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Introdução: A parturiente tem direito à presença de acompanhante nos hospitais antes, durante
e após o parto, essa pessoa é de livre escolha da mulher. Objetivos Identificar as características
das gestantes; Descrever o acompanhante da mulher durante o trabalho de parto, parto e pós-parto; e verificar a satisfação da mulher em relação ao auxilio do acompanhante. Casuística
e Método: Estudo quantitativo, descritivo. Desenvolvido no Distrito de Saúde IV de São José
do Rio Preto, com 131 mulheres que levaram o filho de até 1 ano de idade para vacinar; com
a carteirinha “Crescendo com Saúde”, em julho de 2015. A coleta de dados foi com um instrumento específico, coletado da carteirinha e as questões referentes ao acompanhante foi uma
entrevista individual, e a mulher caracterizou a satisfação da participação como: Não ajudou,
Ajudou pouco, Algumas vezes, Muito, Sempre. Resultados: 57,24% das mulheres tinham
de 20 e 29 anos, media de 26,15, DP 6,19; 43,51% eram evangélicas. 71,75% não exerciam
atividade remunerada, a média da renda familiar foi de R$1.943,00; 34,35% coabitavam com
3 pessoas. 84,73% tiveram acompanhante em algum momento; 60,36% decidiram o acompanhante no inicio da gestação; 63,03% o acompanhante foi o companheiro, escolhido por ser o
pai. A satisfação da mulher em relação ao acompanhante foi: 59,00% ajudou muito no trabalho
de parto; 58,73% ajudou muito no parto; 64,15% ajudou sempre no pós-parto. Conclusão: A
escolha do acompanhante foi na gestação, e o companheiro foi o mais eleito. A satisfação das
mulheres com a pessoa da sua escolha proporciona segurança e conforto na evolução do trabalho de parto e parto e pós-parto, e faz parte de uma assistência de qualidade e humanizada.

Descritores: Enfermagem Obstétrica; Parto; Acompanhantes de Pacientes.
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