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RESUMO 

 

O período gestacional traz muitas mudanças físicas, emocionais e psicossociais, 

gerando muitas expectativas no casal, com isso, em diferentes serviços foi criado o 

curso para gestantes tendo o intuito de dirimir dúvidas e humanizar o atendimento à 

gestante, diminuindo o excesso de tecnologia presente na medicina, o que acaba 

distanciando, tornando o processo impessoal. Contudo os benefícios dessas 

atividades educativas em saúde nem sempre são descritos como eficientes. O 

presente estudo tem como objetivo propor, avaliar um curso já oferecido por 

empresa de saúde suplementar, e discutir novo modelo de curso de gestante a ser 

aplicado na saúde suplementar, aproveitando as boas coisas a partir do curso já 

existente. Participaram da pesquisa casais gestantes e seus acompanhantes que 

assistiram o curso e os colaboradores que promovem a aula - no total foram 35 

pessoas, 16 gestantes, 15 acompanhantes e quatro colaboradores. As gestantes e 

seus acompanhantes companheiros foram submetidos a um questionário antes e 

após a palestra, este indagava se alguns dos principais temas relativos ao ciclo 

gravídico-puerperal da gestação foram abordados na aula. Houve também uma 

dinâmica em grupo onde as gestantes e seus acompanhantes realizaram gravuras 

para responder questões motivadoras relatando as experiências relativas a 

situações vivenciadas no curso e às expectativas perante o parto. Posteriormente à 

análise estatística dos dados constatou-se que para alguns dos temas abordados no 

curso, como orientação sobre a gestação, orientação sobre o parto, orientação sobre 

o tipo de parto, aprendizagem sobre os primeiros cuidados com o recém-nascido, 

conhecimento sobre como funciona a assistência ao parto no hospital, 

reconhecimento de quando deve ir ao hospital, ocorreu uma expressiva mudança de 

perspectiva após o curso. Em relação à análise qualitativa dos dados o que impera 

são os sentimentos envolvidos principalmente associados ao medo e a insegurança. 

Concluímos que o curso foi bem avaliado pelos participantes, porém, poderia ser 

oferecido a gestantes que estivessem nas mesmas fases da gestação (por 

trimestres); deveria ser incluída a avaliação inicial/final e em relação à metodologia, 

esta poderia ser através de dinâmicas de grupos, onde este seria mais bem 

aproveitado e o compartilhamento de saberes discorreria sobre os temas.  

Palavras-chave: gestação/educação; assistência pré-natal; educação em saúde. 



 
 

ABSTRACT 

The gestational period brings many physical, emotional and psychosocial changes, 

generating many expectations in the couple and based on that, in different services it 

was created the course for pregnant women with the intention to solve doubts and 

humanize the care to pregnant women and in a certain way reduce the excess of 

technology present in medicine, which ends up distancing, making the process 

impersonal. However, the benefits of these health education activities are not always 

described as efficient. The present study aims to evaluate a course already offered 

by a supplementary health care company, and to discuss a new course approach for 

pregnant women to be applied in supplementary health, taking advantage of the 

good things from the course that already exists. In the research were pregnant 

women and their companions who attended the course and the collaborators who 

promoted the class, which were in total 35 people - 16 pregnant women; 15 

companions and 4 employees. The pregnant women and their companion 

companions were submitted to a questionnaire before and after the lecture, which 

asked if some of the main themes related to the pregnancy-puerperal cycle of 

gestation had been approached in class. There was also a group dynamics when the 

pregnant women and their companions made engravings to answer motivating 

questions, reporting the experiences related to situations experienced in the course 

and expectations regarding childbirth. After the statistical analysis of the data, it was 

found that for some of the topics covered in the course, such as guidance on 

gestation, guidance on childbirth, orientation on the type of delivery, learning about 

the first care with the new-born, knowledge about how there is a significant change of 

perspective after the course. In relation to the qualitative analysis of the data prevail 

the feelings involved mainly associated to the fear and the insecurity. We conclude 

that the course was well evaluated by the participants, however, it could be offered to 

pregnant women who were in the same phases of gestation (by quarters); It should 

be included the initial / final evaluation and in relation to the methodology, this could 

be through group dynamics, where it would be better used and the sharing of 

knowledge would discourse on the themes. 

Keywords: gestation / education; Prenatal care; Health education. 
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1 INTRODUÇÃO  

Segundo Rezende 2,  a Obstetrícia progrediu muito lentamente em relação às 

outras ciências médicas. Uma justificativa para este fato deve-se ao atendimento 

prestado às gestantes e à assistência ao parto serem guiados desde a antiguidade 

por pessoas experientes, sem um adequado preparo teórico. Geralmente eram 

parteiras práticas e mulheres ‘curiosas’ com boa vontade que recebiam informações 

de geração em geração, transmitindo práticas de assistência à gravidez e ao parto 

sem cunho científico baseadas em crendices e feitiços. O fenômeno da parturição se 

sucedia na residência da mulher, lugar onde as parteiras e a parturiente trocavam 

conhecimentos e descobriam afinidades. 3 

Com o surgimento do mercantilismo, ocorreram mudanças na compreensão 

do trabalho de parto, modificando as necessidades, o que fez com que a assistência 

ao parto fosse incorporada à prática médica. O status científico do médico cirurgião 

contribuiu para elevar essa especialidade, favorecendo para que a prática fosse, 

paulatinamente, incorporada e supervisionada por esses profissionais. 2 

A partir da metade do século XIX, com o desenvolvimento da obstetrícia como 

área acadêmica do conhecimento, a assistência empírica prestada por mulheres 

durante o ciclo gravídico-puerperal perdeu seu espaço, pois iniciou-se uma intensa 

disputa entre as classes médica e das parteiras práticas, e estas tiveram reduzido o 

domínio do saber na arte de assistir ao parto e ao nascimento. 3 

Foi, a partir dos anos 1940, com o objetivo de reduzir a mortalidade materna e 

infantil propiciada pela hospitalização do parto, verificou-se a progressiva 

medicalização e controle médico do período gravídico-puerperal. Assim, o parto que 

antes era entendido como um processo natural, privativo e familiar, passou a ser 

vivenciado na esfera pública em instituições de saúde. Esse fato favoreceu a 

submissão da mulher que deixou de ser a protagonista do processo parturitivo. 4  

Com a institucionalização do parto, a mulher perdeu sua privacidade e 

autonomia, foi separada da família e submetida a normas institucionais e práticas 

intervencionistas sem o devido esclarecimento e nem sempre com seu 

consentimento explícito. Por outro lado, procurou-se oferecer para mulher e seu 

bebê uma assistência com aparente segurança. 4 

Nos últimos anos, a gestação e o ato de parir, considerados como fenômenos 

naturais e fisiológicos, foram transformados em um processo patológico e 
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medicalizado, alterando sua essência original de evento de mãe e filho em 

acontecimento social. Segundo orientações do Ministério da Saúde, a gestação é 

um processo que geralmente evolui sem complicações e o propósito da assistência 

ao parto em instituições de saúde é justamente oferecer as melhores condições à 

mãe e ao concepto. 5  

É inegável que houve muitos ganhos com a institucionalização do parto, como 

a melhor assepsia, causa frequente de infecção puerperal e morte materna, e a 

possibilidade de oferecer acompanhamento e resolução da assistência à parturição 

com o pronto atendimento ao recém-nascido de risco por uma equipe médica 

especializada. Entretanto, com a supervalorização dos aspectos técnicos do 

nascimento, a ênfase exagerada na fisiologia e patologia negligenciou os aspectos 

psicoemocionais e sociais, passando a negar à parturiente seu direito de 

experimentá-lo de acordo com seus significados adquiridos culturalmente. Com a 

institucionalização do parto, também houve um crescimento cada vez maior no 

número de partos operatórios (cesarianas) em detrimento ao parto normal (vaginal). 

Paradoxalmente, esse índice tem favorecido as altas taxas de morbimortalidade 

materno-infantil decorrente dos partos cirúrgicos. 5 

Assim, no final dos anos de 1990, pelo alto índice de partos hospitalares e 

como consequência dos altos números de partos operatórios, elevando os casos de 

morte materna, surge a discussão em torno da humanização da assistência 

obstétrica, que culminou na organização pelo Ministério da Saúde do Programa de 

Humanização no Pré-natal e Nascimento. 5  

Este programa baseia-se em um conjunto de condutas e procedimentos que 

visam à promoção do nascimento saudável e à prevenção da morbimortalidade 

materna e perinatal, cujas condutas norteiam-se essencialmente no conceito de que 

o parto não é doença e no respeito à dignidade e liberdade da mulher como 

condutora de seu próprio processo de parturição, cabendo a ela escolher onde, 

como e com que profissional quer realizar seu parto. 5 

Em 2011, o Ministério da Saúde lançou o Programa Rede Cegonha, que 

objetiva a melhora da assistência materno-infantil através da implementação de um 

novo modelo de atenção à saúde da mulher e da criança, garantindo acesso, 

acolhimento e resolutividade, promovendo a diminuição dos índices de mortalidade 

materna e infantil. 5 
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A gravidez e o parto representam eventos especiais na vida da mulher, 

quando a sensação de tornar-se mãe confunde-se muitas vezes com incertezas, 

medos e inseguranças. É um evento biopsicossocial, pois está cercado de valores 

culturais, sociais e emocionais. 6  

A mulher e seu companheiro, assim como os demais integrantes do núcleo 

familiar vivenciam momentos significativos neste período que repercutem por toda a 

vida. Neste cenário, a participação do pai de maneira mais ativa é muito recente, 

uma vez que a percepção do pai do que acontece durante o período gravídico-

puerperal é diferente do que ocorre com as gestantes, ele costuma ser inserido no 

processo na medida em que o feto apresenta movimentação perceptível, e que o 

crescimento do abdome  gravídico pode ser constatado por um observador. 7 

O curso para pais grávidos, que deve ser oferecido para grupos de gestantes 

e respectivos parceiros, promove um processo educativo flexível, dinâmico, 

complexo, terapêutico e ético que se constrói a partir das interações entre os seres 

humanos. Nele, quem ensina aprende e quem aprende ensina, havendo troca de 

conhecimentos e experiências, uma vez que cada ser que interage o faz com suas 

ideias, valores, atitudes e experiências. 

O processo educativo é um instrumento de socialização de saberes, de 

promoção da saúde e de prevenção de doenças. Pode contribuir para a autonomia 

no agir, possibilitando aos envolvidos tornarem-se sujeitos ativos, na medida em que 

contribui para valorizar capacidades, auto-estima, autoconfiança e auto-realização. É 

um instrumento de transformação, de construção e reconstrução da realidade, de 

posturas e atitudes, tornando o mundo e a história mais humanos. 8 

Visa resgatar a condição de sujeito, a vocação ontológica do homem na 

busca de "ser mais" e de humanizar. Os grupos constituem-se de pessoas com 

histórias de vida distintas, mas com interesses semelhantes, que se reúnem para 

refletir criticamente sobre temas comuns, podendo no coletivo construir saberes 

conjuntos, superar conjuntos, superar e reconhecer seus papéis sociais. 9  

A promoção da saúde tem estreita relação com a educação em saúde que se 

estabelece a partir da participação popular, de suas necessidades, de seu estilo de 

vida, crenças e valores, desejos, opções, vivências, da subjetividade e 

intersubjetividades, no contexto cultural, social, político em que se vive. Essa 

participação exige envolvimento, compromisso, solidariedade, enquanto uma 

construção cotidiana de decisões em conjunto, estabelecidas com todos que 
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participam do processo educativo, que mantêm o compromisso de trocar 

experiências, vivências, conhecimento, que são diferentes porque as histórias de 

cada um foram construídas diferentemente. 10 

A aceitação dessa diferença talvez seja uma das dificuldades do processo 

educativo, pois pode se tornar um processo longo e, muitas vezes, conflituoso. 

Como as pessoas são diferentes, as necessidades também o são e isso pode gerar 

conflito. Mas é justamente no conflito, na busca de soluções conjuntas, na própria 

alteridade, que as pessoas crescem e, muitas vezes, descobrem que suas 

necessidades individuais são da coletividade e muitas das necessidades coletivas 

podem tornar-se suas. É aprender no dia a dia, a viver uma "harmonia conflital", 

presente em todas as relações humanas e que são fundadas na alteridade. 11 

A educação em saúde participativa não se estabelece, portanto, de forma 

linear nem imediata. É uma construção cotidiana e coletiva, possivelmente 

inacabada. Não há receitas nem fórmulas para mudanças de comportamento. É 

necessário reconhecer que há um caminho extenso a ser percorrido e que as 

possíveis mudanças não são aquelas que talvez o profissional de saúde pretenda e 

que nem sempre são visíveis. Não se desejam grandes transformações de ordem 

política com todas as reivindicações garantidas, mas é necessário reconhecer, como 

válidas as mudanças que as pessoas se propõem, pois sempre existem outras 

possibilidades de agir nos vários espaços da vida das pessoas. 12 

 Por isso, o modelo de educação bancária é criticado, uma vez que considera 

o educando enquanto depósito de conhecimento que recebe de outro, considerado 

como detentor do saber e não importa o público educador, este está sempre em 

busca do conhecimento e não está programado, pronto, mas sim preparado para 

aprender e evoluir. O educador funciona como um adubo que faz com que a 

semente cresça e floresça, tendo vida própria e independente, sendo apenas um 

potencializar da capacidade do ser. O ensinar envolve compaixão, 

comprometimento, amor, ou seja, não é uma prática fria, distante, impessoal, porém, 

uma prática envolvente e realizada de forma simples, sem arrogância, pois a 

simplicidade torna a pessoa melhor, mais gente. 9 

Desse modo, para que as ações de educação em saúde sejam bem 

sucedidas, é preciso considerar o contexto cultural dos sujeitos envolvidos no 

processo, levando-se em conta suas representações sociais a respeito dos aspectos 

relacionados à saúde. Essas representações, por sua vez, não são tomadas como 
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um sistema fechado, mas sim como um campo aberto que pode se transformar 

durante as interações indivíduo-indivíduo/sociedade. De modo geral, as mudanças 

necessárias para condução dos processos de educação em saúde têm levado os 

profissionais de saúde a buscar outros referenciais, além dos biológicos, já que se 

reconhece que as ações que visam uma melhoria na qualidade de vida dos sujeitos 

estão entrelaçadas com a cultura, ou seja, com estilos de vida, hábitos, rotinas e 

rituais das pessoas. 13 

Todavia, para se obter o conhecimento sobre a cultura dos sujeitos envolvidos 

nos processos educativos, é preciso torná-los protagonistas desse processo. Isso 

possibilitaria o desenvolvimento de estratégias educativas condizentes com as 

práticas culturais de determinada comunidade. Ao considerar a educação como um 

processo de troca, um processo de ensino-aprendizagem, no qual educandos 

procuram conhecer por meio de diálogo, torna-se relevante que a população 

participe e que as características dessa população sejam valorizadas no cuidado 

educativo. 14 

As dinâmicas populares permitem a criação de vínculos que constroem novos 

conhecimentos através da cooperativismo de saberes entre os participantes, não 

ficando somente na imposição da ciência, proporcionando troca de conceitos entre a 

academia e a sociedade. 15 

A educação em saúde pressupõe uma combinação de oportunidades que 

favorecem a promoção e a manutenção da saúde, não sendo somente uma simples 

transmissão de conteúdos, comportamentos e hábitos de higiene, mas a adoção de 

práticas educativas em busca da autonomia dos sujeitos na condução de suas vidas. 

16  

A partir dessas considerações, os cursos para gestantes são uma forma de 

educação em saúde, estando inserida na linha de cuidado à gestante, puérpera e 

recém-nascido com o intuito de contribuir para promoção da saúde. Os cursos 

habitualmente discutem aspectos relacionados à importância do pré-natal, aos 

cuidados com a gestante e com o recém-nascido, ao aleitamento materno e os 

direitos sociais na maternidade. Para se conseguir esta abordagem tão ampla e 

complexa, foi necessário articular um trabalho interdisciplinar envolvendo 

enfermeiro, obstetra, pediatra, psicólogo, odontólogo.  

No Programa Saúde da Família (PSF), as consultas de pré-natal são 

realizadas pelo médico e pelo enfermeiro, devendo haver um trabalho interdisciplinar 
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que possa resultar em assistência de qualidade, cumprindo os objetivos do pré-

natal, que são: prevenir, identificar e/ou corrigir as intercorrências maternas e fetais, 

bem como instruir as gestantes no que diz respeito à gravidez, ao parto, ao 

puerpério e aos cuidados com o recém-nascido. Em outras palavras, além da 

importância clínica do pré-natal, este se constitui num momento ímpar para 

realização de medidas educativas, bem como para oferecer apoio emocional e 

psicológico ao companheiro e a família, para que estes estejam envolvidos no 

processo de gerar, parir e nascer. 17 

Nesta direção é que se compreendem os motivos que ampliaram os cursos 

para gestantes para a condição de cursos para “pais grávidos”. 

Todavia, estudos mostram que as consultas de pré-natal são muito rápidas, 

focando na técnica do exame obstétrico, fazendo com que possíveis anormalidades 

mais sutis não sejam percebidas e, sobretudo, impedindo que as mulheres possam 

manifestar suas queixas, dúvidas e medos intrínsecos à gravidez. Com isso, é 

preciso que os profissionais de saúde criem estratégias educativas no sentido de 

sanar estes déficits, muitas vezes não valorizados, pois frequentemente os médicos 

se restringem apenas a questão clínica, orgânica durante as consultas de pré-natal. 

No PSF foram criados grupos de gestantes para discutir estas questões e poder dar 

uma assistência de qualidade, e foi formado basicamente pelo médico e enfermeiro. 

17 

Além disso, alguns estudos demonstraram que é muito importante para se 

efetuar o diagnóstico de grupos de risco e para a profilaxia da depressão pós-parto. 

Com este foco, deve-se abordar conceitos relativos à experiência de estar grávida, 

com nuances que permitam o surgimento de dúvidas relativas a sentimentos de 

frustração nos cursos de gestantes para se ater à possibilidade desta enfermidade 

após o parto; essa faceta pode propiciar o treinamento da equipe de saúde em 

questionários com esse objetivo ou a inclusão de profissional psicólogo nos grupos. 

18 

A Saúde Suplementar costuma buscar no SUS as boas experiências na 

atenção à saúde. Na Unimed de Sorocaba, o curso para pais grávidos iniciou-se em 

2009, sendo oferecido periodicamente desde então. Presentemente vem ocorrendo 

em forma de palestras mensais, onde participam a gestante e um acompanhante, 

habitualmente o companheiro. Desde a implementação desta atividade educativa, 

aconteceram diferentes versões que incluíam diferentes conteúdos e formas de 
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apresentação. Contudo, a essência do curso aborda a gestação e o parto, 

principalmente a via de parto, se normal ou cesárea; o aleitamento materno e alguns 

cuidados com o recém-nascido, sendo ministrado às vezes por médico obstetra, e 

em todas as versões, contando com a participação de enfermeiro, fonoaudiólogo e 

nutricionista. 

O curso tem como objetivo proporcionar aos clientes do sistema Unimed 

novos conhecimentos relacionados à saúde materna e cuidados na primeira 

infância. De forma mais específica, procura orientar a gestante nos aspectos 

relacionados à gestação e primeiros cuidados com o recém-nascido. Auxilia a 

melhora da saúde materna e procura minimizar as angústias, inseguranças 

desenvolvidas durante a gestação que podem interferir negativamente nos cuidados 

com a mãe e bebê. Incentiva o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida 

da criança e estimula a via de parto normal. 

Isto é realizado por meio de palestras com enfermeiros, nutricionistas e 

fonoaudiólogos que expõe os vários temas desde o pré-natal aos cuidados com o 

recém-nascido. Cada gestante e seu acompanhante é convidada a participar uma 

única vez do curso para gestantes durante sua gravidez. Esse convite é feito através 

de publicidade institucional e informativos direcionados às usuárias Unimed de 

Sorocaba que estão grávidas. O conteúdo programático é aberto, mas, nesse único 

encontro teórico, na forma de aula magistral, serão obrigatoriamente discutidos 

aspectos relativos às vantagens e desvantagens dos tipos de partos, como será a 

dinâmica do momento do parto, o papel da equipe multidisciplinar na assistência ao 

parto e autocuidados com o puerpério e a lactação. Há ainda um segundo momento 

em grupo, quando as pacientes são divididas em subgrupos formados a partir 

daqueles que estavam no encontro inicial e são convidadas a visitar o Hospital 

Unimed de Sorocaba, local onde serão direcionadas no momento do parto. Nesse 

encontro no hospital, elas são acompanhadas por enfermeira obstetriz e conhecem 

a admissão/pré-parto, sala de parto e alojamento da puérpera e concepto. 

A despeito de não existir uma investigação cientificamente embasada para 

caracterizar essa situação, é voz corrente que os médicos obstetras da Unimed 

Sorocaba não observam benefícios expressivos da participação de suas pacientes 

gestantes e seus acompanhantes no curso oferecido pela cooperativa aos seus 

usuários. Esta impressão é reforçada porque as gestantes também não manifestam 
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muitos elogios ao curso. Da mesma forma, os profissionais envolvidos diretamente 

nesta atividade acreditam que a fórmula atual seja pouco produtiva. 

Sou ginecologista e obstetra há mais de quinze anos. Em minha prática na 

especialidade, tenho atendido gestantes e parturientes em meu consultório privado, 

no serviço público e nos plantões de Maternidade. Percebo que existem muitas 

dúvidas e situações de estresse emocional que poderiam ser dirimidos com uma 

adequada orientação durante a gestação. Acredito que as práticas de grupo são 

excelentes instrumentos para situações como esta, pois aliam uma 

supervisão/orientação de profissional que detém o conhecimento e permite o 

compartilhamento de temores e saberes entre os participantes do grupo. 

Contudo, não vejo que essas ações tenham resultados assim tão óbvios. 

Mesmo em um serviço de assistência à saúde baseado em medicina privada, que 

teria condições bastante satisfatórias para esse fim, como é o caso da Cooperativa 

de Assistência Médica Unimed de Sorocaba, que de um modo geral oferece aos 

seus usuários serviços de excelência, não constato relevantes benefícios àquelas 

gestantes que participaram do Curso para Pais Grávidos. 

Nossa hipótese faz pensar que o curso para pais grávidos, na forma como 

existe hoje, a despeito da boa vontade e capacidade técnica dos profissionais 

envolvidos, não consegue cumprir seu papel de esclarecimento e de redução das 

angústias e inseguranças envovidas na parturição para o público-alvo (pais 

grávidos). 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Geral  

 Propor um novo modelo de curso de gestante a ser aplicado na Unimed de 

Sorocaba a partir do curso já existente. 

2.2  Objetivos específicos 

 Avaliar a expectativa que as gestantes e seus parceiros fazem do curso para 

gestantes. 

 Avaliar a expectativa que os profissionais envolvidos diretamente no curso 

para gestantes da Unimed Sorocaba tem daquilo que pretendem abordar. 

 Avaliar o conceito que as gestantes e seus parceiros fazem do curso que 

receberam, bem como quais sugestões fariam para aprimorar a proposta já 

existente. 

 Avaliar aquilo que se pretende oferecer no curso pelos profissionais que 

ministram o curso, e até que ponto sua expectativa parece ser correspondida. 

 Apresentar alternativa de metodologia quali-qualitativa de avaliação a ser 

aplicada nas novas edições do curso. 
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3 PRINCÍPIOS ÉTICOS  

A coleta de dados iniciou-se após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Ciências e Médicas da Saúde da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, sob o número 1724102/2016. 

Previamente foi solicitado a autorização da Diretoria Administrativa da Unimed 

de Sorocaba que concordou com o estudo. 



21 
 

 

4 MÉTODO 

4.1 Primeiro momento  

4.1.1 População 

Assim que obtida a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa foi 

implementada a captação dos dados para a pesquisa. Após concessão também da 

Diretoria Administrativa da Unimed de Sorocaba para participarmos do Curso de 

Gestantes, iniciou-se a coleta dos dados. Todos os participantes foram esclarecidos 

a respeito da pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 

(APÊNDICE 1, 2) 

Foram incluídos os dados das gestantes, de seus parceiros e/ou de seus 

acompanhantes (mães, amigas, etc.) assinalados nos questionários iniciais para 

cada um desses subgrupos (gestantes, parceiros e acompanhantes, 

respectivamente). (APÊNDICES 3, 4 e 5). Foi aplicado também um questionário 

específico para os profissionais envolvidos (colaboradores) no curso. (APÊNDICE 

6). 

As informações basicamente foram para caracterizar os dados 

sociodemográficos, para as gestantes foram informados a idade, estado civil, se já 

tem filhos (e quantos tem), escolaridade, como teve conhecimento do curso, se já 

frequentou algum curso de preparo para gestação e parto antes, a idade gestacional 

no momento do curso, o número de consultas que já fez até então na presente 

gestação. Os parceiros deviam informar sua idade, a escolaridade, como ficou 

sabendo da existência do curso, se já frequentou em outra ocasião algum curso para 

gestante, se já teve outros filhos de outros relacionamentos, se acompanha sua 

esposa às consultas de pré-natal e se pretende estar presente ao seu lado no 

momento do parto. Os demais acompanhantes informaram qual sua relação com a 

gestante (mãe, irmã, amiga, etc.), escolaridade, o que a motivou para estar lá, se 

tem filhos, se acompanha a gestante nas consultas de pré-natal e se pretende estar 

ao lado da gestante no momento do parto. 

Também foi perguntado sobre a impressão dos seguintes temas: orientação 

sobre a gestação; orientação sobre doenças na gestação; orientação sobre exames 

do pré-natal; orientação sobre o parto; orientação sobre o tipo de parto; 

aprendizagem sobre os primeiros cuidados com o recém-nascido, conhecimento 
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sobre como funciona a assistência ao parto na Unimed Sorocaba; saber se existe 

cobrança de honorários para a disponibilidade dos médicos assistirem às gestantes; 

reconhecimento de quando deve ir ao hospital e aprendizagem de maneiras não 

medicamentosas de diminuir a dor do parto.  

Os questionários continham a identificação de quem o preencheu, pois eram 

necessários para a comparação com o questionário avaliativo final. Dessa forma, o 

parceiro e/ou a acompanhante da gestante assinalaram o nome da gestante que 

acompanham para poder se montar o “núcleo” de cada gestante e permitir a 

avaliação posterior.  

A parte final dos três questionários iniciais era semelhante e permitiu avaliar a 

importância que cada um dos segmentos (gestantes, parceiros e acompanhantes) 

atribui a alguns temas relacionados ao processo gravídico, parturição e período 

neonatal. Havia espaço destinado para comentários adicionais. 

O questionário, destinado aos profissionais que estão envolvidos no curso 

(APÊNDICE 6), serviu, sobretudo, para melhor compreender a dinâmica de como foi 

elaborado e como é desenvolvido o curso para gestantes. Assim, todos os 

profissionais deviam responder ao questionário inicial, caracterizando sua formação, 

o tempo que faz parte do grupo que organiza/ministra os cursos de gestantes, qual 

seu(s) papel(is) na operacionalização do curso. Também nos interessou como cada 

um dos profissionais avalia o curso e como ele imagina que o público que assiste ao 

curso avalia o que foi apresentado. Finalmente, questionaram-se quais temas o 

profissional considera importante apresentar às gestantes e qual a relevância de 

cada um desses temas. Também havia espaço para comentários adicionais. 

Após as atividades educativas e a intervenção da pesquisa, as gestantes, 

seus parceiros e/ou acompanhantes forma convidados a responder o questionário 

final (APÊNDICE 7), que pretende recuperar informações sobre aquilo que foi 

apresentado. 

 

4.1.2 Amostra 

Atualmente os encontros para os “Cursos para Pais Grávidos” da Unimed de 

Sorocaba são aos sábados, quinzenalmente, na sala de aula do Espaço Viver Bem 

da Unimed de Sorocaba, e têm a duração de cerca de quatro horas. 

No início do curso de gestantes, os autores da pesquisa foram apresentados 

aos participantes e explicaram os motivos que os levaram a estar ali. Entregaram os 
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TCLE (APÊNDICE 1), responderam as dúvidas sobre a pesquisa e, para aqueles 

que aceitarem participar, entregaram o questionário inicial, segundo seu subgrupo. 

Recolhidos esses questionários, iniciaram as atividades educativas previstas 

no curso. De todos os questionários foram considerados somente os que estavam 

completos, totalizando 31 questionários; ou seja, a totalidade dos “núcleos 

gestantes/acompanhantes” consentiu participar.  

 

4.1.3 Tratamento dos dados 

Para esta fase do estudo, as informações sociodemográficas dos subgrupos 

estudados foram transcritas para planilha Microsoft® Excel 2013, sendo estimados 

frequência e média, quando pertinente. 

Em relação à impressão dos temas, antes e após o curso para avaliar se 

houve mudança, foi utilizado o teste estatístico “t” de Student. 

 

4.2 Segundo momento 

Após as atividades apresentadas na forma de palestras pelos profissionais 

que participaram do curso, o grupo de gestantes e seus acompanhantes foi 

subdividido em dois, pois existia atividade prática de orientação para banho do 

neonato e ambos, gestante e acompanhante participariam conjuntamente desta 

orientação. Nesta fase do curso, o pesquisador principal permaneceu com metade 

do grupo, pôde ter contato mais próximo e propor a próxima atividade; na sequência, 

houve a troca dos subgrupos; dessa forma, todos participaram de ambas as 

atividades. 

 

4.2.1 Referencial teórico 

Pelas peculiaridades da temática em questão, que trata de uma fase especial 

na vida da gestante e de seu parceiro (ou de seu acompanhante), diante das 

preocupações que surgem com a proximidade do parto, das incertezas de como 

será seu parto e, especialmente, sobre seu bebê, e a partir das informações 

contidas em Minayo, 19 a segunda fase do estudo foi realizada com o emprego de 

método qualitativo. 
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Uma das características da pesquisa qualitativa é fornecer ao pesquisador a 

possibilidade de captar a maneira pela qual os indivíduos pensam e reagem ante as 

questões focalizadas, também auxilia na compreensão dos sentimentos, dos 

valores, das atitudes e dos temores das pessoas, explicando suas ações diante de 

um problema ou situação. 20 

 

4.2.2 Metodologia 

A técnica escolhida foi a técnica projetiva como ferramenta para acessar os 

dados, facilitando a comunicação oral dos personagens envolvidos; este é um 

instrumento sensível a aspectos inconscientes do comportamento, que abrange e 

estimula uma variedade de respostas do sujeito. 20 

Especificamente para este trabalho, a técnica projetiva utilizada foi aquela 

denominada “Desenhos e Estórias com Tema”, desenvolvida por Trinca, que 

possibilita a manifestação gráfica de um elemento sugerido, cuja ideia é expressa 

por meio do desenho, que vem carregado de elementos significativos. 20 Tendo em 

vista a necessidade de agilidade e para facilitar o produto, foi usada a colagem, em 

substituição ao desenho para obter resposta às questões norteadoras. Em seguida, 

foi solicitado ao ”núcleo” que descrevesse a montagem, para que a narrativa fosse 

analisada em outro momento. 

Para permitir a técnica de colagem, foram distribuídas folhas, revistas 

variadas, canetas coloridas, tesouras e cola para que cada um dos “núcleos” 

executasse colagem que melhor representasse uma das questões: 

1. Como você espera que seja seu parto? 

2. Como foi para você participar hoje deste curso? 

 

Após intervalo de 15 minutos para que se processassem, dentro de cada um 

dos “núcleos” as colagens, foi solicitado para que apresentassem publicamente uma 

narrativa descrevendo seu painel. As narrativas foram gravadas com gravador 

digital, correlacionando-se com os participantes de cada um dos “núcleos” para 

posterior análise e correlação como os questionários iniciais e finais. 
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4.2.4 Análise dos dados 

O tratamento das narrativas ocorreu através da transcrição, correlacionando-

as com aquilo que foi descrito sobre as imagens das colagens digitalizadas.  

Nessa fase, buscamos interpretar cada uma das imagens e de suas 

descrições pelos seus criadores; classificamos em ‘subtemas’, que estariam 

subjacentes à imagem e, especialmente, às descrições daquilo que pretendiam 

representar. 
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5 RESULTADO 

5.1 Análise quantitativa 

Apresento a seguir os resultados obtidos do curso de gestantes, promovido 

pela Unimed Sorocaba, no dia 08 de outubro de 2016. 

O curso teve 31 participantes neste dia, dos quais todos participaram do 

estudo, do qual 16 eram gestantes e 15 acompanhantes, no caso, os maridos.  

Em relação à idade o grupo, possui uma média de idade de 31,9 anos, sendo 

as gestantes uma média de idade de 31,31 anos e os homens uma média de 32,79. 

Referente à geração, 66,7% das gestantes são da ‘geração X’ e 33,3% são da 

‘geração Y’. (Figura 1) Classificamos, desta forma, devido ao fato de que no mundo 

de hoje, conforme o momento histórico e econômico, existe um perfil de cada 

geração, com isso, são descritas as gerações X e a Y, sendo a primeira a que 

compreende idade de 31 a 43 anos, suas características, são a apatia política e a 

busca de um equilíbrio entre o trabalho e a família. Já a ‘geração Y’, que vai de 18 a 

30 anos, são produtos de pais workholics, por isso mesmo são caracterisitcamente 

superprotegidos e interessados em tecnologia para suprir a ausência dos pais.21 
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Figura 1: Distribuição das gestantes conforme a geração (classificadas em ‘geração 

X’ (31 a 43 anos de idade) e ‘geração Y’ (18 a 30 anos de idade) 

66,70%

33,30%

Geração 

Geração X

Geração Y

 

Fonte: Própria 

Em referência ao estado civil, todos são casados. Em relação a filhos, 87% 

não possui filhos e 23% tem filhos. (Figura 2) 

Figura 2: Distribuição conforme o fato de possuir filhos 

 

Fonte: Própria 
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No tocante ao grau de escolaridade, 25,80% possui até nível de pós-

graduação, 45,10% tem ensino superior completo, 6,40% tem ensino superior 

incompleto, 19,5% possui ensino médio completo e 3,20% tem ensino médio 

incompleto. (Figura 3) 

Figura 3: Distribuição conforme a escolaridade 

3,20%

19,50%

6,40%

45,10%

25,80%

Escolaridade

Ensino Médio Incompleto

Ensino Médio Completo

Superior Incompleto

Superior Completo

Pós-graduação

  

Fonte: Própria 

Na Figura 4 verifica-se que 48,40% souberam do curso pela internet, 25,90% 

através de familiares, 16,10% por folhetos, 6,40% devido a amigos e 3,20% por 

outros meios.  
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Figura 4: Formas de conhecimento sobre o Curso para Pais Grávidos 

 

Fonte: Própria 

Quanto ao fato de já ter frequentado um curso de gestante, 96,80% nunca 

frequentou e 3,20% já foi a um curso anteriormente. 

Em relação ao período gestacional, 6,25% estavam no primeiro trimestre, 

43,75% estavam no segundo trimestre e 50% no terceiro trimestre gestacional. 

(Figura 5) 

Figura 5: Distribuição conforme o período gestacional em trimestres 

 

Fonte: Própria 
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Quanto a frequência às consultas de pré-natal realizadas até o momento do 

curso, 31,25% fizeram de 1 a 4 consultas, 25% efetuaram de 5 a 6 consultas, 

31,25% passaram por 6 a 8 consultas e 12,50% já haviam feito de 8 a 10 consultas. 

(Figura 6) 

Figura 6: Número de consultas realizadas no pré-natal 

 

Fonte: Própria 

Em relação ao acompanhamento de consulta de pré-natal pelo parceiro, 

66,70% sempre acompanha a consulta, 19,50% na maioria das vezes, 19,90% as 

vezes e 6,70% nunca acompanha. (Figura 7) 
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Figura 7: Acompanhamento da consulta de pré-natal 

 

Fonte: Própria 

Com referência a acompanhar o momento do parto, todos os acompanhantes 

relataram que fariam isso. 

No questionário final, após a exposição do curso foi perguntado se os temas 

foram abordados e a seguir apresentamos os resultados. No tocante à orientação 

sobre a gestação, 83,80% afirmaram que este assunto foi falado e para 16,20% não 

houve a abordagem do assunto na atividade daquele dia. (Figura 8) 
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Figura 8: Abordagem sobre orientações relativas à gestação 

 

Fonte: Própria 

Quanto às orientações sobre as doenças que podem acontecer na gestação, 

32,20% afirmaram que isso foi abordado e 67,80% disseram que não. (Figura 9) 

Figura 9: Abordagem sobre doenças intercorrentes na gestação 

 

Fonte: Própria 

Sobre as orientações relativas aos exames do pré-natal, 22,50% afirmaram 

que sim e 75,50% forma contrários a isso. (Figura 10) 
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Figura 10: Abordagem sobre doenças, exames solicitados no pré-natal 

  

Fonte: Própria 

A respeito das orientações sobe o parto e ao tipo de parto, 100% das pessoas 

afirmaram que isso ocorreu. 

Acerca de aprender sobre os primeiros cuidados com o recém-nascido, 

96,70% declararam que houve isso e 3,30% foram contrários. (Figura 11) 

 

Figura 11: Orientação sobre  os primeiros cuidados com o recém-nascido 

 

Fonte: Própria 
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A propósito de conhecer como funciona a assistência ao parto na Unimed 

Sorocaba, 77,40% disseram que sim, esse assunto foi apresentado e 22,60% não. 

(Figura 12) 

 

Figura 12: Conhecimento de como funciona a assistência ao parto na Unimed 
Sorocaba 

 

Fonte: Própria 

Com relação ao conhecimento da existência de cobrança de honorários dos 

médicos para assistir as gestantes (honorários para disponibilidade), 93,60% 

relataram que isso não ocorreu e 6,40% afirmaram que sim. (Figura 13) 
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Figura 13: Conhecimento da existência de cobrança de disponibilidade dos médicos 
para assistir as gestantes 

 

Fonte: Própria 

Sobre o fato de reconhecer quando deve-se ir ao hospital, todos declararam 

que isso foi esclarecido. 

A respeito de aprender maneiras não medicamentosas de diminuir a dor do 

parto, somente 19,30% disseram que sim e 80,70% não acharam que este assunto 

foi abordado. (Figura 14) 
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Figura 14: Orientações de maneiras não medicamentosas para diminuir a dor do 
parto 

 

Fonte: Própria 

Sobre o questionamento de temas como orientação sobre a gestação; 

orientação sobre doenças na gestação; orientação sobre exames do pré-natal; 

orientação sobre o parto; orientação sobre o tipo de parto; aprendizagem sobre os 

primeiros cuidados com o recém-nascido, conhecimento sobre como funciona a 

assistência ao parto na Unimed Sorocaba; saber se existe cobrança de honorários 

dos médicos para assistir às gestantes; reconhecimento de quando deve ir ao 

hospital. Com relação à aprendizagem de maneiras não medicamentosas de 

diminuir a dor do parto, foi realizada a análise estatística com o Teste t de Student e 

verificou-se que após o curso, em seis desses dez temas ocorreu uma mudança de 

perspectiva antes e após ter assistido à aula, foram os assuntos em que houve essa 

mudança de maneira significativa: orientação sobre a gestação; orientação sobre o 

parto; orientação sobre o tipo de parto; aprendizagem sobre os primeiros cuidados 

com o recém-nascido, conhecimento sobre como funciona a assistência ao parto na 

Unimed Sorocaba; reconhecimento de quando deve ir ao hospital. Isso sugere que 

houve alteração singificativa após a aula, o que pode ser constatado pelo aumento 

da nota relativa à importância sobre o tópico. (Tabela 1) 
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Tabela 1 – Análise estatística t-Student dos questionários antes e após o curso 
 
 Antes Depois Hipótese 

Orientações sobre a gestação normal 1 1,32258 Aceita 

Orientações sobre as doenças que podem 

acontecer na gestação 

 

1,1290 1,1290 Rejeita 

Orientações sobre os exames do pré-natal 1 1,06451 Rejeita 

Orientações sobre o parto 1,2258 1,54838 Aceita 

Aprender sobre os primeiros cuidados com o 

recém-nascido 

 

1,0645 1,4516 Aceita 

Conhecer como funciona a assistência ao 
parto na Unimed Sorocaba 
 

1,6129 1,6451 Aceita 

Saber se existe cobrança de honorários dos 

médicos para assistir às gestantes 

 

0,6129 1,2258 Aceita 

Reconhecer quando deve ir ao hospital para dar 

a luz 

0,67741 0,61290 Rejeita 

Aprender maneiras não medicamentosas de 

diminuir a dor do parto 

 

1,29032 1,58064 Aceita 

Aprender maneiras não medicamentosas de 

diminuir a dor do parto 

1,03225 0,77419 Rejeita 

Fonte: Própria 

Em relação aos profissionais, todos aqueles que desenvolveram suas 

atividades no curso responderam o questionário, eram dois enfermeiros, uma 

secretária e uma nutricionista. Na média, estes profissionais trabalham há cerca de 1 

ano e sete meses na Unimed de Sorocaba.  

No tocante à descrição das atividades que desenvolvem no curso, uma cuida 

da parte de serviços de secretaria, três participam das aulas expositivas 

(enfermeiros e nutricionista) e uma delas acumula a função de elaboração do 

conteúdo teórico (enfermeira obstetriz).  
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Referente à avaliação do curso, 75% considera o curso muito bom e 25% 

apenas bom. Acerca do aproveitamento do curso pelos participantes, os 

colaboradores 75% relatam ser muito bom e 25% apenas bom. Referente à 

relevância dos temas que deveriam ser abordados durante o curso, os 

colaboradores tem a seguinte impressão: em relação às orientações sobre a 

gestação normal, as orientações sobre o tipo de parto e conhecer como funciona a 

assistência ao parto na Unimed Sorocaba, 100% consideram ser alta a relevância. 

Sobre as orientações das doenças que podem acontecer na gestação, 75% 

relata ser alta e 25% é indiferente. Decorrente às orientações dos exames de pré-

natal, 50% indicou relevância alta, 25% muito alta e 25% indiferente. 

Quanto ao fato de aprender sobre os primeiros cuidados com o recém-

nascido, 50% considerou ser alta e os outros 50% disseram ser muito alta. No que 

concerne à existência de cobrança de honorários dos médicos para assistir as 

gestantes, 50% considera ser alta e 50% se diz indiferente. 

No que concerne reconhecer o momento de ir ao hospital e o fato de aprender 

maneiras não medicamentosas de diminuir a dor do parto, 75% acredita ser alta a 

relevância e 25% muito alta. 

 

5.2 Análise qualitativa 

A partir da provocação do autor sobre as duas questões norteadoras, dois 

grupos responderam às questões: “Como foi para você participar deste curso?” 

e “Como você espera que seja seu parto?”. Os grupos deveriam fazer uma 

colagem e posteriormente apresentar para todos a explicação daqueles elementos, 

qual foi o sentido que quiseram dar à colagem. As transcrições das situação mais 

representativas dos relatos, bem como a imagem das colagens estão nos 

APÊNDICES 8 a 15. Aos profissionais que participaram da elaboração e 

apresentação do curso, foi solicitado que desenvolvessem uma colagem com 

questão norteadora “Como seria o curso de gestantes ideal ?”. Da mesma forma, 

em seguida solicitou-se a eles que descrevessem oralmente aquilo que pretendiam 

expressar (APÊNDICES 16,17). A partir destes relatos, organizamos o tema 

subjacente que nos pareceu mais relevante, sendo expressos na Tabela 2. 
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Tabela 2: Distribuição da interpretação dos relatos relativos às questões norteadoras 

aos participantes gestantes/acompanhantes e profissionais que ministraram o curso 

 

Questão norteadora 1 – grupo 1 Insegurança 

Ansiedade 

Questão norteadora 1 – grupo 2 insegurança 

Questão norteadora 2 – grupo 1 Medo 

Questão norteadora 2 – grupo 2 racionalização  

Fuga 

Questão dirigida aos profissionais  Eficácia 

divergência 

aperfeiçoamento 

Fonte: Própria 
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6 DISCUSSÃO 

 
O curso para pais grávidos da Unimed Sorocaba aborda de forma ampla 

aspectos gestacionais e de cuidados com o recém-nascido indo ao encontro das 

diretrizes do Programa de Humanização do Parto e Nascimento (PHPN) instituída 

pelo Ministério da Saúde em 2002, 22 desmistificando alguns tabus e dizeres 

populares. 23 Após o curso ficou evidente uma mudança de perspectiva dos pais 

participantes sobre alguns dos temas, como orientação sobre a gestação; orientação 

sobre o parto, orientação sobre o tipo de parto, aprendizagem sobre os primeiros 

cuidados com o recém-nascido, conhecimento sobre como funciona a assistência ao 

parto na Unimed Sorocaba e o reconhecimento de quando deve-se ir ao hospital.  

Em relação à geração das gestantes que participaram da palestra na Unimed, 

elas pertencem mais a geração X do que a Y, o que vai contra ao observado no ano 

de 2015 na cidade de Sorocaba, onde existe um equilíbrio entre as gestantes da 

geração X e Y, evidenciando ser um grupo mais maduro, o que condiz com o dado 

encontrado em relação à escolaridade em que a maioria tem ensino superior e pós-

graduação, que leva a mulher a engravidar mais tardiamente devido à vida 

profissional, 24 provavelmente isso seja devido ao perfil do público atendido pela 

Unimed de Sorocaba, que corresponde a plano de saúde de custo relativamente 

elevado, com predomínio de pacientes de classe média e de perfil econômico 

superior. 

No estudo de Santos de 2008, 25 este descreve que as maiores dúvidas dos 

casais são referentes ao parto e de quando é o momento de se dirigir ao hospital, no 

presente trabalho houve uma melhor compreensão dos casais destes assuntos após 

terem assistido ao curso, o que mostra o alinhamento da aula com as demandas dos 

clientes. 

Um assunto praticamente não abordado foi a disponibilidade obstétrica, que 

desde 2007 vem sendo discutido entre os médicos, operadoras de saúde, Agência 

Nacional de Saúde e Conselho Federal de Medicina, que é a cobrança de honorário 

pelo obstetra para realizar todo o acompanhamento pré-natal e o parto, prestando 

um atendimento exclusivo. 26 

Isso foi oficializado por meio de um parecer do Conselho, relatando ser legal e 

não configurando em dupla cobrança, desde que siga os preceitos do Parecer do 
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Conselho Federal de Medicina, nº 39/1216, que diz em sua ementa que é ético e 

não configura dupla cobrança o pagamento de honorário pela gestante referente ao 

acompanhamento presencial do trabalho de parto, desde que o obstetra não esteja 

de plantão e que este procedimento seja acordado com a gestante na primeira 

consulta. Tal circunstância não caracteriza lesão ao contrato estabelecido entre o 

profissional e a operadora de plano e seguro de saúde. 27 Esta temática permanece 

oculta nos encontros, pois ainda gera muita discussão e polêmica entre os casais, 

sobre a legitimidade de pagar esta disponibilidade, bem como porque o ponto de 

vista oficial da Unimed de Sorocaba ainda não foi divulgado. 

Uma outra questão que chama a atenção é o fato dos participantes 

constatarem que as medidas não farmacológicas para diminuir a dor do parto não 

são tratadas de forma oportuna, ou seja não se fala como amenizar a dor do parto. 

Sabe-se que medidas como bola obstétrica, banheira para banho de imersão, 

chuveiro, deambulação, técnicas de respiração, agachamento e massagens aliviam 

a dor, mas as pacientes somente poderão demonstrar interesse nessas práticas se 

receberem alguma informação técnica sobre o assunto. 28 Talvez não exista essa 

discussão nas aulas do curso de pais grávidos porque não sejam os profissionais 

que efetivamente atenderão o parto (os obstetras) que estiveram presentes na aula. 

Uma boa sugestão seria incluir este tema naquilo que é discutido, pois se revelou 

uma demanda dos pais. A simples orientação sobre o posicionamento, durante o 

trabalho de parto, já pode contribuir para abreviar a duração do trabalho de parto. 

Parturientes que se locomovem livremente para se acomodar em uma posição mais 

confortável, durante o trabalho de parto, tem um encurtamento do parto quando 

comparadas as que ficam somente deitadas. 29 

Esta nova visão educativa sobre a assistência pré-natal, faz com que os 

parceiros participem das atividades e acompanhem as gestantes nas consultas, 

neste período muito especial da vida do casal, que traz sentimentos ambíguos de 

felicidade e, ao mesmo tempo, medo e angústia. 30 A humanização do parto tem 

associação com a atenção qualificada do empoderamento da mulher e garantia de 

autonomia na experiência obstétrica. 31 

No presente estudo todos os parceiros desejam assistir o parto, isto traz 

benefícios no momento do parto, pois gera segurança, encorajamento, tranquilidade, 

felicidade e fortalecimento familiar, o que torna o parto uma experiência positiva. 32 A 

participação do companheiro na gravidez faz com que este sinta-se parte do 
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processo gestacional, que possibilita relações menos conflituosas com a mulher, 

refletindo na qualidade de vida do casal. 25 

No que concerne à sucinta análise qualitativa dos relatos dos participantes do 

curso, verifica-se alguns sentimentos como insegurança e medo presentes mesmo 

após a aula, isto, em parte, contradiz o estudo de Santos 25 que, após a palestra, a 

grande totalidade das pessoas estavam mais seguras com menos medo do 

processo gestacional e parto. 

O curso para pais grávidos da Unimed Sorocaba é bem estruturado e de certa 

forma corresponde a expectativa dos participantes, conseguindo esclarecer as 

principais dúvidas deste momento muito especial do casal. Uma proposta para 

aprimorar a atividade seria a implantação de núcleos de discussão ao fim da 

apresentação. Isto poderia ser realizado através das colagens que foram realizadas 

nesta pesquisa, servindo como meio pelo qual as pessoas seriam estimuladas a 

discussões abertas para construção em conjunto de um novo saber. 

O período gestacional gera no casal sentimentos antagônicos de muita 

felicidade e, ao mesmo tempo, bastante medo e insegurança; com isso, os casais 

vêm com elevadas expectativas para a aula, que acaba reconfortando o grupo 

diminuindo a ansiedade nesta época da gestação. 

Os profissionais envolvidos na dinâmica procuram corresponder a expectativa 

dos participantes no intuito de abordarem todos os assuntos e de transmitirem o 

conhecimento da maneira prática, na intenção de que o que foi abordado seja 

realmente utilizado pelos casais. 

Os participantes ao final da aula saem satisfeitos, pois os assuntos abordados 

ajudam a quebrar muitos mitos e dizeres populares, diminuindo assim suas 

angústias e medos. Como proposta, algumas gestantes e colaboradores sugerem 

fracionar o curso por período gestacional, pois no grupo havia gestantes dos três 

trimestres e certos assuntos como nutrição já não ofereciam tanto interesse, pois 

algumas já estavam no fim da gestação e, neste momento, não se poderia corrigir 

mais a dieta. 

Os temas abordados como a orientação sobre a gestação; orientação sobre o 

parto; orientação sobre o tipo de parto; aprendizagem sobre os primeiros cuidados 

com o recém-nascido, conhecimento sobre como funciona a assistência ao parto na 

Unimed Sorocaba; reconhecimento de quando deve ir ao hospital que apresentavam 
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uma alta importância antes da apresentação; após houve um aumento relevância 

sobre estes assuntos, reforçando que a aula cumpre seus objetivos. 

Um questionamento que os palestrantes fazem é que ocorre um desencontro 

de informação entre as instituições da Unimed Sorocaba, ou melhor, não existe um 

alinhamento entre a consulta médica, o hospital e o que é apresentado na palestra, 

ocasionando após o parto um desencontro de informações, principalmente no que 

concerne à amamentação. Uma sugestão para melhorar esta observação seria a 

padronização dos temas nos três setores, no intuito de beneficiar as pessoas; 

contudo, esta sugestão será de difícil operacionalização em um serviço que funciona 

nos moldes de cooperativa médica, pois a conduta médica é algo nem sempre 

comum a todos os especialistas. 

Uma proposta para as novas edições deste curso seria de abordar o parto de 

forma clara, isto é, discorrer sobre as medidas não farmacológicas para alívio da dor 

no parto, tema obscuro no momento crucial do parto. Procurar esclarecer sobre as 

técnicas que podem ser realizadas neste período, desmistificando a temida dor do 

parto. 

Outro assunto que poderia ser elucidado no curso seria a cobrança de 

disponibilidade pelos obstetras, mostrar a legislação e esclarecer este polêmico 

assunto que gera conflito entre clientes, médicos e operadora, a explanação clara 

disso evitaria esta divergência. 

A palestra atualmente é apresentada de forma tradicional, ou melhor, dizendo 

cada tema é exposto através de uma aula com slides, onde os participantes estão 

passivos no processo de aprendizagem, tornando o curso, muitas vezes, cansativo. 

Uma alternativa seria a formação de grupos, promovendo a tempestade de ideias 

sobre determinado assunto, onde as pessoas relatariam seus conhecimentos e o 

grupo dirigidos pelo palestrante, que seria uma espécie de tutor, criariam um novo 

conceito em grupo. 

O questionário sobre os assuntos de interesse deveria ser aplicado 

previamente ao curso e após o curso para se ter uma ideia do aproveitamento das 

pessoas e se cumpriu a expectativa dos participantes. 

Como fechamento do curso poderia se criar uma roda de dúvidas, tendo 

como um catalisador a atividade prática das colagens, à semelhança daquilo que 

fizemos e, neste momento, um médico, como um conselheiro, esclareceria os 
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questionamentos finais com o grupo para criação de um conhecimento coletivo, 

vindo de todos. 
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7. CONCLUSÕES 

 

Nossos resultados nos permitem afirmar que o curso para pais grávidos da 

Unimed de Sorocaba é reconhecidamente bem avaliado pelos participantes 

(gestantes e seus acompanhantes). Apresenta temas que foram considerados 

interessantes pelos participantes e, pelas análises estatísticas, podemos afirmar que 

os ensinamentos foram absorvidos pela plateia. Os profissionais, envolvidos no 

curso, igualmente têm boa avaliação sobre aquilo que é discutido. A análise 

qualitativa dos temas discutidos a partir das colagens sugere, sobretudo, 

sentimentos de insegurança e ansiedade o que se coaduna com a situação vivida 

pelos pais grávidos em pleno processo gestacional. 

O curso para pais grávidos da Unimed de Sorocaba poderia sofrer algumas 

modificações para ampliar seu alcance e servir de modelo para as demais 

operadoras de saúde, são sugestões que consideramos relevantes nesse novo 

modelo oferecer grupos separados pelos trimestres gestacionais, o que favoreceria 

o compartilhar de interesses comuns. Modificar a metodologia pedagógica utilizada, 

usando metodologias ativas, inclusivas, especialmente com práticas de grupo; 

considerar a avaliação prévia dos interesses do grupo (o que poderia ser feito 

através de questionário semelhante ao que aplicamos em nossa pesquisa), o que 

permitiria focar nos interesses específicos e personalizados para o grupo envolvido 

naquela aula. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(gestantes, parceiros e acompanhantes) 

NOME DA PESQUISA: Análise das propostas existentes e percepção dos usuários e 

profissionais envolvidos no curso para pais grávidos da Unimed Sorocaba 

PESQUISADORES: Luiz Ferraz de Sampaio Neto, Marcio H. S. Nanamura. 

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO – CAMPUS SOROCABA. 

Luiz Ferraz de Sampaio Neto - Telefone para contato: Sorocaba (015) 32322374 

Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa Análise das 

propostas existentes e percepção dos usuários e profissionais envolvidos no curso para pais 

grávidos da Unimed Sorocaba . O motivo que nos levou a estudar o assunto é o fato de que 

o curso de pré-natal é o momento em que se pode conversar sobre este importante 

momento na vida dos pais, quando é comum surgirem dúvidas e receios. O objetivo deste 

projeto é propor um modelo de curso para pais grávidos adequado aos usuários da Unimed 

de Sorocaba. O procedimento da coleta de dados será através de questionários e de uma 

narrativa montada a partir de trabalho de colagem em cartolina que servirão para compor 

situações relacionadas à sua gestação e ao curso que você terá hoje. Esta atividade é parte 

integrante do curso de gestantes e será necessário gravar os depoimentos para permitir a 

análise dos resultados na pesquisa. A identificação dos participantes ficará restrita e sigilosa 

para os autores da pesquisa. Para participar neste projeto será necessário você contribuir 

dedicando um pouco de seu tempo. Existe um desconforto mínimo decorrente destes 

instantes em que se ocupará das atividades do grupo, não há risco significante para você se 

submeter a este estudo. Você será esclarecido(a) sobre essa pesquisa em qualquer aspecto 

que desejar. Você é livre para recusar em participar, retirar seu consentimento ou 

interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa 

em participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. Os 

pesquisadores irão tratar a sua identidade com padrão profissional de sigilo. Os resultados 

da pesquisa serão enviados para você, contudo não será apontado seu nome ou 

identificado algum material que indique a sua participação. Uma cópia deste consentimento 

informado será arquivada com os autores e outra fornecida a você. A participação no estudo 

não acarretará custo para você e também não será disponível nenhuma compensação 

financeira adicional. 

 Eu, ________________________________________________ fui informado(a) dos 

objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei 

que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e solicitar minha exclusão do 

projeto se assim desejar. O professor orientador Dr. Luiz Ferraz de Sampaio Neto certificou-

me que todos os dados desta pesquisa serão confidenciais. Também sei que caso existam 

gastos adicionais, estes serão absorvidos pelo orçamento da pesquisa. Em caso de dúvidas 

poderei chamar o pesquisador Dr. Márcio Hideki Setogutti Nanamura no telefone (15) 

974024856 ou o Comitê de Ética em Pesquisa em Pesquisa da Pontifícia Universidade 
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Católica de São Paulo campus Sorocaba, sito à rua Joubert Wey, 290, Jardim Vergueiro – 

São Paulo/ SP, telefone (15) 32129896. Declaro que concordo em participar desse estudo. 

Recebi uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e me foi dada a 

oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.  

 

________________________________________ 

 Nome do participante 

 __________________________________________ 

 Assinatura do participante e Data  

__________________________________________ 

 Nome do pesquisador 

 __________________________________________ 

 Assinatura do pesquisador e Data 

 __________________________________________ 

 Nome da testemunha 

 __________________________________________ 

 Assinatura da testemunha e Data 

 Via participante 
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TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(gestantes, parceiros e acompanhantes) 

NOME DA PESQUISA: Análise das propostas existentes e percepção dos usuários e 

profissionais envolvidos no curso para pais grávidos da Unimed Sorocaba 

PESQUISADORES: Luiz Ferraz de Sampaio Neto, Marcio H. S. Nanamura. 

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO – CAMPUS SOROCABA. 

Luiz Ferraz de Sampaio Neto - Telefone para contato: Sorocaba (015) 32322374 

Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa Análise das 

propostas existentes e percepção dos usuários e profissionais envolvidos no curso para pais 

grávidos da Unimed Sorocaba . O motivo que nos levou a estudar o assunto é o fato de que 

o curso de pré-natal é o momento em que se pode conversar sobre este importante 

momento na vida dos pais, quando é comum surgirem dúvidas e receios. O objetivo deste 

projeto é propor um modelo de curso para pais grávidos adequado aos usuários da Unimed 

de Sorocaba. O procedimento da coleta de dados será através de questionários e de uma 

narrativa montada a partir de trabalho de colagem em cartolina que servirão para compor 

situações relacionadas à sua gestação e ao curso que você terá hoje. Esta atividade é parte 

integrante do curso de gestantes e será necessário gravar os depoimentos para permitir a 

análise dos resultados na pesquisa. A identificação dos participantes ficará restrita e sigilosa 

para os autores da pesquisa. Para participar neste projeto será necessário você contribuir 

dedicando um pouco de seu tempo. Existe um desconforto mínimo decorrente destes 

instantes em que se ocupará das atividades do grupo, não há risco significante para você se 

submeter a este estudo. Você será esclarecido(a) sobre essa pesquisa em qualquer aspecto 

que desejar. Você é livre para recusar em participar, retirar seu consentimento ou 

interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa 

em participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. Os 

pesquisadores irão tratar a sua identidade com padrão profissional de sigilo. Os resultados 

da pesquisa serão enviados para você, contudo não será apontado seu nome ou 

identificado algum material que indique a sua participação. Uma cópia deste consentimento 

informado será arquivada com os autores e outra fornecida a você. A participação no estudo 

não acarretará custo para você e também não será disponível nenhuma compensação 

financeira adicional. 

 Eu, ________________________________________________ fui informado(a) dos 

objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei 

que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e solicitar minha exclusão do 

projeto se assim desejar. O professor orientador Dr. Luiz Ferraz de Sampaio Neto certificou-

me que todos os dados desta pesquisa serão confidenciais. Também sei que caso existam 

gastos adicionais, estes serão absorvidos pelo orçamento da pesquisa. Em caso de dúvidas 

poderei chamar o pesquisador Dr. Márcio Hideki Setogutti Nanamura no telefone (15) 

974024856 ou o Comitê de Ética em Pesquisa em Pesquisa da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo campus Sorocaba, sito à rua Joubert Wey, 290, Jardim Vergueiro – 

São Paulo/ SP, telefone (15) 32129896. Declaro que concordo em participar desse estudo. 

Recebi uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e me foi dada a 

oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.  

__________________________________________ 
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 Nome do participante 

 __________________________________________ 

 Assinatura do participante e Data  

__________________________________________ 

 Nome do pesquisador 

 __________________________________________ 

 Assinatura do pesquisador e Data 

 __________________________________________ 

 Nome da testemunha 

 __________________________________________ 

 Assinatura da testemunha e Data 

 Via pesquisador 
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APÊNDICE 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(profissional envolvido no curso) 

NOME DA PESQUISA: Análise das propostas existentes e percepção dos usuários e 

profissionais envolvidos no curso para pais grávidos da Unimed Sorocaba 

PESQUISADORES: Luiz Ferraz de Sampaio Neto, Marcio H. S. Nanamura. 

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO – CAMPUS SOROCABA. 

Luiz Ferraz de Sampaio Neto - Telefone para contato: Sorocaba (015) 32322374 

Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa Análise das 

propostas existentes e percepção dos usuários e profissionais envolvidos no curso para pais 

grávidos da Unimed Sorocaba. O motivo que nos levou a estudar o assunto é o fato de que 

o curso de pré-natal é o momento em que se pode conversar sobre este importante 

momento na vida dos pais, quando é comum surgirem dúvidas e receios. O objetivo deste 

projeto é propor um modelo de curso para pais grávidos adequado aos usuários da Unimed 

de Sorocaba, onde é muito importante a opinião dos profissionais que participam deste 

curso. O procedimento da coleta de dados será através de questionários e de uma narrativa 

montada a partir de trabalho de colagem em cartolina que servirão para compor situações 

relacionadas ao curso que é ministrado hoje. Para esta atividade será necessário gravar os 

depoimentos para permitir a análise dos resultados na pesquisa. A identificação dos 

participantes ficará restrita e sigilosa para os autores da pesquisa. Para participar neste 

projeto será necessário você contribuir dedicando um pouco de seu tempo. Existe um 

desconforto mínimo decorrente destes instantes em que se ocupará das atividades do 

grupo, não há risco significante para você se submeter a este estudo. Você será 

esclarecido(a) sobre essa pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você é livre para 

recusar em participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer 

momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar qualquer 

penalidade ou perda de benefícios. Os pesquisadores irão tratar a sua identidade com 

padrão profissional de sigilo. Os resultados da pesquisa serão enviados para você, contudo 

não será apontado seu nome ou identificado algum material que indique a sua participação. 

Uma cópia deste consentimento informado será arquivada com os autores e outra fornecida 

a você. A participação no estudo não acarretará custo para você e também não será 

disponível nenhuma compensação financeira adicional. 

 Eu, ________________________________________________ fui informado(a) dos 

objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei 

que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e solicitar minha exclusão do 

projeto se assim desejar. O professor orientador Dr. Luiz Ferraz de Sampaio Neto certificou-

me que todos os dados desta pesquisa serão confidenciais. Também sei que caso existam 

gastos adicionais, estes serão absorvidos pelo orçamento da pesquisa. Em caso de dúvidas 

poderei chamar o pesquisador Dr. Márcio Hideki Setogutti Nanamura no telefone (15) 

974024856 ou o Comitê de Ética em Pesquisa em Pesquisa da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo campus Sorocaba, sito à rua Joubert Wey, 290, Jardim Vergueiro – 

São Paulo/ SP, telefone (15) 32129896. Declaro que concordo em participar desse estudo. 
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Recebi uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e me foi dada a 

oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.  

________________________________________ 

 Nome do participante 

 __________________________________________ 

 Assinatura do participante e Data  

__________________________________________ 

 Nome do pesquisador 

 __________________________________________ 

 Assinatura do pesquisador e Data 

 __________________________________________ 

 Nome da testemunha 

 __________________________________________ 

 Assinatura da testemunha e Data 

 Via participante 
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TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(profissional envolvido no curso) 

NOME DA PESQUISA: Análise das propostas existentes e percepção dos usuários e 

profissionais envolvidos no curso para pais grávidos da Unimed Sorocaba 

PESQUISADORES: Luiz Ferraz de Sampaio Neto, Marcio H. S. Nanamura. 

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO – CAMPUS SOROCABA. 

Luiz Ferraz de Sampaio Neto - Telefone para contato: Sorocaba (015) 32322374 

Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa Análise das 

propostas existentes e percepção dos usuários e profissionais envolvidos no curso para pais 

grávidos da Unimed Sorocaba. O motivo que nos levou a estudar o assunto é o fato de que 

o curso de pré-natal é o momento em que se pode conversar sobre este importante 

momento na vida dos pais, quando é comum surgirem dúvidas e receios. O objetivo deste 

projeto é propor um modelo de curso para pais grávidos adequado aos usuários da Unimed 

de Sorocaba, onde é muito importante a opinião dos profissionais que participam deste 

curso. O procedimento da coleta de dados será através de questionários e de uma narrativa 

montada a partir de trabalho de colagem em cartolina que servirão para compor situações 

relacionadas ao curso que é ministrado hoje. Para esta atividade será necessário gravar os 

depoimentos para permitir a análise dos resultados na pesquisa. A identificação dos 

participantes ficará restrita e sigilosa para os autores da pesquisa. Para participar neste 

projeto será necessário você contribuir dedicando um pouco de seu tempo. Existe um 

desconforto mínimo decorrente destes instantes em que se ocupará das atividades do 

grupo, não há risco significante para você se submeter a este estudo. Você será 

esclarecido(a) sobre essa pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você é livre para 

recusar em participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer 

momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar qualquer 

penalidade ou perda de benefícios. Os pesquisadores irão tratar a sua identidade com 

padrão profissional de sigilo. Os resultados da pesquisa serão enviados para você, contudo 

não será apontado seu nome ou identificado algum material que indique a sua participação. 

Uma cópia deste consentimento informado será arquivada com os autores e outra fornecida 

a você. A participação no estudo não acarretará custo para você e também não será 

disponível nenhuma compensação financeira adicional. 

 Eu, ________________________________________________ fui informado(a) dos 

objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei 

que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e solicitar minha exclusão do 

projeto se assim desejar. O professor orientador Dr. Luiz Ferraz de Sampaio Neto certificou-

me que todos os dados desta pesquisa serão confidenciais. Também sei que caso existam 

gastos adicionais, estes serão absorvidos pelo orçamento da pesquisa. Em caso de dúvidas 

poderei chamar o pesquisador Dr. Márcio Hideki Setogutti Nanamura no telefone (15) 

974024856 ou o Comitê de Ética em Pesquisa em Pesquisa da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo campus Sorocaba, sito à rua Joubert Wey, 290, Jardim Vergueiro – 

São Paulo/ SP, telefone (15) 32129896. Declaro que concordo em participar desse estudo. 

Recebi uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e me foi dada a 

oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.  
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________________________________________ 

 Nome do participante 

 __________________________________________ 

 Assinatura do participante e Data  

__________________________________________ 

 Nome do pesquisador 

 __________________________________________ 

 Assinatura do pesquisador e Data 

 __________________________________________ 

 Nome da testemunha 

 __________________________________________ 

 Assinatura da testemunha e Data 

 Via pesquisador 
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APÊNDICE 3 – QUESTIONÁRIO INICIAL GESTANTE 

QUESTIONÁRIO INICIAL (gestante) 

1- Nome: ______________________________________________________ 

2- Idade: _____ anos 

3.Estado civil: 

□casada   □união estável   □solteira   □viúva   □outra:______________ 

4.Já tem filhos?  

□ sim. Quantos? ______  □não 

5- Escolaridade: 

□fundamental  

□ensino médio incompleto     □ ensino médio completo 

□superior incompleto              □superior completo  

□pós-graduação 

6- Como você ficou sabendo deste curso? 

□Internet     □Folheto     □Amigos     □Familiares    □Outros:_______ 

7- Já frequentou outro curso de gestante ? 

□sim  □não 

8- Você está grávida de quantas semanas ? 

□1 a 12s     □13 a 24s     □25 a 32s     □33s a 36s     □Maior que 37s 

9- Quantas consultas de pré-natal você já fez até agora?  

□1 a 4     □5 a 6     □6 a 8     □8 a 10     □Mais que 11  

10- Assinale conforme a sua importância sobre os seguintes temas ? 

A. Orientações sobre a gestação normal 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

B. Orientações sobre as doenças que podem acontecer na gestação 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

C. Orientações sobre os exames do pré-natal 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

D. Orientações sobre o parto 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

E. Orientações sobre o tipo de parto 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 



58 
 

F. Aprender sobre os primeiros cuidados com o recém-nascido 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

G. Conhecer como funciona a assistência ao parto na Unimed Sorocaba 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

H. Saber se existe cobrança de honorários dos médicos para assistir às gestantes 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

I. Reconhecer quando deve ir ao hospital para dar a luz 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

J. Aprender maneiras não medicamentosas de diminuir a dor do parto 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

11. Escreva abaixo seus comentários sobre os assuntos que mais lhe preocupam nesta 

gravidez. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 4 – QUESTIONÁRIO INICIAL PARCEIRO 

QUESTIONÁRIO INICIAL: parceiro de___________________ (nome da gestante) 

1- Nome: ______________________________________________________ 

2-Idade: _____ anos 

3- Já tem filhos?  

□ sim. Quantos? ______  □não 

4- Escolaridade: 

□fundamental  

□ensino médio incompleto     □ ensino médio completo 

□superior incompleto              □superior completo  

□pós-graduação 

5- Como você ficou sabendo deste curso? 

□Esposa  □Internet     □Folheto     □Amigos     □Familiares    □Outros:_______ 

6- Já frequentou outro curso de gestante ? 

□sim  □não 

7- Você acompanha sua esposa nas consultas de pré-natal?  

□sim, sempre □sim, na maioria das consultas □sim, às vezes 

□raramente  □nunca 

8- Você pretende acompanhar sua esposa na sala de parto? 

□sim  □não 

9- Assinale conforme a sua importância sobre os seguintes temas ? 

A. Orientações sobre a gestação normal 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

B. Orientações sobre as doenças que podem acontecer na gestação 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

C. Orientações sobre os exames do pré-natal 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

D. Orientações sobre o parto 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

E. Orientações sobre o tipo de parto 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

F. Aprender sobre os primeiros cuidados com o recém-nascido 
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□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

G. Conhecer como funciona a assistência ao parto na Unimed Sorocaba 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

H. Saber se existe cobrança de honorários dos médicos para assistir às gestantes 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

I. Reconhecer quando deve ir ao hospital para dar a luz 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

J. Aprender maneiras não medicamentosas de diminuir a dor do parto 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

10- Escreva abaixo seus comentários sobre os assuntos que mais lhe preocupam nesta 

gravidez. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 5 – QUESTIONÁRIO INICIAL ACOMPANHANTE 

QUESTIONÁRIO INICIAL: acompanhante de___________________________(nome da 

gestante) 

1. Nome: ______________________________________________________ 

 

2. Nome da gestante: _____________________________________________ 

3. Idade: _____ anos 

4. Qual sua relação com a gestante?  

□mãe  □irmã   □cunhada   □prima   □amiga   □outra:___________  

5. Escolaridade: 

□fundamental  

□ensino médio incompleto     □ ensino médio completo 

□superior incompleto              □superior completo  

□pós-graduação 

6. O que o motivou a acompanhar a gestante neste curso? 

_____________________________________________________________ 

7. Você tem filhos?  

□ sim. Quantos? ______  □não 

8. Você acompanha a gestante nas consultas de pré-natal?  

□sim, sempre □sim, na maioria das consultas  □sim, às vezes 

□raramente  □nunca 

9. Você pretende acompanhar a gestante na sala de parto? 

□sim □não 

1. 10. Assinale conforme a sua importância sobre os seguintes temas ? 

      A. Orientações sobre a gestação normal 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

B. Orientações sobre as doenças que podem acontecer na gestação 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

C. Orientações sobre os exames do pré-natal 
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□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

D. Orientações sobre o parto 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

E. Orientações sobre o tipo de parto 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

F. Aprender sobre os primeiros cuidados com o recém-nascido 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

G. Conhecer como funciona a assistência ao parto na Unimed Sorocaba 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

H. Saber se existe cobrança de honorários dos médicos para assistir às gestantes 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

I. Reconhecer quando deve ir ao hospital para dar a luz 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

J. Aprender maneiras não medicamentosas de diminuir a dor do parto 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

11- Escreva abaixo seus comentários sobre os assuntos que mais lhe preocupam nesta 

gravidez. 
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APÊNDICE 6- QUESTIONÁRIO INICIAL PROFISSIONAL ENVOLVIDO 

NO CURSO 

 

QUESTIONÁRIO INICIAL (profissional envolvido no curso) 

1- Formação: 

□enfermeiro   □médico clínico   □médico obstetra   □fonoaudiólogo □nutricionista   □técnico 

de enfermagem □secretária 

2- Há quantos anos já participa desta atividade?  

□ é a primeira vez  □ ___anos 

3- Assinale abaixo quais atividades você desenvolve no Curso para Pais Grávidos: 

□elaboração do conteúdo teórico  

□apresentação da aula expositiva (palestra) 

□visita ao hospital 

□suporte técnico para montagem/apresentação da palestra 

□suporte técnico para serviços de secretaria (agendamento, lanche, etc)  

□outro: _____________________________________________________ 

4- Como você avalia este curso? 

□Péssimo     □Ruim     □Bom     □Muito bom    □Excelente 

5- Como você avalia o aproveitamento que o público (gestantes e acompanhantes) fazem 

do curso? 

□Péssimo     □Ruim     □Bom     □Muito bom    □Excelente 

6- Assinale nos temas abaixo relacionados a relevância que você considera para ser 

incluído no curso para gestantes? 

A. Orientações sobre a gestação normal 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

B. Orientações sobre as doenças que podem acontecer na gestação 
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□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

C. Orientações sobre os exames do pré-natal 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

D. Orientações sobre o parto 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

E. Orientações sobre o tipo de parto 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

F. Aprender sobre os primeiros cuidados com o recém-nascido 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

G. Conhecer como funciona a assistência ao parto na Unimed Sorocaba 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

H. Saber se existe cobrança de honorários dos médicos para assistir às gestantes 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

I. Reconhecer quando deve ir ao hospital para dar a luz 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

J. Aprender maneiras não medicamentosas de diminuir a dor do parto 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

7- Escreva abaixo seus comentários sobre como gostaria que acontecesse o curso para 

pais grávidos com o objetivo de aprimorá-lo. 
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APÊNDICE 7 – QUESTIONÁRIO FINAL 

QUESTIONÁRIO FINAL (gestantes, parceiros e acompanhantes) 

 

1.Nome: ______________________________________________________ 

 

2. Agora que você já assistiu ao curso, nos espaços antes dos itens abaixo assinale 

os temas que foram discutidos no dia de hoje, por gentileza colocar um “X” na frente 

dos temas abordados. 

 

 □ Orientações sobre a gestação normal 

□ Orientações sobre as doenças que podem acontecer na gestação 

□ Orientações sobre os exames do pré-natal 

 

□Orientações sobre o parto 

 

□ Orientações sobre o tipo de parto 

 

□ Aprender sobre os primeiros cuidados com o recém-nascido 

 

□ Conhecer como funciona a assistência ao parto na Unimed Sorocaba 

 

□ Saber se existe cobrança de honorários dos médicos para assistir às gestantes 

 

□ Reconhecer quando deve ir ao hospital para dar a luz 

 

□ Aprender maneiras não medicamentosas de diminuir a dor do parto 

 

3. Depois de tudo que você ouviu no dia de hoje, assinale conforme a sua importância sobre 

os seguintes temas: 

A. Orientações sobre a gestação normal 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 
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B. Orientações sobre as doenças que podem acontecer na gestação 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

C. Orientações sobre os exames do pré-natal 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

D. Orientações sobre o parto 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

E. Orientações sobre o tipo de parto 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

F. Aprender sobre os primeiros cuidados com o recém-nascido 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

G. Conhecer como funciona a assistência ao parto na Unimed Sorocaba 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

H. Saber se existe cobrança de honorários dos médicos para assistir às gestantes 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

I. Reconhecer quando deve ir ao hospital para dar a luz 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

J. Aprender maneiras não medicamentosas de diminuir a dor do parto 

□ Muito Baixa     □ Baixa     □ Indiferente     □ Alta     □ Muito Alta 

 

4. Escreva abaixo as expectativas suas que não foram atendidas neste curso/aula: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. Escreva abaixo seus comentários sobre o curso que assistiu hoje: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 8 - COLAGEM PRODUZIDA PELO GRUPO 1 – QUESTÃO 

NORTEADORA “COMO FOI PARA VOCÊ PARTICIPAR HOJE DESTE 

CURSO?” 

Figura 16 – Colagem efetuada pelo Grupo 1 referente à questão norteadora “Como 

foi para você participar hoje deste curso?” 

 

 

Fonte: Participantes 
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APÊNDICE 9. RELATOS DO GRUPO 1 DESCREVENDO A COLAGEM 

REALIZADA A PARTIR DA QUESTÃO NORTEADORA SOBRE A 

QUESTÃO NORTEADORA “COMO FOI PARA VOCÊ PARTICIPAR 

DESTE CURSO?” 

 

Marido 1: Parece fácil mas, acho que vai ser bem mais difícil, na hora não 
irei lembrar de nada do que ela falou aí ! Na prática será bem diferente, 
lavar as coisas. Isso é só pegando e fazendo. Ela não irá conseguir fazer de 
começo, por isso já prestei bem atenção porque irá sobrar para mim. Tudo 
que ela fala é assim: minha mãe faz, "eu vou falar para minha mãe fazer". 
Ja falei para ela que não é a mãe dela para fazer. Eu quero que ja seja 
assim (olha para o desenho e aponta), já nasce dando risadinha, sem 
problema. Gestante 1: Muita expectativa e tirou muitos mitos o que elas 
falaram aqui. Da amamentação, da buchinha, muitas lendas foram 
esclarecidas. 
 
Gestante 2: Eu gostei bastante, muita coisa útil, ainda mais mãe de primeira 
viagem, a gente não sabe nada na verdade. Kkkk.Marido 2: Deu para 
quebrar muito mito, passar aqui primeiro para ver o como se preparar. 
 
Gestante 3: Eu gostei bastante, é meu segundo filho, tive há 10 anos, mas é 
como se fosse o primeiro, porque tanto que hoje me sinto insegura. E o 
primeiro filho não, fui uma boa mãe, cuidei bem, direitinho, mas, não com 
aquela coisa, tem que ter, está nas minhas mãos e preciso cuidar, me sinto 
mais insegura assim para cuidar e muitas coisas veio a ajuda mesmo para 
complementar o que já vivenciei. Marido 3: Igual ela falou é uma experiência 
nova por mais que já tivemos filho, faz 10 anos, tem muita coisa aqui que é 
novidade para gente. Gestante 3: Eu não estava insegura na primeira, a 
minha cabeça era outra, já tinha 25 anos, uma boa idade mas..... mesmo 
assim, bem diferente. Marido 3: Dá uma segurança a mais, igual aquela foto 
com o bebezinho (olha para o desenho), ali é o que o curso representou 
para gente, da uma segurança a mais, igual o bebê está seguro com a mãe, 
da uma segurança a mais, o curso da um conhecimento a mais. 
 
Gestante 4: Eu também gostei bastante, estou de 31 semanas, já está 
perto, agregou muito, quebrou alguns mitos né. Banho, amamentação, 
umbigo, importância da alimentação da mãe Marido 4: Limpeza do 
umbigo.Gestante 4: Eu acho que tirou bastante dúvida, sobre bastante 
coisa, pode não pode, tem que fazer assim.Marido 4: Igual ela falou a mãe e 
o pediatra, se ficar escutando tudo que falam fica louco. Deu para saber 
bastante coisa, aprender bastante.  
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APÊNDICE 10. Colagem produzida pelo Grupo 2 – questão 

norteadora “Como foi para você participar hoje deste curso?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Participantes 
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APÊNDICE 11. RELATOS DO GRUPO 2 DESCREVENDO A 

COLAGEM REALIZADA A PARTIR DA QUESTÃO NORTEADORA 

SOBRE A QUESTÃO NORTEADORA “COMO FOI PARA VOCÊ 

PARTICIPAR DESTE CURSO?” 

 

Marido 1: Posso começar. Eu acho que até quando minha esposa comentou 
do curso, eu estava um pouco relutante, a não, acho que não tem tanta 
necessidade, acho são mais as coisas básicas mas, depois que a gente faz 
o curso, a gente vê o nível de detalhe que precisa, até os cuidados desde o 
básico até os principais com a criança, é importante e válido. (entrevistador 
= “e ainda aprende a dar banho!”). Sem dúvida, o banho é uma parte 
importante. Gestante 1: A gente trás muita bagagem das nossas mães e 
avós (entrevistador = “é cultural”).Gestante 2: Isso. E aqui retirou bastante 
dúvida, de coisas para mim que tinham influência como a chupeta para 
mamada e tudo mais, a gente acaba descobrindo que às vezes, não é nada 
disso, tipo aquela hora que ela perguntou, põe a faxinha, porque a minha 
mãe já comprou.  

Gestante 3: porque também já comprei a faixinha.  

 

Gestante 2: vi que não serve para nada e agora o que eu vou falar. Marido 
2: não tem problema é sogra.Gestante 2: vou falar que estou usando mas, 
tem muita coisa legal, muita informação. Marido 2: quebra alguns 
paradigmas, derruba mitos. (entrevistador = mitos. Não é tão complicado 
como parece, a prática será diferente mas, não é tão complicado, é mais 
simples que complicado).  
 
Marido 3: Como ele falou, é bacana, porque a gente vem para o curso. E eu 
estava desesperado, meu! O que será que irá acontecer cara, tanto que 
naquela folha de avaliação, tinha uma frase para colocar no final, o meu 
maior desespero, eu vou ser pai cara! (entrevistador = “não caiu a ficha e 
você está de quantas semanas?”) 
 

Gestante 4: de 29 semanas.(entrevistador = caiu a ficha que ele será pai, né?). , não 

tinha caído até agora. 

 

Marido 3: não, não, até agora (entrevistador = “não tem como devolver...”)Marido 3: 

não tem. 

 

Marido 2: não tem volta(entrevistador: “e nem botão de liga e desliga”). 

 

Gestante 4: a semana passada foi a primeira reação que ele chegou assim 
para mim e falou, estou com medo, está com medo de que ?? De trocar 
fralda, como assim, você está com medo de trocar fralda. 
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Marido 3: eu pensei assim, troco umas três vezes por dia, tem um casal que 
troca umas 8, meu Deus do céu !  Não, eu não vou aguentar, vou pegar 
férias (entrevistador: “ótimo, ótimo, bom então foi bem positivo”) 

Todos: foi muito bom  
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APÊNDICE 12. COLAGEM PRODUZIDA PELO GRUPO 1 A PARTIR 

DA QUESTÃO NORTEADORA “COMO VOCÊ ESPERA QUE SEJA 

SEU PARTO?” 

Figura 18 – Colagem elaborada pelo Grupo 1 referente à questão norteadora “Como 

você espera que seja seu parto?” 

 

 

Fonte: Participantes 
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APÊNDICE 13. RELATOS DO GRUPO 1 DESCREVENDO A 

COLAGEM REALIZADA A PARTIR DA QUESTÃO NORTEADORA 

SOBRE A QUESTÃO NORTEADORA “COMO VOCÊ ESPERA QUE 

SEJA SEU PARTO?” 

Gestante 1: Eu coloquei na mão de Deus, não estou idealizando nenhum 
tipo de parto, não estou idealizando nem parto normal, nem parto cesárea, 
para chegar na hora eu não saber, não decepcionar, eu quero que 
flua...............Deus sabe o que faz (risos).Marido 1: Eu já quero escolher o 
dia ne, quero escolher a data já.... 

Gestante 2: Ah, eu não quero parto normal não (risos).Marido 2: Ela já foi 
fazer o pré-natal com um medico que falou assim: “eu faço cesárea”, dai ela 
falou: “é com esse que vou fazer”. Gestante 2: Eu rodei Sorocaba inteiro 
procurando um médico (risos)..... Mas, quero cesárea, não quero normal 
não. 

Gestante 3: O meu vai ser cesárea também, eu tenho um problema, eu 
tenho trombofilia então, é uma gestação um pouquinho mais de risco, então 
para o pessoal se programar, acho melhor. A não ser que estoure a bolsa e 
já esteja coroando, ai vai ser parto normal, mas caso contrário não. 

Gestante 1: Eu sempre tive medo do normal, na verdade, eu ate antes de 
engravidar, eu sempre comentei, ai eu acho que vai ser cesárea mas, ai 
depois, eu estou bem assim..... Não estou idealizando nenhum, igual eu 
falei, vou entregar nas mãos de Deus.Marido 1: é, mas o cursinho em sino 
geral, a gente acaba buscando muita informação nos amigos, família, 
internet, mas aqui agregou bastante informação de como vai ser lá na 
unimed ne, porque algumas coisinhas a gente fica sabendo mas, aqui os 
detalhes, o que ela está falando de acesso, de poder conhecer como que 
vai ser o cronograma do negócio, ajuda bastante. 
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APÊNDICE 14. COLAGEM PRODUZIDA PELO GRUPO 2 A PARTIR 

DA QUESTÃO NORTEADORA “COMO VOCÊ ESPERA QUE SEJA 

SEU PARTO?” 

Figura 19 – Colagem elaborada pelo Grupo 2 referente à questão norteadora “Como 

você espera que seja seu parto?” 

 

Fonte: Participantes 
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APÊNDICE 15. RELATOS DO GRUPO 2 DESCREVENDO A 

COLAGEM REALIZADA A PARTIR DA QUESTÃO NORTEADORA 

“COMO VOCÊ ESPERA QUE SEJA SEU PARTO?” 

Marido 1: Eu acho que foi muito importante. Eu particularmente não 
entendia toda essa dinâmica, até tem uma noção mas, não sabia o quanto 
é. A gente sabe que precisava ne, como ela está de 5 meses, a gente sabia 
que uma hora ou outra a gente ai ter quer chegar e ou estudar (risos). 
Gestante 1: Está chegando perto e a gente vai ter que estudar ou saber 
como vai ser. Conhecer o hospital, a parte do parto logico que o médico, ele 
orienta mas, ele não chega a ter essa orientação.  

Gestante 2: Eu gostei, eu acho que talvez pudesse ser um pouco mais 
dividido, por exemplo, a parte da nutrição, ela para mim já ..... Se eu comi 
errado, já comi (risos), entendeu. Falar de cesárea é muito cedo ne, porque 
muita coisa pode acontecer, 25 semanas, mas, nutrição foi mais 
interessante. 

Gestante 3: Eu participei num outro curso, no bem gerar sobre parto com o 
plantonista e ai eles explicaram bastante coisas específicas, tipo das leis, do 
que é seu direito, é.... O que pode fazer, o plano de parto, levar lá no dia, 
é.... Algumas coisas que você pode conhecer antes do dia lá ne, que foi que 
eu achei muito interessante, é... e eu, só que assim, o bem gerar é um lugar 
que pregam muito o parto humanizado, tal então assim, também não me 
sinto super confortável porque eu acho muito ........ não tem muito a ver 
comigo. Então as vezes assim, eu me sinto meio julgada .... mas, foi 
bastante interessante. Eles explicam muita coisa, eles mostram fotos de 
vários hospitais, de como é a maternidade, da unimed eles realmente não 
tem muita informação, porque quando é parto humanizado acaba indo para 
outros hospitais de Sorocaba. Tem uma coisa que eu esqueci de perguntar, 
se você vai no hospital e vai com o médico do plantão, algo assim, você tem 
o direito de escolher o tipo de parto que você quer ou eles irão tentar 
normal. 

(entrevistador: “dependerá das condições de internação e do plantonista.”) 
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APÊNDICE 16. COLAGEM PRODUZIDA PELOS PROFISSIONAIS 

QUE PARTICIPARAM DO CURSO,A PARTIR DA QUESTÃO 

NORTEADORA “COMO SERIA O CURSO DE GESTANTES IDEAL?”  

Figura 20 – Colagem elaborada pelos profissionais referente à questão norteadora 

“Como  seria o curso de gestantes ideal?” 

 
 

Fonte: Participantes 
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APÊNDICE 17. RELATOS DOS PROFISSIONAIS QUE 

PARTICIPARAM DO CURSO DESCREVENDO A COLAGEM 

REALIZADA A PARTIR DA QUESTÃO NORTEADORA “COMO 

SERIA O CURSO DE GESTANTES IDEAL?” 

 

Enfermeira (Enf 1): Eu acho que o a gente quis representar aqui é que 
super funcione com elas, que a alimentação seja adequada, que a 
amamentação seja adequada, que com isso, elas consigam voltar ao peso 
normal e manter a saúde e que elas saiam daqui futuramente elas pensem 
assim mesmo, funcionou comigo assim, as orientações deram certo, eu 
segui, era daquele jeito mesmo, era o que eu precisava ouvir, que mais 
Van... 

 

Nutricionista (Nutri): Acho que mais isso, a amamentação sendo a 
prioridade, amamentar mesmo, se tiver condições, para estar 
amamentando, para que se atinja um peso aí adequado no pós, para que 
não sofra depois. 

 

Enf 1: Eu acho que falar sobre a nutrição no final da gestação, as vezes 
complica um pouco, porque a gente não teve tempo de plantar esta 
sementinha no início, a gente tem hoje gestante de 18 semanas e gestante 
de 36 semanas, então a orientação deve acontecer antes do problema se 
instalar, então eu acho que esta parte a gente deveria focar no início de 
gestação  

 

Nutri: Começar a orientação lá nos consultórios já, para indicar 

 

Enf 1: Ou dividir o curso em duas fases, primeiro trimestre e último 
trimestre, primeiro trimestre, ultimo trimestre abordar a alimentação do pós-
parto e do bebê, eles têm muita dúvida do que comer mo pós-parto-me aí 
fazer estas alterações. Acho que na vivência a gente vai vendo as coisas 
que precisam ser melhoradas né. Amamentação eles vem com a ideia de, a 
proposta de toda, 85% de toda mulher é amamentar e assim, quando não 
dá certo, dia inclusive elas ficam frustravas e acho que é isso 

 

Nutri: Começar desde o consultório, vir para cá, dividir né  

 

Enf 1: acho que é super importante esta pesquisa também 

 

Nutri: às vezes elas têm esta queixa de muita orientação num dia só, dividir médico, 

em fases 
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Enf 1:Uma coisa que escrevi no questionário, é que a gente tem divergência 
de conduta, então às vezes a gente está orientando uma coisa aqui, o 
hospital está orientando outra coisa.  

 

Enf 2: Eu faço assessoria de amamentação, elas chegam com muita dúvida porque 

lá dão concha, complemento  

 

Enf 1: complementa  

 

Enf 2: todos complementam 

 

Enf 1: Aí complemento, elas veem o nenê dormir a noite inteira, aí elas estão 

cansadas, elas irão dar a feijoada para o bebê e não o leite materno  

 

Enf 2: depois que complemento fica difícil você cortar 

 

Enf 1: gera uma insegurança na mãe o complemento, porque ela diz o meu leite não 

fez ele dormir deste jeito, o meu leite não sustentou mas o leite do pozinho melhorou  

 

Enf 2: não existe uma homogeneidade no que se fala no hospital 

 

Enf 1: teve uma mãe que era muito orientada 

 

Nutri: cada um fala uma coisa 

 

Enf 1: nós recebemos aqui uma odonto e ela né, muito orientada e tudo, ela 
falou assim: gente eu perdida, porque ouvi uma coisa no curso aqui, outra lá 
e hoje estão me falando outra coisa  

 

Enf 2: no hospital modelo a informação é mais uniforme. Uma das clientes recebeu n 

informações, pois cada funcionária que entrou deu uma informação  

 

Nutri: para dar certo, os profissionais deveriam ser reunidos, fazer uma atualização  

 

Enf 1: a gente mesmo atualizar porque este curso é dado há muito tempo  
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Enf 2: às vezes vai passar visita e elas estão até chorando  

 

Enf 1: gente, eu passei por lá faz 2 anos, eu sei como é.  

 




