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O empoderamento da parturiente sobre o parto tem como princípio a autonomia e o direito de 

escolha de como e aonde a mulher quer parir, trazendo consigo uma série de benefícios como 

o fortalecimento do vínculo mãe e filho, e a diminuição de intervenções desnecessária. 

Contudo, a falta de preparação da mulher durante o pré-natal dificulta o protagonismo desta 

mulher em relação às fases do trabalho de parto e parto, dificultando a percepção dos seus 

direitos. Neste sentido, o presente estudo traz como objetivo geral analisar a influência das 

informações recebidas no Pré-Natal em relação ao processo de parturição em uma 

maternidade do Recôncavo da Bahia. E os específicos contemplarão: traçar o perfil 

sóciodemográfico das puérperas; elencar as orientações que as puérperas obtiveram no 

período gestacional sobre trabalho de parto e parto; identificar aspectos relacionados ao 

conhecimento das puérperas sobre os seus direitos no período gravídico-puerperal e conhecer 

a percepção e experiências relacionadas ao parto natural. Para alcançar as metas desse estudo, 

diante da amplitude do tema, optou-se pela pesquisa de natureza descritiva, com abordagem 

qualitativa em que terá como participantes do estudo puérperas no pós-parto. Este estudo será 

realizado em uma maternidade do Recôncavo da Bahia. Para coleta de dados, será utilizada a 

entrevista semiestruturada. Por fim, os dados serão organizados e transcritos de forma 

sistemática e analisados a partir da técnica de análise de conteúdo segundo Minayo, em que se 

fez: pré-exploração do material e de leituras flutuantes, além de inferência na análise de 

conteúdo. Por meio do presente estudo, espera-se contribuir de forma positiva para o 

empoderamento de mulheres durante o processo parturitivo, assim como, sensibilização dos 

profissionais prenatalistas para atuarem no fortalecimento de ações e informações frente ao 

preparo do parto no período gestacional. 
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