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1. RESUMO 
Um dos mais importantes indicadores da baixa qualidade de atendimento médico 

é a satisfação da paciente quanto ao atendimento, incluindo a da mulher em relação 

ao parto. Esse evento, vem sendo tratado de uma forma cada vez mais tecnicista, 

além do que, o obstetra muitas vezes não possui o conhecimento das expectativas e 

sentimentos envolvidos no processo de trabalho de parto. O objetivo desse estudo é 

avaliar a satisfação da puérpera quanto a expectativa, dor e experiência em relação 

ao trabalho de parto, parto vaginal e puerpério imediato; permitindo que o profissional 

da saúde reconheça onde deverá ocorrer uma intervenção. O método desse estudo é 

analítico observacional transversal, utilizando questionário QESP (questionário de 

experiência e satisfação com o parto) e a escala lickert, com 50 puérperas, após 48 

horas do parto vaginal, no hospital Beneficência Portuguesa Santo Antônio. 

2. INTRODUÇÃO 
A gravidez, apesar de ser um evento fisiológico, está sendo tratado como um fato 

patológico(1). Assim, a experiência desse momento pode ser influenciada por diversas 

condições, sendo capazes de defini-la como positiva ou negativa(2). Muitas vezes, o 

atendimento médico trata a gravidez e o puerpério de uma perspectiva tecnicista, 

seguindo um modelo pouco humanizado(1). Dessa forma, a parturição passou a não 

atender as expectativas da mulher, tornando-se claro que a introdução de novas 

tecnologias não se torna tão benéfica sem a implantação conjunta de um modelo que 

dê ênfase aos sentimentos da parturiente(3).  

Além disso, o obstetra muitas vezes não possui o conhecimento das expectativas 

e sentimentos envolvidos no processo de trabalho de parto. Portando, a relação 

médico-paciente, mostra-se relevante já que as mulheres temem a maneira de como 

será tratada a sua dor, além do que, o local em que ele ocorre é visto pela grande 

maioria como sinônimo de abandono(2). Ensaios clínicos randomizados também 

demonstram que o apoio emocional nesse momento é de suma importância(4). Dessa 

forma, é importante que a parturiente esteja acompanhada de uma pessoa que sinta 

confiança e que tenha condições básicas de fornecer apoio físico e emocional(5).  

Portanto, a realização desse trabalho permitirá que ocorram mudanças na 

abordagem dos profissionais da área da saúde, resultando em uma lembrança 

positiva desse momento pela mulher(1). 

3. OBJETIVOS 
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PRIMÁRIO: avaliar a satisfação da puérpera quanto a expectativa, dor e experiência 

em relação ao trabalho de parto, parto vaginal e puerpério imediato 
SECUNDÁRIO: avaliar dados epidemiológicos prevalentes, e que possam estar 

relacionados com a satisfação da puérpara quanto a expectativa, dor e experiência 

em relação ao trabalho de parto, parto vaginal e puerpério imediato 

4. METODOLOGIA 
O estudo será realizado de acordo com critérios analíticos observacionais 

transversais. As mulheres que concordarem em participar, assinarão o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Será avaliada uma amostra de 50 

puérperas, sem distinção de etnia ou qualificação socioeconômica, analisando a sua 

satisfação, por adesão voluntária. São critérios de inclusão mulheres, entre 18 e 40 

anos, que tiveram parto vaginal com um período de internação mínimo de 2 dias, estes 

posteriores ao parto. Serão critérios de exclusão: mulheres que não responderem os 

questionários de forma completa. A coleta de dados ocorrerá durante um período de 

cinco meses no Hospital Santo Antônio. O estudo será dividido em três etapas: 
A etapa A terá como objetivo apresentar e solicitar assinatura do TCLE. 

A etapa B terá como objetivo a coleta de dados. Inicialmente serão coletados os 

epidemiológicos, através de um questionário, abordando: idade da puérpera; estado 

civil; anos de escolaridade; situação profissional; idade gestacional; número de 

gestações; número de partos; intervalo de tempo desde a internação até ao parto, 

especificando dia e hora; valor de APGAR; indicação de alojamento conjunto ou UTI 

neonatal; se houve aleitamento na primeira hora, caso negativo justificar. 

Posteriormente, serão coletados os dados referente a satisfação, através do 

questionário QESP, com questões envolvendo escalas do tipo lickert, que abordem: 

as condições e cuidados prestados, constituída por 14 itens (7 a 14; 86 a 91,); a 

experiência positiva, constituída por 22 itens (1, 2, 4, 5, 24, 25, 27, 28, 39, 40, 41, 45, 

46, 57 a 59, 80 a 85); a experiência negativa, constituída por 12 itens (42, 43, 48, 49, 

60, 61, 92, 93, 97 a 100); o relaxamento, constituída por 6 itens (18 a 23); o suporte, 

constituída por 3 itens (36 a 38); o suporte do companheiro, constituída por 8 itens (30 

a 35, 64, 65); as preocupações, constituída por 14 itens (51 a 56, 69, 72 a 77, 79); e 

pós-parto, constituída por 25 itens (3, 6, 15 a 17, 26, 29, 44, 47, 50, 62, 63, 66 a 68, 

70, 71, 78, 94 a 96, 101 a 104). As perguntas relativas a experiência, satisfação e dor 

variam numa escala de 1 a 4 (“nada”, “um pouco”, “bastante”, “muito”). As questões 

que abordam as expectativas também variam numa escala de 1 a 4 (“muito pior”, 
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“pior”, “melhor”, “muito melhor” ou “muito menos”, “menos”, “mais”, “muito mais”). As 

relacionadas com a intensidade da dor variam numa escala de 0 a 10 (“nenhuma”, 

“mínima”, “muito pouca”, “pouca”, “alguma”, “moderada”, “bastante”, “muita”, 

“muitíssima”, “extrema”, “a pior já imaginável”.)(6) 

A etapa C, analisará as respostas dos itens propostos, concluindo a satisfação ou 

insatisfação da puérpera quanto ao procedimento como um todo, além dos pontos que 

mais interferem em relação, a expectativa, a experiência e a dor.  

5. DESENVOLVIMENTO 
Após a revisão bibliográfica e realização do projeto de pesquisa, o mesmo foi 

submetido ao CEP da Universidade Anhembi Morumbi no dia 14/06/2017, e para 

aprovação da bolsa PIBIC-UAM no dia 21/06/2017. Em agosto, com ambas 

aprovações, enviamos o projeto para o CEP do hospital Beneficência Portuguesa; 

aonde aguardamos o parecer com devida liberação para início da coleta de dados.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
Pelo fato de aguardar a liberação do CEP do hospital Beneficência Portuguesa, 

ainda não possuímos resultados preliminares. Entretanto, como estamos dentro do 

cronograma proposto, até novembro já teremos resultados preliminares, com devida 

análise e tabulação dos dados. 
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