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Objetivo
O objetivo deste estudo é caracterizar os
dados sociodemográficos das gestantes
primíparas usuárias do Hospital Geral de
Caxias do Sul/RS (HGCS), bem como
identificar se o desejo do tipo de parto
manifestado coincide com o realizado.

Metodologia
Foi realizada uma pesquisa com 22 gestantes
internadas no Centro Obstétrico do HGCS, em
trabalho de parto ativo. Na admissão da
paciente
foram
coletados
dados
sociodemográficos e a respeito da gestação,
bem como se identificou o tipo de parto
idealizado. Após o nascimento do concepto,
as mulheres foram novamente entrevistadas
sobre o tipo de parto realizado. A estratégia de
ação consistiu em analisar como se
constituem esses grupos, verificando se a
intenção do tipo de parto referido pela
gestante se mantém após o nascimento de
seu filho.

Resultados
As 20 gestantes selecionadas chegaram ao
HGCS em trabalho de parto ativo. Das 18
mulheres que idealizaram o parto vaginal, 14
o realizaram, sendo que 4 foram submetidas
à cesárea por indicação obstétrica. As 2
gestantes que idealizaram o parto cesáreo, 1
evoluiu para parto vaginal e a outra foi
submetida à cesárea (Figura1).

Figura 1. Análise do tipo de parto desejado e realizado. 20
gestantes foram avaliadas: 18 idealizavam parto vaginal e 2
parto cesárea.

Discussão
As entrevistadas privilegiam a recuperação mais
rápida como um benefício do parto vaginal
mesmo ressaltando as dores durante o trabalho
de parto. A dor é o elemento que mais
negativamente interfere na vivência do parto. O
desejo do parto cesáreo se dá pelo medo da dor
e de não conseguir parir. Realização do parto via
abdominal mesmo que não idealizado pela
gestante é visto como positivo pois cessam a
dor e a angústia da parturiente.

Considerações Finais
O tipo de parto idealizado coincidiu com o
realizado em 75% dos casos. Verificou-se que
as mulheres primíparas mantiveram o desejo do
parto idealizado após a sua realização.
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