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50. O PARTO E SUA EXPERIÊNCIA: VIVÊNCIA DAS MULHERE S DO 
HOSPITAL E MATERNIDADE LEONOR MENDES DE BARROS 
 
Pereira da Silva LCF; Pestana SAC; Benittes DM; BORGES ICR 
 
Introdução: Humanização na gestação inclui o respeito a individualidade da mulher, 
oportunizando-lhe conhecimento que lhe dê autonomia e segurança para melhor atender 
suas expectativas. Nesse contexto, o atual modelo da assistência obstétrica é medicalizado, 
instrumentalizado e intervencionista, estando associado ao uso excessivo da tecnologia 
dura em detrimento das ações de saúde de nível primário. Dessa forma, o processo de 
gestação passou a ser visto como catalisador de angústia e sofrimento para as mulheres, 
simbolizado pelo risco e dor. Objetivo: Compreender a experiência de parto de mulheres 
atendidas em um hospital público da cidade de São Paulo. Metodologia: Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa, com foco etnográfico. Foi realizada com puérperas que tiveram seus 
partos no Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Barros, localizado no município de 
São Paulo, no período de abril a junho de 2010. Resultados: A idade das colaboradoras 
variou de 14 a 37 anos, sendo que 21% estavam entre 14 e 16 anos. Metade estavam na 
segunda gestação, enquanto 36% eram primigestas. As consultas de pré-natal oscilaram 
entre cinco a oito, a maioria com mais de sete, todas em Unidades Básicas de Saúde. Em 
relação ao parto, dez mulheres tiveram parto normal e quatro cesáreas. Com relação a 
análise qualitativa, as entrevistas tiveram como resultado as seguintes categorias temáticas, 
que demonstram a experiência vivenciada por essas mulheres. Foram elas: medo do parto, 
atendimento durante o parto, o acompanhante, a hora do parto e a chegada do bebê. 
Conclusão: Pode-se perceber o perfil jovem das mulheres entrevistadas, todas tendo 
realizado pré-natal. A fragilidade e medo permeiam a vivência do parto, sua preocupação 
com a assistência que irá receber da equipe que a assiste durante o parto e no período de 
sua permanência no hospital, a importância do acompanhante e a preocupação com a 
chegada de um bebê saudável. 


