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geometria, mas ética. Não estamos atrás da resposta, mas apenas de como fazer a 

pergunta...” 
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RESUMO 
 

MOREIRA TM. Efeito das mensagens curtas de texto (mHealth) sobre fatores 
relacionados à atenção ao parto e nascimento: análise secundária de um ensaio 
aleatorizado por conglomerados[dissertação]. Ribeirão Preto: Universidade de São 
Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto; 2018.  
 

Introdução: Um dos objetivos mundiais para a melhoria da qualidade de vida da 

população é a redução da mortalidade materna. Visto que esta expressa não só 

contextos relacionados à saúde, mas também, epidemiológico, social e econômico. 

Uma maneira de promover mudança nas taxas de mortalidade materna é por meio 

do enfrentamento de barreiras para a melhoria do cuidado obstétrico. Países que já 

superaram a falta de serviços e de acesso à assistência obstétrica enfrentam 

problemas relacionados à qualidade da atenção ao parto e nascimento. Como por 

exemplo, danos a saúde materna e neonatal decorrentes de intervenções 

desnecessárias ou até desaconselhadas. A utilização da tecnologia móvel por meio 

de mensagens enviadas às gestantes tem se mostrado eficaz, com melhorias no 

cuidado durante o pré-natal e pós-parto. Esta dissertação foi desenvolvida por 

acreditar que o uso de mensagens enviadas às gestantes no pré-natal poderia 

modificar fatores relacionados à assistência ao parto. Objetivo: Avaliar se 

mensagens enviadas por celular às gestantes produz efeito sobre a satisfação das 

mulheres com o atendimento ao parto, sobre o uso de boas práticas no parto e 

sobre a percepção delas sobre a ocorrência de abuso, desrespeito e/ou maus-tratos 

durante o parto. Métodos: Esta é uma análise secundária de um ensaio aleatorizado 

por conglomerados em 20 unidades básicas de saúde (UBS) com maior número de 

seguimento pré-natal. As 20 UBS foram aleatorizadas (1:1) de forma balanceada, 

por meio de um software, formando um grupo Intervenção e um Controle, com dez 

UBS cada. Do grupo Intervenção origina o grupo que efetivamente recebeu a 

intervenção (grupo PRENACEL). A intervenção compreendeu o oferecimento de um 

pacote de mensagens enviadas para o celular das gestantes como um complemento 

ao pré-natal padrão da rede pública. Participaram do estudo mulheres com 18 anos 

ou mais, com até 20 semanas de gestação, que estavam em seguimento pré-natal 

nas UBS selecionadas. A coleta de dados foi realizada em quatro maternidades, e 

para o presente estudo, foram avaliadas mulheres que tiveram partos por via vaginal 

e sem gestações de alto risco. Os desfechos avaliados foram: a satisfação das 



 
 
 

 
 

mulheres com o atendimento ao parto; o uso de boas práticas na assistência ao 

parto e a percepção das mulheres sobre a ocorrência de abuso, desrespeito e/ou 

maus-tratos. Resultados: Esta pesquisa foi composta por 241 mulheres no grupo 

Controle e 427 no grupo Intervenção, sendo 63 pertencentes ao grupo PRENACEL. 

Não houve diferença estatística entre os grupos em relação à satisfação ou uso de 

boas práticas. Nem sobre a percepção das mulheres sobre a ocorrência de abuso, 

desrespeito e/ou maus-tratos durante o parto. Encontramos alta satisfação das 

mulheres com o atendimento e alta frequência de uso de boas práticas durante o 

parto comparado ao cenário nacional. Já a percepção delas sobre ocorrência de 

abuso, desrespeito e/ou maus-tratos foi baixa. Conclusão: O uso de mensagens 

enviadas a gestantes no pré-natal não demonstrou efeito sobre os desfechos 

avaliados. 

 

Palavras-chave: Mensagem de Texto. Parto. Pesquisa sobre Serviços de Saúde. 

Satisfação do Paciente. 

  



 
 
 

 
 

ABSTRACT 

 

MOREIRA TM Effect of short text messages (mHealth) on factors related to attention 
to childbirth and birth: secondary analysis of a randomized cluster trial [dissertation]. 
Ribeirão Preto: University of São Paulo, College of Medicine of Ribeirão Preto; 2018. 
 

Introduction: One of the world's goals for improving the population's quality of life is 

to reduce maternal mortality. This is because it expresses not only contexts related to 

health, but also epidemiological, social and economic. A way to promote change in 

maternal mortality rates it is by facing barriers to improve obstetric care. Countries 

that have overcome the lack of services and access to obstetric care face problems 

related to the quality of childbirth care. As for example, damage to maternal and 

neonatal health still occurs from unnecessary or non-advisable interventions. The 

use of mobile technology through messages sent to pregnant women has been 

shown to be effective, with improvements in antenatal and postpartum care. 

Objective: To evaluate whether messages sent by cell phones to pregnant women 

have an effect on women's satisfaction with delivery, on the use of good practices 

during childbirth and on their perception of abuse, disrespect and / or mistreatment 

during the delivery. Methods: This is a secondary analysis of a cluster-randomized 

trial in 20 Primary Health Care Units (PHCU) with a higher number of prenatal follow-

up. The 20 PHCU were randomized (1:1) in a balanced manner, using software, 

forming an Intervention and a Control group, with ten UBS each. From the 

Intervention group, the group that actually received the intervention (PRENACEL 

group). The intervention included the provision of a package of messages sent to the 

pregnant women's cell phone as a complement to the prenatal standard of the public 

network. Participants were women 18 years of age or older, up to 20 weeks of 

gestation, who were undergoing prenatal follow-up at selected PHCU. Data were 

collected in four maternity hospitals, and for the present study, women who had 

deliveries vaginally and without high-risk pregnancies were evaluated. The outcomes 

evaluated were: the satisfaction of women with delivery; the use of good practices in 

childbirth care and women's perception of abuse, disrespect and / or mistreatment. 

Results: This study was composed of 241 women in the Control group and 427 in 

the Intervention group, of which 63 belonged to the PRENACEL group. There was no 

statistical difference between groups regarding satisfaction or use of good practices. 

Neither about the perception of women about the occurrence of abuse, disrespect 



 
 
 

 
 

and / or mistreatment during childbirth. We found high satisfaction of women with the 

attendance and high frequency of use of good practices during childbirth compared 

to the national scenario. Their perception of abuse, disrespect and / or mistreatment 

was low. Conclusion: The use of messages sent to pregnant women during prenatal 

care did not show any effect on the outcomes evaluated. 

 

Key words: Text Messaging. Parturition. Health Services Research. Patient 

Satisfaction. 
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1. Introdução 

 

 

A agenda mundial reúne 169 metas de desenvolvimento sustentável, 

agrupadas em 17 objetivos que visam melhorar indicadores sociais, epidemiológicos 

e de saúde do mundo inteiro. Essa agenda ficou conhecida como Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), com proposta de alcance das metas até 2030. 

O terceiro ODS envolve questões referentes à saúde, incluindo metas específicas 

relacionadas à saúde materna. Isto é, redução da razão de mortalidade materna 

global para menos de 70 mortes por 100 mil nascidos vivos. Propõe também 

assegurar acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, a 

informação e a educação, integrando a saúde reprodutiva em estratégias e 

programas nacionais 1. 

A mortalidade materna é um indicador epidemiológico e social que reflete a 

qualidade da assistência obstétrica ofertada no contexto de um sistema de saúde. 

Mas, além disso, expressa a situação de autonomia e empoderamento das mulheres 

na sociedade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (UNICEF): 

 

A mortalidade materna representa um indicador do status da mulher, seu 
acesso à assistência à saúde e a adequação do sistema de assistência à 
saúde em responder às suas necessidades. É preciso, portanto, ter 
informações sobre níveis e tendências da mortalidade materna, não 
somente pelo que ela estima sobre os riscos na gravidez e no parto, mas 
também pelo que significa sobre a saúde, em geral, da mulher e, por 
extensão, seu status social e econômico 2, p.2. 

 

A passagem de uma realidade de alta mortalidade materna para baixa 

mortalidade materna é descrita pelo modelo teórico de transição obstétrica, adotado 

pela OMS. Esta transição obstétrica ocorre de forma secular, passando de um 

padrão com predomínio de mortes por causas obstétricas diretas para um padrão 
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crescente de mortes por causas obstétricas indiretas 3. Na Figura 1 descreve-se o 

fenômeno da transição obstétrica por meio de cinco estágios baseados na razão de 

mortalidade materna e outras características relevantes 4. 

 

Figura 1 - Esquema da transição obstétrica. 

 

O desenvolvimento socioeconômico de um país o direciona rumo ao quinto 

estágio da transição obstétrica. O que soluciona questões relacionadas ao acesso a 

serviços de saúde e a falta de assistência obstétrica. Em contrapartida, o 

desenvolvimento socioeconômico está associado com um padrão de 

institucionalização da assistência. Promovendo a modificação da história natural da 

gravidez e do parto, aumentando as taxas de intervenções e excesso de 

medicalização 3,4. O modelo intervencionista realizado no ensino e na prática 

obstétrica reforça o distanciamento entre a prática e as evidências científicas, e 

oportuniza a normalização dos abusos ao corpo feminino 5. Esta conjuntura favorece 

um cuidado potencialmente danoso, com frequência associado à violação de direitos 

5,6. Fundamentado por esta perspectiva surge o termo violência obstétrica, sendo a 

Venezuela precursora a tipifica-lo por meio da Lei Orgânica sobre o Direito das 

Mulheres a uma Vida Livre da Violência, descrevendo-o como: 

 

A apropriação do corpo e processo reprodutivo das mulheres por 
profissionais de saúde, através do tratamento desumanizado, abuso de 
medicalização e patologização dos processos naturais, causando a perda 
da autonomia e capacidade de decidir livremente sobre seus corpos e 

sexualidade, impactando negativamente na vida das mulheres 7, p.8.  
 

A OMS emitiu em 2018 novas diretrizes para estabelecer padrões de 

atendimento globais para mulheres grávidas saudáveis e reduzir intervenções 
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médicas desnecessárias. Uma das recomendações a ser seguida é a atenção ao 

parto e nascimento de baixo risco por profissionais não médicos 8. Uma revisão 

sistemática compara o modelo de assistência obstétrica contínua liderado por 

obstetrizes com modelos de assistência realizada por profissionais médicos. As 

gestantes atendidas por obstetrizes tiveram menor probabilidade de sofrer 

intervenções e maior probabilidade de sentirem satisfeitas com os cuidados 

recebidos 9. 

No Brasil, país que vem se aproximado dos estágios finais da transição 

obstétrica 10, o parto é predominantemente hospitalar e a assistência centrada no 

profissional médico. Apenas 15% dos nascimentos foram assistidos por enfermeiras 

e obstetrizes 11. A medicalização e a violência estrutural constituem uma ameaça à 

qualidade e resultados de saúde.  A pesquisa Nascer no Brasil foi um inquérito sobre 

parto e nascimento realizado em 2011/2012, composto por mais de 23 mil mulheres 

11,12. Esta pesquisa indicou um desalinho entre o cuidado ofertado às mulheres em 

trabalho de parto e parto, e as recomendações da OMS 8. Demonstrou que condutas 

desaconselhadas ou de uso em situações limitadas, como a Manobra de Kristeller e 

a posição de litotomia são frequentes no país 12. 

 O Ministério da Saúde (MS) preconiza a realização de boas práticas para o 

aprimoramento da qualidade da assistência ao parto e nascimento 13-18. Boas 

práticas são condutas baseadas em evidências científicas demonstradamente úteis 

e benéficas para as mulheres e seus bebês 8. Apesar da normatização, das 

instruções ministeriais e das recomendações mundiais, ainda existem dificuldades 

para desimplementar antigas condutas e assegurar o uso de boas práticas. 

 O acesso à informação e a educação em saúde para usuárias podem ser 

pontos consideráveis para a melhoria na qualidade da atenção ao parto e efetivação 

dos direitos das mulheres. A educação em saúde caracteriza-se pelo processo 

educativo por meio do diálogo bidirecional entre o profissional de saúde e a 

comunidade 19. A autonomia do individuo é estimulada e respeitada no cuidado de 

sua própria saúde e incentivada sua participação ativa no controle social do sistema 

de saúde do qual é usuário 20.  A educação em saúde possibilita a usuária apropriar-

se do conhecimento em saúde com base em evidências científicas. Essa 

apropriação do saber pode proporcionar a usuária maior percepção sobre as 
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condições que circundam a atenção ao parto e nascimento dentro dos serviços de 

saúde. 

Com o objetivo de melhorar o cuidado em saúde uma nova estratégia, 

(mHealth - mobile health) amplia o acesso a informação à usuários do serviço de 

saúde. Esta estratégia utiliza a tecnologia móvel com mensagens curtas de texto 

(SMS – short message service) como ferramenta para levar a informação 21-28. O 

programa Mobile Alliance for Maternal Action (MAMA) utilizou SMS para educação 

em saúde de gestantes. Este programa foi implementado em vários países, obtendo 

um aumento na adesão à amamentação exclusiva e ao seguimento pré-natal 19. 

Ensaios clínicos aleatorizados que também enviaram SMS para gestantes sugeriram 

redução no nível de ansiedade, diferenças no aumento do nível de confiança e 

satisfação da mulher com o parto 29,30. No Brasil, frente a estes resultados foi 

desenvolvido um programa (PRENACEL - pré-natal no celular) que adaptou as 

mensagens do programa MAMA para a realidade brasileira. Para avaliar o programa 

PRENACEL realizou-se um ensaio aleatorizado por conglomerados, que observou 

melhora na cobertura de cuidados recomendados na atenção pré-natal 31.  

Neste trabalho a satisfação da usuária é enfocada como uma dimensão do 

efeito do uso da intervenção mHealth  na avaliação indireta da qualidade da atenção 

ao parto e nascimento. A valorização do relato da usuária quanto a sua satisfação 

com o atendimento recebido defini-a como sujeito de direitos e corrobora para a 

cultura participativa 32. A hipótese desse trabalho era de que o programa 

PRENACEL pudesse alterar o grau de satisfação das mulheres com o atendimento e 

aumentar o uso de boas práticas durante o parto. Além de proporcionar às mulheres 

maior percepção sobre a ocorrência de abuso, desrespeito e/ou maus-tratos durante 

o parto e nascimento. 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo geral 
 

Avaliar se uma intervenção utilizando mensagens enviadas ao celular de 

gestantes durante o pré-natal exerce efeito no grau de satisfação delas com o 

atendimento ao parto, no uso de boas práticas na assistência ao parto e na 

percepção delas sobre a ocorrência de abuso, desrespeito e maus-tratos. 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

1. Caracterizar a amostra de mulheres segundo dados sócio-demográficos e seu 

histórico reprodutivo. 

 

2. Avaliar se um programa de comunicação por meio de mensagens enviadas 

por celular às gestantes durante o pré-natal altera o grau de satisfação delas com o 

atendimento ao parto. 

 

3. Avaliar se um programa de comunicação por meio de mensagens enviadas 

por celular às gestantes durante o pré-natal aumenta a frequência  de boas práticas 

durante o atendimento ao parto. 

 

4. Avaliar se um programa de comunicação por meio de mensagens enviadas 

por celular às gestantes durante o pré-natal proporciona maior percepção sobre a 

ocorrência de abuso, desrespeito e maus-tratos durante o atendimento ao parto.  
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3. Métodos. 

 

Trata-se de uma análise secundária de um ensaio aleatorizado por 

conglomerados. Os resultados do desfecho primário, bem com a descrição 

detalhada dos métodos do ensaio aleatorizado por conglomerados, já foram 

publicados previamente 31. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Centro de 

Saúde Escola "Joel Domingos Machado” da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo (Anexo 1). Foi registrado no Registro Brasileiro 

de Ensaios Clínicos como RBR-54zf73 e financiado pelo Programa Ciência sem 

Fronteiras da CAPES/CNPq. 

Foram selecionadas 20 Unidades Básicas de Saúde (UBS) que possuíam o 

maior número de gestantes em seguimento pré-natal no ano de 2013. Foram 

aleatorizadas dez UBS para intervenção e dez para controle. Participaram do 

estudo: mulheres com 18 anos ou mais, com até 20 semanas de gestação durante o 

período de recrutamento, em seguimento pré-natal nas UBS selecionadas. Neste 

trabalho focamos em um subgrupo composto por mulheres que tiveram partos por 

via vaginal e sem gestação de alto risco. Adotou-se a perspectiva de que a 

classificação do risco obstétrico é um fator que pode influenciar no número de 

procedimentos realizados durante o atendimento ao parto 12. Por esta razão 

excluímos desta análise as mulheres portadoras de alto risco obstétrico. Mulheres 

que tiveram cesarianas podem ter tido uma experiência de parto e nascimento muito 

distinta daquela de mulheres que tiveram parto vaginal. Podendo a cesariana 

aumentar as chances das mulheres apresentarem maior satisfação com o 

atendimento recebido 33, as mulheres submetidas a cesariana foram excluídas. Foi 

realizada a leitura do termo de consentimento às mulheres e, a partir da autorização 

delas, foi realizada a entrevista, revisão do prontuário e do cartão pré-natal. A coleta 

de dados ocorreu nas enfermarias das maternidades públicas do município, no pós-
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parto imediato das usuárias durante a internação para o parto, e foi realizada por 

assistentes de pesquisa. 

Nas dez UBS alocadas aleatoriamente como intervenção, a divulgação do 

projeto ocorreu por meio da sensibilização da equipe de saúde, exposição de 

cartazes sobre o programa e distribuição de material informativo escrito (filipetas) a 

gestantes. Esta divulgação teve como objetivo informar as gestantes sobre o 

programa PRENACEL e convidá-las a participar recebendo a intervenção. A 

intervenção consistiu no envio por celular de um pacote composto por 148 SMS, 

além do cuidado pré-natal de rotina. O pacote de SMS foi ofertado às gestantes das 

dez UBS alocadas como intervenção. As interessadas enviaram um SMS para a 

equipe, que realizou o contato telefônico com a usuária verificando os critérios de 

inclusão e aplicando o termo de consentimento. Foi desenvolvido um sistema para o 

envio automático de mensagens às gestantes, SISPRENACEL 31. Este sistema dava 

início ao envio do pacote de SMS para as gestantes após o seu consentimento e de 

acordo com a sua idade gestacional, finalizando com o parto. O sistema foi 

programado para enviar quatro SMS por semana ao longo da gestação com 

conteúdo relacionado com a idade gestacional. A equipe do projeto procurou dar 

resposta ou encaminhamento às dúvidas recebidas, sendo este componente parte 

da intervenção e configurando um canal bi-direcional de comunicação com a 

gestante. 

As mensagens que compuseram o pacote de SMS do PRENACEL foram 

adaptadas do programa MAMA (Anexo 2). O processo de adaptação das 

mensagens ocorreu em quatro fases: (1) tradução e adaptação transcultural; (2) 

validação por grupos focais com gestantes e consulta a especialistas; (3) teste com 

gestantes; e (4) finalização do conteúdo, descritas em outra publicação 31. Nenhuma 

intervenção foi realizada nas UBS do grupo controle e suas usuárias receberam 

apenas o cuidado pré-natal de rotina. 

Foram coletados dados sócio-demográficos e históricos reprodutivos de todas 

as mulheres. Os desfechos satisfação da mulher com o atendimento ao parto e o 

uso de boas práticas foram descritos nos métodos do artigo científico. Esta 

dissertação também avaliou o desfecho da percepção das mulheres sobre a 

ocorrência de abuso, desrespeito e maus-tratos durante o atendimento ao parto. 

Este ocorreu mediante as respostas à pergunta: “Em relação ao atendimento 
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durante sua internação aqui na maternidade, você considera que viveu alguma 

forma de desrespeito, abuso ou maus-tratos por parte dos profissionais de saúde?”. 

Esta pergunta tinha as seguintes opções de resposta: sim, não e não sabe. O 

instrumento utilizado para a coleta dos dados encontra-se no Anexo 3. 

O tamanho amostral do ensaio aleatorizado por conglomerados foi calculado 

visando avaliar a cobertura de práticas recomendadas durante a atenção pré-natal. 

Para atender este objetivo seriam necessárias 581 mulheres 31. Como o presente 

estudo reporta uma análise secundária do ensaio aleatorizado por conglomerados, 

realizou-se uma estimativa da adequação da amostra disponível para a análise 34. 

Na análise por protocolo, a amostra disponível seria adequada para detectar um 

efeito ao redor de 28% e na análise por intenção de tratar ao redor de 17% (Tabelas 

1-5). 

 
Tabela 1 - Parâmetros utilizados para verificação da amostra ótima 

 APP AIT 

Probabilidade limite para rejeitar a hipótese nula 

(teste bilateral)  

Taxa de erro tipo I  

α = 0,05  α = 0,05  

Probabilidade de erroneamente não rejeitar a 

hipótese nula  

Taxa de erro tipo II.  

β = 0,20  β = 0,20  

Proporção de participantes da intervenção  q1 =0,23  q1 =0,65 

Proporção de sujeitos no grupo controle (1-q1)  q0 =0,77  q0 =0,35 

Risco no grupo controle (risco base)  P0 =0,67  P0 =0,67  

Risco no grupo PRENACEL (exposto)  P1=0.8576 P1=0.7839 

Odds ratio (P1/(1-P1)) /(P0/(1-P0)) OR=2.966 OR=1.787 

Razão de risco (P1 para P0)  

Verificou-se que a amostra disponível para essa 

pesquisa seria adequada para detectar um efeito ao 

redor de 28% entre o grupo PRENACEL o e o grupo 

controle. 

RR =1.28  RR =1.17 

*APP 

Desvio padrão para α = Zα = 1.960  

Desvio padrão para β = Zβ = 0.842  

Proporção agrupada = P = (q1*P1) + (q0*P0) = 0.713  

A = Zα√P(1-P)(1/q1 + 1/q0) = 2.106  

B = Zβ√P1(1-P1)(1/q1) + P0(1-P0)(1/q0) = 0.761 



22 
 

 
 

C = (P1-P0)2 = 0.035 

Tamanho da amostra = N = (A+B)2/C = 234 

Correção de continuidade (adicionado ao N, no grupo controle)  CC = 1/(q1 * |P1-

P0|) = 23  

*AIT 

Desvio padrão para α = Zα = 1.960  

Desvio padrão para β = Zβ = 0.842  

Proporção agrupada = P = (q1*P1) + (q0*P0) = 0.744 

A = Zα√P(1-P)(1/q1 + 1/q0) = 1.793 

B = Zβ√P1(1-P1)(1/q1) + P0(1-P0)(1/q0) = 0.795 

C = (P1-P0)2 = 0.013 

Tamanho da amostra = N = (A+B)2/C = 516 

Correção de continuidade (adicionado ao N, no grupo controle)  CC = 1/(q1 * |P1-

P0|) = 14 

*AIT- Análise por Intenção de Tratar; APP- Análise por Protocolo. 

 

Tabela 2 - Análise por Protocolo - Tamanho da amostra (com correção de continuidade) 

 N Resultados + Resultados - 

grupo PRENACEL 61 52 9 

grupo Controle 203 136 67 

Total: 264 188 76 

 
Tabela 3 - Análise por Protocolo - Tamanho da amostra (sem correção de continuidade) 

 N Resultados + Resultados - 

grupo PRENACEL 54 46 8 

grupo Controle 180 121 59 

Total: 234 167 67 

 

Tabela 4 - Análise por Intenção de Tratar - Tamanho da amostra (com correção de 
continuidade) 

 N Resultados + Resultados - 

grupo Intervenção 360 282 78 

grupo Controle 194 130 64 

Total: 554 412 142 

 

Tabela 5 - Análise por Intenção de Tratar - Tamanho da amostra (sem correção de 
continuidade) 

 N Resultados + Resultados - 

grupo Intervenção 336 263 73 

grupo Controle 181 121 60 

Total: 517 384 133 
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Nota: Esta calculadora usa a distribuição normal (com e sem a correção de continuidade) como uma 
aproximação à distribuição binomial 
 

Realizou-se a aleatorização das UBS em duas etapas, sendo utilizado como 

parâmetros na primeira etapa o tamanho da população adstrita e a situação de 

vulnerabilidade. A situação de vulnerabilidade foi avaliada pelo número de 

beneficiários do programa de transferência de renda do governo federal brasileiro. A 

alocação aleatória das UBS foi considerada balanceada quando a diferença do 

tamanho da população adstrita e do número de beneficiários do programa de 

transferência de renda entre os dois grupos foi inferior a 15%. A aleatorização foi 

realizada por meio do software Microsoft Excel 2013 (Microsoft, Redmond, WA, 

USA). A segunda etapa constituiu-se da alocação de dois grupos em intervenção e 

controle utilizando o mesmo software, tendo ao final dez UBS por grupo. Tanto a 

aleatorização quanto a alocação das UBS foram realizadas pela pesquisadora LOC. 

Obtivemos a autorização das instituições participantes antes da aleatorização. As 

mulheres foram incluídas como pertencentes ao grupo controle ou intervenção de 

acordo com o grupo de UBS que realizavam o seguimento pré-natal. O recrutamento 

de mulheres nas unidades intervenção ocorreu entre abril e junho de 2015. Estas 

mulheres foram seguidas até o parto em uma das maternidades participantes. A 

identificação e o recrutamento de mulheres nas maternidades ocorreram entre 

agosto de 2015 e março de 2016. 

Utilizamos a estatística descritiva para caracterizar os grupos controle e 

intervenção segundo as variáveis de suas UBS. Para análise os dados foram 

estratificados em três grupos: grupo Intervenção (mulheres oriundas de UBS 

pertencentes ao grupo Intervenção, independentemente de terem recebido as 

mensagens), grupo PRENACEL (mulheres oriundas de UBS do grupo Intervenção, 

inscritas e que receberam as mensagens PRENACEL, que acessaram as 

mensagens recebidas e que não requisitaram descontinuação) e grupo controle 

(mulheres oriundas de UBS alocadas para o grupo Controle).  

A avaliação de desfechos realizou-se de acordo com a análise por protocolo 

(APP) e análise por intenção de tratar (AIT). Na APP foram comparadas as 

gestantes do grupo PRENACEL com as do grupo Controle. Na AIT todas as 

gestantes pertencentes ao grupo Intervenção (cadastradas e não cadastradas no 

PRENACEL) foram comparadas com aquelas do grupo Controle. A análise 
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estatística foi realizada por uma profissional externa ao grupo de pesquisa, sem 

cegamento dos grupos de estudo. As variáveis categóricas foram avaliadas através 

do teste Exato de Fisher, utilizando significância de p<0.05. O programa SAS versão 

9.2 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA) foi utilizado para análise estatística. 
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4. Resultados 

 

 

Os resultados serão apresentados por objetivo específico, em dois formatos: 

• Artigo científico (objetivos específicos 1, 2 e 3) 

• Dissertação expositiva (objetivo específico 4) 

 

Artigo Científico 

 

Tamires Machado Moreira, Luana Beatriz Lemes, Ana Carolina Arruda Franzon, 

Livia Oliveira-Ciabati, Giordana Campos Braga, Silvana Maria Quintana, Carolina 

Sales Vieira, Elisabeth Meloni Vieira, João Paulo Souza. Efeito das mensagens 

curtas de texto (mHealth) na satisfação de mulheres com o parto: análise 

secundária de um ensaio randomizado por conglomerados. Cadernos de Saúde 

Pública, 2018. 
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Resumo 

 

Objetivo: Avaliar se um programa de mensagens curtas de texto, enviadas por celular produz efeito sobre a satisfação 

das mulheres com o atendimento recebido e o uso de boas práticas durante o parto. Métodos: Análise secundária de 

um ensaio aleatorizado por conglomerados em 20 unidades básicas de saúde (UBS) com maior número de seguimento 

pré-natal. Aleatorizadas (1:1) de forma balanceada, formando um grupo Intervenção e um Controle, com dez UBS cada. 

Do grupo Intervenção originou o grupo que efetivamente recebeu a intervenção (grupo PRENACEL). A intervenção 

compreendeu o oferecimento de um pacote de mensagens (SMS) enviadas para o celular das gestantes como um 

complemento ao pré-natal padrão da rede pública. Participaram do estudo mulheres com 18 anos ou mais, com até 20 

semanas de gestação, que estavam em seguimento pré-natal nas UBS selecionadas. A coleta de dados foi realizada em 

quatro maternidades, e para o presente estudo, foram avaliadas mulheres que tiveram partos por via vaginal e sem 

gestações de alto risco. A satisfação das mulheres com o atendimento e o uso de boas práticas foram avaliados como 

desfecho principal e secundário, respectivamente. Resultados: Este estudo foi composto por 241 mulheres no grupo 

Controle e 427 no grupo Intervenção, sendo 63 pertencentes ao grupo PRENACEL. Não houve diferença estatística entre 

os grupos em relação à satisfação ou uso de boas práticas. Mais de 88% das mulheres classificaram o atendimento 

como bom ou muito bom. Conclusão: O uso de SMS no pré-natal não modificou a satisfação das mulheres com o 

atendimento nem o uso de boas práticas. 

  

Palavras-chave: Mensagem de Texto; Parto; Pesquisa sobre Serviços de Saúde; Satisfação do Paciente. 
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Introdução 

 

Ao longo das duas últimas décadas, as mulheres foram incentivadas a terem seus partos nos serviços de 

saúde para garantir o acesso aos profissionais especializados. A institucionalização do parto configura um novo modelo 

de cuidado em muitas partes do mundo, que permite que prestadores de cuidado controlem o processo de parto. Este 

modelo pode expor mulheres saudáveis a intervenções desnecessárias que interferem no processo fisiológico do 

parto. A tecnologia utilizada em configurações de alto recurso quando os benefícios não são claros amplia a iniquidade 

para gestantes e recém-nascidos em populações desfavorecidas 1. No Brasil, existe uma dicotomia no uso da tecnologia 

na assistência ao parto, ocasionando danos decorrentes da falta de tecnologia apropriada e do excesso de tecnologia 

inapropriada 2. A utilização inadequada de tecnologias e intervenções desnecessárias antagônicas às evidências 

científicas resulta em riscos potenciais e sequelas, e podem ser consideradas como práticas violentas 3. Esta 

conjuntura favorece um cuidado potencialmente danoso, com frequência associado à violação de direitos a partir do 

ensino e centrado no profissional de saúde e não na usuária 4,5. 

 Foi realizado um inquérito com representatividade nacional sobre parto e nascimento intitulado Nascer no 

Brasil, composto por mais de 23 mil mulheres entrevistadas em 2011 e 2012 6. Este inquérito demonstrou que condutas 

desaconselhadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) ou consideradas de uso restrito 1,7, ainda são frequentes no 

país 6. Além disso, verifica que apenas 15% dos partos foram atendidos por enfermeiras e obstetrizes, mantendo um 

modelo centrado no profissional médico 8. A atenção ao parto realizada por obstetrizes tem menor probabilidade de 

intervenções e maior probabilidade de satisfação das usuárias com o atendimento quando comparado ao cuidado 

realizado por médicos 9. 

O cuidado ofertado ás mulheres em trabalho de parto e durante o mesmo com base nas melhores evidências 

científicas é considerado o padrão ouro da assistência. A OMS recomenda um conjunto de boas práticas com o objetivo 

de promover um parto e nascimento respeitoso e livre de danos a mulher e ao bebê 1,7 . Boas práticas é um conjunto de 

condutas baseadas em evidências científicas que demonstraram ser benéficas às mulheres e aos bebês 1. O acesso a 

informação em saúde com base nas melhores evidencias cientificas é um direito das usuárias 10, incluindo o uso de 

boas praticas no parto. Uma maneira de tornar a informação em saúde acessível às usuárias é ampliando a educação 

em saúde. Esta estabelece um diálogo bidirecional entre o profissional de saúde e a usuária 11. Além de estimular a 

autonomia no cuidado de sua própria saúde e incentivar a participação ativa no controle social do sistema de saúde do 

qual é usuária 12.   

O programa Mobile Alliance for Maternal Action (MAMA) utilizou a tecnologia móvel com mensagens curtas de 

texto (SMS – short message service) para educação em saúde de gestantes. Este programa foi implementado em 

vários países, obtendo desfechos favoráveis; por exemplo, proporcionado um aumento na adesão à amamentação 
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exclusiva e ao seguimento pré-natal 13. A estratégia de cuidado em saúde por meio da tecnologia móvel é chamada de 

mHealth (do inglês, mobile health). Esta estratégia de baixo custo é eficiente para ampliar o acesso a informação em 

saúde para usuários do serviço de saúde 13-20. Ensaios clínicos aleatorizados que enviaram SMS para gestantes 

sugeriram redução no nível de ansiedade, diferenças no aumento do nível de confiança e satisfação da mulher com o 

parto 21,22. Frente a estes resultados, foi desenvolvido o programa PRENACEL (pré-natal no celular), que adaptou 

mensagens do programa MAMA para a realidade brasileira. Realizou-se um ensaio aleatorizado por conglomerados em 

um município do estado de São Paulo para avaliar os efeitos do programa PRENACEL. Este observou melhora na 

cobertura de cuidados recomendados na atenção pré-natal 23. 

Neste estudo utilizamos a satisfação da usuária para verificar o efeito do uso da intervenção mHealth na 

avaliação indireta da qualidade do cuidado ofertado durante o parto e nascimento. Utilizar o relato da usuária quanto 

ao seu grau de satisfação com o atendimento recebido outorga-lhe um lugar de sujeito de direitos e colabora para a 

cultura participativa 24 A hipótese dessa investigação é de que o programa PRENACEL promova efeito no grau de 

satisfação das usuárias com a atenção recebida e aumente o uso de boas práticas durante o parto. Este estudo teve o 

objetivo de avaliar se mensagens curtas de texto enviadas às gestantes durante o pré-natal exerce efeito no grau de 

satisfação das mulheres com a atenção recebida e aumenta a realização de boas práticas no parto e nascimento. 

 

Métodos 

 

Trata-se de uma análise secundária de um ensaio aleatorizado por conglomerados. Os resultados do desfecho 

primário, bem com a descrição detalhada dos métodos do ensaio aleatorizado por conglomerados, já foram publicados 

previamente 23. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Centro de Saúde Escola "Joel Domingos Machado” da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Foi registrado no Registro Brasileiro de Ensaios 

Clínicos como RBR-54zf73 e financiado pelo Programa Ciência sem Fronteiras da CAPES/CNPq. 

Foram selecionadas 20 Unidades Básicas de Saúde (UBS) que possuíam o maior número de gestantes em 

seguimento pré-natal no ano de 2013. Foram aleatorizadas dez UBS para intervenção e dez para controle. Participaram 

do estudo: mulheres com 18 anos ou mais, com até 20 semanas de gestação durante o período de recrutamento, em 

seguimento pré-natal nas UBS selecionadas. Este trabalho foi composto por mulheres que tiveram partos por via 

vaginal e sem gestação de alto risco. O risco obstétrico é um fator que pode influenciar no número de procedimentos 

realizados durante o atendimento ao parto 6. Por esta razão excluímos desta análise as mulheres portadoras de alto 

risco obstétrico. Mulheres que tiveram cesarianas podem ter tido uma experiência de parto e nascimento muito 

distinta daquela de mulheres que tiveram parto vaginal. A experiência de nascimento por cesariana pode aumentar as 

chances de a usuária ter maior grau de satisfação com o atendimento recebido 25. Por isto foram excluídas as 
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mulheres submetidas à cesariana. A coleta de dados ocorreu em todas as maternidades públicas do município, durante 

a internação das mulheres para o parto. Foi realizada a leitura do termo de consentimento às mulheres e, a partir da 

autorização delas, foi realizada a entrevista, revisão do prontuário e do cartão pré-natal. A coleta de dados foi 

realizada no pós-parto imediato, nas enfermarias das maternidades, por assistentes de pesquisa. 

Nas dez UBS alocadas aleatoriamente como intervenção a divulgação do projeto ocorreu por meio da 

sensibilização da equipe de saúde, exposição de cartazes sobre o programa e distribuição de material informativo 

escrito (filipetas) a gestantes. Esta divulgação teve como objetivo informar as gestantes sobre o programa PRENACEL e 

convidá-las a participar recebendo a intervenção. A intervenção consistiu no envio por celular de um pacote composto 

por 148 SMS, além do cuidado pré-natal de rotina. O pacote de SMS foi ofertado às gestantes das dez UBS alocadas 

como intervenção. As interessadas enviaram um SMS para a equipe, que realizou o contato telefônico com a usuária 

verificando os critérios de inclusão e aplicando o termo de consentimento. Foi desenvolvido um sistema para o envio 

automático de mensagens às gestantes, SISPRENACEL 23. Este sistema dava início ao envio do pacote de SMS para as 

gestantes após o seu consentimento e de acordo com a sua idade gestacional, finalizando com o parto. O sistema foi 

programado para enviar quatro SMS por semana ao longo da gestação, com conteúdo relacionado com a idade 

gestacional. A equipe do projeto procurou dar resposta ou encaminhamento às dúvidas recebidas, sendo este 

componente parte da intervenção e configurando um canal bi-direcional de comunicação com a gestante. 

As mensagens que compuseram o pacote de SMS do PRENACEL foram adaptadas do programa MAMA. O 

processo de adaptação das mensagens ocorreu em quatro fases: (1) tradução e adaptação transcultural; (2) validação 

por grupos focais com gestantes e consulta a especialistas; (3) teste com gestantes; e (4) finalização do conteúdo, 

descritas em outra publicação 23. Nenhuma intervenção foi realizada nas UBS do grupo controle e suas usuárias 

receberam apenas o cuidado pré-natal de rotina. 

Foram coletados dados sócio-demográficos e históricos reprodutivos de todas as mulheres. A “satisfação 

com o atendimento ao parto” foi considerada como desfecho principal da presente análise. O desfecho satisfação da 

mulher com o atendimento ao parto ocorreu mediante as respostas à pergunta: “Em sua opinião, o atendimento ao seu 

parto foi...”, com cinco opções de resposta: muito ruim, ruim, satisfatório, bom e muito bom. O uso de boas práticas foi 

definido como: início espontâneo do trabalho de parto, preenchimento do partograma no prontuário, presença de 

acompanhante durante a internação, mobilidade durante trabalho de parto, conforto e privacidade respeitados, 

profissional presente ao seu lado durante o trabalho de parto, fornecimento de informações solicitadas, oferta de 

líquidos ou alimentos durante o trabalho de parto, uso de métodos não farmacológicos para alívio da dor, realização de 

analgesia quando e somente se solicitada, parto em posição não-litotômica, realização de anestesia antes de suturas e 

estímulo ao aleitamento materno na sala de parto. Informações sobre o início do trabalho de parto e o preenchimento 

do partograma foram coletadas do prontuário. As informações sobre a presença de acompanhante durante a 
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internação, mobilidade durante trabalho de parto, conforto e privacidade, profissional presente ao seu lado, 

fornecimento de informações, alimentação durante o trabalho de parto, uso de métodos não farmacológicos para alívio 

da dor, realização de analgesia, posição de parto, anestesia antes de suturas e aleitamento materno na sala de parto 

foram reportadas pelas mulheres na entrevista (Apêndice, Tabela suplementar 1). 

O tamanho amostral do ensaio aleatorizado por conglomerados foi calculado visando avaliar a cobertura de 

práticas recomendadas durante a atenção pré-natal. Para atender este objetivo seriam necessárias 581 mulheres 23. 

Como o presente estudo reporta uma análise secundária do ensaio aleatorizado por conglomerados, realizou-se uma 

estimativa da adequação da amostra disponível para a análise 26. Na análise por protocolo, a amostra disponível seria 

adequada para detectar um efeito ao redor de 28% e na análise por intenção de tratar ao redor de 17% (Apêndice, 

Tabelas Suplementares 2-6). 

Realizou-se a aleatorização das UBS em duas etapas, utilizado como parâmetros na primeira etapa o tamanho 

da população adstrita e a situação de vulnerabilidade. A situação de vulnerabilidade foi avaliada pelo número de 

beneficiários do programa de transferência de renda do governo federal brasileiro. A alocação aleatória das UBS foi 

considerada balanceada quando a diferença do tamanho da população adstrita e do número de beneficiários do 

programa de transferência de renda entre os dois grupos foi inferior a 15%. A aleatorização foi realizada por meio do 

software Microsoft Excel 2013 (Microsoft, Redmond, WA, USA). A segunda etapa constituiu-se da alocação de dois 

grupos em intervenção e controle utilizando o mesmo software, tendo ao final dez UBS por grupo. Tanto a aleatorização 

quanto a alocação das UBS foram realizadas pela pesquisadora LOC. Obtivemos a autorização das instituições 

participantes antes da aleatorização. As mulheres foram incluídas como pertencentes ao grupo controle ou 

intervenção de acordo com o grupo de UBS que realizavam o seguimento pré-natal. O recrutamento de mulheres nas 

unidades intervenção ocorreu entre abril e junho de 2015. Estas mulheres foram seguidas até o parto em uma das 

maternidades participantes. A identificação e o recrutamento de mulheres nas maternidades ocorreram entre agosto 

de 2015 e março de 2016. 

Utilizamos a estatística descritiva para caracterizar os grupos controle e intervenção segundo as variáveis 

de suas UBS. Para análise os dados foram estratificados em três grupos: grupo Intervenção (mulheres oriundas de 

UBS pertencentes ao grupo Intervenção, independentemente de terem recebido as mensagens), grupo PRENACEL 

(mulheres oriundas de UBS do grupo Intervenção, cadastradas e que receberam as mensagens PRENACEL, que 

acessaram as mensagens recebidas e que não requisitaram descontinuação) e grupo controle (mulheres oriundas de 

UBS alocadas para o grupo Controle).  

A avaliação de desfechos realizou-se de acordo com a análise por protocolo (APP) e análise por intenção de 

tratar (AIT). Na APP foram comparadas as gestantes do grupo PRENACEL com as do grupo Controle. Na AIT todas as 

gestantes pertencentes ao grupo Intervenção (cadastradas e não cadastradas no PRENACEL) foram comparadas com 
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aquelas do grupo Controle. A análise estatística foi realizada por uma profissional externa ao grupo de pesquisa, sem 

cegamento dos grupos de estudo. As variáveis categóricas foram avaliadas através do teste Exato de Fisher, utilizando 

significância de p<0.05. O programa SAS versão 9.2 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA) foi utilizado para análise 

estatística. 

 

Resultados 

 

A população total que participou do ensaio aleatorizado compreendeu um total de 1210 mulheres, 440 alocadas 

para o grupo Controle e 770 para o grupo Intervenção. Das 770 mulheres, 157 registraram-se para receber as 

mensagens PRENACEL e 116 delas além de receber, leram as mensagens. Este último grupo de mulheres constituiu o 

grupo PRENACEL.  

Foram excluídas 391 mulheres por terem sido submetidas à cesariana. Destas 211 tiveram a indicação da 

cesariana antes do trabalho de parto ou no momento da internação. Foram excluídas 150 mulheres por indicação de 

cesariana durante o trabalho de parto ou já na sala de parto e 151 por gestação de alto risco. A amostra deste estudo 

incluiu 668 mulheres, 241 provenientes do grupo Controle e 427 do grupo Intervenção, sendo 63 pertencentes ao grupo 

PRENACEL (Figura 1).  
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Figura 1 

 

Fluxograma do estudo 

 

 

 

Aproximadamente metade das mulheres participantes do estudo autodeclarou-se parda (50,4%; 326/647), 

com 36,4% entre 20 a 24 anos de idade (236/648) e 57,7% pertencentes à classificação sócio-econômica C 

(305/529). O trabalho remunerado foi exercido por 53,4% das participantes (330/618), 53,1% delas tinha entre 10 a 12 

anos de estudo (339/638) e 81,7% viviam com companheiro (528/646). Foi encontrado que 33,1% das mulheres 

estavam na primeira gestação (211/638), e 81,1% não participaram de atividades educativas durante a gravidez 

(475/586). A única diferença estatisticamente significativa entre os grupos foi observada na APP em relação à 
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situação conjugal; uma maior parcela de mulheres oriundas do grupo PRENACEL vivendo com companheiro (93,7% 

(59/63) versus 79,1% do grupo Controle (186/235), p=0.0054). 

 

Tabela 1  

Características socio-demográficas e histórico reprodutivo 

 grupo 

Intervenção 

grupo Controle   

 Total1 

n= 427 

PRENACEL 

n= 63 

 

n= 241  

 

p(AIT)* 

 

p(APP)* 

Características  

socio-demográficas 

     

Idade (anos)    0.6695 0.1102 

Dados disponíveis 412 (96,3%) 63 (100%) 236(98,0%)   

18 - 19  56 (13,6%) 6 (9,5%) 26 (11,0%)  

 

 

 

 
20 - 24  145 (35,2%) 26 (41,3%) 91 (38,6%) 

25 - 29  118 (28,6%) 24 (38,1%) 64 (27,1%) 

30 – 34 60 (14,6%) 6 (9,5%) 31 (13,1%) 

35 ou mais 33 (8,0%) 1 (1,6%) 24 (10,2%) 

Situação conjugal    0.2054 0.0054 

Dados disponíveis 411 (96,2%) 63 (100%) 235 (97,5%)   

Vive com companheiro 342 (83,2%) 59 (93,7%) 186 (79,1%)  

 

 

 Não vive com companheiro 69 (16,8%) 4 (6,3%) 49 (20,9%) 

Classificação sócio-econômica    0.0961 0.1318 

Dados disponíveis 348 (81,4%) 60 (95,2%) 181 (75,1%)   

Classe A  2 (0,6%) 0 (0,0%) 2 (1,1%)  

 

 

 

 

 

Classe B1-B2 31 (8,9%) 3 (5%) 23 (12,7%) 

Classe C1-C2 195 (56,0%) 34 (56,7%) 110 (60,8%) 
Classe D-E 120 (34,5%) 23 (38,3%) 46 (25,4%) 

Escolaridade  

(anos de estudo) 

   0.3035 0.5839 

Dados disponíveis 407 (95,3%) 63 (100%) 231 (95,8%)   

4 anos ou menos 15 (3,7%) 1 (1,6%) 11 (4,8%)  

 
 

 

 
 

5-9 anos 169 (41,5%) 23 (36,5%) 79 (34,2%) 

10-12 anos  207 (50,9%) 35 (55,6%) 132 (57,1%) 
13 anos ou mais 16 (3,9%) 4 (6,3%) 9 (3,9%) 

Trabalho remunerado    0.5024 0.2541 

Dados disponíveis 397 (92,9%) 63 (100%) 221 (91,7%)   

Sim 216 (54,4%) 27 (42,9%) 114 (51,6%)  

 

 

 Não 181 (45,6%) 36 (57,1%) 107 (48,4%) 

Raça/cor    0.4192 0.76 

Dados disponíveis 413 (96,7%) 63 (100%) 234 (97,0%)   

Branca 154 (37,3%) 23 (36,5%) 101 (43,2%)  

Parda 218 (52,8%) 33 (52,4%) 108 (46,2%) 

Preta 38 (9,2%) 7 (11,1%) 23 (9,8%) 

Outras 3 (0,7%) 0 (0,0%) 2 (0,9%) 
      

Histórico reprodutivo 

 

     

Número de gestações anteriores    0.8362 0.6472 

Dados disponíveis 407 (95,3%) 63 (100%) 231(95,8%)   
0 136 (33,4%) 22 (34,9%) 80 (34,6%)  

 

 

 

 

 

1 132 (32,4%) 17 (27%) 79 (34,2%) 

2 66 (16,2%) 12 (19%) 37 (16%) 

3 ou mais 73 (17,9%) 12 (19%) 35 (15,2%) 

Participação em atividades educativas 

durante a gestação 

   0.4418 0.4711 

Dados disponíveis 378 (88,5%) 63 (100%) 208 (86,3%)   

Sim  68 (18%) 10 (15,9%) 43 (20,7%)   

Não 310 (82%) 53 (84,1%) 165 (79,3%) 
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Características socio-demográficas e histórico reprodutivo 

 grupo 

Intervenção 

grupo Controle   

 Total1 

n= 427 

PRENACEL 

n= 63 

 

n= 241  

 

p(AIT)* 

 

p(APP)* 

Fatores comportamentais durante a 

gestação 

     

Uso de cigarro 50 (13,3%) 7 (11,1%) 35 (16,8%) 0.2702 0.3246 

Uso de bebida alcoólica 70 (18,6%) 10 (15,9%) 37 (17,8%) 0.9111 0.8501 

Uso de drogas ilícitas 5 (1,3%) 0 (0%) 9 (4,3%) 0.0432 0.1227 
1Grupo intervenção - gestantes cadastradas e não cadastradas no PRENACEL. 
2Apenas gestantes cadastradas no PRENACEL. 

*AIT - Análise por intenção de tratar e APP - Análise por protocolo. Comparação realizada por teste de Fisher. 

 

A maioria das mulheres teve o início de trabalho de parto espontâneo (82,9%, 551/665), com preenchimento 

do partograma no prontuário (98,2%, 651/663) e com acompanhante durante a internação (94,0%, 550/585). Quase 

todas as mulheres relataram que tiveram conforto e privacidade respeitados (99,5%, 581/584) e 88,3% tiveram 

profissional presente ao seu lado durante o trabalho de parto (515/583). Daquelas que solicitaram por informação 

durante a internação 92% delas foram atendidas (537/584), 90,4% tiveram métodos não farmacológicos para alívio 

da dor realizados durante o trabalho de parto (527/583). 

Aproximadamente metade das participantes não teve ofertados alimentos e/ou líquidos durante o trabalho de 

parto (49,1%, 285/580) e 26,2% não foram permitidas movimentar-se durante o trabalho de parto (148/564). Das 

mulheres submetidas à sutura após o parto 8,3% não tiveram a realização de anestesia prévia (29/348). O estímulo 

ao aleitamento materno na sala de parto, não foi realizado em 66,1% das mulheres (374/566). A realização da 

analgesia de parto quando e somente se solicitada não ocorreu em 60,2% (330/548) e 73,0% das mulheres pariram 

em posição de litotomia (402/551). Não foi observada diferença estatisticamente significativa entre os grupos em 

relação ao uso das boas práticas, seja pela abordagem analítica de intenção de tratar ou por protocolo.  

 
Tabela 2 

Frequência de realização de boas práticas durante o atendimento ao parto 

 grupo 

Intervenção 
grupo Controle 

  

 

 
 

 

 

n= 241 

 

 

 

p(AIT)* 

 

 

 

p(APP)* 

Total1 

n= 427 

PRENACEL 

n= 63 

Boas práticas 

     

      
Início de trabalho de parto espontâneo       0.0867 0.8386 

Dados disponíveis 424(99,2%) 62 (98,4%) 241(100%) 

  
Não 81 (19,1%) 9 (14,5%) 33 (13,7%) 

Sim 343 (80,9%) 53 (85,5%) 208 (86,3%) 
  

Preenchimento do partograma no prontuário 
   

1.0000 0.6064 

Dados disponíveis 423 (99,0%) 62 (98,4%) 240 (99,5%) 
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Frequência de realização de boas práticas durante o atendimento ao parto 

 grupo 

Intervenção 
grupo Controle 

  

 

 
 

 

 

n= 241 

 

 

 

p(AIT)* 

 

 

 

p(APP)* 

Total1 

n= 427 

PRENACEL 

n= 63 

Boas práticas 

     

      
Não 8 (1,9%) 2 (3,2%) 4 (1,7%) 

Sim 415 (98,1%) 60 (96,8%) 236 (98,3%) 
  

Presença de acompanhante 
   

0.1039 0.2602 

Dados disponíveis 377 (88,2%) 63 (100%) 208 (86,3%) 

  
Não 18 (4,8%) 2 (3,2%) 17 (8,2%) 

Sim 359 (95,2%) 61 (96,8%) 191 (91,8%) 
  

Permitido movimentação durante o trabalho de 

parto 
   

0.7640 0.8697 

Dados disponíveis 365 (85,4%) 60 (95,2%) 199 (82,5%) 

  
Não 94 (25,8%) 17 (28,3%) 54 (27,1%) 

Sim 271 (74,3%) 43 (71,7%) 145 (72,9%) 
  

Conforto e privacidade respeitados 
   

0.2875 1.0000 

Dados disponíveis 377 (88,2%) 63 (100%) 207 (85,8%) 

  
Não 1 (0,3%) 0 (0,0%) 2 (1,0%) 

Sim 376 (99,7%) 63 (100%) 205 (99,0%) 
  

Profissional presente ao seu lado durante o 

trabalho de parto 
   

0.8928 0.2076 

Dados disponíveis 376 (88,0%) 63 (100%) 207(85,8%) 

  
Não 43 (11,4%) 12 (19,1%) 25 (12,1%) 

Sim 333 (88,6%) 51 (81,0%) 182 (87,9%) 
  

Fornecidas informações solicitadas durante a 

internação 
   

0.2039 1.0000 

Dados disponíveis 376 (88,0%) 63 (100%) 208 (86,3%) 

  
Não 26 (6,9%) 6 (9,5%) 21 (10,1%) 

Sim 350 (93,1%) 57 (90,5%) 187 (89,9%) 
  

Ofertado alimentação e/ou líquidos durante 

trabalho de parto 
   

0.2603 0.0577 

Dados disponíveis 373 (87,3%) 61 (96,8%) 207 (85,8%) 

  
Não 190 (50,9%) 37 (60,7%) 95 (45,9%) 

Sim 183 (49,1%) 24 (39,3%) 112 (54,1%) 
  

Realizado métodos não farmacológicos para 

alívio da dor no trabalho de parto 
   

0.3818 1.0000 

Dados disponíveis 375 (87,8%) 62 (98,4%) 208 (86,3%) 

  
Não 33 (8,8%) 7 (11,3%) 23 (11,1%) 

Sim 342 (91,2%) 55 (88,7%) 185 (88,9%) 
  

Realizado analgesia quando e somente se 

solicitada 
   

0.8560 0.8807 

Dados disponíveis 352 (82,4%) 59(93,6%) 196 (81,3%) 

  
Não 213 (60,5%) 36 (61%) 117 (59,7%) 

Sim 139 (39,5%) 23 (39%) 79 (40,3%) 
  

Parto em posição não-litotômica 
   

0.9203 0.7357 

Dados disponíveis 357 (83,6%) 56 (88,8%) 194 (80,4%) 
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Frequência de realização de boas práticas durante o atendimento ao parto 

 grupo 

Intervenção 
grupo Controle 

  

 

 
 

 

 

n= 241 

 

 

 

p(AIT)* 

 

 

 

p(APP)* 

Total1 

n= 427 

PRENACEL 

n= 63 

Boas práticas 

     

      
Não 261 (73,1%) 39 (69,6%) 141 (72,7%) 

Sim 96 (26,9%) 17 (30,4%) 53 (27,3%) 
  

Anestesia antes da realização de sutura 
   

0.2297 0.7068 

Dados disponíveis 
227 (53,1%) 39 (61,9%) 121(50,2%) 

 

 

 

Não 22 (9,7%) 3 (7,7%) 7 (5,8%) 
  

Sim 205 (90,3%) 36 (92,3%) 114 (94,2%) 
  

Estímulo ao aleitamento materno na sala de 

parto 
   

0.8525 0.8785 

Dados disponíveis 367(85,9%) 63 (100%) 199 (82,5%)   

Não 241 (65,7%) 41 (65,1%) 133 (66,8%) 
 

 

Sim 126 (34,3%) 22 (34,9%) 66 (33,2%) 
 

 
1Grupo intervenção - gestantes cadastradas e não cadastradas no PRENACEL. 
2Apenas gestantes cadastradas no PRENACEL. 

*AIT - Análise por intenção de tratar e APP - Análise por protocolo. Comparação realizada por teste de Fisher. 

 

 A proporção de mulheres que classificou o atendimento recebido como muito bom ou bom foi de 88,7% 

(518/584) e menos de 3% das mulheres classificaram o atendimento como ruim ou muito ruim (16/584). Não houve 

diferença estatística entre os grupos, seja pela abordagem por APP ou AIT (Figura 2). 
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Figura 2  

 

Satisfação das mulheres com o atendimento ao parto. 

 
 

Discussão 
 

Os achados deste estudo sugerem que o uso das mensagens de texto por telefonia móvel no pré-natal não 

teve impacto no grau de satisfação das mulheres com o atendimento ao parto. Também não foi capaz de aumentar a 

frequência de realização de boas práticas durante o atendimento ao parto. O presente estudo observou grande 

percentual de mulheres classificando o atendimento recebido como muito bom ou bom. 

Um ponto forte da atual pesquisa é que os dados derivam de um projeto com uma metodologia que visa 

descartar influências externas previstas. A aleatorização dos conglomerados foi feita com o intuito de aumentar a 

aplicabilidade da evidência à UBS e minimizar a contaminação pela preferência do sujeito da pesquisa ou pelos 

profissionais de saúde nas UBS. Realizou-se também o balanceamento dos conglomerados para otimizar a 

comparabilidade dos grupos. 

A falta de efetividade da intervenção pode estar relacionada a vários fatores não avaliados neste estudo, 

como por exemplo, a frequência do envio das mensagens curtas de texto. Um estudo sobre o interesse de gestantes 

em receber SMS para melhoria do cuidado em saúde demonstrou que 96% das mulheres tiveram interesse em receber 

SMS durante a gestação. Este estudo encontrou grande diferença sobre o interesse das mulheres em receber SMS 

quando alterada a frequência de envio. Encontraram que 53% das mulheres preferiam receber um SMS por semana, 

enquanto apenas 2% preferiam cinco SMS por semana 18. O atual estudo enviou quatro SMS por semana, o que pode ser 

um fator relevante e contrário à promoção de mudanças na frequência de realização de boas práticas.  
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Embora este estudo tenha verificado maior porcentagem de atenção alinhada com práticas baseadas em 

evidências do que o encontrado em pesquisa nacional 6, as evidências científicas na assistência ao parto não foram 

totalmente implementadas. O que se relaciona as seguintes condutas: oferta de alimentos e líquidos durante o trabalho 

de parto; realização de analgesia somente se solicitada; movimentação durante trabalho de parto, analgesia antes da 

realização de sutura, parto em posição não-litotomica; e estímulo ao aleitamento materno na sala de parto. Garantir a 

realização destas práticas na assistência ao parto é promover um cuidado livre de danos e de violação de direitos da 

usuária e do recém-nascido. Possivelmente essa falha na implementação de algumas práticas tem relação com a 

atenção ao parto ser um processo complexo e contínuo, que envolve mudanças e enfrentamento de barreiras no 

contexto institucional e individual 27-29. 

Quando comparada a satisfação das mulheres com o atendimento ao parto encontrada deste estudo com a 

pesquisa nacional Nascer no Brasil 30, a dimensão da classificação como muito bom ou bom no território nacional são 

menores (67%) do que os retratados pelas mulheres aqui avaliadas (88,7%). A Nascer no Brasil relaciona a menor 

satisfação com atendimento ao parto com a falta do acompanhante e com mais relato de ocorrência de violência 

verbal, física e psicológica 30. Visto que mais de 90 % das mulheres deste estudo tiveram presença de acompanhante 

durante a internação, este fator pode estar relacionado à alta satisfação encontrada. Ao avaliar a satisfação da mulher 

com o atendimento ao parto, deve-se também considerar fatores que possam gerar o chamado “efeito halo” que 

exerce influência na avaliação da mulher. O efeito halo seria um viés, um fator não relacionado ao que se está 

avaliando, mas que exerce influência no resultado final do que se avalia 31. Na literatura sobre satisfação de usuários o 

efeito halo é conhecido como sentimento de gratidão 32 ou efeito de elevação das taxas de satisfação, e dificulta uma 

visão mais crítica do atendimento 33. No presente estudo fatores potenciais geradores do efeito halo podem 

relacionar-se ao momento e local em que realizamos a entrevista, no pós-parto imediato dentro das maternidades. O 

pós-parto imediato é o momento de reconhecimento do recém-nascido pela mulher, envolvendo sentimento de gratidão 

pelo nascimento de seu bebe, relacionando a suas expectativas e medos sobre o parto. Isto pode interferir em sua 

percepção e consequentemente em sua avaliação sobre o atendimento recebido. Realizar a entrevista dentro do 

serviço de saúde para avaliar o grau de satisfação da mulher com o atendimento recebido também pode exercer 

influência nos resultados. Estar internada durante a entrevista pode gerar inseguranças a mulher em relação ao 

atendimento que ainda lhe será prestado. 

Considerando o contexto de saúde privilegiado da cidade onde se realizou o estudo, este pode ser um fator 

limitante na efetividade da intervenção de educação em saúde por SMS com o objetivo de promover mudanças 

relacionadas à assistência ao parto. Ribeirão Preto - SP é nacionalmente conhecida como grande centro de saúde, com 

uma das redes de saúde mais importantes e desenvolvidas do pais. Com elevada proporção médico por habitante, com 

3 mil médicos, um para cada 160 habitantes. Além de possuir um setor de pesquisa em saúde reconhecido 
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internacionalmente e tem seus serviços de saúde vinculados ao ensino universitário 34. Analisando Ribeirão Preto por 

meio do modelo teórico de transição obstétrica adotado pela OMS 35,36, este encontra-se nos estágios finais descritos 

por este modelo. A transição obstétrica ocorre de forma secular, passando de um padrão com predomínio de mortes 

por causas obstétricas diretas para um padrão crescente de mortes por causas obstétricas indiretas 35. Assim 

Ribeirão Preto tem um padrão com predomínio de mortes maternas por causas obstétricas indiretas e enfrenta 

barreiras para a melhoria da atenção relacionadas à medicalização do parto e violência estrutural. Possivelmente a 

aplicação da intervenção mHealth em regiões situadas no segundo estágio da transição obstétrica tenha efeito e 

desfechos mais satisfatórios. Isto porque nestas regiões a principal barreira para a melhoria no cuidado relaciona-se 

a baixa procura das usuárias por atendimento 36, sendo uma questão de maior governabilidade da usuária. Assim a 

intervenção mHealth poderia agir estimulando as usuárias na procura por atendimento. 

Este estudo demonstrou que as gestantes avaliadas, atendidas na rede pública de saúde, estavam muito 

satisfeitas com o atendimento recebido durante o parto. Verificou também que o cuidado ofertado a estas mulheres 

teve maior frequência de realização de boas práticas do que no contexto nacional. Mas ainda encontrou barreiras a 

serem superadas para o alcance do cuidado integralmente alicerçado em evidências científicas.  A intervenção 

realizada por meio de SMS enviadas por celular às usuárias não proporcionou diferença significativa nos resultados 

encontrados sobre a satisfação com o atendimento e a realização de boas praticas na atenção ao parto. 
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Material suplementar 

 

Este material faz parte da submissão original. 

 

 

 

 

Tamires Machado Moreira, Luana Beatriz Lemes, Ana Carolina Arruda Franzon, Livia Oliveira-Ciabati, Giordana Campos 

Braga Silvana Maria Quintana, Carolina Sales Vieira, Elisabeth Meloni Vieira, João Paulo Souza. Efeito das mensagens 

curtas de texto (mHealth) na satisfação de mulheres com o parto: análise secundária de um ensaio 

randomizado por conglomerados. Cadernos de Saúde Pública, 2018 (aguardando as sugestões da banca para 

submissão). 
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APÊNDICE 
 
 Tabela Suplementar 1  

Medida de desfechos de boas práticas 

 Dados disponíveis 

Questões e opções de resposta do instrumento de coleta de 

dados utilizadas para a análise das variáveis de Boas 

Práticas (número da questão no questionário) 

Respostas das questões de 

boas práticas que foram 

consideradas como realizadas 

(SIM) 

Respostas das questões de 

boas práticas que foram 

consideradas como não 

realizadas 

(NÃO) 

23. Como iniciou o trabalho de parto? 

1. Espontâneo 

2. Induzido 
3. Não entrou em trabalho de parto 

88. Sem informação 

1 2 ou 3  

30. Presença de partograma preenchido no prontuário? 

1. Sim  

2. Não 
99. Não se aplica 

1 2  

138. Você teve acompanhante durante sua internação? 

1. sim 

2. Não (Se 2, vá para a questão 144) 

88. Não sabe (Se 3, vá para a questão 146) 

1 2  

135. (APENAS SE ENTROU EM TRABALHO DE PARTO) Durante 

o trabalho de parto você pode ficar fora da cama e andar? 

(LER AS OPÇÕES) 

1. sim 

2. Não,não era permitido 
2. Não, porque não quis 

99. Não se aplica 

1 2 ou 3  

160. Em relação ao conforto físico e respeito a sua 

intimidade no atendimento ao trabalho de parto e parto 

você diria que foi: (LER AS OPÇÕES) 
1. Muito bom 

 2. Bom  

3. Satisfatório  

4. Ruim 

5. Muito ruim 

1 ou 2 ou 3 4 ou 5 

161. Em relação ao tempo que os profissionais ficaram ao 

seu lado, você diria que: (LER AS OPÇÕES): 

1. Ficaram ao seu lado o tempo todo 

2. Ficaram ao seu lado a maior parte do tempo  

3. Ficaram pouco tempo ao seu lado 

4. Não ficaram com você e apenas apareciam para fazer exames 

1 ou 2 3 ou 4 

162. Do começo da internação até o bebê nascer, as 

informações que você recebeu dos profissionais que lhe 

atenderam foram: (LER AS OPÇÕES): 

1. Suficientes 

2. Insuficientes 
3. Não recebi qualquer informação 

1 2 ou 3 

132. Foram oferecidos líquidos, água, sucos e/ou 

sopas/alimentos durante o trabalho de parto? 

1. Sim  

2. Não 
99. Não se aplica 

1 2  

126. (APENAS SE ENTROU EM TRABALHO DE PARTO) Você 

utilizou alguma das seguintes medidas para aliviar a dor 

durante o trabalho de parto? (LER AS OPÇÕES) (1 = Sim, 2 = 

Não, 99 = Não se aplica) 

a. Banheira 

 b. Chuveiro 

c. Bola  

d. Massagem  

Deve ter obrigatoriamente 

resposta 1 em alguma das opções 

de resposta da questão 126 ou 

resposta preenchida na questão 
127 

Se todas as opções de resposta 

da questão 126 tiver como 

resposta 2 e ainda no tiver 

resposta na questão 127 
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e. Caminhar/deambular 

f. Banquinho para posição de cócoras  
g. Cavalinho  

h. Outra  

i. Não sabe 

127. SE VOCÊ UTILIZOU OUTRA MEDIDA PARA ALÍVIO DA DOR, 

especifique qual foi: 

128. Você pediu alguma anestesia ou analgesia durante o 

trabalho de parto? 

1. Sim  

2. Não 

99. Não se aplica 
 

129. Você recebeu alguma anestesia ou analgesia durante o 

trabalho de parto ou parto? 

1. Sim  

2. Não 
99. Não se aplica 

Deve ter obrigatoriamente 

resposta 1 nas duas questões 

(Q128 e Q129) 

 

Se uma das duas questões (Q128 

e Q129) tiver resposta 2 

130. SE O PARTO FOI NORMAL, qual foi a posição que você 

ficou para ter o bebê? (NÃO LER AS OPÇÕES) (1 = Sim, 2 = 

Não, 99 = Não se aplica): 

a. Deitada de costas com as pernas levantadas  
b. Deitada de lado  

c. Sentada/reclinada 

d. Na banheira 

e. De quatro apoios  

f. De cócoras 
g. De pé 

h. Não sabe 

Deve ter obrigatoriamente 

resposta 1 para uma das opções 

de resposta da letra “b” a letra 

“g” 

Deve ter obrigatoriamente 

resposta 1 na opções de resposta 

da letra “a”  

137. SE O PARTO FOI NORMAL, foi feita anestesia no 

períneo/vagina antes do corte ou antes dos pontos? (LER 

AS OPÇÕES) 
1. Sim, antes do corte / Já estava anestesiada  

2. Sim, antes dos pontos  

3. Não ] 

88. Não soube informar 

99. Não se aplica 

1 ou 2 3  

147. Depois do nascimento, você deu o peito na sala de 

parto? 

1. Sim  

2. Não 

99. Não se aplica 

1 

 

2  

 

 

 
Tabela Suplementar 2  

Parâmetros utilizados para verificação da amostra ótima na análise por protocolo. 

Probabilidade limite para rejeitar a hipótese nula (teste bilateral)  

Taxa de erro tipo I  

α = 0,05  

Probabilidade de erroneamente não rejeitar a hipótese nula  

Taxa de erro tipo II.  

β = 0,20  

Proporção de participantes da intervenção  q1 =0,23  

Proporção de sujeitos no grupo controle (1-q1)  q0 =0,77  

Risco no grupo controle (risco base)  P0 =0,67  

Risco no grupo PRENACEL (exposto)  P1=0.8576 

Odds ratio (P1/(1 - P1))/(P0/(1-P0)) OR=2.966 
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Razão de risco (P1 para P0)  

Verificou-se que a amostra disponível para essa pesquisa seria adequada para detectar um efeito ao redor de 28% 

entre o grupo PRENACEL o e o grupo controle. 

RR =1.28  

Desvio padrão para α = Zα = 1.960  

Desvio padrão para β = Zβ = 0.842  

Proporção agrupada = P = (q1*P1) + (q0*P0) = 0.713  

A = Zα√P(1-P)(1/q1 + 1/q0) = 2.106  

B = Zβ√P1(1-P1)(1/q1) + P0(1-P0)(1/q0) = 0.761 

C = (P1-P0)2 = 0.035 

Tamanho da amostra = N = (A+B)2/C = 234 

Correção de continuidade (adicionado ao N, no grupo controle)  CC = 1/(q1 * |P1-P0|) = 23  

 

 

Tabela Suplementar 3  

Tamanho da amostra (com correção de continuidade) 

 N Resultados + Resultados - 

Grupo PRENACEL 61 52 9 

Grupo controle 203 136 67 

Total: 264 188 76 

 

 

 
Tabela Suplementar 4  

Tamanho da amostra (sem correção de continuidade) 

 N Resultados + Resultados - 

Grupo PRENACEL 54 46 8 

Grupo controle 180 121 59 

Total: 234 167 67 

 

Nota: Esta calculadora usa a distribuição normal (com e sem a correção de continuidade) como uma aproximação à distribuição binomial 

 

Tabela Suplementar 5  

Parâmetros utilizados para verificação da amostra ótima na análise por intenção de tratar.  

Probabilidade limite para rejeitar a hipótese nula (teste bilateral)  

Taxa de erro tipo I  

α = 0,05  

Probabilidade de erroneamente não rejeitar a hipótese nula  

Taxa de erro tipo II.  

β = 0,20  

Proporção de participantes do grupo intervenção q1 =0,65 

Proporção de sujeitos no grupo controle (1-q1)  q0 =0,35 

Risco no grupo controle (risco base)  P0 =0,67  

Risco no grupo intervenção  P1=0.7839 

Odds ratio (P1/(1 - P1))/(P0/(1-P0)) OR=1.787 

Razão de risco (P1 para P0)  

Verificou-se que a amostra disponível para essa pesquisa seria adequada para detectar um efeito ao redor de 17% 

entre o grupo intervenção e o grupo controle. 

RR =1.17 
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Desvio padrão para α = Zα = 1.960  

Desvio padrão para β = Zβ = 0.842  

Proporção agrupada = P = (q1*P1) + (q0*P0) = 0.744 

A = Zα√P(1-P)(1/q1 + 1/q0) = 1.793 

B = Zβ√P1(1-P1)(1/q1) + P0(1-P0)(1/q0) = 0.795 

C = (P1-P0)2 = 0.013 

Tamanho da amostra = N = (A+B)2/C = 516 

Correção de continuidade (adicionado ao N, no grupo controle)  CC = 1/(q1 * |P1-P0|) = 14 

 

 
Tabela Suplementar 6  

Tamanho da amostra (com correção de continuidade) 

 N Resultados + Resultados - 

Grupo intervenção 360 282 78 

Grupo controle 194 130 64 

Total: 554 412 142 

 

 

Tabela Suplementar 7  

Tamanho da amostra (sem correção de continuidade) 

 N Resultados + Resultados - 

Grupo intervenção 336 263 73 

Grupo controle 181 121 60 

Total: 517 384 133 

 

Nota: Esta calculadora usa a distribuição normal (com e sem a correção de continuidade) como uma aproximação à distribuição binomial 
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4.2 Dissertação expositiva relativa à percepção da mulher 

sobre a ocorrência de abuso, desrespeito e maus-tratos 

durante o parto. 

 

4.2.1 Considerações iniciais 

 

Nesta seção será apresentado o resultado relacionado à análise da 

percepção das mulheres sobre abuso, desrespeito e maus-tratos durante o 

atendimento ao parto. Parte do conteúdo do programa de mensagens PRENACEL é 

relacionado às práticas da atenção ao parto (por exemplo, o direito a acompanhante, 

mobilidade durante o trabalho de parto, alimentação etc). Embora não diretamente 

relacionado a questão de abuso, desrespeito e maus-tratos, havia a dúvida se 

ocorreria algum efeito neste domínio. Durante a preparação do estudo, aventou-se a 

possibilidade de que mulheres demandando práticas específicas orientadas pelo 

PRENACEL poderiam sofrer algum tipo de abuso, desrespeito ou maus-tratos. E por 

outro lado, ao contribuir para o esclarecimento das mulheres gestantes, poderia 

favorecer uma maior percepção da inadequação do cuidado.  

 

4.2.2. Resultados 
 

As análises por intenção de tratar e por protocolo não mostraram diferenças 

significativas entre os grupos em relação à percepção das mulheres sobre a 

ocorrência de abuso, desrespeito ou maus tratos. A proporção de mulheres que 

relataram ter sofrido abuso, desrespeito ou maus-tratos foi de 3,2% entre as 

pertencentes ao grupo Intervenção total, 4,8% entre aquelas do grupo PRENACEL e 

4,3% entre as do grupo Controle (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Percepção de abuso, desrespeito e maus-tratos durante atendimento ao parto. 

 grupo 

Intervenção 

grupo 

Controle 

RR 

(IC 95%) 

 

 
Total1 

n=427 

PRENACEL2 

n=63 

 

n=241 

 

(AIT)* 

 

(APP)* 

 

p(AIT) 

 

 

p(APP) 

 

Ocorreu abuso, 

desrespeito e/ou 

maus-tratos  

  

1,36 

(0,58; 3,17) 

0,91 

(0,25; 3,25) 0,4765 0,8831 

    

Dados 

disponíveis 

377 

(88,2%) 

63 

(100%) 

208 

(86,3%) 

    

Sim 12 

(3,2%) 

3 

 (4,8%) 

9 

 (4,3%) 

    

Não 365 

(96,8%) 

60 

 (95,2%) 

199 

(95,7%) 
1Grupo intervenção - gestantes cadastradas e não cadastradas no PRENACEL. 
2Apenas gestantes cadastradas no PRENACEL. 

*AIT - Análise por intenção de tratar e APP - Análise por protocolo. Comparação realizada por teste de Fisher. 

 

4.2.3 Discussão 

 

A intervenção com SMS durante o pré-natal não demonstrou aumento na 

percepção das mulheres sobre a ocorrência de abuso, desrespeito e maus-tratos 

durante o atendimento ao parto. Por outro lado, também parece não ter contribuído 

para aumentá-los. Encontrou-se baixa frequência de ocorrência de abuso, 

desrespeito e/ou maus-tratos durante o atendimento ao parto nos três grupos 

estudados. 

 A Fundação Perseu Abramo com uma pesquisa realizada em 2010 encontrou 

que 25% das mulheres que tiveram parto vaginal no Brasil sofreram violência 

durante o parto. Esta pesquisa obteve o maior percentual encontrado de violência 

contra mulher durante o parto no cenário nacional. Consideraram como violência 

contra a mulher: realizar toque vaginal de forma dolorosa, negar ou deixar de 

oferecer alivio da dor, realizar procedimentos sem informar a mulher, negar 

atendimento, xingar ou humilhar, gritar, empurrar, amarrar, bater, ou assediar 

sexualmente a mulher 35. Uma pesquisa realizada em 2012 para avaliar a Rede 

Cegonha encontrou que 12,7% das mulheres passaram por situações 

desrespeitosas durante o parto. Esta pesquisa considerou como situação 

desrespeitosa: ter sido mal atendida, não ter sido ouvida/atendida nas suas 
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necessidades, ter sofrido agressão física ou verbal 36. Já a pesquisa Nascer no 

Brasil, realizada em 2011/ 2012, obtive um menor percentual em termo nacional de 

violência contra mulher no parto comparada às demais pesquisas (6,8%). Esta 

considerou como violência contra a mulher durante o parto: violência verbal (gritar 

ou xingar), violência psicológica (ameaçar, humilhar, negar atendimento ou negar 

oferecer alívio da dor) violência física (empurrar, machucar ou fazer toque vaginal de 

forma dolorosa) 33. 

As pesquisas nacionais consideraram aspectos da avaliação da mulher com o 

atendimento ao parto (negar atendimento ou ser mal atendida) como violência ou 

situação desrespeitosa. No atual estudo a avaliação da mulher com o atendimento 

recebido durante o parto foi avaliada separadamente da percepção de abuso, 

desrespeito e maus-tratos durante o parto. Por esta razão, acredita-se que as 

pesquisas nacionais apresentaram maior percentual destas condições quando 

comparadas ao atual estudo. 

A intervenção não ter proporcionado aumento da percepção das mulheres 

sobre abuso, desrespeito e/ou maus-tratos pode relacionar-se ao uso de mensagens 

não elaboradas para esta finalidade específica. O uso de SMS com conteúdo 

direcionado para proporcionar aumento da percepção das mulheres poderia 

possibilitar desfechos diferentes. Outros limitadores do estudo podem estar 

relacionados com a frequência de envio dos SMS e o momento da realização das 

entrevistas. Um estudo ao avaliar o interesse de mulheres em receber SMS durante 

a gestação encontrou que 53% delas preferiam receber um SMS por semana. 

Enquanto apenas 2% das mulheres preferiam cinco SMS por semana 37. O atual 

estudo enviou quatro SMS por semana, podendo ter reduzido o poder da 

intervenção por proporcionar desinteresse nas mulheres. A realização das 

entrevistas nas maternidades, no pós-parto imediato, pode ter ocasionado um efeito 

halo sob a percepção das mulheres quanto a ocorrência de abuso, desrespeito e/ou 

maus-tratos. O efeito halo seria um viés, um fator não relacionado ao que se está 

avaliando, mas que exerce influência no resultado final do que se avalia 38. O pós-

parto imediato é o momento que a mulher está sob o encantamento de conhecer seu 

novo bebê e grata por estarem vivos.  

Um ponto forte da atual pesquisa é que os dados derivam de um projeto com 

uma metodologia que visa descartar influências externas previstas. A aleatorização 
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dos conglomerados foi feita com o intuito de aumentar a aplicabilidade da evidência 

à UBS e minimizar a contaminação pela preferência do sujeito da pesquisa ou pelos 

profissionais de saúde nos conglomerados. O balanceamento dos conglomerados foi 

realizado também para otimizar a comparabilidade dos grupos. 

Os achados sugerem que o envio de mensagens por celular ás gestantes 

durante o pré-natal não proporcionou aumento na percepção de abuso, desrespeito 

e/ou maus-tratos. Porém outra análise deste projeto sugere uma contribuição 

positiva para a atenção pré-natal 31, o que estimula a realização de adaptações para 

a formulação de novas análises.  
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5. Conclusão 

 

Esta dissertação sugere que o uso de mensagens enviadas às gestantes 

durante o pré-natal não teve impacto no grau de satisfação das mulheres com o 

atendimento ao parto. Também não proporcionou aumento da percepção das 

mulheres sobre a ocorrência de abuso, desrespeito e/ou maus-tratos, nem 

promoveu mudanças na frequência de realização de boas práticas no parto. 

Encontrou-se alta proporção de mulheres classificando o atendimento recebido 

como muito bom e bom e a maioria das boas práticas avaliadas tiveram alta 

frequência de realização. Porém evidencia a realização de práticas danosas e a não 

realização de práticas recomendadas por evidências científicas.  Ao explorar fatores 

que possam ter influenciado nos achados desta pesquisa acreditamos que o 

aperfeiçoamento da intervenção poderia otimizar sua capacidade de contribuir para 

desfechos mais favoráveis em outros contextos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 - Parecer com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa - CEP 
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ANEXO 2 - Pacote de mensagens de texto enviadas a gestantes cadastradas no projeto 
PRENACEL. 

Idade 

Gestacional (em 

semanas) 

Conteúdo 

 
5 

 
Sua menstruação esta só um pouco atrasada e você já esta grávida de 
5 semanas. Quanto antes começar o pré-natal, melhor para você e o 
neném.  

5 Procure a unidade de saúde perto de sua casa e conte que você esta 
grávida. Eles vão agendar suas consultas de pré-natal. 

5 É comum sentir enjôo no começo da gravidez. Experimente comer 
bolachas de água e sal ou maisena antes de levantar da cama e veja 
se melhora. 

5 Todas as informações sobre sua gravidez devem ser anotadas no 
cartão de pré-natal. Ele deve ser preenchido em todas as consultas, 
verifique! 

6 O exame papanicolau/preventivo é muito importante para a sua saúde. 
Na próxima consulta, pergunte se você precisa realizá-lo. 

6 Na gravidez, é importante cuidar bem dos dentes e gengiva. Você tem 
direito a passar por consulta com o dentista na sua unidade de saúde. 

6 Nessa semana, o coração e cérebro do neném estão se formando. Os 
comprimidos de acido fólico ajudam nessa fase. Retire sua cartela na 
unidade de saúde. 

6 Para o neném crescer bem, você precisa se alimentar pelo menos 
quatro vezes por dia. De preferência para comida caseira, e monte seu 
prato com cores variadas. 

7 No começo da gravidez, algumas mulheres perdem um pouco de 
sangue pela vagina. Se você tiver sangramento com cólica, procure a 
unidade de saúde. 

7 Você tem direito a levar um acompanhante nas consultas de pré-natal. 
Se for da sua vontade, sua companhia pode ficar com você durante 
todo o atendimento. 

7 O cartão de pré-natal é um documento importante, carregue sempre 
com você. Apresente-o em todas as consultas no pré-natal e na 
maternidade. 

7 Gravidez não é doença, mas precisa de cuidados para sua saúde e do 
neném. Mesmo estando bem, você deve passar por consulta todos os 
meses. 

8 Alguns medicamentos podem fazer mal durante a gravidez. Se alguém 
te sugerir um remédio, cheque com um profissional de saúde antes de 
tomar. 

8 A maioria das mulheres tem gravidez e parto saudáveis. Um bom 
acompanhamento pré-natal vai garantir a sua saúde e do seu neném.  

8 Agora seu neném tem o tamanho de uma uva. Talvez seus seios já 
tenham aumentado e você precise de um numero maior de sutiã para 
evitar dores. 

8 Embora o neném ainda esteja pequeno, você pode estar se sentindo 
cansada e com sono. Isso é normal. Fazer o neném crescer é um 
trabalho duro!  

9 É seu direito receber gratuitamente os documentos: Cartão de Pré-
Natal, Caderneta de Saúde da Criança, e Declaração de Nascimento 
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do neném.  

9 Você tem sentido tonturas? Tente não ficar muitas horas sem se 
alimentar. Procure comer um pouco de cada vez, mas varias vezes por 
dia. 

9 Os comprimidos de ferro e acido fólico ajudam você a ficar bem e seu 
neném a crescer. Retire sua cartela na unidade de saúde. Eles são 
grátis. 

9 A vacina antitetânica protege você e seu neném durante o parto e 
nascimento. Na próxima consulta, pergunte se a sua vacinação esta 
em dia. 

10 Seu neném tem o tamanho de um morango. Os órgãos sexuais dele 
estão se formando e logo será possível saber se é menino ou menina! 

10 O exame de urina é muito importante. Certifique-se de que esse exame 
seja realizado duas vezes: no inicio e no final da gravidez. 

10 Os exames de sangue devem checar se você tem anemia, sífilis e HIV. 
Você também deve receber a vacina antitetânica. Confira! 

10 Beber bebidas alcoólicas faz mal para o seu neném, ele pode nascer 
fraco ou doente. Evite o consumo de álcool durante a gravidez. 

11 Beba muita água ao longo do dia, o ideal é consumir oito copos de 
água. Além de hidratar todo o corpo, a água ajuda você a eliminar 
toxinas e impurezas.  

11 Algumas mulheres sentem vontade de comer coisas estranhas, como 
terra ou tijolo. Se você tiver desejos desse tipo, conte para o 
profissional de saúde.  

11 Você esta perto do final do primeiro trimestre e seu neném tem o 
tamanho do seu dedo polegar. Logo os enjôos vão melhorar! 

11 Se você fumar na gravidez, o neném pode nascer fraco e terão mais 
chances de ficar doente. Na unidade de saúde, você pode conseguir 
ajuda para parar de fumar. 

12 Não precisa mudar a sua atividade sexual por causa da gravidez. 
Procure ajuda se sentir dor na barriga, na vagina ou tiver sangramento. 

12 Ter um acompanhante durante as consultas e o atendimento para o 
parto é seu direito e te dará mais tranquilidade e confiança no 
processo. 

12 A partir de agora, já será possível escutar o coração do neném com um 
aparelho chamado sonar. Nas próximas consultas, avise que você quer 
ouvir!  

12 Temos mensagens especiais para homens que vão ser pais. Se você 
quiser que o seu marido ou namorado receba mensagens do 
PRENACEL, escreva para 27317.  

13 A natureza vai preparar seu corpo para o parto normal. O trabalho de 
parto é o único sinal de que o neném esta pronto para nascer. 

13 O seu neném já tem o tamanho do seu dedo indicador! Ele chupa os 
dedinhos dentro da barriga, e vai estar pronto para mamar assim que 
nascer. 

13 Converse com seu companheiro, uma amiga ou alguém da família, 
para que seja seu acompanhante durante o trabalho de parto e 
nascimento. 

13 Caminhadas e outras atividades físicas ajudam seu corpo a se preparar 
para o parto e o neném a se posicionar de cabeça para baixo. Tente 
incluir em sua rotina. 

14 O cabelo do neném já começou a nascer. Nesta fase, o neném cresce 
muito rápido e agora já consegue mexer o rosto: ele pode ate franzir as 
sobrancelhas! 

14 Bebidas alcoólicas podem prejudicar seu neném. O ideal é não 
consumir álcool. Prefira água, sucos de frutas e chás. 

14 Você pode se preparar para o parto desde já, buscando informações! 
Mente e corpo devem trabalhar juntos para dar a luz um neném 
saudável. 
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14 Em algumas situações, uma cesárea poderá ser necessária. Se isso 
acontecer, confie nos profissionais da maternidade. Vai dar tudo certo! 

15 O seu neném cabe na palma da sua mão. Ele játem unhas e 
sobrancelhas. Ele já se movimenta bastante e logo você começará a 
sentir! 

15 Se você fuma, tente parar ou reduzir: o fumo pode prejudicar seu 
neném. Abra as janelas se sua casa fica cheia de fumaça dentro.  

15 Agora que os enjôos diminuíram, é normal sentir mais fome. Coma 
frutas, verduras, arroz, feijão e alguma carne se você conseguir. 

15 Procure fazer alguma atividade física leve todos os dias. Alem de te dar 
mais disposição, isso te ajudara a controlar o peso. 

16 Talvez seu neném já tenha encontrado seu primeiro brinquedo: o 
cordão umbilical. Ele puxa, morde e chupa, e assim, também 
aprendera a mamar. 

16 Confira se você realizou, pelo menos uma vez na gravidez, o exame 
para toxoplasmose. O resultado deve estar no seu cartão de pré-natal. 

16 Lave bem as suas mãos sempre que chegar da rua, antes de preparar 
suas refeições, depois de usar o banheiro e apos cuidar dos animais. 

16 A gripe pode te deixar muito doente. Evite locais fechados e lave as 
mãos muitas vezes por dia. Tome a vacina da gripe! 

17 Seu neném esta do tamanho de uma pêra, o corpo esta quase todo 
formado e os principais sistemas funcionando. Ele vai crescer e 
engordar muito! 

17 O parto normal não deixa a bexiga caída nem provoca perda de urina. 
Faca exercícios de contração da vagina e mantenha-a forte! 

17 Se suas fezes estiverem endurecidas, aumente a quantidade de água 
que você toma e coma mais frutas e verduras frescas. 

17 Se você tiver dor de cabeça, com fraqueza e tonturas, converse com o 
profissional de saúde do pré-natal. É importante verificar e prevenir a 
anemia. 

18 Vocêtem direito a 6 consultas de pré-natal, no mínimo. As consultas 
são mensais até o oitavo mês. Depois, devem ser mais freqüentes.  

18 O parto normal pode acontecer de forma mais confortável para você. 
No pré-natal, converse sobre as intervenções no parto e opções para 
alivio da dor. 

18 As vacinas indicadas durante a gravidez protegem você e seu neném 
contra tétano e Hepatite B. Elas estão disponíveis nas unidades de 
saúde. 

18 Seu neném já tem os principais órgãos, incluindo o coração, fígado e 
rins. Ele esta desenvolvendo a capacidade de sentir gosto na língua! 

19 Os exames para sífilis, hepatites e HIV/Aids são importantes no pré-
natal e no parto. Seu parceiro também deve fazer os exames na 
unidade de saúde. 

19 Outro importante exame para o parto é o de toxoplasmose. Confira se 
os resultados dos exames estão anotados em seu cartão de pré-natal. 

19 Se você tiver febre, vômito, sangramento ou dor ao urinar, deve 
procurar a unidade de saúde. Avise sua família sobre esses sinais de 
alerta. 

19 Você já esta na metade da gravidez! Seu neném esta protegido dentro 
do útero. A bolsa de água o mantém aquecido e permite que se 
movimente.  

20 Sentindo falta de ar quando anda? Seu útero esta começando a apertar 
os pulmões. Procure a unidade de saúde se a falta de ar aumentar ou 
incomodar muito. 

20 Já ouviu falar que algumas mulheres recebem um pique/corte na 
vagina durante o parto? Na internet, você pode buscar informações 
sobre como evitar esse corte. 

20 Contrair os músculos da vagina como se estivesse prendendo e 
soltando urina é um ótimo exercício também para grávidas. Ajuda no 
parto e na recuperação. 
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20 Seu neném pode ouvir a batida do seu coração e outros sons do seu 
corpo. Ele pode ouvir sua voz também: converse e cante para ele! 

21 Em todas as consultas, observe se o profissional ouviu o coração do 
neném, mediu seu útero e verificou sua pressão arterial. São exames 
básicos e obrigatórios. 

21 Para conhecer as escolhas do parto, procure informações sobre 
PLANO DE PARTO. Monte o seu plano, e converse sobre ele com os 
profissionais da maternidade. 

21 Você pode fazer muitas escolhas na hora do parto: quais intervenções 
medicas você quer ou não, como aliviar as dores, como ajudar a 
descida e a saída do neném.  

21 São seus direitos garantidos em lei: ter estabilidade no emprego e 
licença maternidade de 120 dias. O pai tem 5 dias de licença 
paternidade. 

22 Ter um neném crescendo dentro de você pode te deixar cansada. 
Descanse sempre que puder. Peca para a família ajudar nas tarefas. 

22 Muitas mulheres acham que é mais confortável dar a luz agachadas, 
sentadas ou de joelhos. Essas posições são seguras e podem facilitar 
o nascimento do neném. 

22 Se as técnicas naturais de relaxamento não forem suficientes para 
aliviar a dor, você poderá optar por uma anestesia de parto.  

22 A área ao redor dos mamilos pode ficar mais escura e suas mamas 
mais pesadas. E o seu corpo se preparando para a amamentação! 

23 Quanto mais você souber sobre o parto, melhor. Confira se existe um 
grupo de gestantes na sua unidade de saúde e participe! 

23 Durante o trabalho de parto, você pode andar, tomar banho e procurar 
uma posição confortável para as contrações. Massagens ajudam muito. 

23 Seu neném esta desenvolvendo a capacidade de sentir gosto. Ele 
estará pronto para aproveitar seu leite. É o alimento perfeito ate os 6 
meses! 

23 No parto, o acompanhante ajuda a garantir seus desejos e escolhas. E 
você se sentira mais segura. É seu direito ser atendida com respeito e 
dignidade.  

24 Se você e seu neném estiverem saudáveis, uma cesárea programada 
aumenta vários riscos. E possível ter parto normal sem sofrimento, 
busque informações para isso. 

24 E comum sentir uma queimação na boca do estomago. Comidas 
apimentadas ou oleosas podem piorar e um copo de leite pode aliviar.  

24 Seu neném esta ganhando peso. Essa gordura vai ajudá-lo a ficar 
quentinho quando nascer. Você pode ajudá-lo alimentando-se de forma 
saudável. 

24 É seu direito: Conhecer os resultados dos exames realizados e ter 
sempre seu cartão de pré-natal atualizado. 

25 O seu neném continua crescendo e com isso você pode sentir 
dificuldade de comer grandes refeições. Coma pequenas porções ao 
longo do dia. 

25 Seu neném já esta do tamanho de um mamão formosa! Ele esta 
treinando os músculos do peito, assim vai estar pronto para respirar 
quando nascer.  

25 Na maternidade, converse sobre os procedimentos que poderão ser 
realizados ou não no parto normal: uso do chuveiro, corte na vagina, 
posição do parto.  

25 É seu direito: Ter acompanhante na maternidade durante o trabalho de 
parto, o nascimento, e apos o parto, ou seja, durante toda internação. 

26 O parto normal é melhor para você e seu neném. Ter um 
acompanhante na maternidade ajuda você a se sentir mais segura e 
relaxada. É o seu dia, aproveite! 

26 Seu neném dorme e já tem sonhos! Observe todos os dias, e se ele 
não estiver se movimentando como de costume, procure a unidade de 
saúde. 



63 
 

 
 

26 Caminhar, tomar banho, receber massagens, buscar uma posição mais 
confortável: você pode sentir menos dor no trabalho de parto. 

26 Ninguém pode te obrigar a depilar ou fazer lavagem intestinal para dar 
a luz. Essa decisão é só sua! Avise na maternidade sobre sua 
preferência.  

27 Seu neném precisa de muito ferro. Tente comer carne, feijões, 
lentilhas, grão de bico e tome seus comprimidos de ferro todos os dias. 

27 O neném reage ao seu movimento – ele pode se mover quando você 
troca de roupa! Agora, o neném começa a acumular gordura no corpo e 
vai ficar mais rechonchudo. 

27 Converse sobre as mensagens do PRENACEL com a pessoa que vai 
te acompanhar na maternidade. Quanto mais informações vocês 
tiverem, melhor para você! 

27 Sentindo muita sede e precisando urinar bastante? Conte ao pessoal 
da unidade de saúde. É preciso verificar e prevenir diabetes. 

28 É seu direito: Obter explicação e concordar ou não com a realização de 
procedimentos no pré-natal, trabalho de parto e nascimento.  

28 Você pode sentir o seu neném reagir a luz e ao som. Todos os sentidos 
já estão desenvolvidos. O neném percebe a luz, os sons, gosto e 
cheiros. 

28 Alem do colo e carinho, a amamentação tem muitas vantagens para 
seu neném: é um alimento completo e evita diarréias, pneumonia e 
alergias. 

28 Confira se os resultados da Glicemia em jejum e GTT estão anotados 
em seu cartão pré-natal. São exames importantes para o pré-natal e 
parto. 

29 Amamentar traz muitas vantagens para você: diminui o risco de 
hemorragia e anemia; ajuda a perder peso; e o leite esta sempre pronto 
para o neném! 

29 Seu neném pode abrir e fechar os olhos. De dentro do seu útero, ele 
pode dizer se é dia ou noite pela maneira que a luz muda. 

29 Você deve ter uma consulta de pré-natal em breve. Aproveite para 
pegar mais comprimidos de ferro e acido fólico. 

29 Pés e mãos costumam inchar um pouco durante a gravidez. Mas se o 
inchaço aumentar e você tiver dor de cabeça procure a unidade de 
saúde. 

30 Quando o trabalho de parto começar, seu acompanhante pode ajudar 
com massagens ou buscar uma água para você. já decidiu quem vai 
ficar com você na maternidade? 

30 No parto, procure pedir liberdade para caminhar, agachar, encontrar as 
melhores posições para as contrações e para o nascimento. Banho de 
chuveiro também ajuda. 

30 Se você entrar em trabalho de parto antes da hora, pergunte sobre a 
injeção de corticóide. Ela ajuda seu neném respirar melhor se ele 
nascer mais cedo. 

30 A primeira fase do parto é a mais demorada, e as contrações doem 
menos. Ate completar 7 centímetros de dilatação, procure andar, 
conversar e se divertir. 

31 A segunda fase do parto (final da dilatação) é mais rápida e as 
contrações são mais fortes: escolha uma posição confortável, e 
descanse entre as contrações. 

31 A terceira fase do parto (nascimento do neném e saída da placenta) 
também érápida e muito emocionante! Você poderá enfim conhecer 
seu neném! 

31 O parto normal não alarga a vagina nem atrapalha a vida sexual. 
Exercícios de contração preservam sua vagina forte. Experimente! 

31 Um grupo de gestantes pode ser valioso para sua gravidez e parto. 
Você poderá tirar duvidas com profissionais e trocar experiências com 
outras mulheres. 
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32 Lembre-se de que não existe alta do pré-natal. Sua ultima consulta 
devera ser 40 dias apos o parto, para escolher um método de 
contracepção. 

32 Ter alguém com você durante o parto vai deixá-la mais relaxada, e o 
trabalho de parto pode ser mais rápido. Consiga um acompanhante! 

32 Tenha planos de colocar seu neném no peito logo depois que ele 
nascer. Amamentar na primeira hora de vida é melhor para você e para 
ele. 

32 Logo apos o nascimento, mantenha o neném aquecido, no seu colo e 
em contato com seu corpo. Será o primeiro contato de vocês, aproveite 
muito! 

33 Você  já sentiu sua barriga ficar dura de repente? São as contrações de 
ensaio, que preparam seu corpo para o trabalho de parto. Seu corpo 
esta ficando pronto! 

33 Mulher ou homem tanto faz, desde que você confie. Tenha um 
acompanhante durante o trabalho de parto. É seu direito. 

33 Seu neném vai descer um pouco mais e encaixar na sua bacia. Isso vai 
ajudar você a respirar melhor, mas você precisara fazer xixi mais 
vezes. 

33 A dor do parto não é continua, ela chega devagar, vai aumentando e 
depois termina. Você terá alguns minutos de descanso entre as 
contrações:relaxe! 

34 Se a bolsa d’água romper, vá para a unidade de saúde. A saúde do 
seu neném precisa ser avaliada. Também pode ser apenas um alarme 
falso. 

34 Cãibras podem lhe acordar durante a noite. Estique a perna e tente 
relaxar. Procure tomar bastante líquidos, leite e comer bananas. 

34 Você já conseguiu uma acompanhante para o parto? Combine com sua 
acompanhante de colocar o neném para mamar assim que nascer. 
Você vai adorar!  

34 Aproveite as consultas de pré-natal para conversar sobre o plano de 
parto e se informar sobre as praticas que favorecem o parto normal. 

35 Inchaço súbito nas mãos, nos pés e no rosto pode ser um problema. 
Se você tiver isso, procure sua unidade de saúde. 

35 Para relaxar durante o trabalho de parto, experimente massagens e 
banho quente. Descubra uma posição confortável para as contrações. 

35 Você já sabe em qual maternidade vai dar a luz? Descubra a melhor 
maneira de chegar ate lá. Sua família pode ajudar. 

35 Seu corpo é perfeito e se prepara para o parto: não precisa ficar 
deitada, em jejum, com soro na veia e remédio para aumentar as 
contrações. 

36 Na próxima consulta de pré-natal, converse sobre o parto e tire todas 
as suas duvidas sobre procedimentos, alivio da dor e acompanhante. 

36 A dor das contrações do parto não é uma dor por motivo de doença: 
significa saúde e o poder da mulher de dar a luz. Seu corpo sabe parir! 

36 Ter acompanhante, liberdade para andar e encontrar posição 
confortável, usar o chuveiro, tomar líquidos: seus direitos no trabalho 
de parto! 

36 Se vocêtiver uma perda de líquidos ou sangue, procure a maternidade. 
Você e seu neném precisam de avaliação. 

37 Converse com o profissional de saúde sobre o momento ideal de ir 
para a maternidade. Ele vai te explicar sobre contrações fortes, 
regulares, a cada 3-5 minutos. 

37 Na maternidade, avise a equipe que você não deseja receber um pique 
na vagina. Seu corpo estarápronto para o nascimento do neném. 
Confie! 

37 Muco na sua calcinha, parecido com clara de ovo, branco ou cor de 
rosa, é sinal de que o trabalho de parto vai começar nos próximos dias.  

37 Quando seu neném nascer, limpe a região do umbigo com álcool 70 e 
deixe descoberto para secar. Não ponha nada no umbigo até ele cair. 
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38 O primeiro leite que sai do seu peito é muito especial para o neném 
recém-nascido. Avise que você quer amamentar na primeira hora de 
vida: é seu direito. 

38 Informe que você prefere evitar o remédio no soro para aumentar as 
contrações e o pique na vagina; somente se for muito necessário. 

38 É normal ficar preocupada com o parto tão próximo. Mas você não 
precisa fazer tudo sozinha. Seu acompanhante pode ajudar muito. 

38 Observe os movimentos do seu neném. Se eles diminuírem ou 
pararem, procure a maternidade. Seu neném precisa ser avaliado. 

39 Seu neném já pode escutar e enxergar. O trabalho de parto é o sinal de 
que ele esta pronto para nascer.  Ele poderá mamar assim que nascer. 

39 O parto normal não deixa sua vagina larga, nem faz sua bexiga cair. Se 
vocês estiverem saudáveis, a cesárea traz mais riscos para você e seu 
neném. 

39 Depois de uma hora sentindo contrações fortes, que vem a cada 5 
minutos, é sinal de que o trabalho de parto começou. Procure a 
maternidade. 

39 Seja gentil com o pessoal da maternidade, mas deixe claro que 
episiotomia ou pique apenas se muito necessário!  

40 Converse também sobre o uso do remédio OCITOCINA no soro. Se 
preferir, negocie para usar somente se muito necessário. 

40 Depois do parto você terá um sangramento parecido com uma grande 
menstruação. Amamentar ajuda a parar o sangramento. 

40 Se depois da alta da maternidade seu sangramento estiver volumoso, 
com mau cheiro ou você tiver febre, volte para ser atendida na 
maternidade. 

40 Se por esta semana você ainda não tiver entrado em trabalho de parto, 
procure a maternidade ou unidade de saúde para avaliação. 

41 Tome líquidos (água, sucos e chás) durante o trabalho de parto, pois 
ele pode durar algumas horas e você precisa de energia. 

41 É seu direito ficar com o neném depois que ele nascer. O melhor 
cuidado para um recém-nascido saudável é receber o carinho e o leite 
da mãe. 

41 Até 6 meses de vida, o neném que mama no peito não precisa de 
sucos, chás ou outros alimentos. O leite materno é o melhor para seu 
neném. 

41 A nossa jornada em conjunto termina agora. Desejamos a você e a sua 
família a melhor sorte do mundo.  
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ANEXO 3 - Instrumento de coleta de dados nas maternidades. 
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