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Resumo: Atualmente, recomendações e leis de âmbitos nacional e internacional, assim como 
os discursos de formuladores de políticas públicas, sanitaristas e médicos, nem reconhecendo 
a importância que tem a presença do acompanhante no parto e no pós-parto, todavia, não há 
uma definição clara de quem seja esse personagem. O presente estudo possui dois objetivos: 
a) verificar como se dá o processo de acompanhamento do pós-parto em uma maternidade 
com leitos de alojamento conjunto; e constatar quem são os principais acompanhantes no 
processo de alojamento conjunto no pós-parto.Para a realização do estudo foram realizadas 
entrevistas semi-estruturadas com: 14 profissionais de enfermagem e 35 acompanhantes em 
uma maternidade com leitos de alojamento conjunto. Os achados da pesquisa mostra que 
64% dos profissionais de enfermagem entrevistados  percebem a presença do acompanhante 
como um fator necessário. Além disso, das sete profissionais de enfermagem que vêem a 
participação do pai como acompanhante positiva, apontaram como restrição a necessidade 
de uma estrutura física que garanta a privacidade das pacientes, sendo que 1 (uma) das 
profissionais também levantou o fato da preparação dos profissionais de enfermagem para o 
trabalho com homens no alojamento conjunto como outra restrição ao pai ser um dos 
acompanhantes.  
 
Palavras Chaves: Acompanhante, Parturiente, Alojamento conjunto. 
 
 
1. Introdução 
 

Nos últimos anos, diversos atores sociais têm se empenhado na criação, promoção e 
implementação de novos direitos reprodutivos. Entre esses figuram o direto da mulher à 
assistência apropriada em relação à gravidez, ao parto e ao período posterior ao parto. 
Portanto, surgem recomendações e leis de âmbitos nacional e internacional, assim como os 
discursos de formuladores de políticas públicas, sanitaristas e médicos, reconhecendo a 
importância que tem a presença do acompanhante no parto e no pós-parto, todavia, não há 
uma definição clara de quem seja esse personagem. Mas, algumas pesquisas científicas 
comprovam que os acompanhantes auxiliam no relacionamento mãe-filho. 

Profissionais de saúde defendem a assistência integral ao recém-nascido (RN), com 
vistas a resguardar suas necessidades afetivas, equilíbrio emocional e processo de 
socialização, situação tal que poderia ser concretizada através da prática do Alojamento 
Conjunto.  Segundo Pinto et al. (1996, p.416): 
 

Além da permanência da mãe com o filho após o parto, o Sistema de Alojamento 
Conjunto deve, em si, constituir assistência mais qualificada, na medida em que 
proporciona mais alto nível de confiança e aprendizado  Para puérperas para cuidar 
do recém-nascido, maior tranqüilidade e confiança à mãe por estar ao lado do filho, 
estímulo ao aleitamento materno (AM), menos risco de infecção intra-hospitalar, 
aumento do número de crianças acompanhadas nos ambulatórios de puericultura, 
treinamento da equipe de saúde para atendimento de necessidades do binômio mãe-
filho e desenvolvimento de programas educacionais. 
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Atualmente, a insatisfação das usuárias com os serviços públicos de saúde, desperta 

atenção das políticas públicas de assistência à mulher no ciclo gravídico-puerperal a fim de se 
reconstruir o paradigma de atenção mais humanizada pelos discursos governamentais, 
institucionais e profissionais, há uma tendência em se estabelecer uma assistência que respeite 
ao máximo o processo fisiológico e natural do nascimento e parto. 

Com base no contexto atual à trajetória das parturientes, e vivenciando as mudanças 
no contexto da humanização da assistência à mulher no ciclo gravídico-puerperal, e refletindo 
sobre o processo de parturição e o suporte oferecido à parturiente nesta fase surgem as 
seguintes perguntas de pesquisa: a) Há um registro, que evidencie quem são os principais 
acompanhantes das parturientes? e b) Qual a visão da equipe de enfermagem sobre a 
participação do pai como acompanhante e suas justificativas para tal? 

O presente estudo possui dois objetivos gerais, o primeiro é verificar como se dá o 
processo de acompanhamento do pós-parto em uma maternidade com leitos de alojamento 
conjunto. Já o segundo objetivo é constatar quem são os principais acompanhantes no 
processo de alojamento conjunto no pós-parto. 

Neste contexto de amparo à mulher, vem à tona o direito de ela ter um acompanhante 
na hora do parto e no pós-parto. Existe legalmente o direito de a mulher ter um 
acompanhante, todavia será que existem condições estruturais nas unidades públicas de 
saúde? Essa condição vai desde o preparo da equipe de enfermagem à estrutura física 
adequada para garantir esse direito. Por tudo isso, se faz necessário um estudo sobre essa 
problemática. 
 

2. Referencial Teórico 

Este seção do artigo apresenta uma revisão da literatura que fundamenta os conceitos a 
serem empregados neste estudo. Sendo assim, a fim de pesquisar sobre a prática de 
acompanhamento no parto em maternidade, é fundamental estudar as seguintes temáticas: 
assistência e acompanhamento do parto e alojamento conjunto. 

 

2.1 Assistência e acompanhamento de parturiente 

Na antiguidade, as parturientes eram assistidas no parto por mulheres mais velhas, e 
com o decorrer dos anos, essas mulheres obtiveram habilidade prática, passando suas 
experiências às novas gerações. Até o século XIX a assistência ao parto no Brasil foi 
desenvolvida por essas mulheres, as parteiras, também conhecidas por aparadeiras ou 
comadres, já que era comum torná-las madrinhas dos filhos por elas partejados.  

Mas, a partir do século XIX surge a necessidade de hospitalização do parto para o 
aprendizado e treinamento de médicos a fim de prestarem assistência à mulher neste 
momento. Todavia, o corpo médico da época não conseguiu auxiliar um parto por falta de 
prática e conhecimento. 

Segundo Vieira apud Storti (2004, p. 7) 
A dificuldade principal para defender a hospitalização do parto surgiu a partir do 
momento em que foi identificada uma entidades nosológica de caráter epidêmico: a 
infecção puerperal. Este fator contribuiu para o elevado número de mortalidade 
materna que, em meados de 1850 atingia mais de 50% do total d partos realizados. 
Por volta de 1880, este número começa a mudar. A adoção de medidas higiênicas 
contribuiu para que os hospitais tivessem uma melhor aceitação na sociedade. A 
medicina necessitou de todo o século XIX para desenvolver as técnicas cirúrgicas e o 
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uso de anestésicos e ainda combater a infecção puerperal, para somente então 
efetivamente dominar esta prática.  
 

O cuidado oferecido à mulher durante o parto, passou a ser manipulado pelas mãos 
dos profissionais devidamente treinados. Portanto, o desenvolvimento da prática obstétrica 
como disciplina médica permitiu o deslocamento do corpo feminino das mãos das parteiras 
para as mãos dos médicos, caracterizando a medicalização do parto. Ocorreram alguns 
eventos na década de 80, no Brasil, os quais influenciaram uma reflexão sobre a assistência 
prestada às mulheres durante o parto, o quadro 1 abaixo resume, tais eventos. 
 

EVENTO PERIODO LOCAL RESUMO 

Conferência sobre 
Tecnologia Apropriada 
para o Nascimento 

1985 Fortaleza 
(Ceará) 

Os próprios médicos concluíram que se fazia necessário a 
introdução dos não-médicos no parto como estratégia para 
humanização da experiência do parto e nascimento. 

Encontro sobre 
Alojamento Conjunto 

Década 
de 80 

Brasília 
(Distrito 
Federal) 

Foram reunidos diferentes profissionais de saúde e áreas afins 
de se construir um documento para a orientação e 
implementação desde projeto nas maternidades, com o intuito 
de não separar mais os recém-nascidos das mães, 
considerando facilitar e favorecer aspecto referente ao 
aleitamento materno e formação de vínculo familiar. 

Prêmio Galba de 

Araújo 

1998 Ceará Um projeto pioneiro coordenado pelo obstetra José Galba de 
Araújo, defensor incansável do parto normal, sendo sempre 
lembrado por todos que defendem a humanização do parto e 
nascimento, tanto que em 1998 foi instituído pelo Ministério 
da Saúde o Prêmio Galba de Araújo com o propósito de 
revelar ao Brasil experiências inovadoras na gestão pública, 
privilegiando o acolhimento da mulher e seu acompanhante 
no momento do parto, compreendendo este momento único 
na vida de cada mulher. 

Quadro 1 - Eventos que influenciaram uma reflexão sobre a assistência prestada às mulheres durante o 
parto 

Fonte: Elaborado com base na pesquisa de Storti (2004). 
 

2.1.1 Direito ao acompanhante no Mundo  

Há no mundo todo um movimento em prol do acompanhante durante o parto e no pós-
parto, principalmente em se tratando do pai-acompanhante, pois está havendo um grande 
estímulo à participação efetiva dos homens pais nesse processo.Nos Estados Unidos, a 
inserção do pai na cena do parto, fruto de movimentos reivindicatórios feminista, é 
incentivada por profissionais de saúde em alguns hospitais. Em diversos países ocidentais, 
particularmente na América do Norte e na Europa, o pai é a única pessoa da rede de relações 
da mulher dando à luz que tem acesso à sala de parto. Por um lado, isso tem resultado em uma 
crescente participação do pai nesse evento.  

Em uma maternidade francesa que, em 1991, atendia principalmente mulheres de 
baixa renda, Fonseca (1997) observou a existência de confrontos entre as visões ‘tradicional’ 
e moderna nos ritos que circundam o parto. As equipes médicas haviam criado, desde a 
década de 1970, alguns ritos para marcar a participação dos pais no parto que incluía, entre 
outras coisas, a atribuição das tarefas de contar o cordão umbilical e dar o primeiro banho. 

Desde a conferência sobre Tecnologias apropriadas para o nascimento e parto, em 
1985, que a Organização Mundial de Saúde vem recomendando a presença do acompanhante 
durante o parto e o nascimento. Segundo World Health Organization (1985, p. 437): O bem-
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estar da nova mãe deve ser assegurado através do livre acesso, de um membro da família, de 
sua escolha, ao parto, nascimento e durante o período puerperal. Além disso, a equipe de 
saúde deve proporcionar-lhe apoio emocional.  

 

2.1.2 Direito ao acompanhante no Brasil  
 

Há uma discussão ampla no Brasil sobre o acompanhante no trabalho de parto, como 
fator indispensável e modificador para mudança de paradigma em busca de um atendimento 
humanizado para o binômio mãe-filho. O Ministério da Saúde no protocolo de assistência ao 
parto ressalta a necessidade da parturiente estar ao lado do acompanhante de sua escolha 
durante o processo de parturição. Desde a década de 90 existem no Brasil algumas evidências 
legais, que incentivam o acompanhamento das parturientes no parto. A seguir o quadro 2 
demonstra algumas evidências. 

 
ESTADO (ANO) DESCRIÇÃO DA LEI 
Rio de Janeiro  
(1998) 

Resolução da Secretaria Municipal de Saúde nº. 667,20 de Outubro de 1998, em seu Art. 1º 
garante a presença do acompanhante de escolha da parturiente durante o trabalho de parto. 

São Paulo  
(1999) 

Lei de nº. 10.241, de 17 de Março de 1999; Projeto de Lei no.546/97 que dispõe sobre o 
direito dos usuários dos serviços e das ações de saúde no Estado assegura que é direito do 
usuário ter um atendimento digno, atencioso e respeitoso, além de receber informações 
claras, objetivas e compreensíveis sobre os diagnósticos. Esta Lei assegura ainda em seu 
art. 2º, o direito sobre a integridade física, privacidade, individualidade e o respeito aos 
valores éticos e culturais do cliente, durante as consultas, internações e procedimentos e a 
presença do acompanhante nas consultas e internações e no momento do parto. 

Distrito Federal 
(2002) 

Lei no. 3.090, 9 de Dezembro de 2002, também assegura em seu Art. 1º: É  criada a 
modalidade de “Parto Solidário” com o objetivo de assegurar melhor assistência às 
parturientes nas instituições públicas e privadas de saúde no âmbito do Distrito Federal, esta 
modalidade é entendia como direito da parturiente de dispor de acompanhante durante o 
trabalho de parto. 

Santa Catarina 
(2002) 

Em Florianópolis, Lei nº. 12.133, de 12 de Março de 2002 (Santa Catarina, 2002) assegura 
em seu artigo 1º que os hospitais públicos ou conveniados do Sistema Único de Saúde 
(SUS) devem garantir o direito à presença do acompanhante no processo do parto: I - 
entende-se por processo do parto os períodos de admissão, pré-parto, parto e pós-parto 
imediato; II - a  cada gestante será garantido o direito à escolha de um acompanhante. 

Quadro 2 - Experiências de Legislação Brasileiras com relação ao direito do acompanhante 
Fonte: Elaborado com base na pesquisa de Storti (2004). 

 
 

Recentemente o Ministério da Saúde reconheceu o direito da gestante ao 
acompanhamento por pessoa de sua escolha durante o trabalho de parto. Nota-se que, se a 
escolha de acompanhante é livre, ainda se restringe o acompanhante, e seu acesso à mulher 
dando à luz ao período em que esta se encontra em trabalho de parto. 

Todavia, no Brasil, a grande maioria das maternidades públicas ou conveniadas ao 
Sistema Único de Saúde (SUS) ainda não permite a presença de acompanhante durante o 
parto e o nascimento. Conseqüentemente, as mulheres brasileiras, na sua maioria, dão à luz 
desacompanhada.  

Apenas as mães adolescentes contam, no país, com amparo legal nesse sentido no 
Estatuto da Criança e do Adolescente: O estabelecimento de atendimento à saúde deverá 
proporcionar condições de permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, 
nos casos de internação da criança ou adolescente. Opera-se aqui uma inversão, pois se atribui 
a um dos progenitores ou responsável. Perante a lei, pela menina ou adolescente dando à luz, 
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o direito de acompanhá-la no parto, enquanto que se nega o direito desta última de escolher 
quem pode melhor lhe prover suporte. 

Tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, como a legislação de São Paulo sobre 
direito do acompanhante, também restringe o direito de escolha da mulher ao definir por ela 
qual seria seu acompanhante apropriado: “são direitos dos usuários do serviço de saúde no 
Estado de São Paulo(...)ter a presença do pai nos exames pré-natais e no momento do 
parto”. 

 

2.2 Alojamento Conjunto 

O relacionamento obtido no binômio mãe-filho vêm sendo um dos assuntos de maior 
destaque nos últimos anos e tem despertado a atenção dos profissionais da área da Saúde, 
enfatiza-se a assistência integral ao Recém-nascido (RN), com vistas a resguardar suas 
necessidades afetivas, equilíbrio emocional e processo de socialização, situação tal que 
poderia ser concretizada através da prática do Alojamento Conjunto. 

 

2.2.1 Origem, Conceito e Objetivo do Alojamento Conjunto 

 
Gesell e llg apud Beretta et al. (2000, p. 59) afirmaram que a expressão Alojamento 

Conjunto (AC) traduzido do inglês “Rooming-in” foi primeiramente empregada no seu livro “ 
Infant and child in the culture of today”.Segundo Fontes apud Beretta (2000, p.59) o 
Alojamento Conjunto é: 

Um sistema em que o recém-nascido permanece ao lado da mãe desde o momento do 
parto até a alta da maternidade sendo um local de ensino e aprendizagem, em que 
sejam dadas orientações e que essas sejam checadas quando a mãe executa a tarefa de 
cuidar de seu filho. 

 

Os objetivos do sistema hospitalar Alojamento Conjunto são práticos, incisivos e 
consistentes, e, se enquadram dentro da filosofia de um Plano Nacional de Saúde que abriga 
áreas bem heterogêneas, particularmente quanto às necessidades básicas e as provisões de 
recursos. Tudo que se propor e se fizer no sentido de reduzir a morbi-mortalidade e as 
infecções hospitalares cruzadas terá repercussões positivas e em curto prazo no âmbito social 
e governamental. 

 

2.2.2 Uso do alojamento conjunto no Brasil 

 

No Brasil, as primeiras instalações de berçário surgiram em 1945 e, seguindo a 
tendência internacional, implantaram-se unidades de Alojamento Conjunto face às normas e 
recomendações das Organizações Governamentais, Científicas e Institucionais. As instalações 
dessas unidades tornaram-se obrigatórias em todos os hospitais e demais estabelecimentos, 
que realizavam atenção ao parto (BRASIL, 1991; CAMPOS et al., 1994). 

De acordo com a UNICEF apud Beretta (2000, p. 60), este sistema deve obedecer as 
seguintes normais: 
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1. O Alojamento Conjunto deve ser iniciado na sala de parto; 

2. A amamentação do recém-nascido deve ser praticada em regime de livre demanda, 
isto é, sem horários fixos; 

3. É contra-indicado o uso de bicos (chupetas, mamadeiras, e chucas); 

4. É contra-indicado o uso de água, solução glicosada, chá, fórmulas lácteas ou outros 
alimentos, exceto em caso clinicamente indicados como recém-nascido internados nas 
Unidades Neonatais ou em casos de mães portadoras do vírus HIV; 

5. A Puérpera deve ser continuamente apoiada e informada, durante sua internação, 
sobre       aspectos relacionados ao aleitamento materno; 

6. O aleitamento cruzado está contra indicado; 

7. É proibida a distribuição de bicos, mamadeiras, propagandas e amostras de substitutos 
do leite materno; 

8. Os horários de visita para os pais devem ser flexíveis e com a maior duração possível; 

9. Destinar local para permanência da mãe nutriz durante o período de internação do seu 
filho, de preferência próximo ao setor de Neonatologia; 

10. No momento da alta, a mãe deve ser orientada sobre a importância da manutenção 
da amamentação e encaminhada ao Centro de Saúde mais próximo de sua residência, 
para acompanhamento precoce nos primeiros 15 dias, levando o Cartão da Criança 
devidamente preenchido; 

11. Estimular a participação de grupos comunitários de apoio ao aleitamento materno 
dentro das unidades de Saúde; 

 

2.2.3 Vantagem do uso alojamento conjunto 

Para Zampiri e Oliveira apud Beretta (200, p. 61) 

o Alojamento Conjunto é primordial para o pleno desenvolvimento emocional e 
psíquico da criança, devido a maior aproximação do recém nascido com a sua mãe, 
que lhe dá carinho e segurança, além de reduzir a desnutrição infantil e a mortalidade 
neonatal, visto que permite e facilita o aleitamento materno. 

É importante ressaltar que a adoção do Alojamento Conjunto não representa de forma 
alguma a extinção do berçário, pois este sempre será necessário para prestar assistência aos 
recém-nascidos que apresentem riscos na sua adaptação à vida extra-uterina, aos que tenham 
condições patológicas e para aqueles cujas mães não lhe possam prestar cuidados. Tampouco 
é um método de assistência utilizado para economizar pessoal de enfermagem, pois tem um 
alto conteúdo educativo e deve ser considerado prioritário.  

O Alojamento Conjunto é visto como um ambiente que fornece maior segurança à 
todas as parturientes que procuram a maternidade e possam ter seu filho com tranqüilidade.O 
quadro 3 mostra as vantagens que favorecem o hospital, o binômio mãe-filho, o pai e parentes 
quanto à adoção do alojamento conjunto: 

 
FAVORECIDO VANTAGENS 
Hospital • Diminui o risco de infecção hospitalar;  

• Possibilita melhor utilização das unidades de risco; 
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• Reduz a incidência do abandono; 
• Melhora o desempenho social da instituição; 
• Fornecer a integração das equipes obstétricas e pediátrica nos diferentes níveis; 
• Possibilita maior rotatividade dos leitos em função da diminuição de complicações 

para o RN e, portanto, alta precoce. 
Equipe • Permite o treinamento da equipe de saúde para o atendimento das necessidades do 

binômio mãe-filho; 
• Favorece o conhecimento da superioridade do conceito de saúde familiar, sobre os 

cuidados individuais.  
Parturientes • Favorece o relacionamento mãe-filho; 

• Proporciona satisfação, tranqüilidade, confiança pessoal; 
• Incentiva a lactação e a amamentação; 
• Possibilita o conhecimento das necessidades do recém-nascido; 
• Permite o aprendizado de cuidados pessoais e do RN; 
• Permite troca de experiências com outras mães.  

Recém-nascidos  • Satisfaz suas necessidades físicas e emocionais;. 
• Facilita a amamentação; 
• Diminui as infecções.   

Pai e Parentes •  Reforça a unidade familiar; 
• Possibilita o aprendizado de cuidados a serem oferecidos à mãe e à criança.  

Quadro 3 – Vantagens do alojamento conjunto 
Fonte: Adaptado de Martins Filho  et al (1983). Alojamento conjunto: normas de padronização da disciplina de neonatologia do 

Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências médicas da UNICAMP. 

 
3 Metodologia 
 

Esta seção apresenta os procedimentos metodológicos adotados durante a pesquisa. 
Nesta etapa, foram definidos o método, a estratégia de pesquisa e os procedimentos para a 
análise dos dados. Para que os objetivos fossem alcançados, optou-se pela pesquisa qualitativa 
e descritiva, que permite aprender a percepção do sujeito (no caso, mães acompanhantes), a 
respeito do fenômeno em apreço.  

O presente estudo foi realizado na Maternidade Professor Bandeira Filho, situada no 
bairro de Afogados na cidade do Recife, Pernambuco, a qual é mantida com recursos da 
Prefeitura do Recife e do Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente com base no Ministério 
da Saúde, esta instituição de saúde possui 31 leitos destinados ao atendimento às puérperas no 
alojamento conjunto. Sendo 4 (quatro) leitos de pré-parto, que ocasionalmente são ocupados 
por puérperas e seus recém-nascidos. Há também 8 (oito) leitos para mães que estão de alta 
hospitalar acompanhando os recém-nascido em tratamento clínico.  

A pesquisa trabalhada neste artigo foi do tipo exploratória e descritiva, de caráter 
misto: qualitativo e quantitativo. Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de 
proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Para Cooper e 
Schindler (2003, p.131), os objetivos da exploração podem ser atingidos com diferentes 
técnicas. Tanto as técnicas qualitativas como as quantitativas são aplicáveis embora a 
exploração se baseie mais nas técnicas qualitativas. 

Para este trabalho, a estratégia de pesquisa adotada foi o estudo de caso. (Yin, 2001, p. 
51) define estudo de caso como uma investigação empírica que pesquisa um evento 
contemporâneo no seu contexto real, vivenciando uma situação tecnicamente única, em que a 
base do estudo se dá mediante várias fontes de evidências e favorecendo a validação pela 
triangulação dos dados. 
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A fim de dá inicio a pesquisa de campo foi necessária definir a forma como seriam 
coletados os dados, portanto, para este estudo, a entrevista se destacou como escolha principal 
por ser um instrumento de coleta, cujo principal valor está na profundidade das informações e 
nos detalhes que podemos obter (COOPER E SCHINDLER, 2003). Optou-se pela versão 
semi-estruturada da entrevista por permitir a exploração de uma série de informações 
suplementares, diferentemente do que ocorreria numa entrevista estruturada. 

Coleta de dados através de entrevistas apresenta várias vantagens. Segundo Selltiz, 
Wrightsman e Cook (1987, p.19):  

 
A entrevista é mais apropriada do que o questionário por revelar informações que 
são tanto complexas como emocionalmente carregadas por favorecer o 
aparecimento de sentimentos subjacentes a uma opinião expressa. 

 
Ainda segundo Selltiz, Wrightsman e Cook (1987, p.19):  
 

Outra grande vantagem da entrevista é sua grande capacidade para corrigir enganos 
dos informantes. Em um questionário, se o sujeito interpreta erroneamente uma 
questão ou registra sua resposta de maneira desconcertante, normalmente há pouco 
a ser feito para mediar a situação. Em uma entrevista, há a possibilidade de se 
ajudar no esclarecimento da questão antes que as respostas a elas sejam registradas. 

 

O instrumento de coleta de dados foi pré-testado mediante o contato direto. Durante o 
processo de validação do instrumento de coleta de dados verificou-se a necessidade de fazer 
adições do tipo “por que” nas perguntas do tipo sim ou não. Cumpridas todas as exigências 
necessárias para inserção no campo de pesquisa, deu-se início à coleta de dados através de 
entrevistas. As aplicações desses roteiros de entrevistas têm como finalidade entrevistar dois 
grupos de sujeitos na maternidade Bandeira Filho: profissionais de enfermagem e 
acompanhantes.  

Para atingir os objetivos propostos nesta pesquisa foram utilizados o método de análise 
de dados descritiva, para tal contou o com auxilio do aplicativo estatístico SPSS para 
Windows versão 10.0. Na análise descritiva, cada variável é estudada isoladamente, ou seja, 
ocorre uma descrição das diversas variáveis estudadas.  
 
4 Resultados Do Estudo Empírico 

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos através do estudo empírico, que 
foram fruto de entrevistas diretas com 14 profissionais de enfermagem e 35 acompanhantes na 
maternidade Professor Bandeira Filho. 
 

4.1 Percepção dos profissionais de enfermagem sobre a necessidade do acompanhante 

Esta seção do artigo apresenta os resultados obtidos juntamente com os profissionais 
de enfermagem que trabalha no ambiente de alojamento conjunto. Durante o estudo de campo 
buscou-se conhecer a percepção das enfermeiras com relação à necessidade do acompanhante 
para o binômio mãe-filho. Com base nas entrevistas, tem-se que 64% dos profissionais de 
enfermagem percebem a presença do acompanhante como um fator necessário (Vide gráfico 
1). 
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Percepção das enfermeiras com 
relação a necessidade do 

acompanhante para o binômio
 mãe-filho

Necessária 
64%(9)

Muito 
necessária 

36%(5)

 
Gráfico 1 - Percepção das enfermeiras com relação a necessidade do acompanhante para o binômio mãe-

filho. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2006. 

 
Quando se indagou sobre a opinião dos profissionais de enfermagem quanto ao fato do 

pai ser um dos acompanhantes, obteve-se que 64% dos entrevistados concordam, ou seja, 9 
profissionais, porém 7 dos profissionais entrevistados que concordam o fazem com restrições. 
Das 7 profissionais de enfermagem que vêem a participação do pai como positiva, apontaram 
como restrição a necessidade de uma estrutura física que garanta a privacidade das pacientes, 
sendo que 1 (uma) das profissionais também levantou o fato da preparação dos profissionais 
de enfermagem para o trabalho com homens no alojamento conjunto como outra restrição ao 
pai ser um dos acompanhantes. 

 
4.2 Resultados obtidos com as acompanhantes  

Esta seção do artigo apresenta os resultados obtidos juntamente com 35 
acompanhantes de pacientes no alojamento em leito de alojamento conjunto na maternidade 
Bandeira Filho. A maior parte das acompanhantes entrevistadas possui idade entre 30 e 54 
anos, representando 57,1% do total das entrevistadas.  

Com base no gráfico 3, nota-se que pouco mais da metade das parturientes são 
acompanhadas por suas mães, seguidas pelas cunhadas (17%) e irmãs. Todavia, chamou a 
atenção o fato de 9% das parturientes entrevistadas serem acompanhadas por não parentes 
(vizinhas e amigas); tal fato ocorre talvez pelo fator conhecido por êxito rural, onde muitas 
mulheres jovens migram para as grandes cidades em busca de melhores condições de trabalho 
e acabam ficando e constituído família, passando a contar na hora do nascimento do seu filho, 
do acompanhamento de pessoas sem grau de parentesco, tais como: amigas e vizinhas.  

Segundo Hotimsky e Alvarenga (2002, p.466):  
A inserção da amiga na cena de parto também parece explicar nesse evento uma das 
mudanças nos padrões de sociabilidade, mais geral, que caracteriza a migração do 
meio rural para o meio urbano-industrial. No meio urbano, como se sabe, as redes de 
relações sociais vão se diversificando e novas formas de sociabilidade, que não 
aquelas associadas às relações de parentesco, vizinhança e compadrio, vão ganhando 
importância. A opção por buscar o suporte emocional da amiga, particularmente para 
mulheres das camadas populares – entre as quais o primeiro parto pode representar 
uma mudança de status importante no curso vital – é nesse sentido, uma 
demonstração da importância que essa categoria social vem adquirido junto a 
mulheres dessa origem social. 
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Vínculo da acompanhante com a 
parturiente

Prima 3%(1) Mãe 
54%(9)

Irmã 11%(4)
Amiga 3%(1)

Vizinha 6%(2)

Cunhada
 17%(6)

Tia 3%(1)

Sogra 3%(1)

 
Gráfico 2 - Vínculo da acompanhante com a parturiente 

Fonte: Pesquisa de campo, 2006. 

 
A amostra das acompanhantes pesquisadas na maternidade Bandeira Filho foi unânime 

em afirmar que há a necessidade de se ter um acompanhante para cada binômio mãe-filho. 
Mais da metade das acompanhantes afirmou que é muito importante a participação de uma 
acompanhante no alojamento conjunto no cuidado com o binômio mãe-filho (vide gráfico 3).  

 

Percepção das acompanhantes sobre a 
necessidade de ter um acompanhante 

para cada binônio mãe-filho

Muito 
Necessária

51%(18)

Necessária 
49% (17)

 
Gráfico 3 - Percepção das acompanhantes sobre a necessidade de ter um acompanhante para cada 

binômio mãe – filho. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2006. 

5 Considerações Finais 
 

Com base nos achados da pesquisa verificou-se que pouco mais da metade das 
parturientes são acompanhadas por suas mães, seguidas pelas cunhadas (17%) e irmãs. 
Todavia, chamou a atenção o fato de 9% das parturientes entrevistadas serem acompanhadas 
por não parentes (vizinhas e amigas). Segundo Hotimsky e Alvarenga (2002, p.466): A 
inserção da amiga na cena de parto também parece explicar nesse evento uma das mudanças 
nos padrões de sociabilidade, mais geral, que caracteriza a migração do meio rural para o 
meio urbano-industrial.  

O importante ressaltar que com base nas entrevistas realizadas com as profissionais de 
enfermagem, tem-se que 64% destes profissionais percebem a presença do acompanhante 
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como um fator necessário. Além disso, das 7 profissionais de enfermagem que vêem a 
participação do pai como acompanhante positiva, apontaram como restrição a necessidade de 
uma estrutura física que garanta a privacidade das pacientes, sendo que 1 (uma) das 
profissionais também levantou o fato da preparação dos profissionais de enfermagem para o 
trabalho com homens no alojamento conjunto como outra restrição ao pai ser um dos 
acompanhantes.Em suma, este estudo constatou que o papel do acompanhante é fundamental 
no processo assistência à parturientepós-parto, mesmo com todas as limitações apresentadas 
pelos entrevistados.  
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