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VISÃO DO ACOMPANHANTE NO PROCESSO DO NASCIMENTO 

JENEFER PAOLA LOPES DE OLIVEIRA; LENIR SEVERO CAUDURO  

Introdução a assistência à saúde das gestantes vem tentando tornar o processo de parir e nascer num contexto de promoção à saúde da 
mulher e do recém-nascido, tendo como propostas a diminuição de partos cirúrgicos, o melhor atendimento a esta mulher e seu 
acompanhante. Toda a parturiente tem o direito de escolher alguém de sua confiança para assisti-la no processo de trabalho de parto, 
parto e pós-parto imediato, desta forma o parto ocorre de uma forma tranqüila. O acompanhante traz inúmeros benefícios para a 
parturiente e o bebê no processo do nascimento. Objetivo descrever a percepção do acompanhante durante o pré-parto e trabalho de 
parto, em um hospital privado de Porto Alegre. Material e Método trata-se de um estudo qualitativo de caráter descritivo e exploratório. A 
coleta de dados ocorreu após a aprovação do comitê de ética da instituição hospitalar. Utilizou-se uma entrevista semi estruturada para a 
coleta de informações, no período de 25 de agosto até 01 de setembro de 2009. Os sujeitos foram seis acompanhantes de gestantes que 
estiveram presentes no Centro Obstétrico da instituição, foram excluídos os acompanhantes menores de idade, e acompanhantes de 
mulheres submetidas à cesárea de urgência. Resultados e conclusões a análise de informações foi feita de acordo com a análise de 
conteúdo, onde emergiram três categorias Tranqüilidade e fortalecimento dos laços familiares, Acolhimento da equipe e Experiência do 
acompanhante no processo de parir. O estudo evidenciou a importância da comunicação entre equipe e o acompanhante, sendo que se 
este estiver preparado conseguirá desempenhar seu papel trazendo benefícios para a mulher e o bebê. Os hospitais devem estar 
preparados para recepcionar estes acompanhantes, sanando suas dúvidas, confortando-os, tornando uma experiência agradável para 
acompanhante, a mulher e uma equipe de saúde inserida no atendimento humanizado as famílias que procuram a instituição. 
  




