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Introdução: Os resultados de pesquisas prévias são preocupantes, pois expressam vivências negativas das mulheres sobre o parto e 
destacam a influência de fatores relacionados à relação profissional/parturiente. O objetivo deste estudo foi identificar fatores 
associados à satisfação das mulheres com o atendimento ao seu parto em maternidades de Porto Alegre, RS. Metodologia: Estudo 
transversal com mulheres que tiveram o parto no Hospital de Clínicas e Hospital Moinhos de Vento no período de janeiro a junho de 
2016. O cálculo de amostra foi de 360 mulheres, considerando 30% de possíveis perdas. Foi aplicado um questionário em visita 
domiciliar realizada, 30 dias após o parto. Para testar as associações foi utilizado o teste do qui-quadrado. Resultados: Dados 
preliminares, avaliando 117 mulheres (32,5% da amostra), mostram que a idade média foi de 29,2 anos, o grau de escolaridade 
predominante foi o ensino médio completo (29,9%) e a classe socioeconômica mais prevalente foi a C (39,7%). A maioria dos partos 
foi realizada no sistema público (65,8%). A prevalência de cesariana foi de (51,3%). De forma geral, a satisfação com o parto foi 
elevada: 55,6% das mulheres estavam muito satisfeitas, 36,8% satisfeitas, 6,0% indiferentes e 1,7% insatisfeitas. Durante a 
internação, 96,6% das mulheres que se sentiram à vontade para fazer perguntas estavam satisfeitas com o seu parto, enquanto que 
77,8% das que se sentiram parcialmente ou não se sentiram à vontade se sentiram satisfeitas (p<0,001). A satisfação com o parto
das mulheres que se sentiram desrespeitadas foi de 37,5%, comparada com 96,3% nas que não se sentiram (p<0,001). As mulheres 
que consideraram o ambiente do parto acolhedor apresentaram satisfação de 97,5% contra 78,8% das que sentiram pouco ou não se 
sentiram acolhidas (p<0,001). A satisfação das mulheres que se sentiram seguras física e psicologicamente na sala de parto foi de 
96,4% em comparação com 82,8% das que ficaram indiferentes ou inseguras (p<0,001). Quando houve privacidade no local do parto, 
a satisfação foi de 94,6%, comparada com 80,6% das que tiveram pouca ou nenhuma privacidade (p=0,011). Quando a expectativa 
do parto foi plenamente atingida, a satisfação foi de 97,7%, contra 78,1% quando parcialmente ou não atendida (p=0,001). Conclusões: 
A maior satisfação esteve relacionada com privacidade, acolhimento, respeito e segurança na sala de parto, sentir.se à vontade para 
fazer perguntas e ter suas expectativas atendidas em relação ao parto. Unitermos: Parto; Satisfação; Fatores associados 
 




