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RESUMO 

Objetivo: Descrever o comportamento motor e emocional das parturientes durante o trabalho 

de parto. Material e métodos: Os dados foram coletados a partir de um check list sobre o 

comportamento motor e emocional das parturientes preenchido mediante a observação pelas 

pesquisadoras de todo o período de trabalho de parto. Resultados: Este estudo teve a 

participação de 41 parturientes que foram observadas durante todo o trabalho de parto e parto. 

Dessas, evoluíram para a cesariana 16 mulheres. A média de idade das participantes foi de 

20,2 anos e a média da idade gestacional das participantes foi de 39,0 semanas. Notou-se que 

46,3% das participantes eram solteiras, 26,8% casadas, 14,6% tem uma união estável e 12,1% 

não quiseram responder. Todas as mulheres observadas pariram na posição de litotomia e a 

maioria apresentou puxos dirigidos. Quanto ao comportamento emocional, observou-se que a 

maioria variou entre calma e agitada no primeiro estágio, sendo que elas mudavam de calmas 

para agitadas quando era aplicada a ocitocina sintética. Porém no segundo estágio, a maioria 

permaneceu calma. A maior parte das parturientes foram submetidas a episiotomia e o puxo 

dirigido foi associado com a maior realização desse procedimento. Conclusão: Conclui-se 

que a maioria das parturientes assumiu posições variadas no primeiro estágio do trabalho de 

parto e todas as mulheres observadas pariram na posição de litotomia. 
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Abstract  

Objective: To describe the motor and emotional behavior of the parturients during labor. 

Material and Methods: The data were collected from a check list on the motor and 

emotional behavior of the parturients filled through the observation by the researchers of the 

whole period of labor. Results: This study had the participation of 41 parturients who were 
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