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Resumo 

 

O presente estudo centra-se na antecipação e expectativas que as mulheres grávidas 

têm face ao tipo de parto, tendo por objectivo relacionar as mesmas com a preferência acerca 

deste último, pretendendo-se, deste modo, compreender o que leva as mulheres a preferir 

determinado tipo de parto em detrimento de outro. Para tal, foi concebido, de raiz, um 

questionário – Q.A.T.P. – Questionário de Antecipação Face ao Tipo de Parto (Matos, 2011), 

com 77 itens gerados a partir da literatura científica, de modo a ter acesso ao que as mulheres 

pensam relativamente aos quatro tipos de parto considerados (parto vaginal sem anestesia, 

parto vaginal com epidural, cesariana com anestesia epidural e cesariana com anestesia geral), 

bem como a preferência das mesmas relativamente aos referidos tipos de parto. Foi, ainda, 

desenvolvido um Questionário Sociodemográfico e Clínico (Q.S.C.) de modo a obter 

informação relevante, nomeadamente: estatuto laboral, nível de escolaridade, nível 

socioeconómico, estatuto conjugal, agregado familiar, idade, motivo da ida à consulta de alto 

risco, número de semanas de gestação, história obstétrica e história ginecológica. O Q.A.T.P. 

foi aplicado a uma amostra de 200 senhoras recrutadas na Consulta de Obstetrícia de Alto 

Risco da Maternidade Dr. Alfredo da Costa. Os dados obtidos foram submetidos a análise 

factorial, decidindo-se trabalhar sobre os sete factores mais importantes. Após análise da 

consistência interna e eliminação de itens, a versão final do Q.A.T.P. comporta 48 itens e 7 

Subescalas. Posteriormente, foram cruzadas as informações do Q.A.T.P. e do Q.S.C. de modo 

a verificar se a relação entre os dados dos dois instrumentos é compatível com as seguintes 

hipóteses: H1- a preferência pelo tipo de parto é influenciada pelas expectativas face ao parto; 

H2- as variáveis sociodemográficos influenciam as expectativas face ao parto; H3- as 

variáveis clínicas influenciam as expectativas face ao parto. Verifica-se que os dados da 

preferência das mulheres grávidas pelo tipo de parto são compatíveis com H1. Verificou-se 

também que os dados sociodemográficos e os dados clínicos da mulher são, igualmente, 

compatíveis com H2 e H3. Por último, conclui-se que as Subescalas do Q.A.T.P. podem 

oferecer dados interessantes no domínio das expectativas femininas relacionadas com o 

momento do parto, podendo vir a ser considerado em futuras investigações.  
 

 

Palavras-chave: antecipação e expectativas face ao tipo de parto, parto vaginal sem 

anestesia, parto vaginal com epidural, cesariana com anestesia epidural, cesariana com 

anestesia geral, dados sociodemográficos e clínicos, Q.A.T.P. 



Abstract 

 

This study focuses on the anticipation and expectations that pregnant women have 

towards delivery, with the aim to relate those expectations with preferences about the type of 

delivery, intending, this way, to understand what drives women to prefer a certain type of 

delivery over another. To this end, it was designed, from scratch, a questionnaire – Q.A.T.P. – 

Questionnaire of Anticipation about the Type of Delivery (Matos, 2011), with 77 items 

conceived according to the scientific literature, in order to have access to what women think 

about the four types of delivery considered (vaginal birth without anesthesia, vaginal delivery 

with epidural, cesarean section with epidural anesthesia and cesarean under general 

anesthesia), as well as their preference about those types of delivery. A Sociodemographic 

and Clinical Questionnaire (S.C.Q.) was also developed in order to gather relevant 

information, including: employment status, education level, socioeconomic status, marital 

status, household, age, reason to be at the high-risk consultation, number of weeks of 

pregnancy, obstetric and gynecological history. The Q.A.T.P. was applied to a sample of 200 

women recruited at the high-risk obstetrical consultation of Maternidade Dr. Alfredo da 

Costa. Data were submitted to factorial analyses and it was decided to retain the 7 most 

important factors. After internal consistency analyses and items deletion, the final version of 

Q.A.T.P. uses 28 items and 7 Subscales. Information of Q.A.T.P. and of S.C.Q. was crossed 

in order to verify if relations among data from the two instruments is compatible with the 

following hypothesis: H1- the preference for delivery type is influenced by expectations about 

delivery; H2- sociodemographic variables influence expectations about delivery; H3- clinical 

variables influence expectations about delivery. It was verified that data about pregnant 

women expectations over delivery type are compatible with H1. It was also verified that 

women’s sociodemographic and clinical data are also compatible with H2 and H3. Finally, it 

was concluded that Q.A.T.P. subscales might offer interesting data on the domain of feminine 

expectations related with the moment of delivery, and possibly being considered in future 

research. 

 

Keywords: anticipation and expectations about the type of delivery, vaginal birth without 

anesthesia, vaginal delivery with epidural, cesarean section with epidural anesthesia, 

cesarean section under general anesthesia, sociodemographic and clinical data, Q.A.T.P.. 
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1. Introdução 

 

A presente dissertação foca-se nas expectativas e antecipação face ao tipo de 

parto, bem como nas crenças e percepções que levam as mulheres grávidas a preferir 

determinado tipo de parto (parto vaginal sem anestesia, parto vaginal com epidural, 

parto por cesariana com epidural e parto por cesariana com anestesia geral).  

A gravidez e o puerpério constituem momentos únicos e, na maior parte das 

vezes, desejados e esperados pela mulher. Aquando da gravidez, decorrem diversas 

transformações, físicas e psicológicas, que tendem a fazer com que a mulher fique mais 

propensa a incertezas, medos e inseguranças que poderão afectar, quer positiva, quer 

negativamente, o decorrer da gravidez, do parto e do puerpério, tendo implicações para 

a relação precoce (mãe-bebé). 

A escolha do tipo de parto, vaginal sem anestesia, vaginal com anestesia 

epidural, cesariana com anestesia epidural ou cesariana com anestesia geral, é um tema 

com grande complexidade e polémica associadas.  

O parto por cesariana deixou de ser encarado, por muitos, como procedimento 

de excepção utilizado unicamente em casos de risco de vida para a grávida e/ou feto, 

sendo actualmente visto como um procedimento, em alguns casos, programado e levado 

a cabo por escolha da mulher sem que hajam quaisquer indicações de risco. 

Na maioria dos casos, no entanto, a escolha do tipo de parto não é feita pela 

gestante, que é apenas informada acerca da decisão final por parte dos médicos. A 

aceitação ou não aceitação da mulher grávida relativamente à referida decisão não é tida 

em conta. A associação entre esta aceitação relativa à decisão médica sobre o tipo de 

parto e os resultados perinatais que se obtêm não é igualmente tida em consideração. 

A experiência do trabalho de parto, muitas das vezes apresentando-se como 

difícil para a mulher, varia qualitativamente dependendo de factores individuais, sociais 

e situacionais a ele associados. 

Muitos autores têm apontado que o tipo de parto influencia a experiência que a 

mulher tem face ao parto, podendo reflectir-se ao nível da relação mãe-bebé. 

A ansiedade vivenciada aquando da gestação associa-se a uma antecipação de 

uma experiência negativa face ao parto (Waldenstrom, 1999). A referida ansiedade 
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poderá, assim, influenciar a evolução da gravidez, bem como o parto e o pós-parto, 

nomeadamente a adaptação mãe-bebé/bebé-mãe. 

A existência de medos associados ao parto considera-se como sendo a 

manifestação de diversos sentimentos ansiógenos que são vivenciados durante a 

gravidez e se relacionam com uma maior probabilidade de a mulher ter uma vivência 

negativa do parto (Areskog, Uddenberg & Kjessler, 1984).  

É importante realçar o facto de que todos os acontecimentos envolvendo o parto 

e o nascimento são susceptíveis de afectar o relacionamento precoce da mãe com o seu 

bebé.  

A vivência subjectiva do trabalho de parto afectará, negativa ou positivamente, a 

auto-estima da mãe, o que se irá reflectir ao nível da sua disponibilidade emocional 

relativamente ao seu filho, nos momentos que se sucedem ao parto (Peterson, 1996).  

O parto corresponde ao momento em que as expectativas e ansiedades 

construídas ao longo da gestação assumem um carácter real que confirmará, ou não, as 

mesmas. Uma vez que o parto é antecipado durante a gravidez e permanece, através de 

recordações e vivências emocionais, após o nascimento, assume-se que o mesmo 

acompanhará toda a gestação e o puerpério, marcando de forma acentuada toda a 

história da mulher. 

Ao longo da gestação, a grávida elabora determinadas expectativas acerca de 

como será a sua vivência do parto (Pacheco, Figueiredo, Costa, & Pais, 2005). Tais 

expectativas influenciarão o modo como o parto será experienciado e percepcionado, 

sendo um momento único e, por vezes, inesperado. Diversos factores são apontados como 

tendo influência na percepção do parto, por parte das mães. Existe, no entanto, um factor 

que parece ser de suma importância: o tipo de parto (Costa, Figueiredo, Pacheco, & 

Pais, 2003). 

Levando em consideração os achados científicos aqui expostos, torna-se clara a 

necessidade de a intervenção psicológica actuar no sentido da diminuição da ansiedade 

relacionada com o parto, na tentativa de proporcionar à mulher uma vivência mais 

positiva do mesmo, que irá influenciar, tanto o seu bem-estar, como o do seu bebé, 

aquando do puerpério. Torna-se então compreensível a necessidade de saber mais 

acerca da forma como as mulheres encaram os diferentes tipos de parto considerados, de 

modo a que, posteriormente, se possa, tanto quanto possível, aproximar as preferências 
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maternas da realidade do parto, diminuindo assim a ansiedade e vivência negativa face 

ao mesmo, o que deverá contribuir para uma melhor experiência no puerpério e melhor 

qualidade da relação precoce. 
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2. Enquadramento Teórico 

  

2.1 A Gravidez 

Para Soulé (1987), uma gravidez é uma concretização de um desejo. Durante 

este período, a futura mãe exibe uma barriga fértil e saliente, o que, de certo modo, lhe 

permite mostrar a todos o valor que tem. A vivência da gravidez, que se traduz por um 

fenómeno gerador de transformações a vários níveis, como sendo mudanças ao nível 

físico, hormonal, social e psicológico, é também associada a um momento de “crise” 

para a futura mãe (Rosa, Dias, Carvalho, Toni, Ferreira, Dourado, & Coutinho, 2008).  

É também neste período (gravidez) que irá ocorrer, por parte da mulher grávida, 

a realização de identificações, quer com a sua própria mãe, quer com o seu filho, que 

ainda não nasceu (Trad, 1991). Ao identificar-se com a sua mãe e com a relação que 

com a mesma teve, a futura mãe terá que vivenciar novamente os afectos da sua 

infância, bem como imaginar que detém a autoridade, o poder e as demais 

características que outrora pertenceram aos seus pais, que correspondem a uma 

satisfação ao nível narcísico. Ao fazer a transição para a maternidade, a mulher terá que 

analisar e elaborar novamente a sua relação passada com a sua mãe, bem como 

solucionar os conflitos que teve com a mesma (Colman & Colman, 1994).  

No que diz respeito à identificação que a futura mãe fará com o feto, isto irá 

permitir-lhe uma reaproximação aos primeiros tempos de vida, realizando, assim, uma 

regressão, com um aumento do amor do tipo narcísico, uma vez que, através deste 

fenómeno, a futura mãe verá o feto como algo pertencente a ela mesma (um 

prolongamento de si), o que lhe possibilitará concretizar o seu ideal (Deutsch, 1949). 

De salientar que a gravidez é uma etapa marcada pela ambivalência, o que se 

verifica mais notoriamente numa fase inicial da mesma. Na referida fase verifica-se uma 

ambivalência no que diz respeito ao acreditar que a gravidez é viável; ambivalência em 

relação a uma aceitação relativamente ao feto; bem como ambivalência face à 

maternidade, entre outras. Por tudo isto, o período gravídico compreende um conflito 

entre a rejeição e a aceitação do materno (Canavarro, 2006).  
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2.2 O Parto 

O parto por cesariana é aprovado pela literatura sob determinadas circunstâncias 

clínicas, nomeadamente: hemorragia ou ameaça da mesma aquando do parto; 

sofrimento fetal; existência de falha ao nível do trabalho de parto; presença de cicatriz 

no útero provocada pela realização de uma anterior cesariana; desproporção feto-céfalo-

pélvica; distocia; feto com apresentação inadequada; e ainda ocorrência de 

determinados problemas no decorrer da gravidez (hipertensão materna e diabetes 

gestacional), por exemplo (Terhaar, 2005).  

No que concerne às condições que contribuem para um aumento da 

probabilidade de ocorrência de uma cesariana, as mesmas dizem respeito a um peso do 

bebé á nascença superior a 4,0 kg e a um índice de massa corporal da mãe superior a 30 

(Murphy, Liebling, Verity, Swinler, & Pater, 2001).  

É importante salientar que, presentemente, existe a discussão relativa a se um 

pedido, por parte da mãe, de ter um parto através de cesariana, deverá, ou não, ser 

motivo para realização do referido procedimento (Young, 2006). De referir ainda que, 

por parte dos médicos obstetras, são expressas fortes opiniões acerca da referida 

problemática, quer no sentido de apoiar ou discordar com a mesma (Visco, 2006). 

Relativamente aos profissionais de saúde que se manifestam a favor do parto através de 

cesariana por pedido da mulher, referem que este tipo de parto possibilita que se planeie 

o parto com maior precisão, permitindo às mães que apresentam um medo doentio e 

patológico do parto por via vaginal contornarem tal situação, o que se reflecte numa 

diminuição da ansiedade e do medo, reduzindo também a probabilidade dos 

profissionais de saúde serem alvo de um processo disciplinar (Penna & Arulkumaran, 

2003).  

Atendendo às preferências das mulheres relativamente ao tipo de parto, verifica-

se que a grande maioria demonstra preferência por um parto vaginal, o que se 

demonstra ser também uma realidade para as mulheres que já tiveram um parto através 

de cesariana (Penna & Arulkumaran, 2003). Um estudo realizado por Dunn e O`Herlihy 

(2005), cujo objectivo se prendia com uma comparação entre os níveis de satisfação de 

mulheres que deram à luz através de um parto vaginal após terem tido um parto por 

cesariana, com mulheres que experienciaram a situação oposta (parto através de 

cesariana depois de um parto por via vaginal), permitiu concluir que existe uma elevada 
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satisfação nas mães que deram à luz vaginalmente, sendo que as mulheres que 

vivenciaram ambos os tipos de parto, revelam uma preferência pelo parto vaginal, 

referindo que numa gravidez posterior optariam por este último. Quando se verifica, por 

parte da mulher, uma preferência pelo parto através de cesariana, tal normalmente está 

relacionado com a ocorrência de problemas ocorridos aquando da presente gravidez, o 

que faz com que a mulher pense ser mais seguro, quer para si, quer para o bebé, ter um 

parto por cesariana. Esta preferência pode também dever-se ao facto de a mulher ter tido 

uma percepção negativa do parto vaginal que vivenciou, ou porque essa mulher 

percepciona uma experiência de parto vaginal que teve previamente (Paul & Miller, 

1995). 

Nesta linha é também de referir que as mulheres cuja preferência recai sobre um 

parto por cesariana são geralmente mais ansiosas, preocupadas e depressivas, estando 

muitas vezes pouco informadas acerca dos riscos associados a este tipo de intervenção, 

podendo também subestimar a segurança do mesmo (Gamble & Creedy, 2001). 

Nas últimas semanas que antecedem o parto, é frequente que as mães 

experienciem diversos receios e preocupações em relação ao parto por via vaginal. Tais 

preocupações incluem medo da dor aquando do trabalho de parto, medo de não serem 

capazes de lidar com o momento do parto, receio pela segurança dos seus bebés durante 

o parto, entre outros. Os receios aqui enumerados podem tornar a cesariana uma opção 

bastante tentadora. A preferência das mulheres por um parto através de cesariana pode 

também estar relacionada com o facto de os bebés que nascem através deste tipo de 

procedimento serem considerados pelas mesmas como “mais bonitos”, uma vez que não 

passaram pela experiência de compressão ao longo das paredes do canal de parto 

(Terhaar, 2005). 

Segundo Paim (1998), para algumas mulheres, as dores associadas ao parto 

vaginal são algo que faz parte do processo de parturição, sendo inerentes à experiência 

de “tornar-se mãe’’. Esta percepção levaria a uma preferência pelo parto vaginal. 

Estudos levados a cabo pelos autores Salmon e Drew (1992) revelaram que a 

ausência de dor durante o parto não implica satisfação relativamente ao mesmo. No 

entanto, para Waldenstrom (1999), a dor e a ansiedade sentidas aquando do momento 

do parto relacionam-se com uma má experiência face ao mesmo. 
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Um dos factores que parece relacionar-se fortemente com uma vivência positiva 

face ao parto é a possibilidade de contactar de imediato com o bebé. Os estudos de 

Mercer, Hackley e Bostrom (1983) evidenciaram que mulheres que contactaram 

precocemente com os seus filhos saudáveis relatam uma melhor vivência do trabalho de 

parto. Face a tais evidências, os autores consideraram a interacção da mãe com o seu 

bebé como sendo a segunda variável mais preditiva da forma de vivenciar o parto. O 

apoio emocional por parte do companheiro foi apontado como a variável mais 

importante para prever a vivência do parto. 

A forma como o parto é encarado, varia, naturalmente, consoante a cultura, 

assim como a importância que é dada à dor associada ao mesmo. Assim sendo, o modo 

como o parto é visto irá originar outras diferenças, nomeadamente o tipo de preparação, 

o local onde decorre, a presença ou não de familiares durante o parto, os técnicos 

envolvidos, a tecnologia médica utilizada, o envolvimento e influência da mulher nas 

tomadas de decisão (Lozoff, Jordan, & Malone, 1988). Todos estes aspectos fazem do 

momento do parto algo culturalmente determinado. 

Diversos estudos indicam que a presença do companheiro, ou de outra figura 

significativa, durante o parto, se reflecte positivamente no bem-estar, quer emocional, 

quer físico, da parturiente, verificando-se este facto tanto no parto vaginal (Brazelton, 

1981; Cranley, Hedahl, & Pegg, 1983), como no parto por cesariana (Marut & Mercer, 

1979; Gainer & Van Bonn, 1977). Mais concretamente, no parto por cesariana, a 

presença do companheiro reflecte-se num maior prazer por parte da mãe, sentindo-se 

esta menos sozinha e menos preocupada no que concerne ao estado clínico do bebé 

(Gainer & Van Bonn, 1977). 

A literatura aponta no sentido de que as mulheres falam espontaneamente mais 

da gravidez do que do trabalho de parto, sendo o momento em que viram o seu filho 

pela primeira vez, bastante significativo emocionalmente para a grande maioria (e.g., 

Lee, 1995).  

O parto é geralmente referido como difícil e associado à dor e ao medo, sendo 

emocionalmente negativo (e.g., Thune-Larsen & Pedersen, 1988). 

A qualidade da experiência da mulher (e.g., Paech, 1991) enquanto parturiente e 

a sua disponibilidade futura para engravidar novamente (e.g., Niven, 1988) e se 



 

8 
 

Antecipação e Expectativas Face ao Tipo de Parto – 2012 

Raquel Susana Tátá Vieira Matos 

relacionar emocionalmente com o seu bebé (e.g., Robson & Kumar, 1980), são 

grandemente afectadas pela dor sentida durante o parto. 

 Tendo presentes as importantes diferenças individuais a considerar, pode 

concluir-se da revisão de literatura efectuada, que a vivência do trabalho de parto, no 

que se refere à satisfação e percepção da parturiente, será afectada positivamente pelos 

seguintes factores: presença de uma pessoa significativa (e.g., Cranley et al., 1983); 

parto vaginal ao invés de parto por cesariana (DiMatteo et al., 1996); recurso a anestesia 

local ao invés de anestesia geral (e.g., Marut & Mercer, 1979); participação activa da 

mulher nas decisões que se relacionem com o parto (e.g., Cranley et al., 1983); 

participação activa da mulher nas decisões que se relacionem com o trabalho de parto 

(Leventhal, Leventhal, Shacham, & Easterling, 1989) e parto indolor, como nos casos 

em que é dada anestesia epidural (e.g., Glosten, 1999). 

Os factores atrás mencionados contribuem ainda para um estado emocional 

positivo da mulher aquando do parto, beneficiando, na maioria dos casos, a qualidade 

da relação estabelecida entre a mãe e o bebé, bem como os cuidados prestados (e.g., 

Kearney, Cronenwett, & Reinhart, 1990).  

 

2.3 Parto Vaginal vs. Parto por Cesariana 

Atentando agora nos riscos potenciais do tipo de parto (cesariana vs. parto 

vaginal) para a mãe e para o bebé, referir-me-ei primeiramente ao parto por cesariana. 

Este tipo de parto inclui os seguintes riscos potenciais para a mãe: maior morbilidade, o 

que, segundo Rochelle, Holt, Easterling, e Martin (2001) se pode dever às complicações 

já existentes, mais do que à própria cirurgia; aumento da mortalidade, o que se relaciona 

com a probabilidade de uma maior perda de sangue, bem como de infecções, febre, 

danos uterinos e infecções ao nível urinário, entre outras; uma probabilidade acrescida 

de a mulher ter mais dores no pós-parto, tendendo estas a prolongar-se por mais tempo 

(Rugh, Shettles, & Einhorn, 1971); maior probabilidade de existência de problemas 

relativos à placenta numa gravidez subsequente, bem como da ocorrência de gravidez 

ectópica e a necessidade de mais tempo até a mulher conseguir engravidar novamente 

(Wagner, 2000), poderá ter consequências negativas para uma cirurgia futura 

relacionada com o cancro ginecológico ou a incontinência urinária, uma vez que existe 

uma cicatriz ao nível do útero; maior risco da ocorrência de endometriose e dores 
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pélvicas crónicas (Almeida, Nogueira, Reis, & Silva, 2002); maior probabilidade de 

ocorrer uma ruptura espontânea ao nível do útero (DeLuca, 1999). 

Focando-nos agora nos riscos potenciais que a cesariana tem para o bebé, são de 

referir os seguintes: maior probabilidade de ocorrência de problemas respiratórios e 

outros relacionados com lacerações fetais; associa-se normalmente com índices de 

Apgar mais baixos à nascença; aumento da probabilidade de ocorrência de morte fetal 

sem razão aparente (Therhaar, 2005).  

Debruçando-nos agora sob o parto vaginal, os riscos dos mesmos para a mulher 

incluem: ocorrência de problemas de incontinência urinária e fecal, bem como 

hemorróidas, o que sucede mais frequentemente em partos vaginais instrumentais 

(Thompson, Roberts, Currie, & Ellwood, 2002); maior probabilidade para causar dores 

perineais nas oito primeiras semanas que sucedem ao parto; incremento da possibilidade 

de uma episiotomia, o que poderá provocar receios face à relação sexual após o parto; 

por último há a considerar que um parto vaginal modifica a vagina da mulher, não 

mantendo a mesma como a de uma jovem (Wagner, 2000).  

No que diz respeito aos riscos que este tipo de parto (parto vaginal) apresenta 

para o bebé, podemos citar: a possibilidade de transferência de diversas infecções 

maternas para o bebé, nomeadamente o vírus da hepatite B e C e o HIV, entre outros; 

uma maior probabilidade de ocorrência de determinados traumas, sofridos no decorrer 

do parto, tais como lesões intracranianas, o que normalmente se relaciona com o uso de 

forceps. Uma análise dos riscos potenciais do tipo de parto (cesariana vs. parto vaginal), 

acima descritos, leva-nos a concluir que um parto por via vaginal implicará menos 

riscos orgânicos, quer para o bebé, quer para a mãe. Contudo, alguns estudos realizados 

apontam no sentido de que um parto vaginal instrumental poderá ser tão ou mais 

“prejudicial” que um parto através de cesariana (Rosa et al., 2008). 

Quando nos referimos às diferenças entre um parto vaginal e um parto por 

cesariana, não devemos focar-nos unicamente nas implicações orgânicas de cada um, 

mas sim também nas suas implicações ao nível psicológico e psicossocial. No que 

concerne à experiência de parto, isto é, os afectos e percepções que a ela são associados, 

tem sido concluído por diversos investigadores que as mulheres que têm um parto por 

cesariana descrevem normalmente uma menor satisfação, quando comparadas com 

mulheres que deram à luz vaginalmente, o que se acentua ainda mais no caso de a 
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cesariana ser inesperada e a anestesia utilizada ser do tipo geral. Deste modo, as 

mulheres que são sujeitas a uma cesariana experienciam, geralmente, o parto de modo 

mais negativo (Justo, 1994). Rizk, Nasser, Thomas e Ezimokhai, (2001) evidenciaram 

que as mulheres que dão à luz através de cesariana referem menor satisfação no que 

concerne à informação dada pelos médicos, relatando mais sentimentos negativos, tais 

como medo, zanga, fracasso, culpa e desapontamento, comparativamente às mulheres 

que tiveram um parto vaginal. 

Um estudo levado a cabo por Cranley, Hedahl e Pegg (1983) focou-se na 

satisfação e percepção de mulheres que experienciaram tipos de parto distintos, 

considerando a influência que as mesmas tiveram na escolha do mesmo (tipo de parto), 

e ainda a presença, ou não, do companheiro e o tipo de analgesia utilizada. Para o 

conseguir, basearam-se numa amostra de 122 mulheres, sendo que destas, 43 deram à 

luz através de uma cesariana planeada, 40 tiveram um parto via vaginal e 39 tiveram 

uma cesariana não planeada (de emergência). Estas mulheres foram avaliadas entre o 2º 

e o 4º dia depois do parto, e as respostas encontradas revelam que o grupo de mulheres 

cujo parto aconteceu através de uma cesariana de urgência é o que percepciona a 

experiência de parto de modo mais negativo, comparativamente aos dois outros grupos 

(mulheres que deram à luz vaginalmente e mulheres que deram à luz através de 

cesariana planeada). De referir ainda que a presença do companheiro aquando do parto, 

um maior poder de decisão relativamente ao parto e a utilização de uma analgesia do 

tipo local, se relacionaram com as percepções mais positivas.  

Nesta linha, Waldenstrom (1999) também verificou que, mulheres cujos partos 

foram vaginais e instrumentais, relatam uma menor satisfação relativamente ao mesmo, 

quando comparadas com mulheres que vivenciaram um parto vaginal sem o auxílio 

instrumental. 

Alguma literatura relativa ao estado emocional que precede o parto defende a 

existência de uma relação entre o modo como ocorre o parto e o humor depressivo. 

Neste âmbito, Deluca (1999) concluiu que um parto através de cesariana se associa com 

um aumento da probabilidade de vivência de humor depressivo, bem como com um 

decréscimo da auto-estima, o que se verifica ainda mais notório nos casos em que é 

utilizada uma analgesia do tipo geral e a cesariana não é planeada. Contrariamente ao 

que se verifica para o parto com cesariana, um parto por via vaginal sem auxílio 
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instrumental está normalmente associado com uma melhoria, quer do humor, quer da 

auto-estima da mulher após o parto. Nos casos em que o parto é do tipo vaginal com o 

auxílio instrumental, não se encontra geralmente modificação, quer ao nível do humor, 

quer ao nível da auto-estima (Lobel & Deluca, 2007). Tendo em conta as associações 

encontradas entre o tipo de parto e as alterações ao nível do humor e da auto-estima, 

aparentemente, um parto por cesariana, em especial se a anestesia for geral, contribui 

para a ocorrência de depressão após o parto. Relativamente ao humor depressivo, é 

importante realçar que o mesmo afecta negativamente a mulher, quer em casa, quer no 

seu trabalho, tendo igualmente consequências no que diz respeito às suas 

responsabilidades e aos cuidados que a mesma presta ao seu bebé, o que se associa a 

problemas de tipo emocional e comportamental na criança.  

Ainda relativamente à referida problemática, Field, Hermandez-Reif e Feijó 

(2002) demonstraram que, quando a mulher se encontra deprimida, amamenta o seu 

filho durante um espaço de tempo mais curto e um menor número de vezes, quando 

comparada às mulheres que não se encontram deprimidas. Estas mães sentem-se 

também menos confiantes no que diz respeito às suas capacidades para cuidar do bebé e 

relativamente à amamentação do mesmo, percepcionando de modo menos positivo o 

comportamento alimentar do seu filho. O parto por cesariana parece também estar 

associado a vivências de stress pós-traumático, havendo evidências que demonstram 

que, quando confrontadas com um parto através de cesariana, as mulheres experienciam 

sentimentos de desapontamento, culpa, medo, diminuição da auto-estima, perda da 

imagem corporal, falha, raiva, sentimento de hostilidade (para com os profissionais de 

saúde) e perda de controlo (Lobel & Deluca, 2007). 

É importante referir que a relação entre o tipo de parto e a existência de humor 

depressivo não foi encontrada em todos os estudos realizados nesse sentido. Um 

exemplo disso é o estudo de Padawer, Fagan, Janoff-Bulman, Strickland e Chorowski 

(1988), cujo objectivo se prendeu em comparar o ajustamento psicológico das mulheres 

após o parto com o seu nível de satisfação com o mesmo. Este estudo contou com uma 

amostra de 32 mulheres que tiveram um parto vaginal, sem auxílio instrumental; 32 

mulheres que tiveram um parto por cesariana de urgência, com analgesia local. 

Verificou-se que as mães que experienciaram um parto por cesariana se revelavam 

menos satisfeitas relativamente ao parto, comparativamente às mulheres cujo parto foi 



 

12 
 

Antecipação e Expectativas Face ao Tipo de Parto – 2012 

Raquel Susana Tátá Vieira Matos 

vaginal. O mesmo não se verificou para o ajustamento psicológico, para o qual não 

foram encontradas diferenças entre estes dois grupos de mães. Podemos então concluir 

que um parto através de cesariana não é preditivo de um mau ajustamento psicológico 

após o parto, não parecendo existir uma relação directa entre o mesmo e a insatisfação 

com o parto. O facto de se verificar tal incongruência nos diferentes estudos feitos 

acerca do modo como o parto por cesariana se relaciona com a depressão e com o 

ajustamento psicológico, leva-nos a acreditar que existe outro tipo de factores (tais 

como o estado emocional da mulher anteriormente ao parto, as emoções vividas durante 

a gravidez, entre outros), que o podem influenciar e que não estão a ser medidos (Lobel 

& DeLuca, 2007). 

Como se tem vindo a referir, a cesariana parece apresentar consequências 

psicológicas negativas, o que torna importante compreender a razão de tais 

consequências. Existem estudos que, nesta linha, realçam que as percepções negativas 

que são dirigidas ao parto por cesariana se prendem com a sensação de inadequação por 

parte da mãe, uma vez que o parto não foi “natural”, bem como o sentimento de 

decepção e perda de controlo, por não ter conseguido ser uma participante activa 

aquando do nascimento do seu bebé, e ainda frustração pelo facto de o seu primeiro 

contacto com o bebé ser efectuado mais tarde, comparativamente às mães que deram à 

luz vaginalmente (Gamble & Creedy, 2001). 

O parto através de cesariana tem sido cada vez mais utilizado, contudo, ainda 

continua a ser visto pelas mulheres como um método de parto que não é “normal”, 

sendo apenas o parto vaginal visto como algo que é natural e “normal”. Uma vez que o 

momento do parto continua a ser encarado como um fenómeno natural, não é de 

espantar que, na grande maioria das vezes, as mulheres tenham preferência e desejem 

dar à luz vaginalmente, reagindo a um parto por cesariana como algo não “normal”, o 

que origina um estigma em redor do mesmo. Torna-se, deste modo, compreensível que 

uma cesariana não planeada possa ser vista como algo que vai frustrar as expectativas 

da mulher, para além de ser um acontecimento inesperado, o qual é, por si só, difícil de 

se lidar (Gamble & Creedy, 2001). 

Relativamente ao parto, é importante ter em conta que as mulheres pretendem ter 

tanto controlo face ao mesmo quanto possível, uma vez que se trata de um momento 

extremamente intenso, quer física, quer emocionalmente. Assim sendo, a mulher sente 
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necessidade de decidir qual o tipo de parto que gostaria de ter, bem como escolher o seu 

médico obstetra, chegando, por vezes, a elaborar um plano relativo ao momento do 

parto, com indicações para o seu obstetra, no qual incluem a sua preferência pelo tipo de 

anestesia utilizada, entre outros detalhes associados ao parto. No entanto, quando surge 

a necessidade de realização de uma cesariana, o tipo de procedimento a seguir não é 

ditado pela mulher, mas sim pelas normas do hospital, não existindo controlo por parte 

da mesma aquando do momento do parto, contrariamente ao que parece ocorrer num 

parto vaginal (Kabakian-Khasholian, Campbell, Shediac-Rizkallan, & Ghorayeb, 2000). 

Deste modo, torna-se fácil de compreender que estas mulheres, que dão à luz através de 

cesariana, mencionam mais vezes não sentirem que têm controlo sobre elas próprias 

aquando do momento parto, não sentindo dominar tal situação, o que lhes provoca o 

sentimento de que não foram elas a trazer o bebé ao mundo, uma vez que não 

desempenharam um papel activo (Trowell, 1982). Os sentimentos atrás referidos são 

ainda mais exacerbados se o bebé correr perigo de vida, tendo sido esse o motivo de 

realização da cirurgia (cesariana), pois a mulher sente que, sozinha, não foi capaz de 

assegurar a sobrevivência do seu bebé, ficando narcisicamente lesada (desvalorização 

narcísica) como consequência. Por tudo isto, um parto através de cesariana é associado 

a uma desvalorização, gerando vergonha na mulher, existindo uma acentuada diferença 

entre o real e o ideal do ego, que seria o ter controlo/domínio aquando do momento do 

parto (Shetty, Burt, Rice, & Templeton, 2005). 

A falta de controlo e a amputação das expectativas que se podem experienciar 

aquando de um parto por cesariana irão influenciar a forma como a mulher vê o mesmo, 

sentindo-se menos satisfeita em relação a ele, demonstrando-se ainda insatisfeita 

consigo mesma, o que se reflecte ao nível da diminuição da auto-estima. Estas vivências 

farão com que a mulher experimente sentimentos de falha e culpa, aumentando assim a 

probabilidade de estas adquirirem um humor do tipo depressivo depois do parto, 

reagindo mais negativamente face ao seu filho (Marut & Mercer, 1979). Esta forma da 

mãe reagir perante o seu bebé terá repercussões negativas no modo como ela cuida do 

mesmo (poderá sentir que não é capaz de cuidar como gostaria) e na criação da ligação 

entre a mãe e o seu bebé (Cranley, Hedahl, & Pegg, 1983). Por oposição, e segundo 

afirmam os autores Greene e Baston (2003), quando, no decorrer do parto a mulher 

sente que tem controlo sobre si mesma, sobre o seu comportamento e sobre os 
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profissionais de saúde, tal se reflecte ao nível da satisfação da mulher face ao parto, o 

que é bastante proveitoso para o seu bebé, que terá assim uma mãe mais segura que se 

sente valorizada a cuidar de si. 

Como foi possível compreender até agora, as consequências psicológicas do 

parto por cesariana relacionam-se com o modo como tal intervenção é encarada pela 

mulher. Nesta linha, há que assinalar as conclusões encontradas por Colman & Colman 

(1994), que afirmam que um parto por cesariana poderá também conferir à mãe uma 

sensação de autodomínio, nos casos em que a cesariana é encarada de forma positiva 

pela mulher.  

Há ainda a referenciar outros aspectos, tais como o facto de as mulheres que têm 

um parto através de cesariana, regra geral, necessitarem de permanecer na sala de 

intervenções por um período de tempo mais alargado, comparativamente às mulheres 

cujo parto foi vaginal, o que irá retardar o seu reencontro com o bebé. Os bebés 

nascidos através deste método (cesariana), ao apresentarem com mais frequência 

problemas ao nível respiratório, são levados muitas vezes para incubadoras, o que 

também contribui para a separação entre os mesmos e a sua mãe (Duckworth, 2007). 

Deste modo, o primeiro contacto entre as mães e os seus bebés, no caso dos partos por 

cesariana, é feito mais tardiamente, ou, quando ocorre nos momentos que se seguem ao 

parto, acaba por ser fugaz. Atendendo à grande importância do contacto que se 

estabelece entre mãe e filho nos primeiros momentos que se sucedem ao parto, uma vez 

que é nestas primeiras horas que o estabelecimento da vinculação está mais favorecido, 

podemos compreender que, uma privação deste contacto logo a seguir ao nascimento do 

bebé, ou um contacto fugaz, terá consequências para tal ligação (interfere ao nível do 

envolvimento emocional materno), aumentando também a insatisfação das mães 

relativamente ao parto (Tulman, 1986). Também Klaus e Kennell (1976) realçam a 

importância de que haja um contacto mãe-bebé nos momentos após o parto, defendendo 

que esse período é crucial para a construção da ligação mãe-bebé. Isto acontece, 

segundo os mesmos autores, por ser nesses momentos que determinadas vivências têm 

maior probabilidade de contribuir para que se crie uma vinculação do tipo positivo. 

Portanto, o contacto entre o bebé e a sua mãe deverá realizar-se tão precocemente 

quanto exequível, com prejuízos ao nível das relações objectais primordiais que a 
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criança irá estabelecer, bem como ao nível do seu próprio desenvolvimento, se tal não 

ocorrer Klaus & Kennell, 1976). 

É importante referir que, segundo Newton e Newton (citado por Reading, 1983), 

as mulheres que aquando do trabalho parto demonstram uma maior calma, irão reagir de 

modo mais positivo ao seu primeiro encontro com o bebé, aceitando-o com maior 

facilidade. 

 

2.4 Influência do Tipo de Parto no Comportamento e Percepção face 

ao Bebé 

Diversos estudos apontam no sentido de que existe uma relação entre o tipo de 

parto e o comportamento das mães para com os seus filhos, bem como o modo como os 

percepcionam. Neste sentido, alguns investigadores demonstraram que quando o parto é 

feito através de cesariana (particularmente se a mesma não for planeada), as mães vêem 

os seus bebés de modo mais negativo, o que pode prolongar-se durante anos. Estas mães 

revelam também um envolvimento emocional mais negativo para com os bebés, assim 

como providenciam menos cuidados, jogo íntimo, contacto visual e oferecem menor 

estímulo táctil, do que as mães cujo parto foi do tipo vaginal (Cummins, Scrimshaw, & 

Engle, 1988). Segundo Wagner (2000), estas mães podem chegar a ter comportamentos 

hostis para com os seus filhos, podendo sentir raiva em relação aos mesmos, o que 

desencadeará maior número de respostas de carácter negativo no bebé, contribuindo 

para que o desenvolvimento socioemocional, cognitivo e físico do mesmo fique 

comprometido. Nesta linha, Figueiredo, Costa e Pacheco (2002) defendem que esta 

situação se torna perceptível mesmo durante a estadia da mãe e do bebé no hospital, 

antes da alta, uma vez que as mulheres que tiveram um parto através de cesariana, 

quando comparadas às mães que tiveram um parto por via vaginal, despendem menos 

tempo junto do bebé, prestam menos cuidados, pegam-no menos vezes ao colo e 

demonstram-se mais tensas aquando da interacção com ele. 

Os estudos acima referidos sugerem que quando a mulher dá à luz através de 

cesariana, contrariamente às mulheres que têm um parto vaginal, tendem a apresentar 

mais dificuldades ao nível da relação precoce (Rosa et al., 2008).  

Os sentimentos experienciados pela mãe aquando do momento do parto, 

parecem ter também influência no modo como a mesma cuidará do seu bebé 
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futuramente. Se a mãe, no parto, experimentar sentimentos de confiança, orgulho e 

competência, isso influenciará positivamente a sua forma de cuidar do bebé 

(Waldenstrom, Hildingsson, Rubertsson, & Radestad, 2004).  

O parto através de cesariana é associado, em muitos estudos, a uma insatisfação 

relativamente ao mesmo. Deste modo, o facto de o referido tipo de parto se relacionar 

com uma forma mais negativa de percepcionar o bebé e com atitudes mais negativas por 

parte da mãe pode ocorrer devido ao parto por cesariana estar associado a insatisfação. 

O sentir-se insatisfeita com o momento do parto, aparentemente, influencia o modo 

como a mãe contacta com o bebé e o tipo de sentimentos que lhe dirige. Ao avaliar de 

forma mais negativa o seu filho, a mulher poderá sofrer uma diminuição do desejo de 

engravidar novamente (Saisto, Salmela-Aro, Nurmi, & Halmesmaki, 2001). 

Os estudos acima referenciados apresentam evidências da influência do tipo de 

parto para o modo como a mãe se comportará face ao bebé e para a forma como 

percepcionará o mesmo. Contudo, nem todos os estudos o corroboram. Algumas 

investigações demonstram que a cesariana poderá não causar este tipo de efeitos 

adversos (Kochanevich-Wallace, McCuskey, Meck, & Simons, 1988), podendo este 

tipo de parto contribuir de modo positivo para a percepção materna, bem como para a 

relação entre a mãe e o bebé, comparativamente ao parto vaginal. Nesta linha, surge o 

estudo de Bradley, Ross e Warnyca (1983), no qual não foram encontradas diferenças 

no que diz respeito aos comportamentos e sentimentos maternos entre as mulheres 

primíparas que deram à luz vaginalmente e as que tiveram um parto através de cesariana 

de urgência, nos dias que se seguiram ao parto. Não foram igualmente encontradas 

diferenças ao nível, quer dos sentimentos depressivos, quer da ansiedade. Outra 

conclusão importante que se retirou do estudo referido foi que, as mulheres cujo parto 

foi de cesariana, quando são capazes de segurar, pela primeira vez, nos seus filhos, 

tendem a prolongar esse momento durante mais tempo, comparativamente às mulheres 

que deram à luz vaginalmente.  

No que diz respeito à responsividade dos pais para com os seus filhos e ao seu 

envolvimento na prestação de cuidados, Pedersen, Bethesda, Zaslow, Cain e Andreson 

(1981) verificaram que, ao comparar os pais de bebés nascidos através de parto vaginal 

com os pais dos bebés nascidos através de cesariana, os últimos demonstravam, quer 

maior envolvimento, quer mais responsividade.  
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Também se verificou, através de uma outra investigação realizada, que, ainda 

que avaliem mais negativamente o parto, passados 4 a 8 meses do mesmo, as mulheres 

cujos filhos nasceram de parto por cesariana revelam participar de forma mais positiva 

aquando da interacção com os seus bebés, aquando da alimentação e ainda no contacto 

face a face. Estas mulheres avaliam ainda os seus bebés de modo mais positivo, no que 

se refere ao temperamento, sendo as suas expectativas face aos mesmos mais adequadas 

(Field & Windmayer, 1980).  

No estudo levado a cabo por Gottlieb e Barrett (1986), não foram igualmente 

encontradas consequências negativas derivadas do tipo de parto para a relação entre a 

mãe e o seu bebé. Este estudo avaliou a dimensão considerada ao 2º e 30º dias 

decorridos depois do parto. Nesta linha, surge também o exemplo da investigação de 

Garel, Lelong e Kaminski (1988) que também não encontraram diferenças 

relativamente à mesma dimensão, aquando da avaliação que fizeram no 2º e 12º meses 

que se seguiram ao momento do parto.  

No que concerne aos padrões de sono e dificuldades na alimentação, 

desenvolvimento mental e motor, e ainda o seu QI obtido durante o decorrer da 

frequência da Educação Pré-escolar e do Primeiro Ciclo do Ensino Básico, estes não 

parecem ser influenciados pelo tipo de parto a que as crianças foram sujeitas (Durik, 

Hyde, & Clark, 2000).  

  

2.5 Diferenças Psicológicas entre mulheres que deram à luz 

Vaginalmente e mulheres que deram à luz através de Cesariana 

O trabalho elaborado pelo autor DiMatteo e colaboradores em 1996 apresenta-se 

como uma boa forma de resumo e síntese das diferenças psicológicas encontradas em 

mães cujos bebés tiveram um nascimento através de cesariana e mães cujos bebés 

tiveram um nascimento por via vaginal. O referido trabalho pretendia analisar as 

consequências do tipo de parto (cesariana vs. parto vaginal), quer para a mãe, quer para 

o bebé, a vários níveis, e envolveu uma ampla revisão literária que englobou 358 

artigos, constituindo uma análise exaustiva de 74 estudos, que foram publicados entre 

os anos de 1979 e 1993. Atendendo a tal análise, os autores concluem que existem 

fortes indicadores no sentido de que as mulheres que tiveram um parto através de 

cesariana, principalmente se a mesma não foi planeada: necessitam de mais tempo até 
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fazerem a sua primeira interacção com o bebé; revelam uma satisfação menor 

relativamente ao parto, o que se verifica verdadeiro não só após o mesmo, como 

passados 12 meses; inicialmente percepcionam e avaliam o seu filho de modo mais 

negativo, o que se prolonga por cerca de 6 semanas decorridas depois do parto; 

apresentam menor probabilidade de vir a aleitar o seu filho ao peito; e já em sua casa, 

demonstram ser menos interactivas com o seu filho, oferecendo-lhe um menor número 

de brincadeiras íntimas, e prestando-lhes menos cuidados, o que se prolonga durante 

cerca de 6 meses após o nascimento do bebé. Existem contudo algumas variáveis sobre 

as quais o tipo de parto não parece exercer influência, como é o caso da autoconfiança 

por parte da mãe após o parto, assim como do nível de stress percebido quer no hospital, 

quer em casa. (DiMatteo et al., 1996). 

Segundo Tulman (1986), as diferenças que se observam relativamente às 

repercussões do tipo de parto para a relação entre a mãe e o seu filho não se mantêm 

significativas, estatisticamente, quando é feito uma análise mais tardia. A apoiar os 

resultados de Tulman, surgem autores como Durik, Hyde e Clark (2000) que 

concluíram que apesar de 4 meses após o parto se verificar que as mães que tiveram um 

parto por cesariana, comparativamente às que tiveram um parto vaginal, revelarem 

resultados menos positivos ao nível do comportamento materno e afectos positivos, 

quando se realiza a mesma análise decorridos 12 meses após o parto, tal já não se 

constata. Também as diferenças encontradas para os sintomas psicossomáticos, que 

parecem ser mais prováveis em mães que deram à luz por cesariana, e à confiança 

materna que estas mães manifestam em menor grau, comparativamente às mulheres que 

tiveram um parto por via vaginal, as mesmas desvanecem-se após 1 ano (Garel, Lelong, 

& Kaminski (1988). 

Ao analisar os estudos e trabalhos aqui apresentados, é importante ter em mente 

que a grande maioria dos mesmos foi realizado com mães americanas, o que nos leva a 

ter em conta que as repercussões associadas ao tipo de parto aqui descritas são 

culturalmente limitadas, o que sugere a necessidade da realização de estudos com outro 

tipo de população, pertencente a outros países, de modo a que se possam compreender 

as diferenças culturais passíveis de existir (Lobel e DeLuca, 2007). 

 

 



 

19 
 

Antecipação e Expectativas Face ao Tipo de Parto – 2012 

Raquel Susana Tátá Vieira Matos 

2.6 Implicações do Tipo de Parto na Amamentação 

Alguma da literatura conclui que a amamentação, sua duração, frequência e 

intenção parecem ser influenciadas pelo tipo de parto (cesariana vs. parto vaginal). As 

mulheres cujos bebés nasceram através de cesariana aparentam amamentar menos ao 

peito, bem como fazê-lo com menor apetência. Shawky e Abalkhail (2003) 

demonstraram que estas mulheres (que tiveram parto por cesariana) apresentam uma 

probabilidade menor de aleitar o seu bebé ao peito, fazendo-o durante um menor 

período de tempo, quando amamentam. É importante referir que o parto por cesariana 

faz com que o processo de lactação se inicie mais tardiamente, o que poderá resultar 

numa diminuição da auto-estima na mulher, contribuindo assim para estes resultados. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (citado por Coutinho & Leal, 2005), é 

de suma importância que as mulheres aleitem os seus filhos ao peito, exclusivamente, 

durante os primeiros 6 meses de vida dos mesmos e que os continuem a amamentar de 

forma complementar à restante alimentação até aqueles completarem os 2 anos de 

idade. Contudo, a realidade apresenta-se diferente do que parece ser o ideal, 

verificando-se que em Portugal, o mais comum é que a mulher amamente o seu filho, 

apenas durante 4 meses (os 4 meses que dizem respeito à licença de maternidade) 

(Coutinho e Leal, 2005). 

 

2.7 Tipo de Anestesia utilizado aquando do Parto e suas implicações  

Como tem vindo a ser referido até então, o modo como decorre o parto tem 

implicações, quer ao nível físico, quer ao nível psicológico e psicossocial. Contudo, 

existem factores que poderão influenciar, de modo negativo ou positivo, as referidas 

consequências (quer no parto por cesariana, quer no parto vaginal), nomeadamente o 

facto de ser utilizada, ou não, anestesia epidural, aquando do parto vaginal, e o tipo de 

analgesia utilizada durante o parto por cesariana (geral ou epidural). 

Atentando na anestesia do tipo local (epidural), esta é amplamente utilizada, com 

vista à diminuição da dor materna, durante o momento do parto, não provocando 

desconforto no feto e sem o risco de o mesmo sofrer depressão cardiorrespiratória. O 

alívio da dor do parto aparenta ser um tema de grande importância, na medida em que, 

um parto demasiado doloroso poderá reflectir-se ao nível de dificuldades na 

amamentação, podendo causar na mãe menor disponibilidade para estabelecer uma 
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ligação emocional com o seu filho. Relativamente a este tipo de analgesia há ainda a 

referir que, segundo vários estudos efectuados, o mesmo não perturba os padrões de 

aleitação (Heinze & Sleigh, 2003). 

Para além das vantagens que parecem estar associadas a este tipo de anestesia, 

há que não esquecer os riscos a ela associados, tal como realçou Reading em 1983. 

Atendendo aos riscos potenciais deste tipo de parto, podemos referir os 

seguintes: actua ao nível da diminuição da sensibilidade materna, pelo que a mulher 

sentirá menos as sensações agradáveis que se experimentam aquando do parto; dificulta 

a capacidade de a mulher fazer força durante o parto e empurrar (Nystedt, Edvardsson, 

& Willman, 2004), o que se reflecte também no decorrer normal do parto, fazendo com 

que, segundo Saunders, Lobel, Veloso, & Meyer (2006), haja uma maior probabilidade 

de se ter que recorrer a uma cesariana; o bebé poderá nascer algo atordoado, devido ao 

efeito da anestesia, estado em que se irá manter por alguns dias após o parto, para além 

de que existe maior frequência da ocorrência de anomalias (Heinze & Sleigh, 2003).  

Os investigadores Sepkoski, Lester, Ostheimer, e Brazelton (citado por 

Figueiredo, Costa, & Pacheco, 2002) desenvolveram um estudo com bebés de um mês 

de idade, através do qual concluíram que os bebés nascidos através de um parto em que 

foi utilizada uma anestesia epidural, quando comparados com os que tinham nascido 

sem recorrência e tal analgesia, revelavam um desempenho menos favorável na escala 

NBAS. Com base neste achados, os investigadores deduziram que a anestesia epidural 

pode ter consequências para o bebé, no que diz respeito à sua organização, interferindo 

assim negativamente no processo de estabelecimento da relação precoce entre este e a 

sua mãe. 

Uma vez que a analgesia considerada tem em vista a redução da dor durante o 

momento do parto, devemos ter em conta autores como Deutsch (1949), a qual refere 

que tal dor se revela essencial para que ocorra uma ligação por parte da materna.  

Foquemo-nos agora na comparação entre o tipo de anestesia utilizado durante 

um parto por cesariana, no que diz respeito às suas consequências, quer físicas, quer 

psicológicas. Ao comparar as mães em cujo parto foi utilizada uma anestesia epidural, 

com as que foram submetidas a uma analgesia do tipo geral, verificamos que as 

mulheres que experienciaram uma analgesia do tipo local (epidural) revelam maior 

satisfação com a experiência de parto, ao passo que as mulheres às quais foi dada uma 
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anestesia geral se afirmam extremamente desapontadas devido a não terem 

experienciado o trabalho de parto, tendo, para além disso, um primeiro contacto mais 

difícil com os seus filhos (Justo, 2005). Garel, Lelong e Kaminski (1987) conduziram 

também um estudo em que compararam dois grupos de mães: um grupo cujo parto tinha 

sido realizado com recurso a anestesia geral e um grupo em que tinha sido utilizada 

anestesia do tipo local (epidural). Assim, concluíram que o grupo de mulheres que tinha 

sido submetido a uma anestesia do tipo geral tinha uma imagem mais negativa e menos 

satisfatória do momento em que deu à luz, apresentava-se mais deprimido ou com 

comportamento mais agressivo, enquanto que as mulheres em cujo parto foi utilizada 

uma anestesia local (epidural) se referem mais vezes ao parto como algo positivo.  

Nos casos em que a mulher é sujeita a uma anestesia do tipo geral, poderá 

acordar da mesma, confusa, sentindo necessidade de se organizar face a uma realidade 

nova, tendo que lidar com diversas alterações que ocorreram durante o momento em que 

estava adormecida, sob o efeito da anestesia geral, e às quais não assistiu. Estas 

mulheres acordam para uma realidade em que já são mães, sem o terem sentido. Esta 

sensação pode causar confusão e agitação por parte da mulher, bem como desencadear 

fantasias de que o seu bebé lhe foi roubado ou que o mesmo faleceu. Atendendo às 

consequências aqui relatadas, não é de estranhar que o primeiro contacto entre estas 

mães e os seus bebés ocorra mais tarde, não se revelando a mãe tão disponível, o que 

terá consequências ao nível da relação precoce entre si e o bebé, uma vez que afecta os 

sentimentos que a mesma nutre pelo bebé, sendo estes menos positivos (Justo, 1994). 
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3. Objectivos e Hipóteses 

 

3.1 Objectivos 

No âmbito da presente investigação, pretende-se, através de um questionário 

elaborado de raiz (Q.A.T.P.) (ver Anexo VII) para o efeito, obter uma compreensão do 

motivo que leva as grávidas a preferirem determinado tipo de parto, nomeadamente, 

parto vaginal sem anestesia, parto vaginal com anestesia epidural, parto por cesariana 

com anestesia epidural e parto por cesariana com anestesia geral.  

Para além dos objectivos acima descritos, tenciona-se investigar acerca das 

relações entre as variáveis sociodemográficas e clínicas, por um lado, e os dados 

recolhidos pelo Questionário de Antecipação Face ao Tipo de Parto (Q.A.T.P.), por 

outro. 

 

3.2 Hipóteses 

Hipótese Geral nº1 

 A preferência das mulheres grávidas pelo tipo de parto será influenciada pelas 

expectativas das mesmas, face ao parto. 

 

Hipótese Geral nº2 

As variáveis sociodemográficas da mulher influenciarão as expectativas da 

mesma, face ao parto. 

 

Hipótese Geral nº3 

As variáveis clínicas da mulher influenciarão as expectativas da mesma, face ao 

parto. 

 

 

 

 

 



 

23 
 

Antecipação e Expectativas Face ao Tipo de Parto – 2012 

Raquel Susana Tátá Vieira Matos 

4. Metodologia 

 

4.1 Definição de Variáveis 

Hipótese nº1 

Variável Dependente: preferência das mulheres grávidas pelo tipo de parto 

Variáveis Independentes: expectativas das mulheres grávidas face ao parto 

 

Hipótese nº2 

Variável Dependente: expectativas das mulheres grávidas face ao parto 

Variáveis Independentes: variáveis sociodemográficas da mulher  

 

Hipótese nº3 

Variável Dependente: expectativas das mulheres grávidas face ao parto 

Variáveis Independentes: variáveis clínicas da mulher  

 

4.2 Operacionalização das Variáveis 

No presente estudo, foram utilizados dois instrumentos, nomeadamente: o 

Questionário de Antecipação Face ao Tipo de Parto (Q.A.T.P.) (ver Anexo VII); e o 

Questionário Sociodemográfico e Clínico (ver Anexo IV). Os referidos questionários 

foram elaborados para a investigação e os itens do Q.A.T.P. foram construídos de raiz. 

 

Questionário Sociodemográfico e Clínico: 

O Questionário Sociodemográfico e Clínico pretende recolher informações 

relativas ao motivo da ida à consulta de alto risco, número de semanas de gestação, 

idade da mulher, estatuto ocupacional, número de anos de estudo concluídos com 

sucesso (escolaridade), profissão, nível socioeconómico (Graffar), estatuto conjugal, 

agregado familiar, história obstétrica (nomeadamente: o número de gravidezes; o 

planeamento, ou não, da gravidez actual; o desejo, ou não, da gravidez actual; o apoio 

sentido relativamente às famílias de origem da futura mãe e do futuro pai; o número de 

gravidezes anteriores; o número de IVG`s anteriores; o número de IEG`s anteriores; o 

número de nados mortos resultantes de gravidezes anteriores) e história ginecológica 

(como: a idade da menarca da mulher e a idade da regularização da mesma).  
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A qualificação das profissões das participantes será feita através da Classificação 

Nacional das Profissões (CNP) (ver Anexo V). 

Para a obtenção de dados relativos ao nível socioeconómico, será utilizada a 

escala de Graffar (ver Anexo VI) que é constituída por cinco dimensões, 

nomeadamente: Profissão; Nível de Instrução; Fontes de Rendimentos Familiar; 

Conforto do Alojamento e Aspecto do Bairro Habitado. As cinco dimensões são 

classificadas tendo em conta cinco níveis.  

O tipo de informação a que se pretende aceder através deste instrumento é 

recolhido através da realização de uma entrevista às participantes, sendo a investigadora 

a preencher a mesma. 

 

Questionário de Antecipação Face ao Tipo de Parto – Q.A.T.P.: 

O Q.A.T.P. é um instrumento de autopreenchimento e pretende recolher 

informação que permita uma compreensão do motivo que leva as grávidas a preferirem 

determinado tipo de parto, nomeadamente: parto vaginal sem anestesia, parto vaginal 

com anestesia epidural, parto por cesariana com anestesia epidural e parto por cesariana 

com anestesia geral. Através deste questionário, pretende-se, ainda, obter informação 

relativa à percepção, crenças e expectativas associadas aos quatro tipos de parto 

considerados.    

O Q.A.T.P. apresenta, primeiramente, um convite à participante, seguido pelos 

quatros tipos de parto considerados, sendo que a participante deverá assinalar aquele 

que é da sua preferência. Seguidamente, são apresentados 77 itens que constituem 

afirmações que deverão ser classificadas através de uma escala de 6 níveis: Totalmente 

Falso; Muito Falso; Falso; Verdadeiro; Muito Verdadeiro e Totalmente Verdadeiro. As 

participantes deverão classificar as afirmações conforme as mesmas se aproximem, em 

maior ou menor grau, da sua forma de pensar. 

Os itens constituintes do questionário foram formulados de distintas formas. 

Deste modo, existem itens que fazem referência aos aspectos positivos da cesariana, aos 

aspectos negativos da cesariana, aos aspectos positivos do parto normal e aos aspectos 

negativos do parto normal. Existem, ainda, itens relativos aos dois tipos de cesariana, 

fazendo menção aos aspectos negativos e positivos de cada um, havendo também itens 

que cruzam os tipos de parto com os tipos de cesariana. 
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4.3 Procedimento 

A recolha das amostras para a investigação foi levada a cabo na Consulta de 

Obstetrícia de Alto Risco da Maternidade Dr. Alfredo da Costa (MAC). 

Antes de se ter procedido a qualquer tipo de recolha de informação, foram 

efectuados os pedidos de autorização à Comissão de Ética da Maternidade Dr. Alfredo 

da Costa (MAC), à respectiva Direcção de Obstetrícia, bem como ao Conselho de 

Administração da mesma, tendo o projecto sido aprovado (ver Anexo I). 

Inicialmente, foi feita uma breve descrição oral relativa ao estudo, por parte da 

investigadora, sendo entregue a cada mulher grávida um exemplar da Informação à 

Participante (ver Anexo II). Após a leitura da mesma e tendo as mulheres concordado 

em participar, foram-lhes entregues dois exemplares do Consentimento Informado (ver 

Anexo III): uma para ficar em posse das mesmas e outro para ser assinado e entregue à 

investigadora. Seguidamente foi feita uma breve entrevista às participantes, tendo como 

base o Questionário Sociodemográfico e Clínico. Após terem sido recolhidas tais 

informações, foi entregue às participantes o Q.A.T.P, para que o pudessem preencher.  

Foram atribuídos números de código aos Q.A.T.P.`s e aos Questionários 

Sociodemográficos e Clínicos, para que, posteriormente, se pudessem relacionar os 

resultados obtidos, para cada participante, nos dois questionários. 

 A investigação iniciou-se a 4 de Abril de 2011, tendo findado a 22 de Dezembro 

de 2011. 

 

4.4 Participantes 

 Na presente investigação participaram 200 mulheres grávidas que estavam a ser 

seguidas na Consulta de Obstetrícia da Maternidade Dr. Alfredo da Costa. Os critérios 

de inclusão para a participação neste estudo foram a maioridade das puérperas 

(mulheres com mais de 18 anos), a não existência de filhos anteriores (podendo as 

mulheres já terem tido, na sua história obstétrica, gravidezes que resultaram em 

interrupções, quer voluntárias, quer espontâneas, quer em nados mortos), e a 

compreensão da Língua Portuguesa, quer falada, quer escrita.  

 Seguidamente será apresentada uma descrição mais pormenorizada da amostra, 

com base na estatística descritiva obtida (ver Anexo X). 
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 De referir que, apesar de se encontrarem a frequentar a consulta de obstetrícia de 

alto risco da MAC, nem todas as mulheres apresentavam uma gravidez de alto risco. 

Assim, apenas 66% das participantes apresentavam gravidez de risco, sendo que 34% 

apresentavam uma gravidez normal (ver Tabela 2 do Anexo X). Os 66% respeitantes às 

mulheres cuja gravidez se verifica de risco podem ser distinguidos nos seguintes tipos 

de risco: variáveis biomédicas não obstétricas, tais como anemia, epilepsia, asma, entre 

outras (21.5%); gravidez de gémeos (9.5%); abortos anteriores (9.5%); hipertensão 

(7.5%); ameaça de parto pré-termo (5.5%); idade da mãe superior a 35 anos (5%); 

atraso de crescimento intra-uterino (4%); diabetes gestacional (3%); e ainda queixa 

psicológica (0.5%) (ver Tabela 3 do Anexo X). 

 Relativamente às semanas de gestação, foi encontrada uma média de 30.93 

semanas para a presente amostra, sendo que a moda foi de 38 e o desvio padrão de 8.54. 

Saliento ainda que o mínimo se situava nas 5 semanas gestacionais, e o máximo nas 41 

(ver Tabela 1 do Anexo X). 

  As idades das participantes situavam-se entre os 18 e os 41 anos de idade, sendo 

a média de 28.83 anos. A moda situou-se nos 30 anos e o desvio padrão foi de 5.20 (ver 

Tabela 1 do Anexo X). 

 No que concerne ao estatuto ocupacional, a maioria das participantes, 44.5%, 

encontrava-se, aquando da investigação, sem contrato a prazo, ou seja, estavam 

efectivas; 24% encontravam-se desempregadas; 20.5% encontrava-se com contrato a 

prazo; existindo uma percentagem de 5.5% das participantes com profissão 

independente; e ainda uma percentagem de 5.5% que era estudante (ver Tabela 4 do 

Anexo X). 

No que se refere ao número de anos de estudo concluídos com sucesso 

(designado por “Escolaridade” no anexo) pelas participantes, a média encontrada foi de 

13.82 anos. A moda situou-se nos 12 anos e o desvio padrão foi de 3.54. De referir 

ainda que o mínimo diz respeito a 4 anos de escolaridade e o máximo representa 23 

anos de escolaridade (ver Tabela 1 do Anexo X). 

Relativamente às profissões das participantes deste estudo, classificadas de 

acordo com a Classificação Nacional das Profissões (CNP), verificou-se que a maioria 

das mulheres inquiridas (26%), por opção, não se encontrava a exercer de momento 

uma profissão, sendo domésticas (categoria acrescentada e não pertencente à CNP), 
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traduzindo-se as restantes categorias através das seguintes percentagens: Especialistas 

das Profissões Intelectuais e Científicas – 25%; Pessoal dos Serviços e Vendedores – 

17.5%; Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio – 9.5%; Operários, Artífices e 

Trabalhadores Similares – 7.5%; Pessoal Administrativo e Similares - 6%; Estudantes 

(categoria também acrescentada e não pertencente à CNP) - 5%; Trabalhadores Não 

Qualificados – 2%; Operadores de Instalações e Máquinas e Trabalhadores da 

Montagem – 1%; Quadros Superiores da Administração Pública, Dirigentes e Quadros 

Superiores de Empresa – 0.50% (ver Tabela 5 do Anexo X). 

As profissões das mulheres integrantes da amostra foram também classificadas 

segundo a Classificação Socioeconómica de Graffar (ver Anexo VI), tendo-se 

verificado que: 26.5% das participantes integravam a categoria 1 (directores de banco, 

directores técnicos de empresa, licenciados, militares de alta patente); 25.5% 

correspondiam à categoria 5 (trabalhadores manuais não especializados: jornaleiros, 

ajudantes de cozinha, mulheres de limpeza); 19% incluídas na categoria 3 (ajudantes 

técnicos, desenhadores, caixeiros, contramestres, oficiais de primeira, encarregados, 

capatazes, mestre-de-obras); 18.5% integravam a categoria 4 (operários especializados, 

motoristas, polícias, cozinheiros) e, por último, pertencentes à categoria 2 (chefes de 

secção administrativa, subdirectores, peritos, técnicos e comerciantes), encontravam-se 

10.5 das participantes (ver Tabela 6 do Anexo X). 

Para o Nível de Instrução das participantes, também baseada na classificação de 

Graffar, foram encontradas as seguintes percentagens: 48.5% das mulheres pertenciam à 

categoria 1 (ensino universitário ou equivalente, ou seja, com mais de 12 anos de 

estudo); 37% integravam a categoria 2 (ensino médio ou técnico superior, ou seja, de 10 

a 12 anos de estudo); uma percentagem de 11.5 das mulheres correspondia à categoria 3 

(ensino médio ou técnico inferior, ou seja, de 8 a 9 anos); 2% das mulheres pertenciam à 

categoria 4 (ensino básico completo, ou seja 6 anos de estudo); existindo ainda uma 

percentagem de 1% pertencente à categoria 5 (ensino básico incompleto ou nulo) (ver 

Tabela 7 do Anexo X). 

 No que diz respeito às Fontes de Rendimento Familiares, igualmente obtidas 

através das categorias de Graffar, verificou-se que: 66% das participantes se inseria na 

categoria 3 (vencimento mensal fixo); 17% pertencia à categoria 2 (lucros de empresa, 

http://www.iefp.pt/formacao/CNP/Documents/CAP2.pdf
http://www.iefp.pt/formacao/CNP/Documents/CAP2.pdf
http://www.iefp.pt/formacao/CNP/Documents/CAP3.pdf
http://www.iefp.pt/formacao/CNP/Documents/CAP7.pdf
http://www.iefp.pt/formacao/CNP/Documents/CAP7.pdf
http://www.iefp.pt/formacao/CNP/Documents/CAP8.pdf
http://www.iefp.pt/formacao/CNP/Documents/CAP8.pdf
http://www.iefp.pt/formacao/CNP/Documents/CAP1.pdf
http://www.iefp.pt/formacao/CNP/Documents/CAP1.pdf
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altos honorários) e, também 17% da amostra pertencia à categoria 4 (salários por 

semana, hora ou tarefa) (ver Tabela 8 do Anexo X). 

Relativamente ao Conforto do Alojamento das mulheres da presente amostra, 

também classificado de acordo com o Estatuto Socioeconómico de Graffar, foram 

obtidos os seguintes resultados: 45.5% pertenciam à categoria 3 (casa ou andar modesto 

em bom estado de conservação, com cozinha e casa de banho); 34% integravam a 

categoria 2 (casa ou andar espaçoso e confortável); e 20.5% tinham um conforto 

habitacional correspondente à categoria 4 (intermédia entre a 3 e a 5, sendo que esta 

última diz respeito a um alojamento impróprio, barraca, quarto, andar ou casa sem 

conforto, promiscuidade) (ver Tabela 9 do Anexo X). 

Ainda tendo como referência as categorias de Graffar, serão apresentados os 

resultados relativos ao Aspecto do Bairro Habitado. Assim, 41% das participantes 

habitava um bairro correspondente à categoria 3 (ruas comerciais, ruas estreitas e 

antigas); 39% das participantes viviam num bairro que se inseria na categoria 2 (bairro 

residencial bom, confortável) e 20% residiam num bairro correspondente à categoria 4 

(bairro operário, populoso, mal arejado) (ver Tabela 10 do Anexo X). 

Atendendo à classificação das Profissões, do Nível de Instrução, das Fontes de 

Rendimento Familiar, do Conforto do Alojamento e do Aspecto do Bairro Habitado, 

todas elas obtidas com base no Estatuto Socioeconómico de Graffar, foi possível 

calcular uma pontuação total, correspondente ao Estatuto Socioeconómico das 

participantes. Deste modo, verificou-se que: 33.5% das participantes tinham um estatuto 

socioeconómico correspondente à categoria 3 (intermédio, respeitante a uma pontuação 

de 14 a 17); 31.5% correspondiam à categoria 2 (intermédio superior, de 10 a 13 

pontos); 19% das mulheres da amostra obtiveram uma pontuação que se inseria na 

categoria 1 (superior, de 5 a 9 pontos); 15% situava-se na categoria 4 (intermédio 

inferior, de 18 a 21 pontos) e 1% da amostra integrava a categoria 5 (inferior, de 22 a 25 

pontos) (ver Tabela 11 do Anexo X). 

No que diz respeito ao estatuto conjugal, a maioria das participantes, 43%, vivia 

em união de facto; existindo uma percentagem de 41% que se encontravam casadas; 

uma percentagem de 13.5% das participantes mantinha um namoro; sendo que 2.5% 

não tinha companheiro (ver Tabela 12 do Anexo X). 
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Em relação ao agregado familiar, a maioria das participantes, 80%, residia com o 

companheiro/marido; 8.5% das participantes residia com elementos da sua família de 

origem; 7% das participantes residia sozinha, 2.5% residia com elementos da sua 

família de origem e com o seu marido/companheiro; 1.5% das mulheres vivia com o seu 

marido/companheiro e elementos da família de origem do mesmo e, por último, foi 

obtida uma percentagem de 0.5% de mulheres que residia com outras pessoas, não 

pertencentes à sua família de origem (ver Tabela 13 do Anexo X). 

Acerca do planeamento da gravidez, verifica-se que, para a maioria dos casos, 

65%, existiu um planeamento da gravidez actual, havendo uma percentagem de 35 % de 

mulheres cuja gravidez não foi planeada (ver Tabela 14 do Anexo X). 

Ao nível do desejo da gravidez, pudemos verificar que na maioria das situações, 

92%, a gravidez foi desejada quer pela mulher, quer pelo homem. Existe uma 

percentagem de 3% de gravidezes desejadas apenas pela mãe, uma percentagem de 

0.5% de gravidezes desejadas unicamente pelo pai e ainda uma percentagem de 4.5% de 

gravidezes não desejadas por nenhum dos progenitores (ver Tabela 15 do Anexo X). 

Em relação ao apoio que as participantes têm sentido, no decorrer da gravidez, 

por parte da sua família de origem, verifica-se que 97.5% se sente apoiada pela mesma, 

e uma percentagem de 2.5% não sente esse apoio (ver Tabela 16 do Anexo X). 

Relativamente ao apoio por parte da família de origem do pai do bebé, verifica-

se que a maioria das participantes, 96%, sente que existe apoio, existindo uma 

percentagem de 4% que não o sente (ver Tabela 17 do Anexo X). 

De realçar que, como foi já referido, apesar de nenhuma das mulheres 

integrantes da amostra ter filhos anteriores, algumas delas tiveram interrupções 

voluntárias da gravidez (IVG`s) ou interrupções espontâneas da gravidez (IEG`s), na 

sua história obstétrica. Deste modo, e referindo-me primeiramente às IEG`s, foi 

calculada uma média de 0.14, uma moda de 0, sendo o desvio padrão de 0.45. Saliento 

ainda que o mínimo foi de 0 e o máximo de 4 (ver Tabela 1 do Anexo X). Reportando-

me agora às IVG`s, a média foi de 0.07, uma moda de 0 e um desvio padrão de 0.26, 

sendo que o mínimo foi de 0 e o máximo de 1 (ver Tabela 1 do Anexo X). 

  No que concerne ao número total de gravidezes anteriores (designado por 

“Gravidezes” no anexo), as quais resultaram ou em IEG, ou em IVG, foi calculada uma 
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média de 0.21, uma moda de 0 e um desvio padrão de 0.51. O mínimo obtido foi 0 e o 

máximo foi 4 (ver Tabela 1 do Anexo X). 

Relativamente à idade das participantes aquando da menarca (primeira 

menstruação), a média foi de 12.54 anos, tendo a moda sido de 13 anos e o desvio 

padrão de 1.61. O mínimo encontrado foi de 9 anos e o máximo foi de 17 anos (ver 

Tabela 1 do Anexo VIII). Contudo, a regularização da menstruação poderá não coincidir 

com a menarca. Assim, relativamente à regularização da menstruação, foi determinada 

uma média de 13.58 anos, uma moda de 13 anos e um desvio padrão de 3.11. O mínimo 

foi de 9 anos, sendo o máximo de 35 anos (ver Tabela 1 do Anexo X). 

Por último, será feita referência à preferência das mulheres inquiridas face ao 

tipo de parto. Uma percentagem de 55.5% das mulheres refere preferência pelo parto 

vaginal com epidural, 23% demonstra preferência por um parto vaginal sem anestesia, 

15.5% da amostra prefere um parto por cesariana com epidural e 6% das mulheres 

preferia ter um parto por cesariana com anestesia geral (ver Tabela 18 do Anexo X).  
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5. Resultados 

 

5.1 Análise Factorial dos itens do Q.A.T.P. 

Para que se pudesse analisar as relações entre os itens do QATP foi realizada 

uma Análise Factorial em Componentes Principais. Relativamente à nossa matriz de 

dados, foram observados valores favoráveis de KMO (.849) e do teste de esfericidade 

de Bartlet (9075.069; p = .000) (ver Tabela 1 do Anexo XI). Através da análise 

factorial, foram identificados 17 componentes principais. Em conjunto, estes 17 factores 

explicam 71.75% da variância total (ver Tabela 3 do Anexo XI). Foi posteriormente 

aplicada uma Rotação Varimax (ver Tabela 5 do Anexo XI), a qual permitiu estudar a 

relação entre os componentes e os itens, utilizando como critério um valor do índice de 

saturação superior a 0.4. Nesta sequência, foram seleccionados 7 componentes (os 

primeiros seis e o oitavo) cuja capacidade explicativa era superior a 1.9 (ver Anexo 

XII). Os restantes componentes tinham um número de itens demasiado reduzido para 

poderem ser utilizados. Através da leitura do conjunto de todos os itens de cada 

componente, foi possível criar um título que traduz a abordagem teórica que fizemos de 

cada um destes factores. Seguidamente, apresentaremos os referidos componentes, bem 

como os itens do Q.A.T.P. relativos a cada componente. 

Componente 1: Expectativas negativas face ao parto por cesariana  

Composto pelos itens (ver Tabela 5 do Anexo XI): 13 (sentir-me-ia menos 

capacitada para cuidar do bebé, se tivesse um parto por cesariana); 21 (ia sentir-me 

menos capacitada para exercer o papel de mãe, se tivesse um parto por cesariana); 24 

(ter um parto por cesariana faria com que o meu bebé fosse menos interactivo e menos 

activo); 26 (a minha ligação ao meu filho ficaria prejudicada, se eu tivesse um parto por 

cesariana com anestesia geral); 28 (o meu bebé seria uma criança mais forte e capaz se 

eu tivesse um parto vaginal); 30 (a minha ligação ao meu filho ficaria prejudicada, se eu 

tivesse um parto por cesariana com epidural); 63 (preocupa-me o que o pai do meu bebé 

pensaria se eu não conseguisse ter um parto vaginal); 72 (a minha ligação ao meu filho 

ficaria prejudicada, se eu tivesse um parto por cesariana com epidural) e 75 (preocupa-

me o que a minha família de origem pensaria se eu não conseguisse ter um parto 

vaginal). 
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Componente 2: Expectativas negativas face à anestesia  

Composto pelos itens (ver Tabela 5 do Anexo XI): 23 (se me fosse dada uma 

anestesia geral durante o parto, isso seria prejudicial para o meu bebé); 31 (se me fosse 

dada uma anestesia geral durante o parto, isso poderia causar sequelas para mim); 33 (a 

anestesia epidural dada durante o parto faria o meu bebé ficar menos activo e 

interactivo); 37 (se me fosse dada uma anestesia epidural durante o parto, isso seria 

prejudicial para mim); 38 (a minha recuperação pós-parto seria mais lenta se me fosse 

dada uma anestesia geral durante o parto); 41 (se me fosse dada uma anestesia geral 

durante o parto, isso seria prejudicial para mim); 45 (se me fosse dada uma anestesia 

epidural durante o parto, isso seria prejudicial para o meu bebé); 46 (a anestesia geral 

dada durante o parto faria o meu bebé ficar menos activo e interactivo); 47 (se me fosse 

dada uma anestesia geral durante o parto, isso poderia causar sequelas no meu bebé); 51 

(se me fosse dada uma anestesia epidural durante o parto, isso poderia causar sequelas 

no meu bebé) e 60 (se me fosse dada uma anestesia epidural durante o parto, isso 

poderia causar sequelas para mim). 

Componente 3: Expectativas positivas face ao parto por cesariana  

Composto pelos itens (ver Tabela 5 do Anexo XI): 11 (seria mais seguro para 

mim, ter um parto por cesariana); 29 (ter um parto vaginal, seria traumatizante para 

mim); 40 (a minha ligação ao meu filho ficaria beneficiada, se eu tivesse um parto por 

cesariana com epidural); 43 (ter um parto vaginal, seria muito stressante para mim); 44 

(para mim, seria melhor, em termos psicológicos e emocionais, ter um parto por 

cesariana); 55 (seria mais seguro para o meu bebé, se eu tivesse um parto por cesariana); 

56 (eu ficaria mais calma e tranquila durante o parto se o meu bebé nascesse por 

cesariana com anestesia geral); 65 (a minha recuperação pós-parto seria mais dolorosa, 

se eu tivesse um parto vaginal); 66 (ter um parto por cesariana com epidural seria muito 

positivo, pois poderia estar acordada durante todo o processo sem sentir dor e sem fazer 

força) e 67 (a minha ligação ao meu filho ficaria beneficiada, se eu tivesse um parto por 

cesariana com epidural). 

Componente 4: Expectativas positivas face ao parto por via vaginal  

Composto pelos itens (ver Tabela 5 do Anexo XI): 3 (a minha ligação ao meu 

filho ficaria beneficiada, se eu tivesse um parto vaginal sem anestesia); 52 (ter um parto 

vaginal sem anestesia significaria que consegui levar até ao fim o meu papel de mãe e 
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mulher); 53 (sentir-me-ia bastante realizada e capacitada se tivesse um parto vaginal 

sem anestesia); 54 (para o meu bebé, seria melhor que eu tivesse um parto vaginal sem 

anestesia); 61 (ter um parto por cesariana significaria que não fui capaz de 

desempenhar, até ao fim, a minha função de mãe e de mulher) e 76 (a minha ligação ao 

meu filho ficaria beneficiada, se eu tivesse um parto vaginal com epidural), 

Componente 5: Expectativas negativas face ao funcionamento biomédico da 

anestesia utilizada no parto por cesariana  

Composto pelos itens (ver Tabela 5 do Anexo XI): 48 (se tivesse um parto por 

cesariana com epidural, teria medo que a anestesia não funcionasse correctamente); 57 

(se tivesse um parto por cesariana com epidural, teria medo de sentir dores); 68 (se 

tivesse um parto por cesariana com anestesia geral, teria medo de sentir dores) e 74 (se 

tivesse um parto por cesariana com anestesia geral, teria medo que a anestesia não 

funcionasse correctamente). 

Componente 6: Expectativas negativas associadas à auto-avaliação de 

competências relativamente à realização de um parto por cesariana  

Composto pelos itens (ver Tabela 5 do Anexo XI): 1 (se eu tivesse um parto por 

cesariana, sentir-me-ia diminuída como mulher); 2 (um parto por cesariana iria fazer-me 

sentir que não fui capaz de dar à luz sozinha); 4 (ao ter um parto por cesariana, sentiria 

que não tenho controlo da situação, pois o parto não dependeria de mim) e 5 (preocupa-

me o que a família do pai do meu bebé pensaria se eu não conseguisse ter um parto 

normal). 

Componente 7: Expectativas negativas associadas ao intercâmbio social 

relacionado com o parto 

Composto pelos itens (ver Tabela 5 do Anexo XI): 17 (tive conhecimento de 

más experiências relativas ao parto vaginal sem anestesia); 25 (tive conhecimento de 

más experiências relativas ao parto por cesariana com anestesia epidural); 59 (tive 

conhecimento de más experiências relativas ao parto por cesariana com anestesia geral) 

e 71 (tive conhecimento de más experiências relativas ao parto vaginal com epidural). 

 

A partir de agora passaremos a designar por Subescalas do Q.A.T.P. os 7 

componentes que acabámos de apresentar. 
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Os restantes itens do Q.A.T.P., não se incluindo em nenhum dos componentes 

(subescalas) encontrados, foram eliminados do questionário, tendo o Q.A.T.P. sido 

alterado para uma nova versão (ver Anexo IX), na qual o número dos itens, acima 

referidos, pertencentes às Subescalas foi igualmente alterado (ver Anexo VIII). 

Relativamente a cada Subescala, encontrámos os seguintes valores de 

consistência interna: Subescala 1, α = .009 (ver Tabela 2 do Anexo XIII); Subescala 2, α 

= .923 (ver Tabela 2 do Anexo XIV); Subescala 3, α = .885 (ver Tabela 2 do Anexo 

XV); Subescala 4, α = .843 (ver Tabela 2 do Anexo XVI); Subescala 5, α = .798 (ver 

Tabela 2 do Anexo XVII); Subescala 6, α = .758 (ver Tabela 2 do Anexo XVIII); 

Subescala 7, α = .722 (ver Tabela 2 do Anexo XIX). 

 

5.2 Hipóteses Específicas 

 Através da identificação dos 7 componentes atrás apresentados, foi possível 

elaborar hipóteses específicas, derivadas das três hipóteses inicias. 

 

5.2.1 Hipóteses Específicas derivadas da Hipótese Geral nº1 

A preferência da mulher pelo parto vaginal sem anestesia está relacionada com 

as:  

- expectativas negativas face ao parto por cesariana (Subescala 1); 

- expectativas negativas face à anestesia (Subescala 2); 

- expectativas positivas face ao parto por cesariana (Subescala 3); 

- expectativas positivas face ao parto por via vaginal (Subescala 4); 

- expectativas negativas face ao funcionamento biomédico da anestesia 

utilizada no parto por cesariana (Subescala 5); 

- expectativas negativas associadas à auto-avaliação de competências 

relativamente à realização de um parto por cesariana (Subescala 6); 

- expectativas negativas associadas ao intercâmbio social relacionado 

com o parto (Subescala 7). 

A preferência da mulher pelo parto vaginal com epidural está relacionada com 

as:  

  - expectativas negativas face ao parto por cesariana (Subescala 1); 

- expectativas negativas face à anestesia (Subescala 2); 



 

35 
 

Antecipação e Expectativas Face ao Tipo de Parto – 2012 

Raquel Susana Tátá Vieira Matos 

- expectativas positivas face ao parto por cesariana (Subescala 3); 

- expectativas positivas face ao parto por via vaginal (Subescala 4); 

- expectativas negativas face ao funcionamento biomédico da anestesia 

utilizada no parto por cesariana (Subescala 5); 

- expectativas negativas associadas à auto-avaliação de competências 

relativamente à realização de um parto por cesariana (Subescala 6); 

- expectativas negativas associadas ao intercâmbio social relacionado 

com o parto (Subescala 7). 

A preferência da mulher pelo parto por cesariana com epidural está relacionada 

com as: 

  - expectativas negativas face ao parto por cesariana (Subescala 1); 

  - expectativas negativas face à anestesia (Subescala 2); 

  - expectativas positivas face ao parto por cesariana (Subescala 3); 

- expectativas positivas face ao parto por via vaginal (Subescala 4); 

- expectativas negativas face ao funcionamento biomédico da anestesia 

utilizada no parto por cesariana (Subescala 5); 

- expectativas negativas associadas à auto-avaliação de competências 

relativamente à realização de um parto por cesariana (Subescala 6); 

- expectativas negativas associadas ao intercâmbio social relacionado 

com o parto (Subescala 7). 

A preferência da mulher pelo parto por cesariana com anestesia geral está 

relacionada com as: 

- expectativas negativas face ao parto por cesariana (Subescala 1); 

- expectativas negativas face à anestesia (Subescala 2); 

- expectativas positivas face ao parto por cesariana (Subescala 3); 

- expectativas positivas face ao parto por via vaginal (Subescala 4); 

- expectativas negativas face ao funcionamento biomédico da anestesia 

utilizada no parto por cesariana (Subescala 5); 

- expectativas negativas associadas à auto-avaliação de competências 

relativamente à realização de um parto por cesariana (Subescala 6); 

  - expectativas negativas associadas ao intercâmbio social relacionado 

com o parto (Subescala 7). 
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5.2.2 Hipóteses Específicas derivadas da Hipótese nº2 

A idade da mulher, o seu estatuto ocupacional, a sua profissão, o número da anos 

de estudo que concluiu com sucesso (escolaridade), o seu estatuto socioeconómico 

(Graffar), o seu estatuto conjugal e o seu agregado familiar, estão relacionados com as: 

- expectativas negativas face ao parto por cesariana (Subescala 1); 

- expectativas negativas face à anestesia (Subescala 2); 

- expectativas positivas face ao parto por cesariana (Subescala 3); 

- expectativas positivas face ao parto por via vaginal (Subescala 4); 

- expectativas negativas face ao funcionamento biomédico da anestesia 

utilizada no parto por cesariana (Subescala 5); 

- expectativas negativas associadas à auto-avaliação de competências 

relativamente à realização de um parto por cesariana (Subescala 6); 

- expectativas negativas associadas ao intercâmbio social relacionado 

com o parto (Subescala 7). 

 

 5.2.3 Hipóteses Específicas derivadas da Hipótese nº3 

O motivo da ida à consulta de risco, o número de semanas de gestação, o 

planeamento da gravidez, o desejo da gravidez (desejada ou não), o apoio sentido pela 

futura mãe relativamente à sua família de origem e à família de origem do futuro pai do 

seu bebé, o número de IVG, o número de IVG, o número de gravidezes, a idade da 

menarca da mulher e a idade da regularização da menarca estão relacionados com: 

- expectativas negativas face ao parto por cesariana (Subescala 1); 

- expectativas negativas face à anestesia (Subescala 2); 

- expectativas positivas face ao parto por cesariana (Subescala 3); 

- expectativas positivas face ao parto por via vaginal (Subescala 4); 

- expectativas negativas face ao funcionamento biomédico da anestesia 

utilizada no parto por cesariana (Subescala 5); 

- expectativas negativas associadas à auto-avaliação de competências 

relativamente à realização de um parto por cesariana (Subescala 6); 

- expectativas negativas associadas ao intercâmbio social relacionado 

com o parto (Subescala 7). 
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5.3 Correlações entre Subescalas do Q.A.T.P. 

Relativamente às correlações encontradas entre as 7 Subescalas acima descritas, 

é de referir que se verifica uma forte correlação entre todas elas, apresentando níveis de 

significância que se situam entre .000 e .023, exceptuando entre as Subescalas 4 e 7, que 

não parecem correlacionar-se entre si (p = .052, bidireccional). Apresentamos, 

seguidamente, uma tabela ilustrativa das correlações entre as Subescalas.  

 

Tabela 1: Correlação entre as Subescalas do Q.A.T.P. (a) 

 

 SUB1 SUB2 SUB3 SUB4 SUB5 SUB6 SUB7 

SUB1 Pearson Correlation 1 ,645
**

 ,394
**

 ,648
**

 ,403
**

 ,651
**

 ,343
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 196 187 190 195 191 195 193 

SUB2 Pearson Correlation .645
**

 1 .430
**

 .477
**

 .373
**

 .439
**

 .450
**

 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 187 191 186 190 187 190 188 

SUB3 Pearson Correlation .394
**

 .430
**

 1 .163
*
 .325

**
 .201

**
 .298

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .023 .000 005 .000 

N 190 186 193 192 188 193 190 

SUB4 Pearson Correlation .648
**

 .477
**

 .163
*
 1 .324

**
 .531

**
 .139 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .023  .000 .000 .052 

N 195 190 192 199 195 198 196 

SUB5 Pearson Correlation .403
**

 .373
**

 .325
**

 .324
**

 1 .266
**

 .240
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .001 

N 191 187 188 195 195 194 192 

SUB6 Pearson Correlation .651
**

 .439
**

 .201
**

 .531
**

 .266
**

 1 .184
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .005 .000 .000  .010 

N 195 190 193 198 194 199 196 

SUB7 Pearson Correlation .343
**

 .450
**

 .298
**

 .139 .240
**

 .184
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .052 .001 .010  

N 193 188 190 196 192 196 197 

a: SUB1- Espectativas negativas face ao parto por cesariana; SUB2- Espectativas negativas face à anestesia; 

SUB3- Espectativas positivas face ao parto por cesariana; SUB4- Espectativas positivas face ao parto por via 

vaginal; SUB5- Espectativas negativas face ao funcionamento biomédico da anestesia utilizada no parto por 

cesariana; SUB6- Espectativas negativas associadas à auto-avaliação de competências relativamente à 

realização de um parto por cesariana; SUB7- Espectativas negativas associadas ao intercâmbio social 

relacionado com o parto. 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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5.4 Correlações entre as Subescalas do Q.A.T.P. e a preferência das 

mulheres relativamente ao Tipo de Parto 

 Debruçar-nos-emos, seguidamente, sobre as correlações encontradas entre as 7 

Subescalas, por um lado, e as preferências das mulheres relativamente ao tipo de parto, 

por outro lado, através da análise da Tabela 1 do Anexo XX. De referir que os 

resultados apresentados dizem respeito a um critério de significância 2-tailed. Verifica-

se que as expectativas das mulheres face ao tipo de parto se relacionam com a 

preferência destas face ao mesmo. 

Sendo assim, observa-se que uma preferência por um parto por cesariana com 

anestesia geral (designada por “PrefPartoA” no anexo) se correlaciona positivamente 

com a Subescala 3 (Expectativas positivas face ao parto por cesariana) (Pearson, r = 

.223, p = .002) e com a Subescala 6 (Expectativas negativas associadas à auto-avaliação 

de competências relativamente à realização de um parto por cesariana) (Pearson, r = 

.141, p = .048). 

Relativamente à preferência por um parto por cesariana com anestesia epidural 

(designada por “PrefPartoB” no anexo), a mesma demonstrou correlacionar-se 

positivamente com a Subescala 3 (Expectativas positivas face ao parto por cesariana) 

(Pearson, r =  .469, p = .000) tendo uma correlação negativa com a Subescala 4 

(Expectativas positivas face ao parto por via vaginal) (Pearson, r = -.228, p = .001), 

correlacionando-se também negativamente com a Subescala 6 (Expectativas negativas 

associadas à auto-avaliação de competências relativamente à realização de um parto por 

cesariana) (Pearson, r = -.225 , p = .001). 

No que diz respeito à preferência por um parto vaginal sem anestesia (designada 

por “PrefPartoC” no anexo), verifica-se uma correlação positiva entre o mesmo e a 

Subescala 1 (Expectativas negativas face ao parto por cesariana) (Pearson, r = .194, p = 

.007), bem como com a Subescala 2 (Expectativas negativas face à anestesia) (Pearson, 

r = .255, p =  .000), com a Subescala 4 (Expectativas positivas face ao parto por via 

vaginal) (Pearson, r = .410, p = .000) e ainda com a Subescala 6 (Expectativas negativas 

associadas à auto-avaliação de competências relativamente à realização de um parto por 

cesariana), (Pearson, r = .193, p = .006). 

A preferência por um parto vaginal com epidural (designada por “PrefPartoD” 

no anexo) apresenta correlações negativas com a Subescala 2 (Expectativas negativas 
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face à anestesia) (Pearson, r = -.207, p = .004), com a Subescala 3 (Expectativas 

positivas face ao parto por cesariana) (Pearson, r = -.359, p = .000) e com a Subescala 4 

(Expectativas positivas face ao parto por via vaginal) (Pearson, r = -.157, p = .027). Ao 

reagrupar as preferências pelo tipo de parto em apenas dois grupos distintos (designada 

por “PrefPartoE” no anexo), sendo que o primeiro grupo englobaria os partos por 

cesariana (ou seja tanto a cesariana com anestesia geral como a cesariana com anestesia 

epidural) e o segundo grupo englobando os partos por via vaginal (quer o parto vaginal 

sem anestesia quer o parto vaginal com anestesia epidural), verificou-se que, uma 

preferência pelo parto vaginal se correlaciona negativamente com a Subescala 3 

(Expectativas positivas face ao parto por cesariana) (Pearson, r = -.543, p = .000) e 

positivamente com a Subescala 4 (Expectativas positivas face ao parto por via vaginal) 

(Pearson, r = .227, p = .001). 

 

5.5 Correlações entre as Subescalas do Q.A.T.P. e os Dados 

Sociodemográficos das Participantes 

Focar-me-ei agora nos dados sociodemográficos e na influência dos mesmos nas 

expectativas da mulher, face ao parto. De referir que os resultados apresentados dizem 

respeito a um critério de significância 2-tailed. Podemos verificar que o estatuto 

ocupacional (EstatutoOcupacional2; activo = 0 e inactivo = 1) (ver Tabela 1 do Anexo 

XXI) se correlaciona positivamente com a Subescala 4 (Expectativas positivas face ao 

parto por via vaginal), (Pearson, r = .186, p = .009). A profissão (ver Tabela 1 do Anexo 

XXII) correlaciona-se positivamente com: a Subescala 1 (Expectativas negativas face ao 

parto por cesariana), (Spearman, r = .203, p = .004); a Subescala 4 (Expectativas 

positivas face ao parto por via vaginal), (Spearman, r = .300 , p = .000) e com a 

Subescala 6 (Expectativas negativas associadas à auto-avaliação de competências 

relativamente à realização de um parto por cesariana) (Spearman, r = .147, p = .038). O 

número de anos de estudo concluídos com sucesso (designado por “Escolaridade” no 

anexo) (ver Tabela 1 do Anexo XXI) correlaciona-se negativamente com: a Subescala 1 

(Expectativas negativas face ao parto por cesariana) (Pearson, r = -.168, p = .019);  a 

Subescala 4 (Expectativas positivas face ao parto por via vaginal) (Pearson, r = -.252, p 

= .000); a Subescala 5 (Expectativas negativas face ao funcionamento biomédico da 

anestesia utilizada no parto por cesariana) (Pearson, r =  -.176, p =  .014) e com a 
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Subescala 6 (Expectativas negativas associadas à auto-avaliação de competências 

relativamente à realização de um parto por cesariana) (Pearson, r = -.165, p = .020). O 

Estatuto Socioeconómico de Graffar (ver Tabela 1 do Anexo XXII) correlaciona-se 

positivamente com: a Subescala 1 (Expectativas negativas face ao parto por cesariana) 

(Spearman, r = .242, p = .001); a Subescala 4 (Expectativas positivas face ao parto por 

via vaginal) (Spearman, r = .305, p = .000) e com a Subescala 6 (Expectativas negativas 

associadas à auto-avaliação de competências relativamente à realização de um parto por 

cesariana) (Spearman, r = .186, p = .008). O estatuto conjugal (EstatutoConjugal2; sem 

relação conjugal = 0 e com relação conjugal = 1) (ver Tabela 1 do Anexo XXI) 

correlaciona-se negativamente com a Subescala 6 (Expectativas negativas associadas à 

auto-avaliação de competências relativamente à realização de um parto por cesariana) 

(Pearson, r = -.195, p = .006). O agregado familiar (Agregado2; sem companheiro = 0 e 

com companheiro = 1) (ver Tabela 1 do Anexo XXI) correlaciona-se positivamente 

com: a Subescala 2 (Expectativas negativas face à anestesia) (Pearson, r = .145, p = 

.045); a Subescala 4 (Expectativas positivas face ao parto por via vaginal) (Pearson, r = 

.174, p = .014) e ainda com a Subescala 6 (Expectativas negativas associadas à auto-

avaliação de competências relativamente à realização de um parto por cesariana) 

(Pearson, r = .195, p = .006).  

 Relativamente à idade das participantes, não foram encontradas correlações 

entre a mesma e as subescalas do Q.A.T.P. 

 

5.6 Correlações entre as Subescalas do Q.A.T.P. e os Dados Clínicos e 

Obstétricos das Participantes 

Por último descreverei aqui os resultados encontrados relativamente às 

correlações entre os dados clínicos e obstétricos da mulher e as expectativas da mesma 

face ao tipo de parto, através da consulta da Tabela 1 do Anexo XX. De referir que os 

resultados apresentados dizem respeito a um critério de significância 2-tailed. O número 

de semanas de gestação (designado por “SemanasGestação” no anexo) correlaciona-se 

negativamente com a Subescala 3 (Expectativas positivas face ao parto por cesariana) 

(Pearson, r = -.167, p = .020). O planeamento da gravidez (PlaneamentoGravidez2; sim 

= 0 e não = 1) correlaciona-se positivamente com a Subescala 5 (Expectativas negativas 
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face ao funcionamento biomédico da anestesia utilizada no parto por cesariana), 

(Pearson, r = .216, p = .002). 

 Relativamente ao desejo da gravidez verificou-se que o mesmo (DGa; não 

desejada = 0 e desejada por alguém = 1) se correlaciona negativamente com: a 

Subescala 1 (Pearson, r = -.246, p = .001);  a Subescala 2 (Pearson, r = -.218, p = .002); 

com a Subescala 5 (Pearson, r = -.162, p = .024) e com a Subescala 6 (Pearson, r = -

.240, p = .001). Verificou-se também que, uma gravidez desejada ou por ambos os pais 

ou pela mãe (DGc; não desejada ou desejada apenas pelo pai = 0 e desejada por ambos 

ou apenas pela mãe = 1) se correlaciona, também negativamente, com: a Subescala 1 

(Pearson, r = -.216, p = .002); a Subescala 2 (Pearson, r = -.199, p = .006); a Subescala 

5 (Pearson, r = -.170, p = .018) e com a Subescala 6 (Pearson, r = -.208, p = .003).  

O apoio que a mulher sente por parte da família de origem do futuro pai do seu 

bebé (ApoioFamíliaPai2; sim = 0 e não = 1) correlaciona-se positivamente com: a 

Subescala 1 (Expectativas negativas face ao parto por cesariana) (Pearson, r = .162, p = 

023); a Subescala 2 (Expectativas negativas face à anestesia) (Pearson, r = .143, p = 

.048); a Subescala 4 (Expectativas positivas face ao parto por via vaginal) (Pearson, r = 

.169, p = .017) e com a Subescala 6 (Expectativas negativas associadas à auto-avaliação 

de competências relativamente à realização de um parto por cesariana) (Pearson, r = 

.221, p = .002). 

Para os restantes dados obstétricos e clínicos constantes na tabela X, não foram 

encontradas correlações entre os mesmos e as subescalas do Q.A.T.P. 
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6. Discussão dos Resultados 

 

Após uma análise dos resultados obtidos, é possível verificar que as três 

hipóteses gerais formuladas parecem confirmar-se parcialmente. Contudo, e atendendo 

às hipóteses específicas, nem todos os parâmetros referentes aos dados 

sociodemográficos apresentam uma correlação com as Subescalas do Q.A.T.P., o que se 

verifica igualmente para os dados Obstétricos e Clínicos. 

Deste modo, e tendo em consideração as hipóteses específicas derivadas da 

hipótese geral nº1, podemos concluir que, uma mulher cuja preferência recaia sobre um 

parto por cesariana com anestesia geral, tenderá a ter mais expectativas positivas face ao 

parto por cesariana (Subescala 3) e mais expectativas negativas associadas à auto-

avaliação de competências relativamente à realização de um parto por cesariana 

(Subescala 6).  

Relativamente às mulheres que têm preferência por um parto por cesariana com 

anestesia epidural, as mesmas tenderão a ter: mais expectativas positivas face ao parto 

por cesariana (Subescala 3); menos expectativas positivas face ao parto por via vaginal 

(Subescala 4) e menos expectativas negativas associadas à auto-avaliação de 

competências relativamente à realização de um parto por cesariana (Subescala 6).  

No que diz respeito á preferência por um parto vaginal sem anestesia, 

verificamos que, uma mulher grávida que manifeste preferência por este tipo de parto 

tenderá a apresentar: mais expectativas negativas face ao parto por cesariana 

(Subescala1); mais expectativas negativas face à anestesia (Subescala 2); mais 

expectativas positivas face ao parto por via vaginal (Subescala 4) e mais expectativas 

negativas associadas à auto-avaliação de competências, relativamente à realização de 

um parto por cesariana (Subescala 6).  

As mulheres que têm preferência por um parto vaginal com epidural tendem a 

ter: menos expectativas negativas face à anestesia (Subescala 2); menos expectativas 

positivas face ao parto por cesariana (Subescala 3) e menos expectativas positivas face 

ao parto por via vaginal (Subescala 4). 

Por último, verificou-se que, uma mulher que revele preferência pelo parto 

vaginal (com ou sem epidural), tende a ter menos expectativas positivas face ao parto 
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por cesariana (Subescala 3) e mais expectativas positivas face ao parto por via vaginal 

(Subescala 4).  

Focando-nos agora nas hipóteses específicas derivadas de hipótese geral nº 2, 

conclui-se que, relativamente ao estatuto ocupacional, as mulheres que não se 

encontram no activo (desempregadas ou estudantes) tendem a ter mais expectativas 

positivas face ao parto por via vaginal (Subescala 4). No que diz respeito à profissão, 

mulheres com uma profissão mais diferenciada tendem a ter: mais expectativas 

negativas face ao parto por cesariana (Subescala 1); mais expectativas positivas face ao 

parto por via vaginal (Subescala 4) e mais expectativas negativas associadas à auto-

avaliação de competências relativamente à realização de um parto por cesariana 

(Subescala 6). Relativamente ao número de anos de estudo concluídos com sucesso 

(escolaridade), verificou-se que, uma mulher que tenha concluído um maior número de 

anos de estudo tende a ter: menos expectativas negativas face ao parto por cesariana 

(Subescala 1); menos expectativas positivas face ao parto por via vaginal (Subescala 4); 

menos expectativas negativas face ao funcionamento biomédico da anestesia utilizada 

no parto por cesariana (Subescala 5) e menos expectativas negativas associadas à auto-

avaliação de competências relativamente à realização de um parto por cesariana 

(Subescala 6). Podemos concluir também que, uma mulher com estatuto 

socioeconómico mais elevado tende a ter: mais expectativas negativas face ao parto por 

cesariana (Subescala 1); mais expectativas positivas face ao parto por via vaginal 

(Subescala 4) e mais expectativas negativas associadas à auto-avaliação de 

competências relativamente à realização de um parto por cesariana (Subescala 6). 

Atentando no estatuto conjugal das mulheres, verificou-se que, as mulheres que têm um 

companheiro/têm uma relação conjugal (união de facto, namoro, ou casamento) tendem 

a ter menos expectativas negativas associadas à auto-avaliação de competências 

relativamente à realização de um parto por cesariana (Subescala 6). Relativamente ao 

agregado familiar, as mulheres cujo agregado familiar engloba o futuro pai do seu bebé 

tendem a ter: mais expectativas negativas face à anestesia (Subescala 2); mais 

expectativas positivas face ao parto por via vaginal (Subescala 4) e mais expectativas 

negativas associadas à auto-avaliação de competências relativamente à realização de um 

parto por cesariana (Subescala 6); 
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Por último, referir-nos-emos às hipóteses específicas derivadas da hipótese geral 

nº3. Assim, podemos concluir que, um mulher que apresente mais semanas de gestação 

tenderá a ter menos expectativas positivas face ao parto por cesariana (Subescala 3). 

Quanto ao planeamento da gravidez, verificou-se que, uma gravidez não planeada, tende 

a associar-se com expectativas negativas face ao funcionamento biomédico da anestesia 

utilizada no parto por cesariana (Subescala 5), por parte da mulher grávida. No que diz 

respeito ao desejo da gravidez, podemos concluir que, quando a gravidez é desejada por 

alguém (só pela futura mãe, só pelo futuro pai, ou por ambos), a mulher grávida tende a 

ter: menos expectativas negativas face ao parto por cesariana (Subescala 1); menos 

expectativas negativas face à anestesia (Subescala 2); menos expectativas negativas face 

ao funcionamento biomédico da anestesia utilizada no parto por cesariana (Subescala 5) 

e menos expectativas negativas associadas à auto-avaliação de competências 

relativamente à realização de um parto por cesariana (Subescala 6). Estas conclusões 

foram semelhantes às encontradas para as situações em que a gravidez é desejada ou 

apenas pela futura mãe ou por ambos. Relativamente ao apoio que a futura mãe sente 

por parte da família do futuro pai do seu bebé, concluiu-se que, quando este apoio não é 

sentido, a mulher grávida tende a ter: mais expectativas negativas face ao parto por 

cesariana (Subescala 1); mais expectativas negativas face à anestesia (Subescala 2); 

mais expectativas positivas face ao parto por via vaginal (Subescala 4) e mais 

expectativas negativas associadas à auto-avaliação de competências relativamente à 

realização de um parto por cesariana (Subescala 6). 
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7. Conclusão 

 

Destacando as conclusões gerais a retirar da presente monografia, podemos 

começar por referir ter-se verificado que a preferência das mulheres grávidas pelo tipo 

de parto pode ser influenciada pelas suas expectativas face ao mesmo. Outra das 

conclusões gerais a reter diz respeito aos dados sociodemográficos da mulher, que 

revelaram poder influenciar as expectativas da mesma face ao parto. Por último, 

concluímos igualmente que os dados clínicos da mulher também poderão protagonizar 

um papel importante relativamente às expectativas daquela face ao parto. 

As expectativas da mulher face ao tipo de parto condicionam o tipo de parto que 

as mesmas elegem como mais desejável, tendo um importante papel no modo como 

estas encaram aquele evento. Tal, leva-nos a pensar que as referidas expectativas são 

passíveis de afectar também, quer o momento do parto, quer o pós-parto, podendo 

reflectir-se ainda ao nível da relação que a mãe terá com o seu bebé. 

Salientamos ainda que, uma outra importante conclusão a reter, reside no facto 

de o Q.A.T.P. se ter revelado um instrumento capaz de oferecer dados relevantes face 

aos seus objectivos iniciais, revelando-se um questionário interessante e a ter em 

consideração em futuras investigações. As dimensões encontradas através da análise do 

Q.A.T.P. (isto é, as sete subescalas) demonstraram, igualmente, ter relevância empírica, 

pelo que, pensamos, deverão ser também incluídas em investigações posteriores. 
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8. Limitações do Estudo e Propostas para Investigações 

Futuras 

 

8.1 Limitações do Estudo 

É importante realçar que, ao analisar as conclusões encontradas na presente 

dissertação, é importante fazê-lo com cautela, na medida em que estas não deverão ser 

encaradas como se de verdades absolutas se tratasse. Isto porque este estudo apresenta 

limitações, que se fazem sentir ao nível dos resultados. Assim, após a conclusão da 

presente monografia, dedicar-nos-emos a uma breve apresentação de algumas das 

limitações encontradas aquando da sua elaboração. 

Uma das potenciais limitações que começarei por referenciar consiste no facto 

de a amostra não ser adequadamente estratificada em relação a todas as variáveis 

sociodemográficas. Isto deve-se ao facto de a mesma ter sido recolhida integralmente na 

Maternidade Dr. Alfredo da Costa, local onde todas as participantes estavam a ser 

seguidas. A referida instituição, terá, muito provavelmente, as suas regras, 

procedimentos e condições específicas, distintas das demais instituições, o que a torna 

frequentada por determinado tipo de mulheres grávidas com particularidades 

características (diferentes das mulheres grávidas que frequentam hospitais privados, por 

exemplo). Torna-se, deste modo, fácil de compreender que estas participantes não são 

representativas de todas as mulheres grávidas de Portugal. 

Outra das possíveis limitações do estudo reside no facto de as informações 

constantes no Questionário Sociodemográfico e Clínico terem sido recolhidos pela 

investigadora, através de entrevista às participantes, uma vez que tal poderá ter 

colaborado para que as respostas das mulheres fossem modificadas pelas mesmas. Este 

fenómeno pode ter acorrido por receio das mulheres em afirmar, que, por exemplo, as 

suas gravidezes ou os seus bebés não foram planeados, nem desejados, uma vez que 

isso as faz sentirem-se culpadas ou por acharem esses sentimentos inadequados ou 

inaceitáveis do ponto de vista social (efeito da desejabilidade social). Este tipo de efeito 

poderá ter-se feito sentir em mais respostas do questionário Sociodemográfico e 

Clínico, como por exemplo a questão relativa às IVG`s (Interrupções Voluntárias da 

Gravidez). 
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Também relativamente ao Questionário Sociodemográfico e Clínico, é de referir 

que o mesmo engloba certas questões, as quais, após serem colocadas às mulheres 

grávidas, se revelou estarem mal elaboradas e colocadas; como tal, as respostas às 

mesmas não deveriam ser consideradas. Esta situação verifica-se para questões como a 

10.3 e a 10.4, nas quais é inquirido à participante se a mesma se sente apoiada pela sua 

família de origem e pela família de origem do pai do bebé, relativamente à gravidez, 

sendo que a mulher responderá apenas com “sim” ou “não”, o que permite que a mesma 

se faça valer dos mecanismos de defesa que possui, não revelando a sua verdadeira 

percepção. Deste modo, as participantes podem ter referido que se sentiam apoiadas 

pelas famílias de origem apesar de não o sentirem e sem que a investigadora se 

apercebesse de tal. Ao analisar as respostas às duas questões atrás mencionadas, 

podemos observar que 97.5% das mulheres inquiridas refere sentir-se apoiada pela sua 

família de origem e 96% das mulheres afirma sentir-se apoiada pela família do pai do 

seu bebé, o que parece ir ao encontro do que foi dito. Deste modo, seria benéfico 

transformar este tipo de questões em questões de resposta aberta para que possa existir 

uma maior liberdade expressiva por parte das participantes com vista a reduzir o efeito 

dos mecanismos de defesa nas suas respostas. Ainda nesta linha, é de referir que a 

influência dos mecanismos de defesa das participantes poderá ter-se feito sentir em 

todas as questões respondidas por estas, o que leva a concluir que seria útil realizar uma 

avaliação empírica dos mecanismos de defesa de cada mulher constituinte da amostra, 

através do Questionário do Estilo de Defesa (Cramer, 1991) ou do Life Style Index 

(Conte & Apter, 1995).  

Ainda atentando no Questionário Sociodemográfico e Clínico, é de referir que 

algumas questões potencialmente interessantes não foram incluídas no mesmo, como é 

o caso de questões do tipo “Considerou a hipótese de interromper a gravidez actual?” e 

“Conhece as vantagens e desvantagens de cada tipo de parto?”, de modo a poder 

compreender melhor os sentimentos da mulher grávida e os conhecimentos da mesma 

relativamente à temática considerada. Estas questões deveriam igualmente ser 

elaboradas sob forma de resposta aberta. 

É de realçar, ainda, que o facto de se ter verificado que as expectativas face ao 

tipo de parto são influenciadas, quer pelos dados sociodemográficos, quer pelos dados 

clínicos da mulher, nos levanta várias questões, no sentido de averiguar quais os 
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parâmetros passíveis de terem maior influência nas referidas expectativas. Para tal, seria 

pertinente a realização de uma análise de regressão. 

 

8.2 Propostas para Investigações Futuras 

Seguidamente, e de modo a finalizar o presente estudo/monografia, gostaria de 

apresentar algumas propostas para investigações futuras, tendo por base a mesma 

temática de modo a aprofundá-la e permitir um melhoramento do estudo em questão. 

Atentando nos diferentes tipos de parto considerados (cesarina com anestesia 

geral, cesariana com anestesia epidural, parto vaginal com anestesia epidural e parto 

vaginal sem anestesia), seria importante averiguar se, após a mulher dar à luz, um 

determinado tipo de parto tem consequências emocionais negativas nos casos em que as 

mulheres não deram à luz através do método por elas preferido. Verificar-se-ia, 

igualmente, nos casos em que as mulheres dessem à luz através do método preferido, se 

existiriam consequências emocionais negativas derivadas do mesmo, ou se estas se 

anulam pelo facto de ter sido esse o método eleito. Este estudo permitiria compreender 

se as consequências potencialmente negativas normalmente associadas a cada tipo de 

parto se mantêm, ou não, se for esse o parto eleito pela mulher.  

Pensamos que seria, também, proveitoso realizar um estudo longitudinal, de 

modo a permitir averiguar se as expectativas face ao tipo de parto se reflectirão ao nível 

da percepção e vivência do parto, bem como se influenciarão o pós-parto e a relação 

mãe-bebé. 

Para finalizar, gostaria de referir-me à potencial importância dos efeitos culturais 

e suas variações relativamente à temática apresentada neste estudo, na medida em que 

estes poderão influenciar o modo como é encarado o tipo de parto e o impacto que têm 

os diferentes tipos de parto considerados na monografia apresentada, o que se reflectirá, 

possivelmente, na preferência e expectativas das mulheres face ao tipo de parto. Um 

estudo deste tipo possibilitaria perceber se tal se verifica, ou seja, se as expectativas e a 

antecipação face ao tipo de parto variam consoante a cultura em que a mulher está 

inserida.  
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