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Resumo: O trabalho de parto é caracterizado pelas contrações dolorosas e 
contínuas, apagamento do colo uterino e dilatação cervical que varia de 1cm a 
10 cm, sendo dividido em duas fases: latente e ativa. O parto constitui um 
evento fisiológico, sendo classificado de duas formas: o de risco habitual 
(eutócico) ou de alto risco obstétrico. Menciona-se que o enfermeiro obstetra 
desempenha papel de fundamental na assistência ao parto eutócico. Assim, 
destaca-se a necessidade de acadêmicos e enfermeiros identificarem o início 
do trabalho de parto com vistas à assistência obstétrica qualificada. Objetivou-
se analisar concepções dos acadêmicos de enfermagem acerca do trabalho de 
parto e parto. Trata-se de estudo descritivo, exploratório com abordagem 
qualitativa. A coleta de dados ocorreu no período de março a setembro de 
2020. Participaram do estudo 12 acadêmicos de Enfermagem da Universidade 
Regional do Cariri, Campus Iguatu. Para coleta de dados utilizou-se entrevista 
semiestruturada. Na vigência da pandemia pelo novo coronavírus a mesma 
ocorreu por skype. Para encerramento da coleta de dados empregou-se o 
critério de saturação teórica. Os dados foram apresentados em duas categorias 
temáticas e utilizou-se o método de análise de conteúdo proposto por Minayo. 
Obedeceu-se os princípios éticos e legais da resolução 466/2012 do Conselho 
Nacional de Saúde. A pesquisa fora aprovada no Comitê de Ética e Pesquisa 
com parecer 3.895.905/2020. Após análise dos dados elencou-se as categorias 
temáticas: “Concepção de acadêmicos de enfermagem sobre trabalho de 
parto” e “Concepção de acadêmicos de enfermagem sobre parto”. Na primeira 
categoria temática evidenciou-se que na ótica dos discentes o trabalho de parto 
como processo sequêncial caracterizado pela presença de contrações uterinas 
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e perca do tampão mucoso. Na segunda categoria verificou-se que o parto na 
percepção dos discentes, refere-se a um processo caracterizado pela expulsão 
do feto, associando aos períodos clínicos do parto, alterações físicas e 
nascimento. Logo, os acadêmicos de enfermagem possuem uma concepção 
parcialmente correta acerca do trabalho de parto, pois associaram aos sinais 
que a parturiente apresenta durante o trabalho de parto, contudo não 
especificam a fase latente e ativa do parto. No que concerne ao parto, observa-
se uma concepção restrita ao âmbito físico e limitada, pois associaram apenas 
ao segundo período clínico do parto (expulsivo) onde ocorre o 
nascimento/expulsão do concepto. 
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