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Introdução. A avaliação da ansiedade materna é essencial para a prevenção de desfechos negativos maternos e 
neonatais, tais como a maior indicação de cesarianas, parto instrumental, trabalho de parto prolongado e sofrimento 
fetal. Cerca de 80% das mulheres em trabalho de parto têm distúrbios de ansiedade. Objetivos. Avaliar o grau de 
ansiedade materna durante o primeiro período de trabalho de parto e associar com a presença de um acompanhante, 
a via de parto, o uso de ocitocina sintética e a presença de laceração perineal. Método. Trata-se de um estudo trans-
versal, o qual foi desenvolvido no Centro Obstétrico do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, 
em fevereiro a setembro de 2015, composta por 150 parturientes no primeiro período de trabalho de parto. Considerou-
se como critérios de inclusão, as parturientes em fase ativa do trabalho de parto, com gestação a termo e faixa etária 
de 15 a 45 anos. Foram excluídas, as parturientes com transtornos psiquiátricos, com gestação de feto morto, que 
estivessem em uso de ocitocina sintética antes da avaliação, com instabilidade clínica e gestação gemelar. A avaliação 
da ansiedade materna foi realizada pelo Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE). Por fim, foram coletados dos 
prontuários, a via de parto, a presença de laceração e o Apgar no 5º minuto de vida. Foi verificada também a presença 
de um acompanhante. A associação entre a ansiedade e os desfechos maternos foram realizados através do calculado 
a razão de chances com um intervalo de confiança a 95%. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco, sob nº de CAAE 38761514.0.0000.5208. 
Resultados. Com relação ao escore do grau de ansiedade avaliado pelo IDATE, a maioria das parturientes apre-
sentou um moderado grau de ansiedade (66,7%), seguida de ansiedade alta (20%) e ansiedade leve (13,3%). Quanto 
a associação da ansiedade materna com a via de parto (OR: 0,76; IC95% 0,29 a 1,97), uso de ocitocina (OR: 1,20; 
IC95% 0,46 a 3,08) e a presença de laceração (OR: 1,12; IC95% 0,27 a 4,65) não obtiveram resultados satisfatórios. 
Porém, a presença de um acompanhante (OR: 2,42; IC95% 0,67 a 8,76) diminui a chance da parturiente ficar ansiosa. 
Conclusão. A maioria das parturientes apresentam um moderado grau de ansiedade materna durante o primeiro 
período de trabalho de parto e a presença de um acompanhante diminui as chances desse sintoma psicológico aumen-
tar durante o parto.
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