
                                                                                    Exm.º Senhor 

                                                                                    Presidente do Conselho de Administração 

                                                                                    do Hospital de Faro 

 

 

 

Eu, Susana Cristina Fernandes César Alves Vicente, sou enfermeira deste Hospital, 

exercendo funções no serviço de Urgência Obstétrica e Ginecológica. 

 Actualmente, encontro-me a frequentar o Mestrado de Psicologia, Especialização em 

Psicologia da Saúde, na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do 

Algarve. Nesse âmbito, tenho uma dissertação para realizar, sendo que a área que decidi 

abordar foi a das expectativas e satisfação com o parto em primíparas. Tenho como objectivo 

identificar factores que influenciem as expectativas e a satisfação com o parto, bem como os 

factores que contribuem para a adesão ou não, por parte das grávidas, aos cursos de 

preparação para o parto. Sendo prestadora de cuidados no serviço supracitado, penso poder 

retirar deste trabalho contributos importantes para a prática. 

Este trabalho é orientado pela Doutora Cristina Nunes, docente da Faculdade de 

Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve. 

Para a recolha de dados, a par de um questionário sociodemográfico e de uma escala 

de Avaliação de Apoio Social, aplicarei o questionário de Antecipação do Parto a grávidas 

que se encontrem no terceiro trimestre da sua gestação e o questionário de Experiência e 

Satisfação com o Parto ás mesmas pessoas, no segundo dia do seu puerpério. Realizarei 

também uma entrevista estruturada (em construção) no sentido de recolher informação 

relativa às razões que levam a que a maioria das grávidas, actualmente, não adira aos cursos 

de preparação para o parto. 

A escala de Avaliação de Apoio Social é uma adaptação de Vieira, J. (2007), o 

questionário de Antecipação do Parto é da autoria de Figueiredo, Pacheco & Costa (2001) e o 

de Experiência e Satisfação com o Parto de Costa, Figueiredo, Pacheco, Marques & Pais 

(2004). 

Será um estudo comparativo, entre grávidas que tenham realizado preparação para o 

parto e outras que não o tenham feito, sendo que dentro de cada grupo serão escolhidas de 

forma aleatória. 



Os dados relativos à antecipação do parto serão colhidos em grávidas que venham à 

Urgência de Obstetrícia ou que estejam internadas no serviço de Obstetrícia – internamento de 

grávidas. Colherei dados relativos à satisfação com o parto no Serviço de Obstetrícia. 

 A fase de colheita de dados ocorrerá entre Novembro de 2007 e Março de 2008. 

Em ambas as fases, a aplicação dos questionários terá a duração média de quinze 

minutos e os dados obtidos serão tratados de uma forma confidencial. Também será garantido 

a todas as grávidas, através do consentimento informado, que a sua participação é voluntária, 

nunca sendo prejudicadas no caso de não participarem.  

Assim, venho por este meio solicitar que me seja autorizada a aplicação dos referidos 

instrumentos a grávidas e puérperas, sendo que entrego a versão final do projecto em 

substituição do que entreguei anteriormente (em 14 de Setembro de 2007). 

 Posteriormente, se assim vos parecer conveniente, divulgarei os resultados do estudo 

nesta instituição em local e data a designar oportunamente.  

Em anexo a este pedido, envio cópia do consentimento informado que utilizarei, dos 

questionários de Antecipação do Parto, de Experiência e Satisfação com o Parto, de 

Importância Atribuída à Preparação para o Parto e de dados sociodemográficos, bem como do 

projecto final da referida investigação. 

Para qualquer esclarecimento, estarei disponível em: susanacvicente@netcabo.pt ou 

963950554. 

 Certa de um parecer favorável ao meu pedido agradeço, desde já, a atenção 

dispensada. 

 

 

  

 

Com os melhores cumprimentos: 

                                                                                          Susana Vicente                                          

                      

 __________________________ 

 

 

 

                                                                                                                ___/ ____/____ 


