
 

 

 

 
Resumo

Objetivo: descrever as vivências dos familiares na sala de espera de trabalho de parto. Materiais e métodos: estudo qualitativo

etnográfico. Foram entrevistados dez participantes e quatro grupos focais. A saturação foi atingida quando os pesquisadores não

encon- traram mais explicação, interpretação ou descrição da experiência. Para a análise, usou-se o método de Spradley e foram

construídos categorias e domínios, além de realizada análise taxonômica. Desenvolveram-se anotações de campo e observação

participante. Utilizou- se o software Atlas ti. Resultados: os familiares experimentaram necessidades de informação oportuna e

eficiente. A linguagem verbal e não verbal, e o conteúdo da informação lhes produziram ansiedade e incerteza. Os familiares

sentem a necessidade de acompanhar a gestante durante o trabalho de parto para oferecer-lhe apoio. O ambiente na sala de

espera depende dos fatores internos do familiar e dos fatores externos da sala. A educação na sala de espera representou uma

excelente oportunidade para aproveitar o tempo. Emergi- ram os domínios: comunicação terapêutica, acompanhamento, ambiente

e educação. Conclusão: o significado cultural de esperar é um acontecimento da vida altamente significativo, permeado por quatro

circunstâncias: a comunicação, o acompanhamento, o ambiente da sala e a educação, situações que mudaram a experiência do

nascimento. 
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