quiser ficar... Soube da exigência de ficar o acompanhante

Porque eu já tinha informações que tinha que
ter um acompanhante

Tinha que ter o acompanhante

...eu não sabia que precisava de
acompanhante.

Desconhecimento do direito

Fonte: Dados obtidos na pesquisa com as mulheres no processo de parto, 2007.

b) Identificando as categorias DESCONHECENDO O DIREITO

Quadro 8: Processo de construção da categoria DESCONHECENDO O DIREITO

SUBCATEGORIAS CATEGORIA

EXPRESSANDO FALTA DE INFORMAÇÕES

SENTINDO GRATIDÃO NA IMPOSIÇÃO DESCONHECENDO O DIREITO

Fonte: Dados obtidos na pesquisa com as mulheres no processo de parto, 2007.
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c) Descrevendo a construção da categoria DESCONHECENDO O DIREITO

Quando as mulheres foram questionadas a respeito do conhecimento do parto

acompanhado, a resposta negativa foi unânime nos depoimentos.

Elas apenas conseguiram definir a experiência presente. As respostas foram simples,

mas retrataram com intensidade o nível de desconhecimento. Constatamos, então, que as

mulheres entrevistadas não conhecem a lei e seus direitos inseridos em uma política maior de

saúde reprodutiva e assistência ao parto.

Encontraram-se alheias a qualquer tipo de discussão no que diz respeito à referida

legislação. Assim, o desconhecimento as impedem de exercer a cidadania plena e

conseqüentemente de tomar decisão sobre sua saúde, seu corpo, sua vontade de ser

acompanhada. Houve, no estudo, o surgimento da relação de satisfação com o de

desconhecimento desta satisfação, ou seja, elas não visualizaram esta vivência prazerosa

como um serviço obrigatório de todas as maternidades do Brasil e, conseqüentemente, não

perceberam que podem cobrar este direito. Desta forma, a categoria DESCONHECENDO O

DIREITO foi constituída pelas subcategorias EXPRESSANDO FALTA DE

INFORMAÇÕES, SENTINDO GRATIDÃO NA IMPOSIÇÃO, apresentadas a seguir:

SUBCATEGORIA – EXPRESSANDO FALTA DE INFORMAÇÕES

Porque eu perguntei a enfermeira se podia ficar alguém, e ela disse [...] pode ficar,
aí eu liguei para minha mãe (Orquídea).

Sei lá ouvi falar. Eu sabia que sendo cesáreo podia ficar uma pessoa (Bromélia).

Quando questionadas se sabiam algo sobre o parto acompanhado as mulheres

mostraram desconhecimento. A informação, responsabilidade dos profissionais da saúde, é de

primordial importância para uma assistência de qualidade. Porém, constatamos, em nosso

estudo, que estas mulheres assistidas, tanto no pré-natal das unidades de saúde da região do

Trairi, como as atendidas no hospital em foco, são desinformadas em relação a aspectos

importantes da saúde reprodutiva, quanto ao seu direito à presença do acompanhante.

Quando as mulheres foram interrogadas de como souberam da possibilidade de ter a

presença do acompanhante no parto, disseram que foram informadas por outras pessoas que

tiveram seu parto naquele hospital, ou através do próprio acompanhante que já sabia por meio
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de terceiros, sejam eles parentes, amigos e vizinhos, ou ainda quando chegaram ao hospital,

pela equipe de saúde (enfermeiros, assistente social e/ou médicos).

Não sabia, porque foi a primeira vez, achei estranho, diferente. O povo dizia [...] a
vizinha dizia [...] (Crisântemo).

Através das outras que tiveram filho aqui, que disseram que tinham o
acompanhante, aí desde já eu sabia que ela trabalha aqui, e ela disse: eu fico com
você, e foi mesmo eu tive sorte dela estar na mesma noite (Girassol).

Eles, os médicos e os enfermeiros (Flor de Lis).

[...] eu nem sabia que aqui poderia ter acompanhante, que poderia acompanhar
(Magnólia).

[...] eu que pensava [...] (Margarida).

O desconhecimento das informações mostra que as mulheres entrevistadas não

receberam orientações durante o pré-natal realizado nos vários municípios que fazem parte

daquela região. Portanto, foram inconscientemente negadas as informações que deveriam ter

sobre o seu parto e seus direitos. Esta realidade retrata a falta de organização dos serviços de

saúde, bem como da prática do exercício de cidadania dos profissionais em prol da

humanização da assistência e principalmente da garantia da saúde reprodutiva, tão discutida

nas políticas públicas da saúde.

SUBCATEGORIA� SENTINDO GRATIDÃO NA IMPOSIÇÃO

[...] soube que tem que ficar quem quiser ficar [...] (Hortência).

[...] eu não sabia que precisava de acompanhante (Cravo).

[...] passaram isso pra mim. Não pode ficar só aqui, algum acompanhante tinha que
vim, então uma pessoa foi chamar ela, e ela tava disposta, com certeza (Tulipa).

Porque eu já tinha informações que tinha que ter um acompanhante (Rosa amarela).
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A lei do acompanhante é uma realidade desde 2005, portanto garante às gestantes a

opção de ter um acompanhante no processo de parto (pré-parto, parto, ou puerpério). As

mulheres durante a entrevista mostraram que os profissionais disseram que teria que haver o

acompanhante.

Porém, com a metodologia da Teoria Baseada nos Dados pudemos voltar ao campo

para refinar o questionamento de pesquisa e todas colocaram com bastante propriedade que a

instituição deu a opção de ficar ou não com alguém:

Podia ficar o acompanhante (Dália).

Diante deste resultado, entendemos que no momento em que voltamos para refinar o

questionamento, as mulheres sentiram-se condicionadas a responder que a Instituição fornecia

a opção, pois este dado continha na pergunta e talvez as mesmas tenham sentido mais

conforto em fornecer a resposta positiva. Esta interpretação foi construída com base nos

primeiros depoimentos que as mulheres descreveram em seus relatos, com bastante firmeza, o

entendimento que tiveram - trazer o acompanhante.

Portanto, parece que os profissionais se fizeram entender quanto à obrigatoriedade do

acompanhante. Assim, há uma heterogeneidade na maneira como estão se repassando as

informações. A demonstração nos depoimentos sugere que as mulheres teriam que

permanecer com o acompanhante, quando a humanização do parto preconiza principalmente o

respeito e o incentivo à autonomia dela. Assim, a Instituição deve orientar quanto ao direito

de acompanhante no parto e acima de tudo respeitar sua decisão. No estudo, apesar de a

maioria das mulheres ter referido a imposição, ao responder o questionamento, como

mostrado acima, todas foram favoráveis à experiência.

Desse modo, não visualizaram o atendimento prazeroso prestado como um direito, e

sim fizeram associação como se fosse um benefício da Instituição. As mulheres sentiram-se

gratas ao hospital por poderem ter tido a oportunidade de estar com o acompanhante no

processo de parto. Elaboramos este entendimento durante as entrevistas, na medida em que as

mulheres demonstravam, nas expressões, a diferença da assistência prestada pela Instituição.

d) Representando a categoria DESCONHECENDO O DIREITO
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Diagrama 5: REPRESENTAÇÃO DAS SUBCATEGORIAS QUE FORMAM A

CATEGORIA DESCONHECENDO O DIREITO

Fonte: Dados obtidos na pesquisa com as mulheres no processo de parto, 2007.
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A harmonia das flores revela a essência da natureza (Próprio autor)

Integrando os conceitos do fenômeno

CAPÍTULO 7
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7 INTEGRANDO OS CONCEITOS DO FENÔMENO

Esta fase da análise caracterizou-se pela organização das categorias que foram

produzidas através da categorização dos dados mostrados no capítulo anterior. Agora, nosso

objetivo é expor o fenômeno identificado em nosso estudo, por meio da organização dos

conceitos que lhe compõem, segundo os princípios de análise da Teoria Fundamentada nos

Dados. De acordo com Strauss e Corbin (1998), a descoberta da categoria central é primordial

para a realização das integrações das outras categorias e ela tem o poder de representar o tema

principal da pesquisa, ou seja, a categoria central compõe os produtos da análise e explica o

resultado da pesquisa.

As principais categorias produzidas durante o processo de categorização, isto é, as

mais representativas, podem transformar-se em conceitos, na medida em que representam um

poder de maior complexidade e são capazes de gerar um esquema explicativo acerca do

fenômeno (CHARMAZ, 2006). Então, o conceito representa o fenômeno, ou seja, um

problema, uma questão, evento ou acontecimento definido com significativo para os

respondentes.

Portanto, em nosso estudo, identificamos um conceito central que representa a

explicação acerca do fenômeno, e os conceitos secundários que são importantes para

fortalecer sua elaboração. Estes conceitos secundários foram de extrema importância, uma vez

que caracterizaram o significado da experiência vivenciada pela mulher no parto

acompanhado. Os conceitos que constituíram a vivência foram: SENTINDO-SE BEM,

RECONHECENDO O VÍNCULO COM O ACOMPANHANTE, RECONHECENDO A

IMPORTÂNCIA DA EXPERIÊNCIA, e DESCONHECENDO O DIREITO. Todos eles

integrados constroem o sentido e a descrição da vivência da mulher, definindo o fenômeno do

objeto da pesquisa.

Portanto, os conceitos são integrados para formar a explicação do fenômeno:

VIVENDO O BEM-ESTAR NO DESCONHECIDO, demonstrado no diagrama 5, quanto à

sua organização conceitual.
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Diagrama 6: REPRESENTAÇÃO DO FENÔMENO VIVENDO O BEM-ESTAR NO

DESCONHECIDO

Fonte: Próprio Autor.
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O fenômeno do nosso estudo é representado através da figura de uma flor, já que

durante a construção e integração das categorias esta imagem foi emergindo naturalmente e,

portanto, caracterizada como representante do contexto da pesquisa.

Assim, entendemos que para a elaboração do fenômeno percorremos um caminho

metodológico que está sinalizado pelo caule da flor. As folhas de nossa figura são

responsáveis pela alimentação da planta que nutre o vegetal, então em nossa pesquisa a

interação mulher-acompanhante são as folhas responsáveis por alimentar o fenômeno e,

conseqüentemente, a elaboração das categorias. As pétalas representam as categorias gerais

que se integram e são sustentadas pela categoria central, o receptáculo da flor, tão importante

na sustentação das pétalas. Então, nossa figura contempla os principais componentes e

funções da flor através de: caminho metodológico (caule), acompanhante-mulher (folhas),

categorias (pétalas) e finalmente a categoria central (receptáculo).

A teorização representa os conceitos e a elaboração destes em um esquema lógico e

explicativo (STRAUSS; CORBIN, 1998). Partindo-se deste entendimento elaboramos as

integrações dos conceitos para construir a proposta teórica conceitual do fenômeno. Portanto,

o primeiro conceito secundário emergente SENTINDO-SE BEM surgiu a partir da

observação de que a mulher apresenta satisfação com a experiência no processo de parto com

o acompanhante, a qual é permeada de sentimentos positivos que favorecem a vivência

prazerosa. Ela sente-se apoiada, tranqüilizada e segura. Os principais sentimentos da mulher

no processo de parto com acompanhamento são: ajuda, solidariedade, gratidão, apoio,

compartilha, companheirismo e carinho. A experiência de ser acompanhada no processo de

parto desperta na mulher uma necessidade de resgatar valores do passado, quando o parto era

assistido em ambientes familiares, na presença da genitora. Esta realidade, apesar de bastante

antiga, retrata uma necessidade atual e enaltecida pela mulher que dará à luz. Este ressurgir

obstétrico favorece a diminuição da insegurança do parto, quando a mulher sente-se

acompanhada e livre da solidão.

A categoria que originou o conceito secundário RECONHECENDO O VÍNCULO

COM O ACOMPANHANTE demonstrou que, embora a satisfação da mulher com a

presença do acompanhante esteja presente na experiência, esta acontece a partir de diversos

sentimentos específicos relacionados à pessoa que acompanha. Dependendo do vínculo que a

mulher possui com o acompanhante, ela vive a satisfação e a interação com características

diferentes.

A mulher desenvolve a interação com o marido durante o processo de parto, de

forma satisfatória, pela força e partilha que vivenciam. No entanto, há possibilidade de
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desencadeamento do sentimento de vergonha relacionado à nudez e aos aspectos fisiológicos

do parto, como a perda de sangue e a dor. Sugerimos que este condicionamento poderá estar

ligado a fatores culturais e pessoais da mulher. A mãe, como acompanhante, traz confiança e

segurança porque consegue fornecer conforto. Esta figura materna, como símbolo de amor e

proteção, se apresenta como o todo no momento de parto. Outros acompanhantes também têm

sua importância para a mulher, como amigas, vizinhas e a enfermeira, porque suprem as suas

principais necessidades no processo de parto. Com a vizinha e amiga, surgem sentimentos de

gratidão e admiração; e com a enfermeira, a mulher encontra admiração. Dessa forma, mesmo

com sentimentos diversos durante o evento, ocorre sintonia entre a mulher e o acompanhante,

que consegue suprir suas necessidades físicas e emocionais, promovendo uma relação de

vínculo e, conseqüentemente, de bem-estar.

A satisfação e o bem-estar vivenciados no parto, com a presença do acompanhante,

levam a mulher a se colocar favoravelmente acerca da experiência, sugerindo o conceito

secundário de RECONHECENDO A IMPORTÂNCIA DA EXPERIÊNCIA. Embora

tenham ocorrido sentimentos variados com a presença do acompanhante durante o processo

de parto, a mulher não identifica as dificuldades na interação e demonstra liberdade para

expressar todas as vontades e necessidades, inclusive íntimas, a quem realiza o

acompanhamento. A presença contínua do acompanhante é ideal para a mulher vivenciar a

satisfação em todo o processo de parto, como uma rotina duradoura, ou seja, da admissão até

a alta hospitalar. Constitui ideal para a mulher vivenciar a satisfação em todo o processo de

parto. A falta do acompanhante em certos momentos representa uma descontinuidade da

experiência positiva. O acompanhante no pré-parto e sala de parto oferece apoio emocional e,

no pós-parto, cuidados físicos. Em conseqüência da satisfação vivenciada e do

reconhecimento do papel que o acompanhante desenvolve no parto, a mulher forma sua

perspectiva da experiência do parto acompanhado como algo bom e desejado, possível de ser

repetido e recomendado.

No que se refere ao quarto conceito secundário, DESCONHECENDO O

DIREITO, apresentado na realidade do estudo, pudemos constatar que, apesar de a mulher

vivenciar o bem-estar no contexto maior, há um desconhecimento do direito de ser

acompanhada no processo de parto, tornando-a alheia ao exercício de cidadania. A qualidade

das orientações fornecidas à mulher, acerca do direito ao parto acompanhado, não conduz à

escolha consciente da presença ou não do acompanhante. A mulher vivencia o

acompanhamento como essencial, reconhecendo o benefício auferido, quando o

acompanhante está presente. Interpreta esta vivência prazerosa como um benefício prestado
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pela Instituição. Apresenta limitação no que diz respeito à exigência de seu direito, já que não

possui consciência nem reconhecimento do mesmo. O problema da falta de conscientização

sobre este direito à experiência não é visualizada, portanto, esta vivência mantém-se

satisfatória e prazerosa.

O ciclo de interações apresentadas em nossa pesquisa fluiu a partir do momento em

que nós, pesquisadores, descobrimos o florescer das categorias e o caminho desenhado por

elas, que se apresentaram como um processo de acontecimentos que se encaixaram e

favoreceram, através da metodologia, a proposta teórica que nos conduziu à descoberta

fascinante do VIVENDO O BEM-ESTAR NO DESCONHECIDO.
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“Uma palavra nova é como uma semente fresca que se joga no terreno da
discussão” (Ludwig Wittgenstein)

Discutindo os resultados

CAPÍTULO 8
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8 DISCUTINDO OS RESULTADOS

A construção conceitual � VIVENDO O BEM ESTAR NO DESCONHECIDO �

proporcionou a compreensão de uma nova perspectiva de assistência ao parto acompanhado

em um hospital de ensino, em prol da consolidação da política de humanização do

nascimento. Esta teorização, através da Teoria Fundamentada nos Dados, permite-nos fazer

uma discussão com autores que tenham estudado sobre o referido tema em diversas

abordagens, podendo contribuir para o fortalecimento da proposta teórica conceitual

apresentada sobre o parto acompanhado.

É gratificante, em nossa realidade, poder encontrar autores preocupados com a

humanização do nascimento e que nos seus objetivos somam reflexões sobre a presença do

acompanhante no processo de parto. Precisamos entender também que as experiências são

muito recentes, não apenas em nosso país.

Enkin et al. (2005) colocam que a presença do companheiro ou outra pessoa

importante para a mulher, na sala de parto, é um fenômeno recente nos países

industrializados. Nestes países, as experiências têm sido positivas para a vida das mulheres e a

exclusão do companheiro e pai tem se tornado uma incongruência no contexto da saúde. Nos

EUA, é um exercício de cidadania.

Sentimos a necessidade, neste estudo, de iniciar as discussões pelo exercício de

cidadania, tendo em vista que, mesmo as mulheres desconhecendo o direito que lhes concede

a lei de ter um acompanhante de sua escolha durante o processo de parto, elas vivenciam a

experiência do nascimento acompanhado, com alta satisfação. Uma reflexão, neste sentido,

possibilitará uma melhor compreensão do contexto no qual a mulher se insere como ator

social, permeado por direitos e deveres e, conseqüentemente, liberdade de escolhas no

processo de parto. Portanto, iremos discorrer com os autores, seguindo uma seqüência

invertida dos conceitos apresentados no capítulo anterior.

O estudo mostrou a dificuldade apresentada no contexto da pesquisa quanto à situação

das mulheres, no que se refere ao desconhecimento sobre seu papel ativo e transformador nas

políticas públicas, no qual se apresentam alheias à cidadania, condição também constatada por

Aquino (2003). Em estudo realizado com mulheres que foram assistidas no parto por

enfermeiras obstetras, a autora refere que elas ainda não possuem uma visão clara acerca do

direito de sua participação no processo do nascimento, tendo em vista que percebem a

assistência integral como um benefício e não como um direito. É, portanto, um retrato da
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lacuna existente na relação entre os direitos reprodutivos e o exercício consciente da

cidadania.

O exercício de cidadania, na assistência ao parto, é resultado do reconhecimento dos

direitos reprodutivos, os quais são decorrentes da mobilização de grupos organizados de

mulheres buscando a reivindicação destes (PINSKY; PEDRO, 2003). Neste contexto, a lei

garante a assistência ao planejamento familiar, o pré-natal, o parto acompanhado, entre

outros. Porém, devem ser respeitados e garantidos a qualquer mulher, independente de raça,

classe social e nível de escolaridade. Ávila (2003) afirma que devemos lutar por uma política

pública de saúde comprometida com a promoção íntegra dos direitos reprodutivos e sexuais

que represente uma conquista política para a democracia, bem como fortaleça o processo de

democratização da sociedade brasileira, contribuindo para superar suas heranças autoritárias,

patriarcais e homofóbicas.

É fundamental a sensibilização dos dirigentes dos hospitais, no que se refere à

humanização da assistência e ao desenvolvimento de um modelo de gestão que reflita a lógica

do ideário deste processo: cultura organizacional pautada pelo respeito, pela solidariedade,

pelo desenvolvimento da autonomia e da cidadania dos agentes envolvidos e dos usuários

(BRASIL, 2001a).

A autonomia da mulher é um elemento essencial na humanização do parto. No

entanto, como afirma Jones (2005), esta só pode ser adquirida com informações que a

conscientizem que é a figura central no processo e que tem voz para conseguir fazer valer

seus direitos e sua importância como usuária.

Na nossa pesquisa, a carência de informações prestadas à mulher pelos profissionais

sobre o direito à escolha de acompanhante foi bastante evidente, fazendo-nos refletir a

respeito da qualidade dessas informações que são prestadas.

Assim, a falta de informações fornecidas pelos profissionais, com relação aos

direitos da mulher neste estudo, é reflexo da qualidade de interação entre o profissional e a

mulher na admissão hospitalar que não consegue estimular o exercício da cidadania. Tal

condição é retratada em outros estudos. Em pesquisa sobre expectativas das parturientes,

Oliveira et al. (2002) identificaram a falta de recomendação para a presença do acompanhante

na comunicação entre o profissional e a mulher que se interna para o parto, não conduzindo à

liberdade de opção para este benefício. Domingues (2002) encontrou em seu estudo que a

falta de informações a respeito da escolha de um acompanhante é um dos fatores que impede

o acompanhamento no parto e que esta prática, apesar de as mulheres não a conseguirem ter, é

valorizada e desejada por elas.
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O estudo de Carvalho (2003) mostra que a necessidade de garantia de informação

sobre o direito de escolha de acompanhante no pré-natal e da privacidade das gestantes no

pré-parto é fundamental para a presença dos pais.

Assim, a humanização do nascimento acontece com a realização de um trabalho de

conscientização das mulheres, discutindo com as mesmas as suas necessidades ou demandas

em relação ao parto e a humanização, para que elas possam reivindicar uma melhora da

atenção ao nascimento e parto (GENP, 2005). Concordamos com Ventura (2005, p. 90),

quando afirma que “o profissional de saúde atuando na assistência perinatal, assim como

outras áreas da medicina, tem o dever de transmitir à paciente todas as informações de que

dispõe, bem como esclarecer-lhe as dúvidas que possam persistir”.

Da mesma forma, a sensibilização dos profissionais para a assistência humanizada e

de qualidade das informações inclui a sua preparação para realizar uma interação empática e

de reconhecimento do outro, a fim de que o parto sem identidade e autonomia ocasionado

pela instituição hospitalar, referido por Barbier (2003), possa ser superado.

De acordo com Blumer (1966 apud CHARON, 2007, p. 142), o aspecto mais

importante da relação entre seres humanos é a consideração do outro em nossas ações.

Ao discutir o tema, percebemos que os autores, citados anteriormente, vêm mostrar

alternativas que viabilizem a qualidade nas informações para que as mulheres possam assumir

o papel ativo no processo de nascimento. Esta perspectiva referenciada vem responder às

inquietações que encontramos na nossa pesquisa, no que diz respeito a uma realidade de

desinformação e, conseqüentemente, alienação das mulheres no processo de parto. Assim, é

primordial que elas possam ter um acompanhante de sua escolha; ser informadas de todos os

procedimentos a que serão submetidas; e ter seus direitos de cidadania respeitados (DIAS;

DOMINGUES, 2005).

Desta forma, percebemos que o processo de humanização da assistência é inacabado,

sendo construído à medida que novas necessidades vão surgindo no contexto social. Os

profissionais devem estar inseridos no processo e, acima de tudo, ser cidadãos, premissa

fundamental para que eles possam contribuir na construção de cidadania dos que vivenciam

não apenas a assistência prestada, mas que também fazem parte da comunidade adstrita.

Neste estudo, observamos que as mulheres vivem uma ambigüidade. A experiência é

vivida com certa alienação, DESCONHECENDO O DIREITO de liberdade de aceitação ou

de recusa do acompanhante no parto, e da possibilidade de reivindicação de outros benefícios

que a lei lhes outorga em outras áreas da sua saúde reprodutiva. Enquanto isso, não

encontrando dificuldades no processo e sentindo-se com maior liberdade com a presença do
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acompanhante, ampliam os possíveis benefícios para todo o processo de parto,

RECONHENDO A IMPORTÂNCIA DA EXPERIÊNCIA e recomendando-a a outras

parturientes.

Ressaltamos que a Lei 11.108/2005 garante a presença do acompanhante durante o

processo de parto. É clara quanto à permanência contínua durante todas as fases, incluindo a

admissão, o pré-parto, parto, e pós-parto imediato (BRASIL, 2005a). Portanto, as instituições

não praticam de forma regular e sistemática (BRASIL, 2003). No estudo, apesar de o hospital

garantir o acompanhante, não o faz de forma contínua. Então, as mulheres que tiveram

acompanhamento durante uma das fases do processo de nascimento sugerem essa presença

desde a admissão até a alta hospitalar. A continuidade da assistência é um elemento de

humanização relevante em todo contexto dos serviços de saúde. A partir de 7 de abril de 2005

todas as mulheres deveriam conceber este acompanhamento contínuo no parto, não como uma

sugestão, mas sim como um direito de cidadania, que as maternidades do país devem oferecer.

RECONHECENDO A IMPORTÂNCIA DO VÍNCULO COM O

ACOMPANHANTE, as mulheres foram capazes de definir a singularidade de quem faz o

acompanhamento: a mãe se apresenta como uma atora importante, pois ela é considerada

especial, cuidando com apoio e ajuda e sendo essencial na assistência. Em nosso estudo a mãe

foi bastante presente na relação com a mulher e capaz de fornecer cuidados afetivos e físicos.

O marido também foi representado de forma bastante positiva, por inúmeros fatores,

principalmente o de prestar cuidados afetivos. Algumas destas afirmações foram encontradas

no trabalho de Carvalho (2005), quando refere que no processo de parturição o homem

apresenta atitudes de solidariedade, ajuda, apoio, hidratação e encorajamento para a

companheira, entremeadas por sentimentos de felicidade, alegria, preocupação, ansiedade,

medo, nervosismo, agradecimentos e mudanças de perspectivas relativas à mulher.

Algo interessante surgiu no campo de pesquisa: o querer mostrar para o companheiro

o sofrimento de ter um filho. Este achado foi também encontrado no trabalho de Piosevan,

Sonego e Van Der Sand (2001). Neste estudo, os integrantes da equipe de enfermagem

percebem essa necessidade das mulheres (mostrar o sofrimento) e afirmam que o estímulo à

participação do pai no processo do nascimento de seu filho deve estar pautada na garantia de

um direito do casal e não como um castigo. Domingues (2002) também reforça, através de seu

estudo, que as mulheres ressaltam a importância do pai no parto para lhes dar mais valor.

Já no estudo de Motta et al. (2006), as mulheres reforçam a importância do

acompanhante para aumentar a sua segurança, para dar apoio e suporte emocional e

minimizar a dor. Algumas mulheres expuseram o receio de que o companheiro não suportasse
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a situação ou se sentisse mal, porém os acompanhantes, sobretudo os maridos, sentiram-se

realizados em vivenciar esse momento. Ainda no que diz respeito ao companheiro, o estudo

de Motta e Crepaldi (2005) descreve a percepção das parturientes sobre a ajuda do

acompanhante evidenciando que o apoio está relacionado, principalmente, à presença dele e à

compartilha do momento. Esse compartilhar é marcado por palavras de incentivo e por trocas

de demonstrações de carinho entre parturiente e acompanhante. Em nosso estudo, o esposo

também desenvolveu mais o cuidado emocional que o cuidado físico.

Ainda com relação ao acompanhamento realizado pelo marido, acreditamos que as

poucas mulheres que relataram o sentimento de vergonha deve estar relacionado a fatores

intrínsecos de sua personalidade, bem como a fatores culturais. O estudo de Carvalho (2003)

mostra que o desejo das gestantes para a participação do homem pai se mostrou fundamental

para a satisfação do casal com a experiência, porém foram encontrados fatores impeditivos

para essa participação: o medo dos pais, a vergonha das mulheres e as questões do trabalho.

Brito (2001), ao estudar a experiência do homem/companheiro no processo da gravidez,

constatou que a vivência diz respeito a aspectos subjetivos e culturais que impulsionam

nuanças de comportamentos e atitudes particulares e inerentes ao estado gestacional. Essas

nuanças evidenciam o experenciar do homem em uma situação de gravidez. Portanto, estes

aspectos subjetivos e culturais talvez estejam apresentando influência não apenas na gravidez,

mas também no parto e nas fases do processo de parto.

Para as mulheres, em nosso estudo, outras pessoas também foram essenciais no

acompanhamento, como vizinhas, amigas, a filha, e a enfermeira. Então a presença de uma

pessoa significativa é fundamental para o seu bem-estar durante o processo do nascimento.

Neste estudo, surge também um outro acontecimento novo na experiência, a presença

da enfermeira como acompanhante. O processo de cuidar prestado pela enfermagem centra-se

no bem-estar físico e psicoemocional das parturientes, através do estabelecimento de relações

empáticas, respeitando a cliente, permitindo a presença do acompanhante e tendo equipe

qualificada (CECCATO; VAN DER SAND, 2001). Em nosso estudo, a mulher acompanhada

pela enfermeira demonstra muita satisfação e tranqüilidade com a presença desta profissional,

pois, para ela, naquele momento, o cuidado afetivo superou o cuidado físico porque a

enfermeira construiu uma relação de vínculo e confiança com ela. O seu pré-natal foi

acompanhado pela mesma profissional, que, na hora do parto, não desenvolveu assistência

técnica, apenas ficou ao lado transmitindo força e tranqüilidade.

De acordo com Aquino (2003), no momento do parto, o enfermeiro e a parturiente

interagem com o objetivo mútuo de realizar o processo de nascimento, o que conduz à
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necessidade de uma perspectiva que permita visionar o que ocorre na realidade de cada

parturiente. Neste momento, nosso estudo consegue definir que o vínculo profissional/mulher

é desenvolvido com naturalidade e confiança e que, acima de tudo, há empatia na relação.

Lima (2004), em seu estudo, mostra que estratégias fortalecedoras da empatia dos

profissionais facilitam a implantação de medidas valiosas que contemplam a humanização não

apenas nos relacionamentos estabelecidos entre equipe e pacientes, mas nas ações em saúde

como um todo.

Percebemos que esta vivência de bem-estar, encontrada em nosso campo de pesquisa

com a presença da enfermeira, é possível através de uma relação de confiança desenvolvida

ao longo da gestação, para que a mulher possa visualizar esta profissional como um real

acompanhamento no parto e não apenas profissional técnica que realiza procedimentos.

SENTINDO-SE BEM com a presença do acompanhante constitui o principal

resultado da experiência referida pelas mulheres neste estudo. Os sentimentos trazem aspectos

de extrema relevância para a definição de uma vivência satisfatória. Isto é observado no

estudo, à medida que as mulheres foram encontrando tranqüilidade durante os momentos

difíceis e que identificaram o acompanhante como participante da experiência, aliviando a

insegurança do parto.

Verificamos que o acompanhante é importante para a experiência de nascimento, no

pré-parto, para tranqüilizar e eliminar o medo da solidão; no parto, para prestar cuidado

afetivo; e no pós-parto, para transmitir segurança, apoio e ajuda. O estudo de Oliveira (2001)

corrobora esta idéia, já que as mulheres, como sujeitos nesta investigação, entendem que estas

práticas (acompanhantes) precisam ser cada vez mais estimuladas, pois facilitam o

desenvolvimento natural da relação, deixando os envolvidos no processo mais calmos e mais

tranqüilos, fortalecendo seus vínculos, tendo em vista que o parto é normalmente cercado por

medos, ansiedades e expectativas (BRUGGEMANN, 2001b).

O sentimento de cuidado referenciado pelas mulheres, em nosso estudo, foi bastante

significativo. As mesmas demonstraram a necessidade de que este cuidado, tanto afetivo

quanto físico, fosse desenvolvido em todo o processo de parto. Segundo Boff (2003), o

sentimento, o afeto e o cuidado constituem a experiência base da vida humana (sinto, logo

existo). Entendemos então que, sendo uma experiência base da vida, todos os seres humanos

precisam dela. Assim, as nossas participantes puderam definir com propriedade a importância

da experiência no processo de parto com a presença do acompanhante, com ênfase no

cuidado.
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A avaliação da experiência como satisfatória é referida pelos estudos que investigam o

parto acompanhado, na perspectiva da mulher. Pinto el al. (2003) reconheceram que as

mulheres experenciam com satisfação a presença do acompanhante e expressam diversos

tipos de emoção. A experiência é benéfica e deve ser incentivada. Motta e Crepaldi (2005)

identificaram que as mulheres avaliam positivamente a experiência, por trazer-lhes conforto e

segurança. Domingues, Santos e Leal (2004) mostram o reconhecimento da importância do

acompanhante na assistência ao trabalho de parto e parto. O estudo de Tornquist (2003)

retrata que o acompanhante é uma fonte segura de apoio emocional na facilitação do trabalho

de parto, envolvendo massagens, banhos e técnicas de respiração, muitas vezes assumindo

pequenas tarefas que caberiam aos auxiliares de enfermagem.

É importante ressaltar que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (1996), a

avaliação do bem-estar da mulher também inclui à atenção à sua privacidade durante o

trabalho de parto, respeitando sua escolha de acompanhante e evitando a presença de pessoas

desnecessárias no ambiente, bem-estar esse pautado na política de humanização do

nascimento. Nessa perspectiva,

[...] a proposta de humanização da assistência ao parto sofre influência direta do
modelo organizacional, dos desenhos da missão institucional, do envolvimento e
aderência dos gerentes a proposta, da capacitação e sensibilidade dos profissionais,
mas a sua efetiva implantação estará sempre atrelada a insubstituível relação entre a
mulher e o profissional de saúde, uma relação entre dois seres humanos e portanto
sujeita as inevitáveis aspectos de sua subjetividades (DIAS; DOMINGUES, 2005,
p.704).

Entendendo a formulação deste sentimento de satisfação apresentado na vivência,

apesar da falta da consciência clara dos direitos das mulheres, foi possível identificar o

fenômeno central da pesquisa: VIVENDO O BEM-ESTAR NO DESCONHECIDO.

Este é apresentado como uma proposta teórica conceitual construída no contexto de

mulheres alheias ao exercício de cidadania, dependentes e sem autonomia. O prazer

demonstrado no acompanhamento faz parte de sua interpretação quanto às vantagens que o

acompanhante traz em todo o processo de parto. Portanto, há definição da necessidade da

presença do acompanhante, mas esta interpretação desenvolvida por elas não as fazem

entender que é um direito dentro das políticas de saúde, tornando-as, desta forma,

intérpretes do bem-estar no campo do desconhecido.
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A conclusão de um jardim representa o embelezamento da obra e a certeza de novos
floresceres (Próprio autor).

Tecendo Considerações Finais

CAPÍTULO 9
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9 TECENDO CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo proporcionou a construção de um conceito, acerca da vivência do parto

acompanhado em um hospital de ensino. Objetivou, também, descrever a experiência da

mulher quanto à presença do acompanhante, bem como verificar os sentimentos e

dificuldades vivenciadas por ela e, finalmente, identificar a sua experiência quanto ao parto

acompanhado, instituído por lei. Foi utilizado o referencial teórico do interacionismo

simbólico e referencial metodológico da Teoria Fundamentada nos Dados. O trabalho

evidencia, portanto, a vivência da mulher no parto com a presença do acompanhante,

enfatizando os seus sentimentos e perspectivas.

O referencial teórico metodológico apresentou-se como dinâmico, capaz de fornecer

uma elaboração da teorização acerca do fenômeno apresentado, através da estrutura

conceitual, ou seja, da relação dos conceitos que surgiram a partir da diversidade de dados e

da instigante forma de analisá-los, considerando as inquietações que emergiram durante o

percurso. Esta estrutura conceitual foi capaz de compreender e caracterizar a realidade

estudada, levando em consideração que cada conceito representou os fenômenos surgidos no

contexto. A produção conceitual proporcionou também maturidade e estímulo aos

pesquisadores quanto aos novos caminhos de realizar pesquisa. A necessidade de

continuarmos explorando mais intensamente questões que não foram capazes de ser

trabalhadas neste estudo nos incentiva a realizar outras pesquisas e, a partir de agora, com

mais aprofundamento da metodologia.

Portanto, em relação aos objetivos propostos e percorrendo novos caminhos

metodológicos, as mulheres participantes do estudo identificaram uma vivência de bem-estar

quando foram acompanhadas no processo de parto. Visualizaram como uma experiência

prazerosa que desencadeou calma e tranqüilidade nas fases que foram acompanhadas.

O estudo registrou a satisfação das mulheres pela presença de alguém de sua

confiança, mostrando a necessidade de estar com o outro compartilhando o momento, fato

este que resgata a cena do passado, no qual as mulheres pariam em volta de sua família e,

inseridas na sua cultura, estavam isentas de solidão e familiarizadas com o ambiente. Tal

realidade é um indício da percepção feminina do parto, que enaltece a presença de outros que

possam trazer tranqüilidade e segurança no momento do nascimento.

Em meio a esta realidade positiva, surge algo interessante. As mulheres

desconhecem o direito ao parto acompanhado, e interpretam que a Instituição exige a

presença do acompanhante, por iniciativa própria e como um benefício da Instituição. Por
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isso, se as mulheres têm o direito à presença do acompanhante no processo de parto, mas não

têm consciência do direito e não sabem como exercê-lo, este perde a sua essência.

Os fenômenos foram identificados como central e secundários, assim apresentados:

o conceito de VIVENDO O BEM-ESTAR NO DESCONHECIDO é intercalado com os

conceitos de SENTINDO-SE BEM, RECONHECENDO O VÍNCULO COM O

ACOMPANHANTE, RECONHECENDO A EXPERIÊNCIA, e DESCONHECENDO O

DIREITO. Todos eles se integram caracterizando a vivência descrita anteriormente.

À luz do interacionismo simbólico foi possível identificar os significados que a

presença do acompanhante traz para a mulher a partir das suas interações no processo de

parto, como o significado de bem-estar na experiência, o significado do tipo de vínculo para a

vivência do bem-estar, e o significado de benefício.

Ao considerar a proposta interpretativa aqui apresentada, entendemos que esta

abordagem favorece uma explanação do fenômeno da vivência da mulher no parto

acompanhado, baseado nos resultados deste estudo. Strauss e Corbin (1998, p.22) referem que

a teoria entendida como um conjunto de categorias organizadas através de informações

relacionais é geralmente mais que um conjunto de resultados; ela oferece uma explanação de

um fenômeno. Ainda segundo Charmaz (2006), os resultados dos estudos que utilizam a

Teoria Fundamentada nos Dados podem ser aplicados em áreas específicas, bem como ser

analisados através de outros métodos para o seu aperfeiçoamento. Dessa forma, entendemos

que a descrição do fenômeno, objeto do nosso estudo, nos conduz a uma discussão de sua

utilidade nos contextos onde ele ocorre, nos hospitais.

Ainda visualizando esta vivência, foi possível detectar a importância do contexto,

considerando que as instituições de saúde têm uma responsabilidade salutar na humanização

da assistência e devem priorizar atitudes que possam viabilizá-la. Os desafios são grandes,

principalmente no que se refere aos humanos, ou seja, aos profissionais, que precisam de

sensibilidade nas questões referentes à saúde e à doença. É um desafio e uma tentativa de

resgate.

Percebemos, neste contexto, que são pertinentes as iniciativas do hospital, cenário

deste estudo, em relação aos direitos reprodutivos, porém, necessita direcionar iniciativas no

que diz respeito às orientações fornecidas à mulher no ciclo grávido/puerperal. Visualizando a

importância deste desafio, o referido estudo proporcionará o desenvolvimento de um projeto

intitulado Mulher Cidadã, que acompanhará a gestante de risco do Hospital Universitário Ana

Bezerra, local desta pesquisa, através da equipe multidisciplinar, com atendimentos

individuais e coletivos, além da garantia das gestantes no curso direcionado para as mesmas.
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O intuito é que todas as orientações e educação em saúde sejam repassadas para que ela possa

utilizar o seu empoderamento para um nascimento cidadão, realizando suas escolhas e

conhecendo seus direitos. Este será um projeto piloto para que, diante dos resultados, possa se

estender para toda a região do Trairi, área de abrangência do hospital. Num sentido mais

amplo de sua aplicação em instituições de saúde, acreditamos que a divulgação deste trabalho

contribuirá para preencher uma lacuna no que diz respeito ao cumprimento da Lei

11.108/2005, que, por ser muito recente alguns hospitais ainda encontram dificuldades em

cumpri-la.

Portanto, acreditamos que este estudo subsidiará momentos de reflexão dos

profissionais de saúde e dos gestores públicos sobre a importância dos direitos reprodutivos

para o pleno exercício da cidadania, como também, poderá estimular os profissionais da saúde

a mostrar para as mulheres seus direitos e deveres de cidadãs, enfatizando a importância da

participação feminina nas questões de saúde.

É notório o reconhecimento positivo das mulheres quando são acompanhadas nas

fases do parto, momento este de suma importância na vida reprodutiva e psicológica de

qualquer parturiente que traga um novo ser ao mundo. O momento agora não é apenas dela,

mas de outras pessoas importantes no nascimento. Esperamos que o entendimento de bem-

estar que a mulher vive em nosso estudo, com o parto acompanhado, possa ser seguido para

guiar as ações das instituições durante o processo de parto na promoção de interações

profissionais/cliente e com vistas ao exercício da mulher como cidadã nesse processo.

Este aspecto possui uma relevância para a enfermagem obstétrica na política atual de

humanização do parto, tendo em vista o compromisso assumido na sua prática assistencial,

centrado na mulher, com autonomia. Além disso, proporciona um despertar para o papel que o

profissional de enfermagem deve assumir no desenvolvimento da cidadania da mulher durante

o nascimento e na saúde reprodutiva.

VIVENDO O BEM-ESTAR NO DESCONHECIDO com a presença do

acompanhante no parto, levanta também outros questionamentos a respeito da vivência,

principalmente no que diz respeito ao exercício de cidadania e acerca da origem de alguns

sentimentos vivenciados pelas mulheres no estudo, como, por exemplo, a vergonha com a

presença do marido.

O estudo, de acordo com os depoimentos das mulheres, foi capaz de despertar para

uma fundamental forma de fazer saúde: o ato de cuidar.

O referido trabalho, portanto, trouxe a realidade de uma experiência positiva no parto

com acompanhante, corroborando outros estudos que referem os benefícios do
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acompanhamento no processo de parto. Sugere um repensar assistencial pautado no PHPN

preconizado pelo Ministério da Saúde.

Durante a realização desta pesquisa sentimos-nos motivadas a trilhar novos desafios

metodológicos, partindo do nosso objeto de estudo. Trabalhar com o processo de análise da

Teoria Fundamentada nos Dados trouxe-nos um sentimento de desbravamento e ousadia pela

consciência de que sendo, esta metodologia, um caminho ainda não desvelado em nosso

programa de pesquisa, constituiu, portanto, um grande desafio. O receio do novo causava-nos

preocupação, porém a descoberta, através dos estudos, nos incentivava a cada coleta e análise

dos dados a ter a certeza da nossa escolha metodológica. Os fenômenos afloravam à medida

que os dados eram minuciosamente trabalhados e causava-nos satisfação em vivenciar a

construção dos conceitos. Produzir um conceito através dos dados empíricos, não foi apenas

motivador, mas acima de tudo, a esperança de que outros pesquisadores do nosso programa

sejam incentivados a trabalhar com esta forma de lapidar os dados, compreendendo através

deles, as vivências e inquietações a serem desvendadas.
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APÊNDICE 1
INSTRUMENTO

Caracterização das mulheres

1 Identificação Pessoal

Idade_____________

Procedência______________Grau de instrução____________________

Estado Civil________________________

2 Caracterização Obstétrica

Gesta_______Para__________IG_________Aborto________

3 Caracterização do parto

Duração do parto_____________

Tipo de parto________________

4 Caracterização do acompanhante

Acompanhante :

( ) parceiro ( )doula ( )amiga ( )mãe ( )enfermeira parteira ( )outros

Quanto tempo foi acompanhada____________

Houve troca de acompanhante

( )sim

( )não

Se sim, porque_______________________________________
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Entrevista

1) Como foi para a senhora ser acompanhada durante o nascimento do bebê (pré-parto, sala
de parto e alojamento conjunto) ?

2) Fale o que a senhora sentiu com a presença do acompanhante?

3) Houve alguma dificuldade sentida pela senhora durante o acompanhamento?

4) A senhora gostaria de ser acompanhada em outra gravidez ? porque ?

5) Como a senhora soube que poderia ser acompanhada no parto?

6) O que a senhora sabe sobre o parto acompanhado?

7) A senhora recomendaria o parto acompanhado para seus familiares e amigas?

8) A senhora se sente com liberdade para expressar suas vontades ao acompanhante?

9) A senhora sentiu necessidade de ser acompanhada por alguém especial?

10) Gostaria de ser acompanhada pelo marido? Por quê?

11) Porque foi importante para a senhora o marido acompanhar o parto?

12) Como a senhora acha que ele percebeu o parto? (sofrimento)

13) O que a senhora achou da preparação do acompanhante? Ele sabia o que iria fazer?

Que condições ele deveria ter para acompanhar no parto?

14) Como o hospital disse que a senhora podia ter o acompanhante? Opção ou

exigência?

15) A senhora daria alguma sugestão em relação a presença do acompanhante?
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APÊNDICE 2

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM

TERMO DE CONSENTIMENTO

Ilmº Sr. Stênio Gomes da Silveira

Coordenador do Complexo Hospitalar e de Saúde

O Departamento de Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde da UFRN conta

atualmente, no seu programa de pós-graduação, com o Curso de Mestrado em Enfermagem.

Nesse contexto, a mestranda Maria Cláudia Medeiros Dantas de Rubim Costa irá realizar

pesquisa intitulada “Direito ao parto acompanhado: vivência da parturiente em um hospital de

ensino” necessitando coletar dados que subsidiem este estudo junto a Unidade Obstétrica do

Hospital Universitário Ana Bezerra.

Assim sendo, solicitamos de V.Sª a valiosa colaboração, no sentido de autorizar a

referida mestranda, realizar o processo de coleta de dados, que será procedida após parecer

favorável do Comitê de Ética/UFRN. Salientamos que os dados coletados serão mantidos em

sigilo e utilizados tão somente para realização deste estudo.

Informamos que o termo de autorização encontra-se em anexo.

Na certeza de contarmos com a compreensão e empenho agradecemos

antecipadamente.

Natal, _____ de _____________de 2006.

Profª. Drª. Bertha Cruz Enders
(Coordenadora da pesquisa)
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

CURSO DE MESTRADO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

TÍTULO DO ESTUDO: Direito ao parto acompanhado : vivência da parturiente em um
hospital de ensino.

PESQUISADORES: Maria Cláudia Medeiros Dantas de Rubim Costa
(mestranda)

Profª. Dra. ª. Bertha Cruz Enders
(orientadora)

01. Após análise do projeto e da solicitação:
_____ Autorizamos a coleta de dados na instituição.
_____ Não autorizamos a coleta de dados na instituição.

02. Quanto à divulgação:
_____ Autorizamos menção do nome da instituição no relatório técnico-científico.
_____ Não autorizamos menção do nome da instituição no relatório técnico-científico.

03. No que diz respeito ao relatório escrito:
_____ Requeremos a apresentação dos resultados na instituição.
_____ Não requeremos a apresentação dos resultados na instituição.

Natal / RN, ___ de _________ de 2006.

______________________
Responsável
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APÊNDICE 3

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GARNDE DO NORTE

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

O objetivo deste é solicitar o seu consentimento para participar voluntariamente do projeto
de pesquisa intitulado “Direito ao parto acompanhado: vivência da parturiente em um hospital de
ensino”, que tem como objetivo geral conhecer a experiência vivenciada pela parturiente no
parto acompanhado enquanto um direito legal.

Este projeto justifica-se pela necessidade de conhecer a simbologia que a parturiente faz do
parto acompanhado, já que existe uma lacuna bibliográfica com relação a este objeto de estudo e irá
servir de embasamento para outras realidades hospitalares.

A coleta de dados será por meio de uma entrevista, o que será necessário com a sua prévia
autorização, o uso de um gravador, sendo importante para captar as informações de forma precisa, que
será transcrita e mostrada a cliente puérpera, e após sua concordância ao conteúdo é que utilizaremos
no estudo.

Todos os procedimentos de coleta de dados durante a sua participação no projeto oferecerá
riscos mínimos e caso ocorra será de inteira responsabilidade da pesquisadora.

Os resultados obtidos no estudo serão utilizados para fins científicos, havendo o compromisso
por parte da pesquisadora em manter sigilo e anonimato de sua participação.

Ressaltamos ainda que poderá desistir da pesquisa em qualquer momento, sem que lhe seja
imputada penalidades ou prejuízos e mesmo não havendo necessidade de ressarcimento, a
pesquisadora se responsabilizará por possíveis custos solicitado por você, desde que fique comprovada
legalmente sua necessidade.

Esta pesquisa terá a coordenação da Drª Bertha Cruz Enders, professora titular do
Departamento de Enfermagem, fone:32153196. Quaisquer dúvidas sobre questões éticas que
envolvem a pesquisa, procurar o CEP-UFRN. ,fone 32153135.

Desde já agradecemos a disponibilidade em participar voluntariamente do estudo, e caso aceite
participar, solicitamos a sua confirmação neste documento.

Atenciosamente,
Natal RN, _____/_____de 2006.

Eu, ________________________________________________________, aceito participar

da pesquisa: Direito ao parto acompanhado: vivência da parturiente em um hospital de ensino.

Assinatura do informante: ___________________________________________________

Assinatura do pesquisador responsável: _________________________________________

Natal RN,_____/______de 2006

Comitê de Ética em Pesquisa-UFRN Bertha Cruz Enders (coord. da pesquisa)
Campus Universitário s/n – Lagoa Nova, Rua: Pedro Fonseca Filho, 9041,
Natal/RN BR 101 Ponta Negra- Natal-RN
Cep. 59.072-970. Fone:32153135 Cep- 59.090.080 Fone: (84)32362626
e-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br e-mail: bertha@ufrnet.br
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