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RESUMO 
 

O objetivo da presente pesquisa foi identificar uma possível relação do tipo de parto escolhido e realizado, 
com a alteração de comportamento do binômio mãe-bebê, e a possibilidade de amamentação. Foi realizada 
uma pesquisa de campo, com prontuário eletrônico para identificação das mulheres, afim de contribuir na 
relação materno-infantil de maneira saudável. As entrevistas foram realizadas em domicílio com 80 
participantes, excluindo aquelas não residentes de Maringá, ou impossibilitadas de amamentar. Os 
resultados foram apresentados por questionário de 13 categorias, incluindo influência na escolha do parto, 
amamentação, abalo psicológico e alterações comportamentais. Foi observada uma maior taxa de abalo 
psicológico e dificuldade comportamental da mãe com o bebê em partos via alta, comparados àqueles por 
via vaginal, assim como dificuldades de realização do aleitamento materno. Foram relatados casos de 
negligência médica durante a gestação com risco de intercorrências obstétricas, bem como a influência na 
decisão da via de parto pela equipe de saúde. Com o resultado da presente pesquisa, mostra-se a 
necessidade de um maior repasse de informações para as gestantes e puérperas pela atenção primária de 
saúde sobre a gravidez, seus riscos, sua relação com aleitamento materno após o nascimento do filho, e a 
escolha do parto, aumentando a relação das mães com a equipe de saúde que as acompanha.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Depressão pós-parto; Gestação; Puerpério.  
 

1 INTRODUÇÃO 
 

A Organização Mundial da Saúde, apresentou nas últimas 3 décadas dados 
estatísticos representando a taxa ideal de cesarianas em torno de 15-20%, referindo que 
“não existe justificativa para uma taxa de partos cesarianas ser maior do que 15-20% em 
qualquer região do mundo”. Contudo, no Brasil, esses valores não condizem com a 
prática observada, já que as taxas de cesarianas eletivas vêm crescendo cerca de 55%, 
salvo em medidas emergenciais, na qual a conduta cirúrgica é realizada com o intuito de 
salvar a vida da mãe e do seu bebê (OMS, 2017).   

É perceptível um efeito cascata na gestante a impossibilidade de realização do tipo 
de parto escolhido pela mulher influencia não somente no seu comportamento, mas 
também no recém-nascido logo após o nascimento. A realização de uma cesariana não 
desejada, por exemplo, pode acarretar mudança comportamental no bebê pela falta de 
estímulos sensoriais recebidos pela mãe, necessários para a sucção eficaz do leite na 
amamentação (ALMEIDA, 2016).  

Esse fator pode influenciar no início do aleitamento materno, sendo necessária a 
busca por argumentos a fim de implementar boas práticas no nascimento. 
Concomitantemente, os indicadores mostram que em cesarianas eletivas, o índice de 
desistência da amamentação exclusiva chega até 3 vezes mais quando comparado a 
partos vaginais (PARREIRA, 2018) 

A não adesão ao aleitamento materno pode estar relacionado com a falta de contato 
pele a pele entre a mãe e o bebê na primeira hora após o nascimento, o qual estimula o 
reflexo de sucção da criança, aumenta a sobrevida do neonato assim como o tempo de 
aleitamento materno exclusivo, e reduz os índices de desmame precoce (SILVA; LIMA; 
SEQUEIRA-DE-ANDRADE; OLIVEIRA; MONTEIRO; LIMA; SANTOS; LIRA, 2017), sendo 

mailto:amanda.herget@hotmail.com
mailto:saralizier@hotmail.com
mailto:leticiambpatista@hotmail.com
mailto:ludmila.bolsoni@unicesumar.edu.br
mailto:patrícia.charlo@unicesumar.edu.br


 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de 

outubro de 2019 

a cesariana o principal fator de risco para a não amamentação na primeira hora de vida. 
Ao contrário do parto via vaginal, no qual além de existir esse contato mãe-bebê e de 
reduzir futuras complicações, facilita a realização do aleitamento materno e reduz 
problemas psicológicos, como a depressão pós-parto ou episódios de baby blues (OLIVA, 
2010).  

Nas alterações comportamentais maternas, enquadram-se a depressão pós-parto e 
o baby blues, o qual corresponde a um sentimento de melancolia, de tristeza materna, 
ocorrido entre o segundo e quinto dia pós-parto. Porém, além do fato de ser considerado 
um acontecimento comum, em 80 a 90% dos casos, apresenta uma remissão espontânea 
(SCHMIDT; PICCOLOTO; MULLER, 2005).  

Nesse cenário, o objetivo foi identificar a relação entre o aleitamento materno, a via 
de parto e as alterações de comportamento do binômio mãe e filho. 
 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Trata-se de uma pesquisa de caráter quantitativo, descritivo e exploratório, com 
amostra estratificada simples proporcional, cerca de 20% do valor amostral, desenvolvida 
junto a 34 Unidades Básicas de Saúde da cidade de Maringá, incluindo 86 mulheres na 
pesquisa sendo seis delas excluídas por impossibilidade de amamentação ou por não 
residir na cidade de Maringá, obtendo então o total de 80 mulheres que realizaram o pré 
natal no ano de 2017, nas quais foram coletadas as informações por meio de um 
instrumento estruturado, que abrangeu questões sobre o número de gestações, a 
realização do pré-natal, assim como seus exames necessários, o tipo de parto realizado 
pela entrevistada, os seus sentimentos no pós-parto, o atendimento o qual foi prestado a 
ela, a influência na escolha do parto, se ela sofreu violência obstétrica ou se apresentou 
episódios de abalo psicológico, bem como se ela amamentou e se a via de parto 
influenciou no processo de aleitamento.  

A análise dos resultados obtidos foi convertida em dados estatísticos, e descritos 
conforme estatística descritiva simples na forma de frequência absoluta e frequência 
relativa com auxílio do programa Microsoft Excel 2010.  

A presente pesquisa respeitou todos os preceitos éticos, na qual foi aprovado pelo 
Comitê de Ética sob nº do parecer: 94836218.3.0000.5539, o qual foi assinado por todos 
os participantes do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em duas vias de 
igual teor, ficando uma com a mulher e outra sendo arquivada juntamente com o 
instrumento de dados. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Mediante a aplicação do questionário, com inclusão de 80 mulheres no estudo, entre 

17 e 45 anos, obteve-se um total de 70% cesarianas, e 30% partos normais. O 
questionário dividiu-se em 13 categorias, sendo elas: número de gestações; realização de 
pré-natal completo; exames necessários do pré-natal; via de parto realizada; satisfação 
com o pré-natal; satisfação com o atendimento; influência na escolha do parto; satisfação 
com o parto; episódio de violência obstétrica; abalo psicológico; amamentação; influência 
do parto na amamentação; influência do parto no abalo psicológico; e alterações de 
comportamento.  

No item satisfação com o parto, 68 mulheres relataram estar satisfeitas com o 
mesmo, embora algumas tenham apresentado algum tipo de abalo psicológico ou 
alteração comportamental no puerpério, caracterizada por dor e sofrimento físico ou 
mental, no qual a mãe apresenta choro frequente, dificuldade de amamentar e criar 
vínculo com o bebê, sentimento de desesperança e sensação de não saber cuidar de seu 
filho, sentindo-se irritada e impaciente.  
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Observou-se 29 mulheres com abalo psicológico após o nascimento do filho, sendo 
a negligência médica uma das causas, com risco de intercorrências obstétricas, gestação 
de alto risco, influência na escolha da via de parto, casos de prematuridade e diagnóstico 
de baby blues, o qual se apresenta com sintomas de irritabilidade e mudanças bruscas de 
humor, havendo sentimento de incapacidade em cuidar do filho baixa autoestima.  

A taxa de complicações para aleitamento materno é visivelmente maior em mulheres 
que realizaram cesariana como via de parto, resultando em 69,7%, em contraste com as 
que tiveram partos via vaginal, as quais 66,7% delas não apresentaram qualquer 
problema após a chegada do recém-nascido.  

Dentre as cesarianas, 42,9% das mulheres apresentaram abalo psicológico após o 
nascimento do filho, 25,8% com dificuldade de amamentação ou alterações de 
comportamento com o bebê, e 30,3% sem qualquer problema após o parto. Já nas 24 
entrevistadas que realizaram parto normal, apenas 33,3% tiveram algum abalo 
psicológico, de comportamento ou dificuldade de amamentação, e as outras 66,7% 
apresentaram-se sem intercorrências. 

Considera-se a cesárea um dos importantes fatores de risco para a não-
amamentação na primeira hora de vida do bebê, bem como uma barreira para o início do 
aleitamento, visto que ela reduz ou inibe o contato entre a mãe e o recém-nascido no pós-
parto (DEZIDERIO; MILANI, 2013). A amamentação saudável se relaciona diretamente 
com o cuidado da mãe com o bebê, e episódios de irritabilidade e desinteresse por parte 
da mãe na hora do aleitamento, podem dificultar o relacionamento dela com o filho.  

Mães que apresentam sintomas depressivos têm muito mais chances de interromper 
o aleitamento comparado àquelas sem esse quadro. Já mães com autoestima mais 
elevada tendem a amamentar o filho durante um tempo muito mais prolongado (SILVA; 
LIMA; SEQUEIRA-DE-ANDRADE; OLIVEIRA; MONTEIRO; LIMA; SANTOS; LIRA, 2017). 
Fato este demonstrado nos resultados desse estudo, a partir de mulheres insatisfeitas 
com a via de parto realizada, ou medo de complicações, o que altera sua autoestima e, 
consequentemente, sua relação com bebê.  

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 É possível perceber a influência da via de parto escolhida com o aleitamento 
materno, contato mãe-bebê e alterações de comportamento. Diante disso, é importante e 
necessário melhorar a relação da mãe com a equipe de saúde que a acompanha, afim do 
repasse adequado de informações quanto aos benefícios e complicações da escolha da 
via de parto, bem como a importância da amamentação e seu contato com o recém-
nascido.  
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