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RESUMO
O parto representa o desfecho gestacional marcando o nascimento do bebê e o início de uma série de mudanças
significativas e intensas para a mulher, pois ao nascer uma criança nasce uma mãe. A satisfação feminina com a via de
parto realizada pode influenciar na prática do aleitamento na medida que reflete o bem-estar da mulher. Após o parto, a
amamentação é fundamental para a mãe e para o bebê, nela acontece a formação do vínculo afetivo entre os dois.
Entretanto, a amamentação depende do bem-estar da mãe. O objetivo da presente pesquisa é identificar a influência da
satisfação da mulher com sua via de parto e a prática da amamentação. Trata-se de um estudo descritivo e qualitativo. A
amostra será composta por 10 mulheres maiores de 18 anos, que estejam realizando o acompanhamento pós-parto em
uma Unidade Básica de Saúde na cidade de Maringá-PR e sem diagnóstico de transtorno mental. Após concordarem em
participar  do  estudo  e  assinarem  o  Termo  de  Consentimento  Livre  e  Esclarecido  será  realizada  a  entrevista
semiestruturada. O presente trabalho ao identificar a influência entre a satisfação da via de parto e a amamentação,
proporcionará informações importantes para a conscientização da mulher sobre como a satisfação dela com a via de
parto pode influenciar na prática da amamentação.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Parto Obstétrico; Satisfação do Paciente.

1 INTRODUÇÃO

A  gestação,  período  compreendido  entre  a  concepção  e  o  parto,  constitui-se  em  um
fenômeno  no qual  a  mulher  passa  por  intensas  transformações  fisiológicas,  psicológicas  e
sociais, que repercutem na constituição da maternidade e no desenvolvimento cognitivo e emocional
da criança (PICCININI et al., 2008).

Os  desfechos  gestacionais  são  resultantes  de  uma  complexa  rede  de  determinantes
biológicos, socioeconômicos e assistenciais. O início precoce da assistência pré-natal contribui para
desfechos  gestacionais  mais  favoráveis  à  saúde  materna  e  infantil,  possibilitando  o  acesso  a
diagnósticos e tratamentos de intercorrências que possam pôr em risco a saúde da mulher e do
bebê (DOMINGUES et al., 2012). 

O parto vaginal foi descrito por gestantes, em estudo realizado por Benute et al. (2013), como
o tipo de parto que proporciona o protagonismo da mulher e melhor relação entre a mãe e o seu
bebê recém-nascido, desta forma para estas gestantes o parto cirúrgico não foi satisfatório uma vez
que desejavam o parto normal. Outro aspecto que influencia na satisfação e no bem-estar da mulher
com o tipo de parto realizado é a atenção oferecida pela equipe de saúde durante o trabalho de
parto (RIBEIRO, 2015).

Os sentimentos negativos em relação ao parto e, principalmente, a insatisfação com a via de
parto realizada podem interferir na formação do vínculo afetivo entre a mãe e o bebê por diminuir a
disponibilidade materna para dedicar-se ao recém-nascido, o que traz consequências no pós-parto,
inclusive no ato de amamentar (CUNHA et al., 2012). O sucesso da amamentação depende do bem-
estar da mulher, de como ela se sente e da sua situação de vida (GALVÃO, 2011). 
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Weiderpass et al. (1998), descreveram maior incidência de mulheres que amamentam entre
as que realizaram parto vaginal quando comparadas àquelas que a via de parto foi cirúrgica. Tendo
em vista  o exposto acima, pretende-se investigar  a  satisfação da puérpera com a via  de parto
realizada e a influência desta satisfação sobre a prática do aleitamento materno. Como a satisfação
da puérpera com a via de parto pode ser investigada? A satisfação da puérpera pode interferir na
prática do aleitamento materno? Nessa perspectiva, a investigação da satisfação da puérpera com a
via de parto e a influência que exerce sobre o aleitamento materno poderá contribuir para que os
profissionais que definem e realizam o parto, possam eleger a via de parto considerando o bem-
estar materno e infantil,  principalmente a prática da amamentação por sua importância tanto do
ponto de vista fisiológico quanto de interação entre a mãe e o seu bebê.

Santos  et  al.  (2010)  descreveram  a  gestação  como  um  período  de  mudanças  físicas  e
emocionais e que cada mulher vivencia de forma singular estas transformações que, por sua vez,
podem  gerar  medos,  dúvidas,  angústias,  fantasias  ou  despertar  curiosidades.  Os  autores
salientaram que a assistência pré-natal preconiza o acolhimento da mulher desde o início do período
gestacional  e  a  escuta  qualificada  com o propósito  de  valorizar  os  sentimentos  e  as  emoções
maternas. Portanto, durante o pré-natal é importante observar tanto os aspectos clínicos-obstétricos
da mulher quanto os aspectos subjetivos, dentre eles, a via de parto desejada.

O parto, como desfecho gestacional, é um ato cultural e por isso depende dos valores sociais
construídos historicamente em cada sociedade. Neste momento, ocorre a transição do  status de
mulher para o de mãe, o que explica a sua importância como um ritual de transformação (GAMA et
al., 2009).

Leguizamon Junior et al. (2013) relataram que algumas mulheres elegem a cesárea como via
de parto na tentativa de evitar  dor e  sofrimento,  pela falta  de informação,  por acreditar  ser  um
processo mais fácil,  pelo  controle  sobre a data do parto  e/ou por medos relacionados ao parto
normal. Enquanto que o parto vaginal é escolhido por outras pela recuperação rápida, alta hospitalar
breve, menor dor no pós-parto, retorno rápido às atividades diárias e pelo papel de protagonista que
a mulher desempenha no nascimento do filho (LEGUIZAMON JUNIOR et al., 2013).  

Velho  et al. (2012) demonstraram que as percepções positivas de mulheres que realizaram
parto normal estavam relacionadas com pouco sofrimento, menor necessidade de cuidados pós-
parto,  menos dor  no pós-parto,  recuperação breve,  possibilidade de voltar à  rotina diária e alta
hospitalar breve; enquanto que as percepções positivas do parto cesárea foram a inexistência de dor
durante o trabalho de parto, esquiva do medo do parto, procedimento rápido e com controle de data
e a possibilidade de realizar uma laqueadura. Os autores relataram que as percepções negativas
quanto ao parto normal foram a intensidade de dor ser maior que a esperada e a realização de
procedimentos  dolorosos  e  inesperados  como  episiotomia,  enquanto  que  no  parto  cesáreo,  a
vertente  negativa  mencionada  foi  dor  no  pós-parto,  dificuldade  na  recuperação,  risco  cirúrgico,
preocupação com a anestesia e dificuldades nas atividades sexuais.

Boccolini et al. (2011) relataram que as percepções negativas da cesárea estão relacionadas
com o pós-parto, enquanto que no parto normal com o momento do parto. Portanto, se os aspectos
negativos da cesárea têm relação com o pós-parto, momento em que ocorre a aproximação da mãe
com o seu bebê recém-nascido, o parto cesáreo pode comprometer a formação deste vínculo após o
nascimento e, por conseguinte, a prática do aleitamento materno.

Faleiros et al. (2006) relataram que o primeiro contato mãe e bebê ocorre mais precocemente
na via de parto normal enquanto que na cesárea a criança vai até a mãe aproximadamente 6 horas
após o  nascimento.  Os autores descreveram maior  facilitação para  a  lactação no parto  vaginal
quando comparado com o parto cesáreo. 
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O presente estudo tem por objetivo identificar a influência da satisfação da mulher com a via
de parto realizada e a prática da amamentação. Será realizado em Unidade Básica de Saúde na
cidade de Maringá – PR. O estudo fornecerá subsídio para a promoção de medidas educativas
realizadas nas Unidades Básicas de Saúde.  Também para que a mulher gestante possa tomar
consciência que o contentamento dela com a via de parto realizada, pode ou não ter influência na
prática de amamentar, promovendo, assim, a saúde materno-infantil. 

2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1  DELINEAMENTO DE ESTUDO: Trata-se de uma pesquisa qualitativa e descritiva. Para
Medeiros  (2012),  a  pesquisa  qualitativa  é  utilizada  como  um  processo  que  proporciona  ao
pesquisados  aproximar-se  do  entrevistado  de  forma que  possa  conhecer  o  mundo  simbólico  e
subjetivo do sujeito entrevistado, visando compreender os processos inerentes a sua realidade.

2.2 PARTICIPANTES: A amostra investigada consistirá de 10 mulheres acima de 18 anos que
estejam no puerpério  e que estejam realizando o acompanhamento de pós-parto  nas Unidades
Básicas  de  Saúde,  na  cidade  de  Maringá  –  PR.  Serão  incluídas  no  estudo  gestantes  sem
diagnóstico de transtornos mentais.

2.3 INSTRUMENTOS: Será aplicado uma entrevista semiestruturada elaborada com questões
abertas  considerando-se  os  objetivos  de  pesquisa.  Essa  entrevista  possibilitará  identificar  a
satisfação da mulher com sua via de parto e a prática da amamentação

2.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS: Primeiramente será efetuada
a revisão da literatura. Em seguida o projeto de pesquisa será encaminhado para a avaliação e
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Unicesumar. 

Serão  solicitadas  fichas  de  cadastro  de  mulheres  no  puerpério  que  estejam  em
acompanhamento pós-natal e sem diagnóstico de transtornos mentais. As puérperas selecionadas
serão contatadas, informadas e esclarecidas a respeito dos objetivos e procedimentos da pesquisa.
Após terem consentido e assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, será realizada a
entrevista semiestruturada na Unidade Básica de Saúde.

As entrevistas serão transcritas  e será  utilizado o  método de análise  do discurso  para a
análise das falas das entrevistadas, a fim de responder as nossas indagações sobre a satisfação da
via de parto e a prática da amamentação. 

3 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se, primeiramente, com essa pesquisa, compreender a satisfação da puérpera com a
via  de  parto  realizada  e  a  influência  desta  satisfação  sobre  a  prática  do  aleitamento  materno.
Proporcionando, uma maior informação e compreensão para as mulheres e profissionais de saúde
sobre  o  grau  de  influência  que  as  vias  de  parto  tem  sobre  o  aleitamento  materno  e,
consequentemente, o vínculo entre a mãe e o seu bebê. 

Desta  forma,  o  presente  trabalho  proporcionará  informações  importantes  para  ações  de
promoção da saúde do grupo materno-infantil, tanto no pré-natal quanto no puerpério. 

Os  resultados  desta  investigação  fornecerão  subsídios  para  o  planejamento  de  ações
educativas e para a integralidade do cuidado preconizada pelo Sistema Único de Saúde. 
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