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RESUMO 

 

 A satisfação da mulher com o atendimento ao parto é considerada uma importante 

medida de desfecho, além de ser uma forma indireta de avaliar a qualidade dos serviços, 

centrada na percepção da usuária. O objetivo deste estudo foi identificar os fatores associados 

à maior satisfação das mulheres com o atendimento ao seu parto em maternidades das redes 

pública e privada. Trata-se de estudo transversal com mulheres que tiveram parto em uma 

maternidade pública e outra privada em Porto Alegre, RS. Foram selecionadas aleatoriamente 

puérperas que tiveram recém-nascidos a termo e sem intercorrências neonatais. As entrevistas 

ocorreram 30 dias após o parto, em seus domicílios, onde foi aplicado presencialmente 

questionário estruturado. A satisfação com o parto foi medida por meio de uma escala com 

cinco níveis, de muito satisfeita a muito insatisfeita. Foram estimadas razões de prevalência 

(RP) por regressão de Poisson com variância robusta, utilizando modelo hierarquizado. Após 

análise multivariável, os fatores que se mantiveram associados à maior satisfação com o parto 

foram: estar satisfeita com o pré-natal (RP 1,3; IC 95% 1,06-1,59), compreender as 

informações dadas (RP 1,40; IC 95% 1,01-1,95), não sofrer violência obstétrica (RP 1,53 IC 

1,01-2,31), e ter o bebê colocado para mamar na primeira hora de vida (RP 1,63; IC 95% 

1,26-2,11). Além disso, privacidade no local de parto, sentir-se à vontade para fazer perguntas 

e pedir analgesia e ser atendida também se relacionaram com a satisfação nas análises de 

sensibilidade. Podemos concluir que a melhor avaliação das mulheres sobre a experiência de 

parto está relacionada com princípios básicos da relação profissional-parturiente, como ética, 

empatia e habilidades de comunicação; além de outras ações como qualificada atenção pré-

natal e amamentação do bebê na primeira hora de vida. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Satisfação com o parto. Parto. Assistência. Serviços de saúde.  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Women's satisfaction with childbirth is considered an important outcome measure, 

besides being an indirect way of evaluating the quality of services, centered on the user’s 

perception. The objective of this study was to evaluate the associated factors with greater 

women's satisfaction with childbirth in public and private maternity hospitals. This is a cross-

sectional study with women who had delivered in a public or in a private maternity in Porto 

Alegre, RS. Postpartum women who had full-term newborns without neonatal complications 

were randomly selected. A structured questionnaire was applied, in person, at their home 30 

days after the delivery. Satisfaction with childbirth was measured by a five-level scale, from 

very satisfied to very unsatisfied. Prevalence ratios (PR) were estimated by Poisson regression 

with robust variance using a hierarchical model. After multivariate analysis, the factors that 

remained associated with greater satisfaction with childbirth were: be satisfied with prenatal 

care (PR 1,3, 95% CI 1,06-1,59) understand the given information (PR 1.40, 95% CI 1.01-

1.95), do not suffer obstetric violence (PR 1.53, 95% CI 1,01-2,31), and breastfeed the baby 

in the first hour of life (PR 1.63, 95% CI, 1.26-2.11). In addition, privacy at the place of 

delivery, being comfortable to ask questions and asking for analgesia and being attended were 

also related to satisfaction in the sensitivity analyses. In conclusion, the best evaluation of 

women about childbirth experience is related to basic principles of the professional-parturient 

relationship such as ethics, empathy and communication skills; as well as other actions such 

as qualified prenatal care and breastfeeding the baby in the first hour of life. 

 

 

 

 

Keywords: Satisfaction with childbirth. Childbirth. Assistance. Health services.
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1 APRESENTAÇÃO 

 

Este trabalho consiste na dissertação de mestrado intitulada “Fatores associados à 

maior satisfação das mulheres com o atendimento ao parto em maternidades no Sul do 

Brasil”, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, em 07 de dezembro de 2017. O trabalho é apresentado em três 

partes, na ordem que segue:  

 

1. Introdução, Revisão da Literatura e Objetivos 

2. Artigo 

3. Conclusões e Considerações Finais 

 

Documentos de apoio são apresentados nos anexos. 
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2 INTRODUÇÃO 

  

    “Cada vez que eu tentei fazer um trabalho teórico, foi a partir 

de elementos de minha própria experiência: sempre em relação com 

processos que eu vi desenrolar em torno de mim. É porque pensei 

reconhecer nas coisas que vi, nas instituições às quais estava ligado, nas 

minhas relações com os outros, fissuras, abalos surdos, disfunções que 

eu empreendia um trabalho – alguns fragmentos de autobiografia. Meu 

modo de trabalho não tem mudado muito, mas o que eu espero dele é 

que continue a me mudar (FOUCAULT, 1994, pag 182)”. 

 

 

Muitos podem estar se perguntando: ‘Por que médicos de família e outros 

profissionais não diretamente ligados à área de obstetrícia se interessam em estudar o assunto 

da assistência ao parto?’ ‘Não seria este um assunto mais pertinente aos obstetras, 

profissionais com maior expertise, que vivenciam isto diariamente e diretamente?’ 

Apesar de a assistência ao pré-natal e saúde materno-infantil ser uma das bases da 

atenção primária à saúde, meu interesse pelo tema da assistência ao parto e sua repercussão na 

vida das mulheres começa a despertar mais durante os anos de 2014 e 2015. Neste período, 

tive o privilégio de dividir o cuidado da equipe de Estratégia de Saúde da Família (ESF) com 

enfermeiras que me fizeram mudar a forma como eu olhava para a gestação, o parto e o 

puerpério. No entanto, foi a vivência com as pacientes que me sensibilizou sobre aquilo que 

acontecia dentro da maternidade. Somos nós, profissionais da atenção básica, que muitas 

vezes fazemos o diagnóstico da gravidez, orientamos e assistimos a mulher na gestação, 

conversamos sobre o parto e a recebemos de volta, com o bebê nos braços. Temos, como 

poucos profissionais, o privilégio de acompanhar esse evento continuum que é a 

transformação de uma mulher em mãe, e presenciar a mudança física, social, psicológica e 

cultural que acontece ao longo do processo. A longitudinalidade do cuidado nos permite ver o 

parto não como um momento isolado, mas sim como um ritual de passagem para as famílias. 

Na consulta de puerpério, dedico sempre um tempo para ouvir a história de como foram os 

seus partos. Neste momento, é possível perceber como um bom parto e nascimento marcam 

positivamente aquela família que retorna. Ao mesmo tempo, sentia como um aperto os relatos 

de medo, ansiedade e desrespeito vivenciados nas maternidades.   
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No Brasil, vivenciamos um crescente movimento a favor do parto humanizado, 

impulsionado por grupos feministas e movimentos sociais desde a década de 1980, pela 

criação do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), em 1983, e da Rede 

pela Humanização do Parto e do Nascimento (Rehuna), na década de 1990 (DINIZ, 2005, 

2012). Em 2004, a Política Nacional de Humanização, de 2004 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2004), coloca a humanização como eixo norteador das práticas de atenção em todas as 

instâncias do Sistema Único de Saúde (SUS), inclusive a produção do cuidado ao longo do 

pré-natal, parto e puerpério. Várias iniciativas públicas, como o Programa de Humanização do 

Pré-Natal e Nascimento (PHPN) e a Rede Cegonha (RC) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002, 

2013), visam promover o acesso e a humanização do parto, situar a mulher como protagonista 

do processo, promover as boas práticas de assistência ao parto, diminuir a quantidade de 

práticas não recomendadas de rotina e intervenções desnecessárias, além de diminuir as altas 

taxas de cesarianas no país. No entanto, até o momento, apesar das recomendações da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde (MS), as boas práticas de 

assistência ao parto e nascimento seguem sendo subutilizadas no país (LEAL et al, 2014; 

MOREIRA et al, 2014; NAGAHAMA; SANTIAGO, 2008).  

As pesquisas disponíveis sobre as práticas associadas ao pré-natal, parto e nascimento 

evidenciam que, de maneira geral, os serviços de saúde brasileiros ainda estão aquém das 

metas de qualidade estabelecidas pelas políticas de saúde pública (D’ORSI et al., 2014; LEAL 

et al., 2014; SERRUYA et al., 2004; VIELLAS et al., 2014). Além disso, são escassas as 

publicações que avaliam a percepção das mulheres sobre as práticas conduzidas. A satisfação 

com o atendimento ao parto - que avalia a vivência do parto sob a ótica das mulheres - é uma 

importante medida de desfecho avaliada em estudos internacionais e, mais recentemente, no 

Brasil.  

Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul (RS), possui uma população estimada de 

1.484.941 mil habitantes1, e dispõe de 9 maternidades, 6 delas com atendimentos pelo SUS. 

As maternidades com maior número de partos, em 20172 foram o Hospital Moinhos de Vento 

(privado) e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (público). Não há, até o momento, estudos 

que avaliem as práticas e a satisfação com o atendimento ao parto na nossa população.  

 

                                                
1 IBGE. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/porto-alegre/panorama 
2 Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura de Porto Alegre. SINASC. Disponível em: 

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/sms/default.php? Atualizado em 06/11/2017. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 NOTAS HISTÓRICAS SOBRE PARTO E NASCIMENTO 

O nascimento sempre foi considerado um evento natural e ao mesmo tempo marcante 

na história das civilizações. Desde os primórdios da humanidade até os dias atuais, os 

significados culturais do parto, as técnicas assistenciais e os modos de nascer sofreram 

transformações importantes, e seguem mudando constantemente. Antes de olhar este assunto 

através dos olhos da ciência, contudo, seguiremos a observação do famoso historiador 

Augusto Comte, que diz: “Não se deve praticar uma ciência a menos que se conheça a sua 

história”. 

Na pré-história (500.000 a 30.000 a.C.), as mulheres se isolavam para parir, 

geralmente sem nenhuma assistência ou cuidado de outras pessoas. O parto era considerado 

um fenômeno natural e fisiológico. No período neolítico, ou idade da pedra (18.000 a 5.000 

a.C.), os grupos organizaram-se em torno da agricultura e da domesticação de pequenos 

animais, e as mulheres começam a ser ajudadas na hora do nascimento por parteiras ou 

familiares (Figura 1).   

 

Figura 1. Peça arqueológica mais antiga tendo o parto em posição de cócoras. Estátua da 

deusa-mãe sentada, encostada por duas leoas de Çatalhöyük (Turquia), na idade neolítica, cerca de 

6.000-5.500 a.C. 

 

Fonte: Museu das Civilizações de Anatólia em Ancara, Turquia (Roweromaniak, 20123). 

                                                
3 Licença: Roweromaniak, 2012, CC-BY-SA-2.5. Disponível em: https://commons.wikimedia.org/ 

wiki/ File:Ankara_Muzeum_B19-36(2).jpg?uselang=pt-br#file 
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No antigo Egito (5.000 a 4.000 a.C.), a vida urbana se intensifica e aparecem os 

primeiros dispositivos para ajudar o parto na posição vertical, como podemos ver na Figura 2 

(ARRUDA, 1976).  

 

Figura 2. Um toco, uma vértebra de baleia e diversos tipos de cadeiras para o parto 

verticalizado. Encontra-se referência a essas cadeiras na Europa, no Egito e na Bíblia.  

 

 

Fonte: Museu do parto, Ceará (ARAÚJO, 1983). 

 

A medicalização da assistência ao parto e ao nascimento tem início no século XVII em 

países europeus, como França e Inglaterra. O parto, até então, não era considerado um ato 

médico e ficava a cargo das parteiras no ambiente doméstico. Era íntimo e composto por 

mulheres com outras mulheres (PALHARDI, 2015). 

Os hospitais para mulheres e maternidades foram criados na Inglaterra, nos Estados 

Unidos, na França e na Alemanha durante a segunda metade do século XIX. Esse advento 

atraiu um grande número de mulheres, à medida que o atendimento melhorava em qualidade e 

segurança devido à assepsia, ao uso de anestesia durante o parto e às operações obstétricas 

que, quando bem realizadas, resolviam rapidamente partos complicados e potencialmente 

perigosos (MAIA, 2010). No Brasil, a criação de maternidades data do início do século XX, 

quando as reformas sanitaristas se tornaram mais intensas, e a medicalização do parto foi vista 

como uma das estratégias de civilização da população.  

Com o passar do tempo, o parto e o nascimento - eventos fisiológicos e historicamente 

vivenciados de forma natural por mães e bebês das diferentes culturas do mundo - foram 
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transformados em eventos essencialmente hospitalares, regrados por rotinas cirúrgicas, em 

que a mulher e o seu bebê deixaram de ser protagonistas do processo. No Brasil, essa 

transformação se deu de forma muito marcante.  

3.1.1 Modelo tecnocrático de assistência ao parto 

Tradicionalmente, o parto sempre foi considerado uma cena de mulheres, em que seus 

cuidados eram realizados por parteiras, comadres ou aparadeiras. Até o início do século XIX, 

antes do advento da obstetrícia, mantinha-se uma divisão do trabalho entre médicos e 

parteiras, na qual partos “naturais” eram objeto da atenção da parteira enquanto o médico era 

chamado a agir nos casos de complicações. A introdução da medicina neste espaço inaugura a 

penetração da figura masculina no saber e prática obstétricos, com um discurso mais 

científico e anatomopatológico, que propunha salvar a mulher dos riscos e dores do parto. A 

consolidação da presença do médico na cena do parto está associada à criação de um 

instrumental próprio (fórceps, pelvímetro, sondas, agulhas, tesouras, ganchos e cefalotribos) e 

a práticas cada vez mais intervencionistas (BRENES, 1991; MAIA, 2010). Essa associação 

construiu uma imagem de conhecimento científico, competência e superioridade dos médicos 

em relação às parteiras, que usavam apenas as mãos nas suas manobras e diagnósticos. No 

modelo tecnocrático, o médico é o condutor do parto - e não a mulher, e a posição de 

litotomia vem como símbolo desse controle, onde a melhor posição para ganhar o bebê não é 

mais a posição fisiológica verticalizada, mas sim deitada na maca, de onde o obstetra tem uma 

visão privilegiada da pelve feminina (DAVIS-FLOYD, 2001).  

O modelo tecnocrático, ideologia hegemônica no cuidado à saúde, prioriza o uso da 

tecnologia e das intervenções e coloca o médico no topo da hierarquia assistencial. Neste 

cenário, o corpo da mulher é visto como uma máquina, o hospital é a fábrica e o bebê, o 

produto. A mulher entra como em uma linha de produção, onde a demora e a individualidade 

não são bem toleradas. Apesar do entendimento de que suporte emocional, decisão 

compartilhada e empatia podem melhorar a vivência de parto, é raro ver médicos 

tecnocráticos segurando a mão dos pacientes, conversando e fazendo visitas mais longas 

(DAVIS-FLOYD, 2001).  

As intervenções que surgiram com a medicina moderna têm importância fundamental 

na diminuição das complicações relacionadas ao parto e nos menores índices de mortalidade 

materno-infantil. Outra vantagem foi a introdução de métodos para alívio nas dores do parto 

com o advento de técnicas farmacológicas e não-farmacológicas de analgesia. Contudo, 
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intervenções que deveriam ser usadas em casos difíceis, com prognóstico ruim, passaram a ser 

de utilização rotineira, como é o caso da episiotomia e da ocitocina. Hoje temos um cenário 

de uso excessivo e indiscriminado de intervenções como cateter venoso, amniotomia, 

cesarianas, imobilidade e jejum durante o trabalho de parto, independentemente de indicação 

médica precisa. Essas condutas, quando generalizadas, acarretam riscos e consequências 

adversas para a saúde da parturiente e de seu bebê (HALL E BEWLEY, 1999; VILLAR et al., 

2007).  

3.2 PARTO NO BRASIL: A PREDOMINÂNCIA DO MODELO CURATIVO E 

HOSPITALAR 

Alia-se ao modelo curativo-hospitalar o fato de a assistência à saúde no Brasil ser 

oferecida por uma mistura de serviços públicos e privados. O sistema híbrido brasileiro é uma 

marca de classes (rico/privado e pobre/público), de forma que a distinção na produção de 

ações e serviços também se constitui como uma forma de diferenciação de status social. O 

parto medicalizado e hospitalar tornou-se sinônimo de modernidade, de segurança e de 

ausência de dor (MAIA, 2010). 

3.2.1 Práticas obstétricas no Brasil 

Em 1996, a Organização Mundial da Saúde desenvolveu uma classificação das 

práticas comuns de condução ao parto normal para gestantes de baixo risco obstétrico 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1996). Essa classificação foi baseada na literatura 

científica disponível e orienta o que deve e o que não deve ser feito no processo do parto, 

visando uniformizar as recomendações e diminuir as práticas sem evidência de benefício. No 

documento, recomenda-se a promoção das boas práticas obstétricas (alimentar-se e caminhar 

durante o trabalho de parto, ter acesso a métodos não farmacológicos para diminuir a dor, uso 

de partograma para monitorar o trabalho de parto, presença de um acompanhante); evitar uso 

de intervenções durante o trabalho de parto para acelerá-lo (cateter venoso, ocitocina e 

amniotomia de rotina); e, durante o parto, estimular posições verticalizadas e evitar 

episiotomia sem necessidade. Este foi um movimento em contrapartida ao nível exorbitante 

de intervenções não recomendadas de rotina que vinham sendo aplicadas no país.  

Em 2017, o Ministério da Saúde lançou as Diretrizes Nacionais de Assistência ao 

Parto Normal, que adapta diretrizes de outros países como Inglaterra, Países Baixos e Bélgica, 
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e visa difundir as práticas baseadas em evidências na assistência ao parto normal. O MS 

também preconiza que se deva oferecer analgesia de parto à mulher, se ela assim o desejar 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017a). 

Imediatamente após o nascimento, também há uma série de práticas recomendadas 

para a promoção do bem-estar da dupla mãe–bebê, como: contato pele a pele do recém-

nascido com a mãe, amamentação na primeira hora de vida e alojamento conjunto. Do mesmo 

modo, evitam-se intervenções (aspiração de vias aéreas superiores e gástrica, uso de 

incubadora) na ausência de indicação médica específica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011a, 

2013).  

Um trabalho brasileiro que avaliou o uso dessas intervenções em gestantes de risco 

habitual mostrou que as boas práticas recomendadas pela OMS não estão sendo atendidas: a 

posição de litotomia foi adotada na quase totalidade dos partos (91,7%), a episiotomia, em 

mais da metade (52,3%), e a manobra de Kristeller em 37%. Os procedimentos não 

farmacológicos para alívio da dor foram pouco utilizados (28%), assim como a movimentação 

livre e a alimentação durante o trabalho de parto, que não alcançaram 50% das parturientes, 

provocando dor e sofrimento desnecessários. A analgesia com raqui/epidural foi realizada em 

34% dos casos (LEAL et al., 2014). Em relação aos recém-nascidos, práticas consideradas 

inadequadas como uso de oxigênio inalatório (9,5%), aspiração de vias aéreas (71,1%) e 

gástrica (39,7%) e uso de incubadora (8,8%) foram excessivamente usadas. A prática de 

colocar o bebê para mamar na sala de parto teve prevalência baixa (16,1%), mesmo nos 

hospitais com título de Hospital Amigo da Criança (24%). O contato pele a pele com a mãe 

logo após o nascimento foi mais frequente na região Sul, mas ocorreu somente em 32,5% dos 

casos (MOREIRA et al., 2014). 

Outros estudos apontam para uma baixa qualidade na assistência ao parto vaginal no 

Brasil (BOARETTO, 2003; NAGAHAMA E SANTIAGO, 2008; OLIVEIRA et al., 2008; 

VENTURI E GODINHO, 2013). Em alguns locais, a frequência de intervenções 

desnecessárias ainda é muito alta, além de não incluírem nenhum tipo de analgesia, não 

permitirem a entrada de acompanhantes e praticarem vários tipos de violência obstétrica. No 

Brasil e na América Latina, o termo ‘violência obstétrica’ é utilizado para descrever as 

diversas formas de violência ocorridas na assistência à gravidez, ao parto, ao pós-parto e ao 

abortamento. Várias definições de violência obstétrica têm sido propostas. Uma delas é a 

primeira legislação latino-americana que tipifica essa forma de violência, aprovada na 

Venezuela em 2007. Nela, entende-se por violência obstétrica: Qualquer conduta, ato ou 

omissão por profissional de saúde, tanto em público como privado, que direta ou 
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indiretamente leva à apropriação indevida dos processos corporais e reprodutivos das 

mulheres, e se expressa em tratamento desumano, no abuso da medicalização e na 

patologização dos processos naturais, levando à perda da autonomia e da capacidade de 

decidir livremente sobre seu corpo e sexualidade, impactando negativamente a qualidade de 

vida de mulheres (p.30) (DINIZ, 2015, TESSER, 2015). 

A pesquisa nacional de Venturi e colaboradores intitulada “Mulheres brasileiras e 

gênero nos espaços público e privado”, detectou que um quarto das pacientes que haviam 

passado pelo parto relatou alguma forma de violência na assistência (VENTURI E 

GODINHO, 2013). Em trabalho realizado em maternidades do Rio de Janeiro, a presença de 

acompanhantes foi permitida somente em 21% dos casos, enquanto hidratação venosa foi 

utilizada em 75%, ocitocina em 61% e somente 30% das parturientes deambularam durante o 

trabalho de parto (OLIVEIRA et al., 2008). 

Para as mulheres, receber informações suficientes e adequadas durante o trabalho de 

parto e parto é sinônimo de humanização e representa o cuidado na atenção. No trabalho de 

Nagahama e Santiago, que avaliou 569 mulheres em dois hospitais do Paraná, observou-se 

que as informações mais frequentemente recebidas pelas mulheres em trabalho de parto foram 

relativas à progressão do trabalho de parto (30%), indicação de parto cesáreo (18%) e 

procedimentos de rotina (13,2%). Outras informações consideradas desejáveis, como uso de 

métodos não-farmacológicos para alívio da dor, incentivo ao aleitamento materno e parto 

normal, liberdade de posição e movimentação e participação do acompanhante no trabalho de 

parto foram observadas em menos de 2% dos casos. O autor conclui que se explica ou se 

orienta o que é praxe na assistência e pouco se oportuniza à mulher escolhas, seja em relação 

aos aspectos técnicos ou que envolvam apoio no parto (NAGAHAMA E SANTIAGO, 2008). 

Esses dados são ainda mais preocupantes para populações vulneráveis, como mulheres 

de cor preta ou parda, de menor escolaridade, provenientes da Região Nordeste e sem 

acompanhante. Elas entram mais em trabalho de parto e têm mais partos vaginais, porém com 

menor frequência dispõem da presença de um acompanhante e são mais vulneráveis à 

violência obstétrica (DINIZ et al., 2016; D’ORSI et al., 2014; LEAL et al., 2017). 

Como disse Maia, (apud MAIA, 2010), no modelo tecnocrático de assistência ao 

parto, só há duas alternativas para a parturiente: um parto vaginal traumático, pelo excesso de 

intervenções desnecessárias, ou uma cesárea. 
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3.2.2 A epidemia de cesarianas 

Como consequência do modelo tecnocrático, hospitalar e intervencionista, aliado a 

uma assistência de baixa qualidade ao parto vaginal, emerge uma epidemia de cesarianas no 

Brasil.  

O Brasil é o campeão mundial de nascimentos por cesárea, e as taxas não param de 

crescer: passaram de 15% na década de 70 para 48% em 2008, 55,6% em 2012 e 57% em 

2014, chegando a 90% no setor privado (BARROS et al., 2015; VICTORA et al., 2011). As 

medidas de incentivo ao parto vaginal até agora instauradas, como o ‘Programa de 

Humanização do Pré-Natal e Nascimento’ (desde 2000), a ‘Rede Cegonha’ (desde 2011), que 

serão descritas mais adiante neste capítulo, e outros incentivos para equiparar o pagamento de 

partos vaginais e cesáreas no SUS, ainda não surtiram o efeito desejado. A recente estratégia 

de atuação na saúde suplementar - Programa Parto Adequado – em vigor desde 2015, ainda 

não foi avaliada por completo. No entanto, esta iniciativa, somada à criação de novos centros 

de parto normal e inserção das enfermeiras obstétricas na cena do parto, contribuiu para um 

leve recuo na taxa de cesáreas, pela primeira vez desde 2010 (diminuição de cerca de 1,5%) 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017c). Apesar da queda, os índices brasileiros se distanciam 

dos 15% recomendados pela OMS e chegam ao dobro dos de países desenvolvidos na Europa 

(22,8%) e Estados Unidos (29%). A taxa de cesarianas ideal ainda é polêmica mundial, mas 

estudos recentes envolvendo vários países mostraram diminuição da mortalidade materno-

fetal com índices ao redor de 19% (BETRAN et al., 2015; MOLINA et al., 2015; 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2015; ZIZZA et al., 2011).  

Existem dados suficientes na literatura demonstrando que as cesarianas eletivas, sem 

indicação médica, acarretam aumento de mortalidade materna e neonatal, mais internações 

maternas e neonatais em cuidados intensivos, aumento de complicações relacionadas à 

prematuridade, além de maior necessidade de transfusões sanguíneas, histerectomias e uso de 

antibióticos (CLARK et al., 2008; VILLAR et al., 2007, 2006). O custo da via cirúrgica 

também é maior, somando-se àquele da internação hospitalar mais longa. Contraditoriamente, 

apesar da disponibilidade dessas informações no meio científico, são as mulheres com maior 

poder de escolha e de informação – usuárias do setor privado e com escolaridade mais alta - 

que fazem mais cesáreas (VICTORA et al., 2011; VILLAR et al., 2006). 

Vários fatores podem estar implicados com o fenômeno brasileiro do excesso de 

cesarianas: conveniência da cesárea eletiva para a mulher e para o médico, maior 

previsibilidade e controle do tempo, aumento das gestações de alto risco, ascensão da 
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medicina defensiva, má remuneração dos profissionais pelas horas dispendidas em trabalho de 

parto e poucos recursos nas maternidades, com pouca oferta de métodos não farmacológicos 

para alívio da dor, por exemplo (BARROS et al., 2015; MARTINS-COSTA et al., 2017). 

Assim, a cesárea se tornou o ‘padrão-ouro’ da assistência tecnocrática. 

3.2.3 O movimento pela humanização do parto e nascimento 

Em paralelo ao questionamento da qualidade das práticas vigentes de condução do 

parto, a visão de que a prática médica havia se tornado impessoal e desumana veio orientar 

propostas para assegurar a proteção dos direitos humanos fundamentais e promover a 

humanização da assistência (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1994). Esse movimento 

se inicia na década de 1980, a partir de grupos que ofereciam assistência humanizada à 

gravidez e ao parto, e propunham mudanças nas práticas obstétricas. Como resultado da luta 

feminista, aliada a movimentos sociais, em 1983 foi desenvolvido o Programa de Assistência 

Integral à Saúde da Mulher (PAISM). Ele foi pensado como um programa que abrange 

cuidados nos níveis primário, secundário e terciário, além de aspectos físicos, emocionais e 

sociais da saúde da mulher, e não somente direitos reprodutivos. Com o tempo, o programa 

foi transformado em política, perdendo força com relação aos aspectos de educação nas 

relações de poder e sexualidade, e priorizando o acesso e a regulação a serviços médicos 

(DINIZ, 2012). 

A partir da década de 90, quando foi fundada a Rede pela Humanização do Parto e do 

Nascimento (Rehuna), o termo humanização, que já havia sido utilizado com diferentes 

interpretações no início do século XX, passa a fazer parte do vocabulário da saúde. A ideia de 

humanização é inicialmente um conjunto de princípios que critica a percepção da paciente 

como objeto e do parto como linha de montagem, sendo mais tarde traduzido em diferentes 

propostas visando modificar as práticas assistenciais (VAITSMAN E ANDRADE, 2005).  As 

propostas de humanização do parto têm o mérito de criar novas possibilidades de exercício de 

direitos, de viver a maternidade, a sexualidade, a paternidade e a vida corporal. Enfim, de 

reinvenção do parto como experiência humana, ampliando o cenário de opções, que antes 

ficava entre a cesárea, como forma ideal, ou um parto vaginal violento (DINIZ, 2005). 

Nesse contexto, em 2000, o Ministério da Saúde assume o compromisso de assistir as 

mulheres no momento do parto e nascimento com segurança e dignidade, por meio do 

lançamento do Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento. O objetivo é assegurar 

a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da 
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assistência ao parto e puerpério às gestantes e ao recém-nascido, na perspectiva dos direitos 

de cidadania. O PHPN fundamenta-se nos preceitos de que a humanização da assistência 

obstétrica e neonatal é condição primeira para o adequado acompanhamento do parto e do 

puerpério (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). De acordo com o PHPN, o termo humanização 

implica primeiramente em postura ética e solidária por parte dos profissionais e das 

instituições de saúde, de modo a receber com dignidade a mulher, seu bebê e familiares, por 

meio de um ambiente acolhedor e rotinas que rompam com o tradicional isolamento imposto 

à mulher nos serviços de saúde no momento do nascimento de seu filho. Em segundo lugar, 

refere-se à adoção de medidas e procedimentos sabidamente benéficos para o 

acompanhamento do parto e do nascimento, evitando práticas intervencionistas 

desnecessárias, que embora tradicionalmente realizadas, não beneficiam a mulher nem o 

recém-nascido, e que, com frequência, acarretam maiores riscos para ambos.  

Em 2011, é lançado nacionalmente o projeto Rede Cegonha, que ratifica o 

compromisso de qualificação do SUS no cenário do planejamento familiar, da assistência à 

gestante, à puérpera e ao recém-nascido (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011b, 2013). A Rede 

Cegonha sistematiza e institucionaliza o modelo de atenção ao parto humanizado com práticas 

comprovadamente eficazes de acordo com as melhores evidências disponíveis e com base em 

equipe multiprofissional, que inclui, além de médicos e enfermeiros, obstetrizes, parteiras e 

doulas. Essa proposta também orienta as boas práticas em relação ao recém-nascido, como a 

garantia de permanência do bebê ao lado da mãe durante todo o tempo de internação, o 

contato pele a pele imediato ao nascimento, a amamentação na primeira hora de vida e a 

participação do pai (ou outro acompanhante da escolha da parturiente) no momento do 

nascimento. 

Algumas pesquisas foram conduzidas para monitoramento e avaliação do PHPN e do 

projeto Rede Cegonha, no sentido de avaliar o grau de implementação das práticas e nortear a 

qualificação da rede de assistência ao pré-natal, parto e puerpério. Segundo trabalho de 

Serruya et al., até dezembro de 2002, 3.983 municípios aderiram ao PHPN. Cerca de 20% das 

mulheres realizaram seis ou mais consultas de pré-natal, e 10% realizaram, além dessas, 

também a consulta de puerpério e os exames obrigatórios em 2002. Nos dois anos em análise, 

a realização de exames para a detecção de HIV ocorreu em 35% dos casos, o dobro do 

número de exames para sífilis. O conjunto das atividades assistenciais recomendado foi 

recebido apenas por um pequeno percentual de mulheres: 2% em 2001 e 5% em 2002 

(SERRUYA et al., 2004). Atualmente, a RC atingiu números mais expressivos de 

abrangência, e está presente em 5.570 municípios no Brasil, cobrindo mais de 2,5 milhões de 
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gestantes em todos os municípios que aderiram à estratégia. Pesquisas mais recentes mostram 

importantes melhorias quanto à cobertura da assistência pré-natal no Brasil, alcançando 

valores superiores a 90%. Observa-se também uma melhora quanto a outros quesitos de 

adequação: início precoce do pré-natal em 54%, número de consultas adequado para a idade 

gestacional em 73%, pelo menos um exame preconizado em 63%, orientação para a 

maternidade de referência em 58%. Contudo, quando avaliados todos os requisitos juntos, a 

proporção de adequação global do pré-natal em um estudo nacional foi de apenas 21% 

(DOMINGUES et al., 2012; NUNES et al., 2016). 

Reconhecidamente, há necessidade de avançar no sentido de ofertar infraestrutura 

institucional e profissional e trabalhar em mudanças culturais para potencializar a 

implementação de práticas mais humanizadas de atenção ao parto, nascimento e saúde 

reprodutiva (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 

Por fim, em agosto de 2017 foi lançado o Projeto Apice On, do Ministério da Saúde 

em parceria com instituições de ensino (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017b). Ele propõe a 

qualificação nos campos do cuidado ao parto e nascimento, planejamento reprodutivo pós-

parto e pós-aborto, atenção às mulheres em situações de violência sexual e de abortamento e 

aborto legal, em hospitais universitários no âmbito da Rede Cegonha. O propósito é ampliar o 

alcance de atuação dos hospitais na rede SUS e também reformular e aprimorar processos de 

trabalho e fluxos para adequação de acesso, cobertura e qualidade do cuidado. Espera-se que, 

a partir de um diagnóstico das instituições, se disparem movimentos para mudanças nos 

modelos tradicionais de formação, atenção e gestão.  

3.3  PESQUISAS DE SATISFAÇÃO EM SAÚDE 

 A satisfação do paciente é considerada uma importante medida de desfecho. 

Evidências mostram que está ligada à melhora no estado de saúde e que é capaz de predizer se 

pacientes seguirão os tratamentos recomendados. Também é uma forma de avaliar padrões de 

comunicação e atributos da consulta: sucesso em passar informações, decisão compartilhada, 

acesso, eficácia, custo e conveniência (FITZPATRICK, 1991).  

Uma importante limitação das pesquisas de satisfação em saúde é a falta de 

variabilidade nos resultados – tipicamente pelo menos 80% dos respondentes expressam 

satisfação. Alguns motivos são a dificuldade dos usuários em criticar o sistema de saúde, 

principalmente dentro de suas dependências, e o comportamento passivo da aceitação de um 

paternalismo médico. Enquanto alguns pacientes conseguem avaliar seu atendimento, a 
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maioria não é tão crítica, a não ser que venham a presenciar ‘surpresas 

desagradáveis’(WILLIAMS, 1994). Outro problema comum é a natureza emocional e 

flutuante dos sentimentos frente a um episódio de doença, e a fragilidade que se impõe sobre 

etapas marcantes da vida, como o nascimento de um filho. O viés de gratidão é comum nessas 

situações, onde o sentimento de alívio e felicidade por ter um bebê saudável não permite que 

se demonstrem os aspectos negativos do atendimento (TEIJLINGEN et al., 2003).  

Nem sempre alta satisfação corresponde a competência e qualidade. Por exemplo, 

condutas que vão ao encontro do desejo do indivíduo podem gerar satisfação, mesmo não 

estando de acordo com as evidências mais atuais: prescrição de antibióticos sem indicação 

clínica, realização de exames ou outras intervenções desnecessárias. Para entender o que 

aquele ‘satisfeito’ significa, é preciso conhecer por que o indivíduo pensa daquela forma e o 

que o levou a ter aquele ponto de vista. A satisfação do paciente está relacionada com suas 

expectativas em relação ao serviço, seus valores e experiências prévias.  

A grande utilidade dessas pesquisas é reconhecer pontos de fraqueza e insatisfação, 

dar um feedback às equipes e gestores e organizar projetos para qualificação do cuidado. 

Além disso, o reforço positivo de experiências bem conduzidas estimula o bom trabalho dos 

profissionais e solidifica boas práticas.  

3.3.1 A satisfação com o parto no mundo 

A produção internacional relacionada ao tema é vasta e traz contribuições importantes. 

Temos, no entanto, a ressalva da dificuldade em extrapolar os dados para a realidade 

brasileira, tão diversa em seus contextos. 

Sabe-se que uma avaliação positiva das mulheres sobre a assistência recebida durante 

o trabalho de parto e parto está relacionada a desfechos maternos-fetais importantes, tais 

como: aumento da taxa de aleitamento materno, melhora na qualidade do vínculo mãe-bebê e 

menor taxa de aborto futuro. Já uma avaliação negativa aumenta problemas no puerpério, 

como depressão pós-parto e transtorno de estresse pós-traumático, preferência por partos 

cesarianos, sentimentos negativos a respeito da criança e maiores problemas em relação à 

amamentação (BALDISSEROTTO et al., 2016; REYNOLDS, 1997; RYDING, 1991, 1993; 

WALDENSTRÖM et al., 2004). 

Uma revisão integrativa analisou 17 estudos nacionais e internacionais, de 2000 a 

2009, sobre a percepção do parto vaginal ou cesáreo pelas mulheres. Concluiu-se que, 

independentemente da via de parto, fatores associados à maior satisfação foram: presença de 
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acompanhante, suporte emocional, orientações no pré-natal, ter qualidade na relação entre 

profissionais e mulheres, fornecimento de informações durante a assistência e maior 

participação das mulheres no controle decisório (VELHO et al., 2012). 

Hodnett (2002), em sua revisão sistemática, já havia identificado que os fatores mais 

importantes a influenciar na avaliação da mulher sobre a sua experiência de parto são as 

expectativas pessoais, apoio por parte dos profissionais de saúde, qualidade da relação 

profissional-parturiente e envolvimento na tomada de decisões. Esses fatores, inclusive, 

sobrepujaram a influência de outros, como percepção de dor, alívio da dor e intervenções 

médicas intraparto (HODNETT, 2002).    

Pesquisas que estudaram o contato pele a pele e o aleitamento materno nas primeiras 

horas de vida apresentam resultados discrepantes. Segurar o bebê logo após o nascimento foi 

fator importante para a satisfação materna em estudos na Espanha e no Peru (FERRER et al., 

2016; RIVARA, 2006). Do mesmo modo, o aleitamento materno já nas primeiras horas de 

vida parece promover diminuição da ansiedade materna, liberação de hormônios e 

sentimentos positivos, além de preencher a expectativa de prover alimento ao bebê, 

aumentando satisfação global com o momento do parto (CORDERO et al., 2013). Já no 

trabalho de Baldisserroto, 2016, com uma amostra da população brasileira, tanto o contato 

pele a pele quanto a amamentação no local de nascimento não foram fatores estatisticamente 

significativos após ajustes de confusão (BALDISSEROTTO et al., 2016).  

3.3.2 A satisfação com o parto no Brasil 

A satisfação com o atendimento ao parto é tema recente de pesquisas no país. Muitas 

vezes, embora a assistência esteja sendo prestada dentro dos limites do que se considera uma 

boa prática, a negligência é percebida pela falta de informação e suporte, elementos que as 

mulheres consideram necessários para se sentirem bem cuidadas (DOMINGUES, 2004).  

Um dos primeiros estudos que avaliou fatores associados com a satisfação com o parto 

no Brasil foi conduzido em uma maternidade pública no Rio de Janeiro, com 246 mulheres 

que tiveram parto vaginal. As mulheres eram, na maioria, pardas ou negras e com baixa 

escolaridade, entrevistadas durante internação hospitalar. Mostraram-se ‘muito satisfeitas ou 

satisfeitas’ 67% da amostra. Os fatores associados com maior satisfação foram: ter ideias 

positivas sobre o parto, receber informações suficientes sobre evolução do trabalho de parto e 

bem-estar do feto e ter uma percepção positiva da equipe assistente (DOMINGUES, 2004). 
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Em Florianópolis, 310 mulheres que tiveram partos vaginais e cesáreas de urgência 

foram avaliadas quanto à satisfação em um hospital universitário com filosofia de 

humanização do parto. As mulheres eram, na maioria, brancas e de pouca escolaridade. O 

índice de satisfação foi muito alto: 93,5%, e associado aos profissionais estarem capacitados e 

demonstrando interesse em atender, darem apoio emocional, fornecerem informações quando 

solicitadas, privacidade no local do parto e a um tempo de internação suficiente para sanar 

dúvidas (BRÜGGEMANN et al., 2011). Em Fortaleza, 76 mulheres que tiveram parto em um 

hospital do SUS foram entrevistadas no pós-parto. Para elas, a maior satisfação com o 

atendimento estava relacionada com a presença de profissionais bons e atenciosos, que 

tratavam com respeito e respondiam às dúvidas. Além disso, o atendimento rápido, a limpeza 

e boa estrutura do hospital também aumentaram a satisfação (QUEIROZ et al., 2007).  

Outro estudo em São Paulo comparou a satisfação das mulheres entre três modelos 

assistenciais no SUS: modelo hospitalar ‘típico’, centro de parto intra-hospitalar e centro de 

parto peri-hospitalar (casa de parto). Os resultados mostraram grande índice de aprovação nos 

três lugares. Com relação aos motivos para insatisfação, nos dois primeiros modelos, as 

principais causas foram mau atendimento, insegurança, número excessivo de pessoas na sala 

de parto e falta de acompanhante. Na casa de parto, o percentual de satisfeitas e muito 

satisfeitas foi 100%, e o único apontamento negativo foi a dor (NARCHI et al., 2010). Em 

2012, Cicuto et al., em seu trabalho com puérperas que tiveram parto vaginal ou cesárea, em 

serviços públicos e privados, defendeu que a alta satisfação independe da via de parto 

(CICUTO et al, 2012).  

Com grande impacto para a literatura obstétrica nacional, o estudo Nascer no Brasil 

trouxe grandes contribuições para o tema. Trata-se de um estudo que incluiu mais de 15 mil 

mulheres das cinco regiões do Brasil em hospitais públicos, privados e mistos e avaliou a 

satisfação com o parto por meio de uma entrevista no pós-parto imediato e após três meses 

por telefone. Os resultados encontrados mostram que os fatores relacionados à relação 

profissional-parturiente (tempo de espera, respeito, privacidade, clareza nas explicações, 

possibilidade de fazer perguntas e participação nas decisões), além de escolaridade, 

mantiveram-se associados de forma independente à satisfação geral das mulheres com o 

atendimento ao parto. Também o relato de violência se mostrou um fator independente 

associado à menor satisfação (D’ORSI et al., 2014). 

Por fim, publicado durante o desenvolvimento do presente estudo, uma sub-amostra 

do estudo Nascer no Brasil avaliou apenas mulheres da região Sudeste quanto à adoção das 

boas práticas na assistência ao trabalho de parto e parto normal recomendadas pela OMS e sua 
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avaliação sobre o cuidado recebido. As variáveis independentes que resultaram em melhor 

avaliação foram apoio empático e respeitoso dos profissionais de saúde, privacidade no local 

do parto, clareza de informações recebidas pela mulher, tempo disponível para fazer 

perguntas e receber explicações e presença de acompanhante durante o trabalho de parto e 

parto. Não houve associação entre a avaliação realizada pelas puérperas e as boas práticas 

relacionadas com os aspectos objetivos do cuidado, como analgesia por métodos não 

farmacológicos, dieta livre, livre movimentação, início da amamentação na sala de parto e 

contato pele a pele imediatamente após o nascimento. O resultado condiz com os achados na 

literatura, de que aspectos mais subjetivos do cuidado influenciam mais na avaliação positiva 

do parto do que as práticas relacionadas com fatores mais objetivos da assistência 

(BALDISSEROTTO et al., 2016).  
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4 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

4.1 JUSTIFICATIVA 

A satisfação das mulheres com o atendimento ao seu parto é uma importante medida 

de desfecho. Ela não retrata especificamente a qualidade da assistência, mas pode ser 

considerada uma forma indireta de avaliar a qualidade dos serviços, se partirmos do 

pressuposto que a assistência deve ser centrada nas necessidades da mulher. Se uma vivência 

positiva do parto é considerada importante por ter impacto direto na saúde da mãe e na 

relação com o bebê, pesquisar a satisfação das mulheres com o parto e os fatores relacionados 

à maior satisfação pode nos ajudar a ter um conhecimento mais profundo e abrangente com 

base na perspectiva das mulheres.  

Este é um estudo inédito, que propõe avaliar a percepção das mulheres sobre o parto 

fora do período do puerpério imediato e do local da assistência, a partir de contato presencial. 

Ainda, a proposta deste estudo inclui mulheres que tiveram parto nas redes pública e privada, 

tanto parto vaginal quanto cesáreo, o que torna mais abrangente a avaliação de satisfação em 

relação aos estudos disponíveis até o momento. 

Considerando a ausência de estudos com essa temática no Rio Grande do Sul, espera-

se contribuir para o fortalecimento da base de evidências sobre o tema na literatura. Além 

disso, os resultados deste estudo serão úteis para gestores, profissionais e usuários na 

construção de estratégias de qualificação do atendimento ao parto e nascimento e 

reorganização de políticas públicas que visem qualificar essa experiência de vida tão 

marcante. 

4.2 OBJETIVOS  

4.2.1 Objetivo Geral 

Identificar os fatores associados à maior satisfação das mulheres com o atendimento 

ao seu parto em maternidades das redes pública e privada em Porto Alegre, RS. 
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4.2.2 Objetivos Específicos 

- Conhecer o grau de satisfação das mulheres em relação ao atendimento ao seu parto 

em maternidades de Porto Alegre, RS. 

 

- Investigar a associação das características sociodemográficas, da atenção pré-natal, 

de assistência ao parto e ao pós-parto com a satisfação das mulheres em relação ao seu parto. 
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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo identificar os fatores associados à maior satisfação das 

mulheres com o atendimento ao seu parto. Trata-se de estudo transversal com mulheres que 

tiveram parto em uma maternidade pública e outra privada em Porto Alegre, RS, Brasil. 

Foram selecionadas aleatoriamente puérperas que tiveram recém-nascidos a termo e sem 

intercorrências neonatais. As entrevistas presenciais ocorreram  30 dias após o parto, em seus 

domicílios, onde foi aplicado questionário estruturado. A satisfação com o parto foi medida 

por meio de escala Likert, de muito satisfeita a muito insatisfeita. Foram estimadas razões de 

prevalência (RP) por regressão de Poisson com variância robusta. A amostra incluiu 287 

puérperas. Após análise multivariável hierárquica, os seguintes fatores se mantiveram 

associados à maior satisfação com o parto: estar satisfeita com o pré-natal (RP 1,30; IC 95% 

1,06-1,59), compreender as informações dadas pelos profissionais (RP 1,40; IC 95% 1,01-

1,95), não sofrer violência obstétrica (RP 1,53; IC 95% 1,01-2,31) e ter o bebê colocado para 

mamar na primeira hora de vida (RP 1,63; IC 95% 1,26-2,11). Não foi encontrada associação 

com tipo de parto ou de serviço, se público ou privado. A melhor avaliação das mulheres 

sobre a experiência de parto está relacionada com um ambiente não violento e com princípios 

básicos da relação profissional-parturiente, como empatia e habilidades de comunicação, além 

da oportunidade de amamentar o bebê na primeira hora de vida.  

 

Palavras-chave: satisfação do paciente, parto obstétrico, maternidades 
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INTRODUÇÃO 

 

Parto e nascimento são eventos marcantes na vida das famílias, com impacto direto na 

saúde das mães e na relação com os seus filhos1,2. Existem evidências de que a maior 

satisfação das mulheres com o atendimento ao seu trabalho de parto e parto está relacionada a 

desfechos importantes, como maior taxa de aleitamento materno, melhor qualidade do vínculo 

mãe-bebê e menor taxa de aborto futuro3,4. Por outro lado, uma percepção negativa pode 

aumentar a ocorrência de problemas no puerpério, como depressão pós-parto, transtorno de 

estresse pós-traumático e  sentimentos negativos a respeito da criança5–10. Além disso, 

mulheres com uma má experiência de parto costumam ter menor desejo de ter filhos nos anos 

subsequentes e preferir a via cirúrgica nas próximas gestações11,12.  

A satisfação com o atendimento ao parto é tema recente de pesquisas no Brasil. 

Apesar de o modelo tecnocrático de assistência ao parto ser predominante, com excesso de 

intervenções em gestantes de risco habitual, a heterogeneidade de contextos no país dificulta a 

generalização dos dados na área da obstetrícia. Muitas vezes, embora o atendimento prestado 

esteja em conformidade com as práticas recomendadas, a falta de suporte emocional e de 

informações, bem como o não cumprimento dos direitos da parturiente, podem compor um 

cenário em que a mulher não se sente bem cuidada13.  

Na última década, pesquisas nacionais mostraram altas taxas de satisfação das 

mulheres com o atendimento ao parto, em concordância com a literatura internacional14,15. Em 

estudos conduzidos em maternidades públicas, maior satisfação estava relacionada com os 

seguintes fatores: ter ideias positivas sobre o parto; profissionais capacitados e interessados no 

atendimento, que fornecem apoio emocional e informações quando solicitadas; privacidade no 

local do parto; e tempo de internação suficiente para esclarecer dúvidas13,16,17. Outra pesquisa 

identificou como motivos para insatisfação: mau atendimento, sensação de insegurança, 

número excessivo de pessoas na sala de parto e ausência de acompanhante18.  

O estudo multicêntrico Nascer no Brasil entrevistou mulheres das cinco regiões do 

Brasil em hospitais públicos, privados e mistos. Os resultados encontrados mostram que os 

fatores relacionados à relação profissional-parturiente (tempo de espera, respeito, privacidade, 

clareza nas explicações, possibilidade de fazer perguntas e participação nas decisões) e 

presença de acompanhante mantiveram-se associados de forma independente à satisfação 

geral das mulheres com o atendimento ao parto. Também o relato de violência esteve 

associado à menor satisfação19. A análise de uma subamostra da região Sudeste não encontrou 

associação entre a avaliação das puérperas e as boas práticas relacionadas com os aspectos 
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objetivos do cuidado, como analgesia por métodos não farmacológicos, dieta sem restrição, 

livre movimentação durante o trabalho de parto, início da amamentação na sala de parto e 

contato pele a pele imediatamente após o nascimento5.  

A quase totalidade das pesquisas foi realizada em ambiente hospitalar, durante a 

internação da puérpera, com exceção do estudo Nascer no Brasil, que avaliou também a 

satisfação em ligação telefônica três meses após o parto. Sendo assim, é prudente considerar a 

presença do ‘viés de gratidão’ nesses estudos, em que o sentimento de alívio pelo filho 

saudável impede a mulher de fazer uma avaliação crítica do atendimento prestado, e a 

entrevista ainda nas dependências da maternidade desencoraja avaliações negativas do 

serviço14,20,21.  

Deve-se ter em mente que a satisfação das mulheres também é influenciada pela 

expectativa em relação ao atendimento que irão receber14,19,21. Ela não retrata especificamente 

a qualidade da assistência, mas pode ser considerada uma forma indireta de avaliar a 

qualidade dos serviços, a partir do pressuposto de que a assistência deve ser centrada nas 

necessidades das mulheres20. Espera-se que um conhecimento mais profundo sobre o tema 

ajude a traçar estratégias para qualificar essa experiência de vida tão marcante. Este é, no 

melhor do conhecimento dos autores, o primeiro estudo a avaliar a satisfação com o 

atendimento ao parto fora do serviço de saúde e por meio de entrevista presencial. 

O objetivo do presente estudo foi investigar os fatores associados à maior satisfação 

das mulheres com o atendimento ao seu parto em maternidades das redes pública e privada de 

uma capital do sul do Brasil. 

 

MÉTODOS 

 

Desenho e local do estudo 

Estudo transversal, realizado em duas das maternidades com maior número de partos 

em Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. O Hospital de Clínicas de 

Porto Alegre (HCPA) é um hospital universitário, com 92% de atendimentos realizados pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS). O Hospital Moinhos de Vento (HMV) é regido pela iniciativa 

privada, sem atuação acadêmica na área de obstetrícia durante o presente estudo. O número de 

partos nessas instituições foi 2.541 e 2.740, respectivamente, em 2016, e ambos são 

referências para atendimento de gestações de risco habitual e alto risco22. A coleta de dados 

ocorreu no período de janeiro a agosto de 2016. 
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População em estudo 

A seleção das participantes foi realizada na maternidade, cerca de 24 horas após o 

parto. Foram selecionadas aleatoriamente mulheres residentes no município de Porto Alegre 

que tiveram recém-nascidos vivos, não gemelares, com idade gestacional maior ou igual a 37 

semanas. Foram excluídas aquelas duplas mãe-bebê com complicações obstétricas e/ou 

neonatais que resultassem em óbito ou internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e 

as que continham alguma contraindicação ao aleitamento materno (sorologia positiva para 

HIV, por exemplo).  

 

Coleta de dados 

Um mês após a seleção de puérperas elegíveis, foi realizada entrevista no domicílio ou 

outro local de preferência da mulher, com a aplicação de um questionário estruturado. Contato 

telefônico era realizado uma semana antes do encontro para combinar horário e local da 

entrevista, assim como era contatada a unidade de saúde de referência para assegurar a 

segurança do território. Nesse momento do estudo, foram excluídas as participantes que 

moravam em área de risco para visita domiciliar (bairros caracterizados pela violência, onde 

visitas por agente comunitário de saúde estavam suspensas). Foram consideradas perdas 

aquelas mulheres que não foram encontradas para realização da entrevista após pelo menos 

três tentativas de contato telefônico e uma presencial ou que se recusavam a permanecer no 

estudo.  

 O trabalho de campo foi realizado por 12 entrevistadoras treinadas, após projeto 

piloto desenvolvido para detectar possíveis problemas no questionário. Reuniões semanais 

para supervisão das entrevistadoras foram realizadas visando à uniformidade da aferição dos 

dados. Além disso, controle de qualidade por meio de ligação telefônica para conferência das 

respostas foi feito por uma pesquisadora do projeto para 5% da amostra, selecionadas por 

sorteio.  

 

Variáveis explanatórias 

As variáveis explanatórias foram divididas em: sociodemográficas (idade, 

escolaridade, nível socioeconômico - conforme sistema de pontuação da Associação 

Brasileira de Empresas de Pesquisa, critério Brasil 2015 - cor da pele autorreferida, situação 

conjugal); maternas gestacionais (paridade, gestação planejada, tipo de parto que gostaria de 

ter no início da gestação); de atenção ao pré-natal (local do pré-natal, número de consultas, 

satisfação com os cuidados); de atenção ao parto (maternidade, tipo de parto, trabalho de 
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parto, compreensão das informações dadas, contato pele a pele com o bebê, bebê colocado 

para mamar na primeira hora de vida, presença de acompanhante durante toda a internação). 

A variável denominada violência obstétrica foi avaliada com a pergunta “Em algum momento 

você se sentiu desrespeitada, humilhada ou maltratada por parte dos profissionais de 

saúde?”. Em caso de resposta afirmativa, especificava-se o tipo de violência em física, verbal, 

psicológica ou outro tipo de violência. 

 

Desfecho 

O desfecho – satisfação da mulher com o atendimento ao parto – foi aferido ao final da 

entrevista, após recordação de toda a trajetória e dos eventos ocorridos desde o pré-natal até o 

nascimento, com a pergunta: “Qual a sua satisfação geral em relação ao atendimento ao seu 

parto (incluindo pré-parto, parto e pós-parto imediato)? A resposta foi avaliada por meio de 

escala Likert com cinco opções: muito satisfeita, satisfeita, nem satisfeita/nem insatisfeita, 

insatisfeita e muito insatisfeita. Devido ao alto grau de satisfação encontrado no estudo, o 

desfecho foi categorizado da seguinte forma: ter o mais alto grau de satisfação (muito 

satisfeita) versus outros.  

 

Cálculo amostral e análise estatística 

O tamanho da amostra foi calculado adotando-se um nível de significância de 5% e 

um poder de 80%. Foram utilizados dados disponíveis na literatura sobre prevalência do 

maior grau de satisfação com o parto (muito satisfeita) em relação às seguintes variáveis: 

paridade, informações recebidas durante trabalho de parto, fonte de pagamento do parto e 

violência obstétrica, resultando em uma estimativa amostral de 276 puérperas 13,19. 

A análise estatística dos dados foi realizada no software SPSS versão 18.0 (IBM 

Corp., Armonk, Estados Unidos), utilizando a regressão de Poisson com variância robusta, 

segundo modelo hierárquico23. Foram incluídas no modelo multivariável as variáveis que 

apresentaram associação com o desfecho a um nível de significância de 20% na análise 

univariável. Por sua importância, conforme a literatura, escolaridade, cor da pele, situação 

conjugal, número de consultas de pré-natal, paridade e presença de acompanhante na hora do 

parto também foram incluídas. As variáveis foram hierarquizadas conforme proximidade com 

o desfecho e agrupadas nos seguintes níveis: distal (características sociodemográficas); 

intermediário (características maternas gestacionais e de atenção pré-natal); e proximal 

(características de atenção ao parto), como apresentado na Figura 1. Aqueles fatores que, em 

seu nível, apresentaram associação com o desfecho, considerando  p<0,2, foram incluídos nos 
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níveis seguintes para ajuste de confusão. O nível de significância adotado foi 5%, e os 

resultados foram expressos em razões de prevalência (RP) com os respectivos intervalos de 

confiança (IC) de 95%. As variáveis contínuas atenderam à suposição de linearidade. 

 

Considerações éticas   

O projeto do estudo se encontra em conformidade com as normas que regem pesquisas 

com seres humanos (resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde) e foi aprovado 

pelos Comitês de Ética em Pesquisa das instituições envolvidas, sob parecer 1.288.088 

(HCPA) e 1.204.288 (HMV). Todas as puérperas que aceitaram participar do estudo 

assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

RESULTADOS 

 

No período estudado, 503 puérperas sorteadas preencheram os critérios de inclusão, 

das quais 287 foram entrevistadas. Houve 67 (13,3%) perdas por falha no contato, 25 (4,9%) 

recusas em participar do estudo e 124 participantes excluídas por residirem em áreas de risco.  

A média de idade observada no estudo foi de 29 anos, variando de 16 a 45 anos. A 

maioria era de cor branca, de nível socioeconômico A/B e morava com companheiro, como 

apresentado na Tabela 1. Cerca da metade das mulheres entrevistadas era primípara e fez o 

pré-natal no serviço público. O número médio de consultas de pré-natal foi de 10,4. Em 

relação aos dados obstétricos, 67,6% das mulheres foram assistidas na maternidade pública na 

hora do parto, enquanto 32,4% o foram na maternidade privada. O percentual de cesarianas da 

amostra foi de 48,1% (31,4% no público vs 82,8% no privado; p<0,001), e 71,4% das 

mulheres entraram em trabalho de parto (87,1% no público vs 38,7% no privado; p<0,001).

 A Tabela 1 ainda mostra a associação das variáveis com maior satisfação com o parto, 

segundo os resultados da análise univariável.  

Quanto ao desfecho, 59,9% das puérperas estavam muito satisfeitas com o 

atendimento ao seu parto, sendo que esse percentual foi maior na maternidade privada. As 

outras categorias de satisfação encontradas na amostra foram: satisfeitas (32,4%), nem 

satisfeitas/nem insatisfeitas (5,2%), insatisfeitas (2,1%) e muito insatisfeitas (0,3%).  

Os resultados da análise multivariável estão apresentados na Tabela 2. No nível distal 

(modelo 1), nenhuma variável se mostrou associada com o desfecho após ajustes. As 

mulheres de nível socioeconômico mais alto parecem estar mais satisfeitas com o seu parto, 

embora a significância estatística seja limítrofe. No nível intermediário (modelo 2), observa-
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se uma prevalência de satisfação com o parto 30% maior nas puérperas que estavam muito 

satisfeitas com o atendimento pré-natal, em relação às que não estavam. Paridade, 

planejamento da gestação, local do pré-natal, número de consultas e tipo de parto que 

desejavam ter no início da gestação não influenciaram na prevalência do desfecho. No nível 

proximal (modelo 3), as variáveis associadas à maior satisfação com o parto foram: 

compreender as informações dadas (RP 1,40; IC 95% 1,01-195), não ter sofrido violência 

obstétrica (RP 1,53 IC 1,01-2,31) e ter o bebê colocado para mamar na primeira hora de vida 

(RP 1,63; IC 95% 1,26-2,11). 

Para fins de exploração dos dados, foram conduzidas análises de sensibilidade. As 

variáveis ‘privacidade no local do parto’ e ‘sentir-se à vontade para fazer perguntas’ estavam 

contidas originalmente no modelo conceitual, mas foram analisadas em separado devido à 

possível colinearidade com violência obstétrica, uma vez que, conceitualmente, são elementos 

inclusos na sua definição24–26. A prevalência do maior grau de satisfação com o parto foi mais 

que o dobro em mulheres que alegaram privacidade no local de parto e foi 85% maior 

naquelas que se sentiram à vontade para fazer perguntas durante a internação (Tabela 3). Em 

outra análise, ao incluir as variáveis válidas somente para mulheres que entraram em trabalho 

de parto, mesmo com uma amostra reduzida (n=193), observamos que a mulher que pediu 

analgesia e não foi atendida teve uma satisfação com o atendimento ao parto quase 50% 

menor. Outras práticas mais objetivas do cuidado como incentivo à movimentação, oferta de 

líquidos e alimentos leves e uso de algum método para alívio da dor não se mostraram 

associadas com a satisfação (Tabela 4). Ainda no campo exploratório, a análise do nível 

proximal foi realizada utilizando o modelo multinível, objetivando avaliar o efeito de 

grupo/hospital, mas não houve diferença em relação aos resultados já mostrados.  

 

DISCUSSÃO 

 

No presente estudo, não foi encontrada associação entre os fatores sociodemográficos 

maternos e a satisfação com o parto. No entanto, parece haver uma tendência de que mulheres 

de nível socioeconômico mais alto tenham avaliado melhor o seu atendimento, embora após 

ajustes de confusão a significância estatística seja limítrofe. Achados semelhantes foram 

encontrados no trabalho de d’Orsi19 e sugerem um padrão discriminatório, em que as 

mulheres mais pobres e de menor escolaridade são tratadas com menor autonomia e poder de 

decisão, geralmente tendo um relacionamento mais frágil com os profissionais. 
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Em relação às características e cuidados gestacionais, o único fator associado à maior 

satisfação materna com o parto foi a satisfação geral com o pré-natal, enquanto o local ou o 

número de consultas não tiveram diferença. Esse achado é semelhante ao encontrado por 

Waldenström6, e explicações possíveis advêm da ideia de que um pré-natal com mais 

orientações voltadas às necessidades da mulher e ao trabalho de parto e nascimento se reflete 

na diminuição da ansiedade e no aumento da expectativa que ela tem sobre aquele momento. 

Goodman e Grenn et al 4,27 mostraram que, ao longo do pré-natal, as mulheres que tinham 

maiores expectativas de que estariam no controle durante o parto e de que este seria um 

momento de realização estavam mais propensas a reportar isso após o nascimento, e de 

estarem mais satisfeitas do que aquelas que não as tinham. Além disso, gestantes que estavam 

muito ansiosas com a dor do parto tiveram menor satisfação com o atendimento.  

Nossos resultados sugerem que boa habilidade de comunicação (compreensão das 

informações pela mulher e sentir-se à vontade para fazer perguntas) foi forte preditor 

independente de satisfação materna com o parto. Vários trabalhos anteriores demonstraram 

que a relação entre aspectos subjetivos do cuidado e da relação profissional-parturiente são os 

mais importantes para a satisfação5,13,14,16,17,19. A informação sobre o andamento do trabalho 

de parto é uma importante ferramenta para que a mulher continue se sentindo protagonista 

deste momento e tenha sua autonomia preservada.   

O relato de violência obstétrica foi um fator associado à menor satisfação, assim como 

em outros trabalhos, fato que confirma a danosa relação entre desrespeito físico, verbal e/ou 

psicológico com a satisfação materna19. Um aspecto que merece destaque no nosso estudo são 

as outras configurações de violência obstétrica, que nem sempre são percebidas como tal 

pelas mulheres. Podemos encontrá-las na violação de direitos como: direito à privacidade e 

direito ao cuidado à saúde em tempo oportuno e integral. A mulher sentiu-se duas vezes mais 

satisfeita em um ambiente com sala de parto individual e sem a presença de muitas pessoas no 

local do parto. A privacidade também aumentou a prevalência de satisfação em pesquisas 

prévias5,16,19,28.  Também houve diminuição da satisfação geral com o atendimento quando a 

mulher relata que solicitou alguma forma de analgesia e não foi atendida. Chama atenção que 

situações de negligência ou recusa de assistência parecem ter ocorrido sem que tenham sido 

consideradas como maus-tratos pelas puérperas. Esse achado pode significar 

desconhecimento sobre os direitos da gestante na hora do parto, tema pouco abordado nas 

consultas de pré-natal 29–32.  

Quanto à amamentação do bebê na primeira hora de vida, encontramos uma 

associação positiva entre essa prática e a maior satisfação materna com o parto. Os achados na 
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literatura sobre este assunto são conflitantes. Enquanto na pesquisa nacional de Baldisseroto 

et al5 não houve relação entre amamentação no local de nascimento e melhor avaliação do 

cuidado recebido no parto após ajustes de confusão, outros trabalhos internacionais 

constataram que essa prática é benéfica28,33,34.  Conforme Boccolini et al, a amamentação na 

primeira hora de vida está mais ligada a fatores institucionais vigentes e às práticas dos 

profissionais do que a fatores maternos, conferindo à mãe pouco ou nenhum poder sobre a 

decisão de amamentar seus filhos neste momento35. Além de todos os benefícios já 

conhecidos do aleitamento materno, o fato de que colocar o bebê para mamar na primeira 

hora de vida pode aumentar a satisfação materna com o parto deve ser valorizado, pois é uma 

medida simples e de baixo custo, contudo ainda pouco utilizada36.  

A presença de acompanhante, fator associado em outras pesquisas, não foi 

estatisticamente significativa em nosso trabalho5,18,19,37. A alta prevalência de acompanhantes 

na amostra (cerca de 90%) pode ter dificultado a discriminação dessa variável na análise 

estatística. É importante salientar que, segundo nossos resultados, a satisfação não depende da 

via de parto nem da maternidade, se pública ou privada, mas sim dos cuidados e da atenção 

despendida para cada parturiente, assim como outros estudos já haviam demonstrado38. Esse 

achado pode ser utilizado na argumentação contra a cesariana eletiva sem indicação médica, e 

pode ajudar a mulher na decisão pela melhor via de parto baseada em indicações clínicas. 

A ausência de associação entre satisfação da mulher com o seu parto e outras boas 

práticas objetivas do cuidado recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, tais como 

oferta de líquidos e alimentos leves, incentivo à deambulação e uso de algum método para 

alívio da dor enfatiza a importância da relação profissional-parturiente. Esse resultado vai ao 

encontro de outra pesquisa nacional recente5, apesar de a nossa amostra ter um perfil 

populacional com escolaridade e nível socioeconômico maiores. A não associação das boas 

práticas de assistência aliada à alta prevalência de violações dos direitos das mulheres se 

contradiz com a alta satisfação com o atendimento ao parto encontrada. Isso pode refletir a 

falta de informações por parte das gestantes sobre o que se considera um atendimento 

adequado ao parto e a aceitação de uma assistência médica paternalista. Também outras 

estratégias para avaliação da satisfação poderiam ser exploradas em estudos futuros, a fim de 

entender melhor esse paradoxo. Além disso, os dois hospitais estudados são reconhecidos por 

sua excelência técnica. Assim, considerando o contexto de hospitais de excelência e a plena 

satisfação com o atendimento ao parto como direito das mulheres, serve de alerta a proporção 

de puérperas que não está plenamente satisfeita (40%). 
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 Algumas limitações do estudo devem ser consideradas. Primeiramente, a exclusão das 

participantes que moravam em áreas de risco para visita domiciliar resultou em um número 

significativo de questionários não respondidos. Essas participantes, provenientes da 

maternidade pública, poderiam constituir um grupo menos satisfeito. No entanto, as mulheres 

excluídas foram substituídas por outras da mesma maternidade, e não diferiram daquelas que 

foram entrevistadas no que se refere à idade, cor da pele, tipo de parto e paridade, embora 

tivessem menor escolaridade. Outra limitação inerente a estudos de satisfação é a mensuração 

subjetiva das variáveis, que são autorreferidas pela mulher. Embora o questionário seja 

estruturado e as entrevistadoras tenham sido treinadas para esclarecimento das perguntas de 

forma uniforme, pode ter havido variações individuais no significado das respostas para cada 

participante. No entanto, estudos autorreferidos na área da saúde são extremamente 

relevantes, pois refletem a assistência sob a ótica do usuário. É importante compreender a 

percepção das mulheres sobre o atendimento recebido, se ela se sentiu respeitada, apoiada, 

informada ou negligenciada, mesmo que isso possa não retratar exatamente o que ocorreu na 

maternidade. Por fim, a expectativa da mulher não foi avaliada de forma mais detalhada; ou 

seja, o que faltou para ela ficar plenamente satisfeita.  

Dentre os pontos fortes do estudo, destacamos a qualidade metodológica, a amostra 

aleatória e o rigor com que foram realizadas as entrevistas, com contínuo controle de 

qualidade. Ressalta-se que a avaliação do desfecho foi feita ao final de uma série de perguntas 

que verificavam aspectos diversos da assistência, relembrando todas as etapas, desde o pré-

natal até o pós-parto. Isso permitiu que a mulher refletisse sobre aspectos específicos do 

contato com o serviço de saúde antes de avaliá-lo, e minimizou possível viés de memória. 

Ainda, a entrevista realizada fora da maternidade e após 30 dias do parto também diminuiu a 

chance de hesitação por parte das participantes em criticar o serviço de saúde ou os 

profissionais que as atenderam, reduzindo o viés de gratidão, quase sempre presente na 

maioria dos estudos sobre o tema. O nosso trabalho é o único até o momento que avaliou a 

satisfação com o parto por meio de contato face a face fora da maternidade, método que pode 

melhorar a qualidade das informações coletadas, em comparação com ligações 

telefônicas39,40.   

Em conclusão, para que modelos mais humanizados e satisfatórios de assistência ao 

parto predominem, é preciso ofertar melhoria dos ambientes de cuidado, com ênfase em 

privacidade, ausência de violência e direito das mulheres à informação. Este estudo mais uma 

vez ratifica a importância de princípios básicos em assistência, como suporte profissional 

fundamentado em empatia e habilidades de comunicação. A via de parto e o tipo de 
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financiamento do hospital, se público ou privado, não alteraram a satisfação com o 

atendimento. Além disso, medidas como a promoção de pré-natal com enfoque nos direitos e 

orientações às gestantes, e incentivo à amamentação do bebê na primeira hora de vida podem 

melhorar a percepção da mulher sobre o momento do parto e nascimento. 
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Figura 1. Modelo hierárquico para avaliação da satisfação com o atendimento ao parto. 

 

Fonte: criação dos autores. 
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Tabela 1. Distribuição das características sociodemográficas, gestacionais e obstétricas da amostra para o desfecho 
satisfação com o atendimento ao parto e razão de prevalência bruta conforme análise univariável. Porto Alegre, 2016. 
Características sociodemográficas Amostra (N= 287) Muito satisfeita 

RP (IC 95%) Valor 
p n % n % 

Idade (anos)   0,051 
Média (DP) ͱ 29,0 (6,6)   1,01 (1,00 - 1,02) 
  ≤ 19 anos 23 8,0 13 56,5 

    20-34 anos 199 69,3 113 56,8 
  ≥35 anos 65 22,6 46 70,8 
Cor da pele     0,220 
   Branca 216 75,3 134 62,0 1 
   Preta/Parda 71 24,7 38 53,5 0,86 (0,67 - 1,09) 

 Nível socioeconômico* 
    

 
0,021 

   A/B 163 57,2 107 65,6 1 
   C/D/E 122 42,8 63 51,6 0,78 (0,64-0,96) 
Escolaridade** 

  0,460 
Média (DP) ͱ 12,7 (4,3) 

 1,00 (0,98 - 1,03) 
   Fundamental incompleto 31 10,8 19 61,3 

     Fundamental completo 52 18,1 24 46,2 
     Médio completo 104 36,2 67 64,4 

   Superior completo 100 34,8 62 62,0 
Situação conjugal 0,270 
   Mora com companheiro 248 86,4 152 61,3 1 
   Não mora com companheiro 39 13,6 20 51,3 0,83 (0,60-1,15) 

  
Características gestacionais e de pré-natal 

Amostra (N= 287) Muito satisfeita 
RP (IC 95%) 

Valor 
p n % n % 

Paridade   0,766 
  Média (DP) ͱ 1,7 (0,96)  

  
0,98 (0,88-1,09) 

    Primípara 142 49,5 85 59,9 
     Multípara 145 50,5 87 60,0 

Gestação planejada 0,039 
   Sim 154 53,7 101 65,6 1 
   Não 133 46,3 71 53,4 0,81 (0,66-0,99) 
Tipo de parto que desejava no início da gestação 

     
0,088 

  Vaginal 201 70,0 113 56,2 1 
  Cesariana 76 26,5 53 69,7 1,24 (1,02-1,50) 
  Sem preferência 10 3,5 6 60,0 1,06 (0,63-1,79) 
Local do pré-natal 0,077 
   Serviço público 147 51,2 83 56,5 1 
   Serviço privado 121 42,2 81 66,9 1,18 (0,98-1,43) 

    Misto 19 6,6 8 42,1 0,74 (0,43-1,28) 
Número de consultas de pré-natal*** 0,486 
Média (DP) ͱ 10,4 (3,23) 

  1,01 (0,98-1,04) 
    <6 16 5,7 10 62,5 
    ≥6  266 94,3 160 60,2 

  Satisfação com os cuidados do pré-natal 
     

0,001 
   Muito satisfeita 136 46,3 94 70,7 1 
   Outros 154 53,7 78 50,6 0,71 (0,59-0,86) 
 
Características de atenção ao parto 

Amostra (N= 287) Muito satisfeita 
RP (IC 95%) 

Valor 
p n % n % 

Maternidade 
 0,012 

   Pública 194 67,6 107 55,2 1 
   Privada 93 32,4 65 69,9 1,26 (1,05-1,52) 
Tipo de parto 

 0,129 
    Vaginal 149 51,9 83 55,7 1 

     Cesariana 138 48,1 89 64,5 1,15 (0,95-1,39) 
 Trabalho de parto 0,100 

  Sim 205 71,4 117 57,1 1 
  Não 82 28,6 55 67,1 1,17 (0,96-1,48) 
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Acompanhante durante toda a internação 
     

0,665 
  Sim 255 88,9 154 60,4 1 
  Não 32 11,1 18 56,3 0,93 (0,67-1,28) 
Compreensão das informações dadas 0,143 
  Sim, totalmente 251 87,5 155 61,8 1 
  Não, nem todas 36 12,5 17 47,2 0,76 (0,53-1,09) 

 Violência obstétrica 
     

0,013 
  Não 251 87,5 159 63,3 1 
  Sim 36 12,5 13 36,1 0,57 (0,36-0,88) 
Contato pele a pele na sala de parto**** 0,065 
  Sim, imediatamente após o parto 167 58,2 107 64,1 1 
  Sim, após procedimentos realizados  no bebê 24 8,4 8 33,3 0,52 (0,29-0,92) 

   Não 90 31,4 52 57,8 0,90 (0,73-1,11) 
Bebê colocado para mamar na primeira hora de 
vida***** <0,001 
  Sim 189 66,5 133 70,4 1 
  Não 95 33,5 39 41,1 0,59 (0,45-0,75)   
*Informação disponível para 285 mulheres. 
**Informação disponível para 286 mulheres. 
***Informação disponível para 282 mulheres. 
****Informação disponível para 281 mulheres. 
*****Informação disponível para 284 mulheres. 
ͱ Variáveis analisadas como contínuas. 
RP: razão de prevalência; IC95%: intervalo de 95% de confiança; DP: desvio padrão. 
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Tabela 2. Análise multivariável dos fatores associados com a satisfação das mulheres com o 
atendimento ao parto, segundo modelo hierárquico. Porto Alegre, 2016.  

   

Variáveis 

Distal   Intermediário   Proximal 
(modelo 1) (modelo 2*) (modelo 3**) 

RP IC 95% p   RP IC 95% p   RP IC 95% p 
Idade (em anos) ͱ 1,01 0,99 - 1,03 0,128 

        Escolaridade (em anos de estudo) ͱ 0,98 0,95 - 1,00 0,166 
Nível socioeconômico 0,056 
    A/ B 1,27 0,99-1,62 

            C/ D/E 1 
          Situação conjugal 0,404 

   Mora com companheiro 1,15 0,82-1,61 
   Não mora/mora parte do tempo 1 
Cor da pele 0,618 
     Branca 1,07 0,82-1,39 
     Preta/Parda 1 
Paridade (número de filhos) ͱ 0,95 0,83-1,10 0,558 
Gestação planejada 

      
0,303 

         Sim 1 
     Não 1,12 0,90-1,39 
Local do pré-natal 

      
0,476 

        Serviço público 
    

1 
          Serviço privado 1,03 0,79-1,36 

    Misto 0,73 0,42-1,29 
Número de consultas de pré-natal ͱ 0,99 0,96-1,03 0,916 
Tipo de parto que desejava no início 
da gestação 0,588 
  Vaginal 

    
0,94 0,59-1,50 

       Cesárea 1,04 0,65-1,67 
  Sem preferência 1 
Satisfação com os cuidados do pré-
natal 0,010 
    Muito satisfeita 1,30 1,06-1,59 
    Outros 

    
1 

      Maternidade 0,491 
   Pública 0,90 0,66-1,21 
   Privada 1 
Tipo de parto 

          
0,318 

    Vaginal 0,87 0,67-1,13 
    Cesariana 1 
Trabalho de parto 0,994 
  Sim 

        
1,00 0,78-1,27 

   Não 1 
Acompanhante durante toda a 
internação 0,616 
  Sim 0,92 0,66-1,26 
  Não 1 
Compreensão das informações dadas 

          
0,043 

  Sim, totalmente 1,40 1,01-1,95 
  Não, nem todas 1 
Violência obstétrica 0,042 
  Não 

        
1,53 1,01-2,31 

   Sim 1 
Contato pele a pele na sala de parto 0,073 
  Sim, imediatamente após o parto 1,12 0,91-1,37 
  Sim, após procedimentos realizados  
no bebê 0,59 0,33-1,07 



54 

 

 

  Não 1 
Bebê colocado para mamar na 
primeira hora de vida <0,001 
 Sim 1,63 1,26-2,11 
 Não                 1     
* Além das variáveis do próprio nível, ajustado também para idade, escolaridade e nível socioeconômico. 
** Além das variáveis do próprio nível, ajustado também para idade, escolaridade e nível socioeconômico e satisfação com os 
cuidados do pré-natal.  
ͱ Variáveis analisadas contínuas.  

RP: razão de prevalência; IC95%: intervalo de 95% de confiança. 

 

 

Tabela 3.  Análises de sensibilidade. Reprodução do modelo multivariável no nível proximal, substituindo-se as variáveis 
'violência obstétrica' e 'compreensão das informações dadas' por 'privacidade no local de parto' e 'sentir-se à vontade para 
fazer perguntas'. Porto Alegre, 2016. 

 (modelo 4*) 
Variáveis RP IC 95% p 
Maternidade   0,52 
   Pública 0,91 0,69 – 1,20  
   Privada 1   
Tipo de parto   0,59 
  Vaginal 0,93 0,72 – 1,20  
  Cesariana 1   
Trabalho de parto   0,54 
  Sim 1,07 0,85 – 1,34  
  Não 1   
Acompanhante durante toda a internação   0,27 
  Sim 0,82 0,57 – 1,17  
  Não 1   
Contato pele a pele na sala de parto   0,216 
  Sim, imediatamente após o parto 1,02 0,82 - 1,27  
  Sim, após procedimentos realizados no bebê 0,60 0,33 - 1,10  
  Não 1   
Bebê colocado para mamar na primeira hora 
de vida 

  0,002 

  Sim 1,49 1,15 - 1,92  
  Não 1   
Privacidade no local de parto**   0,003 
 Sim 2,17 1,29 - 3,65  
 Pouca/Não 1   
Sentir-se à vontade para fazer perguntas***   0,011 
 Sim; totalmente 1,85 1,15 - 2,98  
 Mais ou menos/Não 1   
*Ajustado também para idade, escolaridade, nível socioeconômico, satisfação com os 
cuidados do pré-natal. 
** Informação disponível para 280 mulheres.  
*** Informação disponível para 284 mulheres. 
RP: razão de prevalência; IC95%: intervalo de 95% de confiança. 
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Tabela 4. Análises de sensibilidade. Reprodução do modelo multivariável no nível proximal, com variáveis de boas práticas 
no trabalho de parto, sem as variáveis 'violência obstétrica' e 'entrou em trabalho de parto'. Porto Alegre, 2016. (n=193). 

 (modelo 5****) 
Variáveis RP IC 95% p 
Maternidade   0,18 
  Pública 0,76 0,51 - 1,13  
  Privada 1   
Tipo de parto   0,55 
  Vaginal 0,92 0,71 – 1,19  
  Cesariana 1   
Compreensão das informações dadas   0,034 
  Sim, totalmente 1,74 1,04 – 2,09  
  Não, nem todas 1   
Oferta de líquidos e alimentos leves   0,58 
  Sim 0,92 0,71 – 1,21  
  Não 1   
Incentivo à movimentação   0,32 
  Sim  1,12 0,89 – 1,41  
  Não 1   
Uso de algum método para alívio da dor   0,53 
  Sim  1,08 0,79 – 1,47  
  Não 1   
Acompanhante durante toda a internação   0,97 
  Sim 0,99 0,57 – 1,70  
  Não 1   
Contato pele a pele na sala de parto   0,415 
 Sim, imediatamente após o parto 1,19 0,90 – 1,58  
 Sim, após procedimentos realizados no bebê 0,75 0,37 – 1,49  
 Não 1   
Bebê colocado para mamar na primeira hora 
de vida 

  0,002 

 Sim 1,67 1,20 – 2,33  
 Não 1   
Pedir analgesia e não ser atendida   0,032 
 Sim 0,57 0,34 - 0,95  
 Não 1   
**** Ajustado também para idade, escolaridade, nível socioeconômico, satisfação 
com os cuidados do pré-natal. 
RP: razão de prevalência; IC95%: intervalo de 95% de confiança. 
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7 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O parto e o nascimento são eventos marcantes na vida de uma mulher, e a forma como 

são vivenciados tem impacto direto na saúde materna e na relação com o bebê. As pesquisas 

de satisfação com o atendimento ao parto, norteadas pelos princípios da humanização, 

objetivam entender melhor os aspectos relacionados à maior satisfação materna a partir da 

perspectiva das mulheres. Além disso, a satisfação do usuário é considerada uma forma 

indireta de avaliação dos serviços de saúde, já que nem sempre qualidade técnica indica que 

eles se sintam bem cuidados.  

A importância do tema emerge em meio à nova era na história da atenção ao parto, 

que se dá juntamente com o reconhecimento da obstetrícia e da autoridade do saber médico. A 

medicalização do parto, as práticas intervencionistas não recomendadas de rotina e a alta taxa 

de cesarianas eletivas estão inseridas em um contexto de concordância com a modernidade, 

onde o controle do tempo e da produção são mais importantes do que os ritos de passagem.  

Nosso trabalho foi um retrato das percepções maternas sobre o atendimento ao parto 

de uma amostra de puérperas em Porto Alegre. Duas das maiores maternidades do município 

foram estudadas, permitindo a caracterização da sua população assistida e a avaliação das 

mulheres sobre a assistência, partindo da sua percepção sobre o atendimento. A alta 

prevalência de satisfação encontrada (59,9% das puérperas estavam muito satisfeitas, 32,4% 

satisfeitas, 5,2% nem satisfeitas/nem insatisfeitas, 2,1% insatisfeitas e 0,3% muito 

insatisfeitas) é esperada, conforme mostram estudos sobre pesquisas de satisfação em saúde 

na literatura (BRÜGGEMANN et al., 2011; NARCHI et al., 2010; WILLIAMS, 1994). Além 

do mais, os dois hospitais estudados são reconhecidos por sua excelência técnica, mas 

voltados ao modelo tecnocrático de assistência. A questão que cerne este estudo, no entanto, 

é: quais fatores estão relacionados com essa alta satisfação? Seriam os fatores 

sociodemográficos? Seriam características da atenção pré-natal ou seriam os fatores 

relacionados à assistência direta ao parto e ao pós-parto? 

Os achados da pesquisa apontam para alguns fatores já conhecidos na literatura e 

outros ainda não encontrados. Os resultados demonstraram que boa habilidade de 

comunicação por parte dos profissionais (compreensão das informações pela mulher e sentir-

se à vontade para fazer perguntas) foi um forte preditor de satisfação materna com o parto. 

Apesar de haver evidências suficientes na literatura que defendam que a relação entre os 

aspectos subjetivos do cuidado e da relação profissional-parturiente são muito importantes 

para a satisfação com o parto (BALDISSEROTTO et al., 2016; BRÜGGEMANN et al., 2011; 
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D’ORSI et al., 2014; DOMINGUES, 2004; HODNETT, 2002; QUEIROZ et al., 2007), este 

aspecto, ainda hoje, fica aquém da qualidade desejada. A violência obstétrica, variável que 

diminuiu a prevalência de satisfação materna em nossa amostra, também é um achado 

esperado (D’ORSI et al., 2014). Algo que foi surpreendente, no entanto, são outras 

configurações de violência obstétrica que nem sempre são percebidas como tal pelas 

mulheres, como a falta de privacidade no local do parto e pedir analgesia e não ser atendida.  

Esses fatores também se associaram à menor satisfação com o atendimento ao parto e ferem 

os direitos à privacidade e ao cuidado à saúde em tempo oportuno e integral.  

Além disso, também aumentaram a prevalência da satisfação com o parto a maior 

satisfação com a atenção ao pré-natal e amamentar o bebê na primeira hora de vida. Especula-

se que a alta satisfação no pré-natal possa estar relacionada com melhores expectativas em 

relação ao momento do parto. Quanto à amamentação do bebê na primeira hora de vida, este é 

um fator mais ligado às práticas institucionais vigentes do que a fatores maternos, sendo mais 

estimulado em hospitais certificados pela Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC).  

Visando aumentar a satisfação materna com o atendimento ao parto e melhorar a 

qualidade da assistência ao parto e nascimento, é fundamental que o planejamento de políticas 

públicas parta do cumprimento dos preceitos que regem direitos universais. A mudança deve 

iniciar por aqueles aspectos que dependem mais de práticas institucionais e profissionais do 

que de investimentos de alto custo: satisfação com o pré-natal, compreensão pela mulher das 

informações dadas, sentir-se à vontade para fazer perguntas, não sofrer violência obstétrica, 

amamentar o bebê na primeira hora de vida. Nesse sentido, é importante que os direitos 

básicos das mulheres no ciclo gravídico-puerperal sejam respeitados, que o atendimento com 

qualidade técnica seja baseado em ética, suporte emocional e empatia, e que medidas de baixo 

custo sejam implementadas, como o incentivo à amamentação na primeira hora de vida. Além 

disso, investimentos em melhorias estruturais podem ajudar a garantir um ambiente privativo 

e acolhedor, assim como métodos não-farmacológicos e farmacológicos para alívio da dor do 

parto.  

Acreditamos que o incentivo à mudança nos modelos tradicionais de formação pode 

contribuir muito com a construção de um atendimento ao parto cada vez mais qualificado. São 

nas instituições de ensino que se consolidam o aprendizado de práticas e a incorporação de 

modelos assistenciais, onde novos profissionais tendem a replicar aquilo que viram e fizeram 

durante a graduação, pós-graduação ou residência. A construção de um ambiente de ensino 

propício às necessidades dos usuários e às ações multidisciplinares, com incorporação de 

profissionais não médicos como enfermeiras, doulas e obstetrizes, pode trazer, no médio 
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prazo, melhorias significativas na assistência, marcadas pela ética do cuidado baseada nas 

relações, que são a fonte primeira que sustenta as profissões da saúde. 

Em resumo, para que modelos mais humanizados e satisfatórios predominem na 

atenção ao parto, é necessário avançar em relacionamentos mais éticos, integrais e que 

considerem a singularidade das mulheres, além da garantia de um local adequado para que 

sejam acolhidas, ouvidas, orientadas e respeitadas. Essas condições são imprescindíveis para 

que possamos ajudar as mulheres a vivenciar melhores experiências de parto e recuperar o seu 

protagonismo. 
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ANEXOS 

ANEXO A - APROVAÇÃO PELOS COMITÊS DE ÉTICA E PESQUISA 
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ANEXO B - QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA COLETA DE DADOS 
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ANEXO C - FOTOS DA COLETA DE DADOS 

 

 

 

 

 

 


