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O período gravídico é um momento de grandes mudanças na vida das mulheres e de 

toda a família que surge acompanhado de diversas mudanças na vida das gestantes 

como em toda a família. O período parturitivo é, sem dúvida, um momento único para a 

mulher, além de ser uma ocasião que traz muitos anseios, medos e expectativas, geradas 

pela espera do momento do parto e nascimento, evidenciando-se a necessidade de 

realização deestudos que possibilitem analisar o tipo de assistência prestada a essas 

mulheres e analisar como a assistência no pré-natal interfere no tipo de escolha de parto 

pelas mesmas. Assim, essa pesquisa teve como objetivo geral: Conhecer as vivências 

das puérperas durante o parto correlacionando-as com as orientações recebidas no pré-

natal. Como objetivos específicos têm-se: Traçar o perfil sociodemográfico das 

puérperas; verificar as informações recebidas durante o pré-natal tem correspondido às 

vivências das puérperas no parto; averiguar se houve vinculação das gestantes nas 

maternidades durante o pré-natal; verificar aspectos relacionados às etapas do parto e 

puerpério e identificar os fatores que contribuíram para a escolha do tipo de parto. 

Diante da amplitude do tema, será realizada uma pesquisa de natureza exploratória, 

descritiva, com abordagem qualitativa, ao qual acontecerá em uma maternidade pública 

localizada no estado da Bahia e terá como participantes do estudo puérperas que 

vivenciaram a experiência do parto e que foram atendidas na maternidade. Pesquisa 

submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa. A coleta de dados ocorreu através de uma 

entrevista estruturada, de forma individual com cada participante, sendo realizadas no 

alojamento conjunto e/ou enfermarias da maternidade em questão, por considerar um 

ambiente mais apropriado. Após a coleta dos dados, houve leitura flutuante do material, 

com posterior seleção e categorização dos dados de acordo com o tema e estruturada a 

partir do método de Minayo. Sendo assim, espera se com esse estudo evidenciar como 

tem sido as experiências das puérperas quanto a escolha do tipo de parto bem como tem 

sido a autonomia das parturientes durante o trabalho de parto e parto. 
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