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O parto é um momento único para cada mulher que o vivencia, considerado um momento 

inesquecível na vida das mulheres por se tratar de uma união de acontecimentos fisiológicos, 

emocionais, assistenciais e sociais que permitem o surgimento de um novo ser. Na assistência 

ao parto, a mulher deve receber amparo e segurança, a fim de diminuir seus medos e anseios. 

Existem aspectos relacionados à assistência ao parto que ainda precisam ser discutidos, 

principalmente no que tange ao modelo de assistência ao parto no Brasil, caracterizado por 

excesso de intervenção desnecessária. Dessa forma, o estudo tem como objetivo geral analisar 

as experiências das mulheres de um Município do Recôncavo Baiano no processo de 

parturição. Os objetivos específicos que irão nortear o estudo são: traçar o perfil sócio 

demográfico das mulheres; verificar como ocorreu a participação da mulher na escolha do 

tipo de parto a que foram submetidas; conhecer as crenças e outros fatores culturais que 

podem ter influenciado na escolha do tipo de parto; descrever a assistência prestada às 

mulheres no trabalho de parto e parto. Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem 

qualitativa. Este estudo será realizado em uma Unidade de Saúde da Família, em que os 

participantes da pesquisa serão as mulheres que já vivenciaram o parto. Para coleta de dados 

será aplicada uma entrevista semiestruturada com um roteiro de aproximadamente oito 

questões que serão previamentes agendadas. A coleta de dados será efetuada nas Unidades, 

após aprovação do comitê de ética em pesquisa e aceitação dos participantes da pesquisa. 

Posteriormente ao coletar os dados será analisado os resultados usando como método a análise 

de conteúdo de Minayo que contempla três fases: Pré-Análise, Exploração do Material ou 

Codificação e Tratamento dos Resultados Obtidos. Espera-se com este estudo conhecer as 

experiências das mulheres no seu processo parturitivo e refletir sobre a assistência prestada no 

intuito de oportunizar a qualificação de profissionais e estudantes da área de saúde como 

também aproximação e diálogo. 
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