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Introdução:No trabalho de parto e parto o cuidado de enfermagem à parturiente
integra ações as quais deverão ser planejadas pela enfermeira por todo o
desenvolvimento do trabalho de parto, nos períodos de dilatação, expulsão e
delivramento. O cuidado de enfermagem está presente em todos os procedimentos
realizados pelo enfermeiro com a finalidade de proporcionar bem estar, conforto e
até

mesmo

melhorar

a

auto-estima

da

parturiente

em

trabalho

de

parto.Objetivo:Conhecer as ações das enfermeiras quanto ao alívio da dor na
parturiente.

Metodologia:pesquisa

qualitativa

realizada

no

período

de

fevereiro/março de 2011 em maternidade pública que tem como filosofia a
humanização do atendimento à mulher e ao recém-nascido durante o processo do
parto e do nascimento. Os sujeitos foram oito enfermeiras obstetras que exercem o
cuidado de enfermagem nesta instituição. Utilizou-se a técnica de entrevista semiestruturada, com um roteiro previamente estabelecido. A análise temática dos dados
foi apoiada em Bardin. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC) – Universidade Federal do
Ceará sob o Protocolo nº

122/09. Observou-se o sigilo e o anonimato das

participantes Resultados: Após a coleta dos dados e a interpretação dos
depoimentos emergiram as categorias: necessidade do acompanhante, necessidade
de apoio físico e emocional.Percebeu-se a preocupação reveladas nas falas das
participantes quanto as orientações sobre o uso das tecnologias do cuidado
obstétrico não farmacológicas no intuito de contribuir para o bem-estar da parturiente
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e a importância de um acompanhante.Conclusão:Acredita-se que o estudo
contribua na motivação dos profissionais de enfermagem, na compreensão e no
respeito para promover a melhoria dos cuidados à parturiente quanto à dor do parto,
promover mudanças de atitudes e comportamentos de todos os envolvidos com a
arte do cuidar da parturiente.
Palavras chaves:Cuidado de Enfermagem; Enfermagem Obstétrica; Parto normal.

