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                        INTRODUÇÃO               

METODOLOGIA

No Brasil, ocorrem cerca de 3 milhões de 
nascimentos por ano, ocorrendo  98% desses 
nascimentos em ambiente hospitalar, local 
que existem muitas tecnologias, porém o 
binômio mãe e filho estão mais propensos a 
sofrerem intervenções desnecessárias. No 
ano de 2011 foi publicado a portaria Nº 1.459, 
de 24 de julho, que instituiu a rede cegonha 
no Brasil, que assegura a mulheres sobre 
seus direito de planejamento do parto e do 
pós-parto dando a ela o direito de escolha 
sobre a via de parto e o local de ocorrência, 
assim como a garantia de  uma atenção 
humanizada.

OBJETIVOS

 Identificar e analisar as vivências 

relacionadas ao parto normal no contexto 

domiciliar e hospitalar. 

Tipo de Estudo:
Trata-se de um estudo quantitativo, 
qualitativo e comparativo.

Local e População:
A pesquisa foi desenvolvida via internet, 
através de um questionario de autoria 
propria, com mulheres que residem no 
município de São Carlos, com idade igual ou 
superior a 18 anos e que já realizaram ao 
menos um parto normal em ambiente 
hospitalar e domiciliar. 

Procedimentos Éticos:

O projeto de pesquisa foi submetido à 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

em Seres Humanos do Centro Universitário 

Central Paulista (CEP-UNICEP). 

RESULTADOS E CONCLUSÃO
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Os dados parciais coletados foram os seguintes: na análise sociodemográfica encontramos 
que a maioria das 54 mulheres, possuem entre 26-35 anos (N=27), tendo formação até o 
ensino médio (N= 22), sendo 75,9% casadas, e 64,8% são católicas. Quando questionadas 
sobre o número de filhos e o local do parto foi encontrado que a maioria das mulheres 
tiveram 2 filhos (N=23; 42,6%) e a maioria também apresentou que teve pelo menos 2 partos 
por via vaginal (42,6%)

Sendo assim, realizamos a análise dos sentimentos através de uma escala de 0 - 10, onde 
0 é pouco e 10 é muito, iniciando sobre os sentimentos durante o parto obtivemos que:

Diante de toda a análise de dados que vem sendo realizado, já se torna notório que o 
ambiente domiciliar proporciona a mulher e seu parceiro uma vivência muito melhor do 
trabalho de parto e no pós-parto, por se passar por muito menos intervenções, levando em 
consideração que se trata de uma equipe conhecida, que por vezes acompanha a mulher no 
pré-parto e onde se obtém um atendimento muito mais humanizado do que se encontra nas 
equipes hospitalares.

➢ MEDO: 
Ambiente hospitalar teve 19% de nota 10, enquanto no ambiente domiciliar se teve a 
41,2% nota 2;

➢ ACOLHIMENTO:
Ambiente hospitalar obteve uma porcentagem de 286% na nota 10, já no domiciliar a 
maior porcentagem foi na nota 10 com 83,3%;

➢ ANGUSTIA: 
As mulheres que tiveram seus partos em casa relatam que não sentiram angústia 
comparado às parturiente do meio hospitalar uma vez que as notas foram 
respectivamente: 66,7% (nota 0) e 31,0% (nota 10)

➢ CONFORTO: 
Ambiente hospitalar obteve 19% nota 0 (sendo sua maioria) e o ambiente domiciliar teve 
nota 10 por 66,7% das mulheres. 

Partindo para a análise sobre as intervenções realizadas encontramos que: 

Hospitalar
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