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I. INTRODUÇÃO

O parto inaugura um estádio de desenvolvimento longo e difícil – a condição de 

ser mãe ou pai (Figueiredo, 1997). Assim, o parto configura-se como um momento 

único na vida de uma mulher, e o modo como este é vivenciado determina o bem-estar 

psicológico e a relação da puérpera com as suas figuras significativas, nomeadamente o 

bebé (Costa, Figueiredo, Pacheco, Marques & Pais, 2004). 

I.1 A experiência de parto

A experiência de parto relaciona-se com a idade, estado civil, escolaridade, 

história de psicopatologia, de problemas obstétricos ou de adversidades de vida, tipo de 

parto e de anestesia, primeiros contactos com o bebé, peso do bebé e antecipação do 

parto (Costa, 2004). Já a qualidade da experiência do parto depende de uma 

multiplicidade de factores individuais, sociais e situacionais: a presença ou não de uma 

figura de apoio significativa (Cranley, Hedhal & Pegg, 1983, citado por Figueiredo, 

Costa, & Pacheco, 2002; Domingues, Santos & Leal, 2004), a participação activa ou 

não da mulher nas decisões a tomar relativamente ao parto (Cranley et al., 1983, cit. por 

Figueiredo et al., 2002), o controlo percebido (Schneider, 2002; Waldenströn, 1999, cit. 

por Conde, Figueiredo, Costa, Pacheco & Pais, 2007), a duração do parto, o tratamento 

recebido da equipa médica, o sofrimento e o estado da mãe e do bebé (Domingues et al., 

2004), as expectativas prévias da grávida, a utilização ou não de métodos analgésicos e, 

principalmente, o tipo de parto (Costa, Figueiredo, Pacheco & Pais, 2003b), a dor 

sentida durante o parto e a possibilidade de contacto com o bebé (Figueiredo et al., 

2002). Costa, Figueiredo, Pacheco e Pais (2003a) investigaram a experiência de parto 

através do Questionário de Experiência e Satisfação com o Parto (QESP), onde 

verificaram que, durante o trabalho de parto e parto a maioria das mulheres não vê 

confirmadas as suas expectativas prévias nalguns aspectos; sente-se excluída das 

decisões médicas, considera-se pouco preparada e com poucos conhecimentos; vivencia 

um elevado número de emoções negativas, assim como níveis elevados de dor, está 

preocupada com o estado de saúde do bebé e encara o apoio do companheiro como 

sendo útil. O pós-parto é considerado doloroso, embora a dor não pareça ser motivo de 

interferência na capacidade da mulher para cuidar do seu bebé ou se relacionar com o 
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seu companheiro. A intensidade de dor é mais elevada no trabalho de parto, diminui no 

parto e volta a aumentar no período pós-parto, sendo que a dor se concentra na barriga 

durante o trabalho de parto e parto, e foca-se na cicatriz após o parto. De uma maneira 

geral, parece que as mulheres se encontram satisfeitas com a qualidade de cuidados 

prestados pelos profissionais de saúde, no entanto demonstram-se insatisfeitas com a 

intensidade de dor que sentiram no trabalho de parto, parto e pós-parto.

I.2 Factores que influenciam a avaliação da experiência de parto

Entre os factores que influenciam a avaliação da experiência de parto, 

encontram-se a idade (Low, Martin, Sampelle, Guthrie & Oakley, 2003, cit. por Costa, 

2004), a paridade (Fridh, Kopare, Gaston-Johansson & Norvell, 1998, cit. por Costa, 

2004), o tipo de parto e analgesia de parto (Costa et al., 2003b).

I.2.1 A idade

Relativamente à influência da idade da puérpera na sua experiência de parto,

Windridge e Berryman (1999, cit. por Costa, 2004) levaram a cabo um estudo que 

demonstra que, entre as mulheres adultas, as diferenças de idade podem influenciar a 

percepção da experiência de parto. Estes autores verificaram que as mulheres com mais 

de 35 anos de idade crêem que a sua idade é um factor de vulnerabilidade para os seus 

filhos durante o trabalho de parto, pelo que se preocupam mais com o risco para os seus 

bebés. Já Costa (2004) verificou que as mulheres mais velhas (mais de 29 anos de 

idade) têm maior dificuldade em relaxar durante a experiência de parto, não 

considerando nem utilizando tanto os métodos de relaxamento como as mulheres mais 

novas de faixa etária entre 19 a 28 anos de idade.

I.2.2 A paridade

A paridade é um factor que foi estudado em relação à experiência de parto num 

estudo realizado por Alehagen, Wijma e Wijma (2001, cit. por Costa, 2004), onde 

concluíram que as primíparas referem mais níveis de medo do que as multíparas e que o 

medo sentido na primeira fase activa do trabalho de parto prediz a quantidade de alívio

de dor recebida durante o trabalho de parto. Noutro estudo ainda relativa à paridade e 

experiência de parto, Norr, Block, Charles e Meyering (1980, cit. por Costa, 2004) 
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verificaram que as mulheres que são multíparas sentem maior desconforto físico, mas 

menores preocupações durante a gravidez, e que se preocupam mais com o trabalho de 

parto, embora se preparem menos que as primíparas para esse momento. Para além 

disso, apesar das multíparas terem partos obstetricamente mais fáceis e receberem 

menos apoio por parte do companheiro durante o trabalho de parto, não se encontram 

diferenças significativas entre primíparas e multíparas no que diz respeito à dor ou 

prazer subjectivo.

I.2.3 O tipo de parto e de anestesia administrada

O tipo de parto e de anestesia administrada (ou não) são variáveis que estão 

associadas à experiencia e satisfação com o parto (Costa, 2004).

I.2.3.1 Parto eutócico com anestesia epidural versus Parto por cesariana com 

anestesia epidural

No caso de parto eutócico com anestesia epidural e parto por cesariana com 

anestesia epidural, verifica-se uma maior satisfação da parturiente em relação ao parto, 

bem como uma relação mais adequada com o bebé e uma percepção mais positiva do 

parto, comparativamente ao que sucede em partos por cesariana não planeados, ou em 

partos eutócicos sem analgesia ou em partos por cesariana com anestesia geral (Costa et 

al., 2003b). O parto eutócico com epidural contribui para uma boa experiência de parto, 

o mesmo acontecendo num parto por cesariana com anestesia epidural, pois as mães que 

beneficiarem destes tipos de partos possuem maior capacidade de relaxar e colaborar 

com a equipa médica, aproveitam melhor a primeira vez que estão com o bebé, assim 

como experienciam, de um modo geral, sentimentos com maior carga positiva e mais 

auto-controlo, durante o trabalho de parto e também no parto. É de referir que a 

analgesia epidural é benéfica em termos de menor intensidade de dor num parto 

eutócico e no pós-parto de uma cesariana, sendo que, neste último caso, poderá existir 

uma certa dificuldade de a mãe desfrutar plenamente o contacto com o bebé. Desse 

modo, pode-se afirmar que a satisfação com a experiência de parto parece variar dentro 

do mesmo tipo de parto em função do tipo de analgesia: 1) as mulheres que 

experienciaram o parto eutócico com anestesia epidural revelam-se mais satisfeitas com 

a qualidade dos serviços prestados pelos técnicos de saúde, bem como mais satisfeitas 
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com a dor sentida durante o parto, quando comparadas com mães que tiveram um parto 

eutócico sem anestesia epidural; 2) as mães com cesariana e epidural mostram-se mais 

satisfeitas com o tempo que demoraram a tocar no bebé, quando comparadas com as 

mães que foram sujeitas a cesariana com anestesia geral. Assim, parece existir maior 

satisfação com o parto nas mulheres que usufruem de anestesia epidural, 

independentemente do tipo de parto. 

No entanto, comparativamente às mulheres que foram sujeitas a parto por 

cesariana, as parturientes com parto eutócico estão, no geral, mais satisfeitas, 

particularmente com o tempo que demoraram a tocar no bebé, e no pós-parto, com o 

tempo de recuperação, bem como com as condições físicas da instituição, à excepção da 

dor sentida durante o trabalho de parto e no parto quando este é mais prolongado e sem 

epidural. Deste modo, pode-se verificar o impacto positivo do parto eutócico e da 

prática da analgesia epidural na confirmação das expectativas prévias, do bem-estar, da 

satisfação associada à experiência e da facilitação do primeiro contacto com o bebé 

(Costa et al., 2003b). Assim, o parto com anestesia epidural é normalmente vivenciado 

de modo mais positivo (Costa et al., 2003a), enquanto o parto cirúrgico (cesariana) é 

associado a menor satisfação com a experiência (Costa et al., 2003b). Geralmente, as 

mulheres que referem ter tido um parto eutócico revelam maior satisfação e encaram o 

parto de modo mais positivo, assim como estabelecem uma relação mais adequada com 

o bebé (Figueiredo et al., 2002). Nalguns estudos, verificou-se que as mulheres que dão 

à luz por cesariana percepcionam o parto de forma globalmente negativa, em 

comparação com as parturientes que tiveram um parto eutócico (Conde et al., 2007). 

DiMatteo, Morton, Lepper et al. (1996, cit. por Costa et al., 2003b) efectuaram uma 

meta-análise sobre 74 estudos examinando as diferenças entre parto eutócico e parto por 

cesariana, cujos resultados sugerem que as mães que realizaram parto por cesariana 

estão menos satisfeitas com a experiência de parto, sobretudo em casos de parto por 

cesariana não planeados, verificando-se as seguintes repercussões: amamentam ao seio 

com menor frequência, apresentam uma reacção menos positiva, demoram mais tempo 

a interagir e interagem menos com o bebé, quer inicialmente, quer em casa durante os 

primeiros seis meses do pós-parto. Contudo, vários estudos demonstraram que a 

presença do pai da criança durante o parto por cesariana possibilita mais prazer na 

parturiente, sentindo-se esta menos sozinha e revelando menor preocupação com o 
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estado de saúde do bebé (Gainer & Van Bonn, 1977, cit. por Figueiredo et al., 2002).

Osis, Padua, Duarte, Souza e Faundes (2001, cit. por Costa, 2004) verificaram, de uma 

forma significativa, que as mães que experimentaram pelo menos um parto eutócico

consideram-no a melhor forma de dar à luz, num estudo que pretendia explorar a 

percepção de 656 mulheres acerca do parto eutócico e do parto por cesariana. Numa

investigação levada a cabo por Rizk, Nasser, Thomas e Ezimokhai (2001, cit. por Costa, 

2004) com o objectivo de averiguar as percepções e experiências de parto de mulheres 

nos Emirados Estados Árabes, verificou-se que, independentemente do tipo de parto, a 

maior parte das participantes considera que a cesariana é pior do que o parto normal e 

que apenas deve ser realizada por questões médicas.

I.2.3.2 Parto eutócico sem analgesia epidural versus Parto eutócico com 

analgesia epidural

Existem alguns estudos que tentam estabelecer uma comparação entre a 

experiência de partos eutócicos sem analgesia epidural e partos eutócicos com analgesia 

epidural (Costa, 2004). Costa et al. (2003b) verificaram que as mulheres que 

experimentaram um parto eutócico com anestesia epidural descreveram-se como mais 

capazes de relaxar e mais disponíveis para colaborar com a equipa médica, sentindo

menos medo e mais auto-controlo, durante o trabalho de parto e parto; assim como 

também se verifica que, relativamente à intensidade de dor, a experiência de parto 

eutócico da mulher é significativamente mais positiva quando ocorre com anestesia 

epidural. Também Buckley (1998, cit. por Costa et al., 2003b) refere que, quando se 

considera o parto eutócico com anestesia epidural, verifica-se que muitas mulheres têm 

uma boa experiência, uma vez que o alívio de dor permite um maior relaxamento, o 

qual contribui positivamente para a experiência de parto. No entanto, Kannan, Jamison 

e Datta (2001, cit. por Costa, 2004) constataram que as mulheres com parto eutócico e 

anestesia epidural estão menos satisfeitas com a experiência de parto em comparação 

com as mulheres com parto eutócico e sem anestesia, apesar de sentirem menos dores

de uma forma significativa. Já Munch, Gauthier-Lafaye, Jacquelin e Gauthier-Lafaye 

(1978, cit. por Costa, 2004) verificam que a dor intolerável tem relação com o período 

de dilatação pois as mulheres que recorrem à anestesia epidural nunca consideram que a 
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dor no trabalho de parto tenha sido intolerável: o factor de analgesia ou amnésia nas 

mães influencia a satisfação que experienciam em relação ao bebé.

I.2.3.3 Parto distócico por via instrumental com anestesia epidural versus 

Parto distócico por cesariana com anestesia geral ou epidural

Relativamente ao parto instrumental, as mulheres que experienciam este tipo de 

parto com anestesia epidural têm mais sentimentos negativos durante toda a experiência 

de parto quando comparadas com as mulheres que tiveram cesariana com anestesia 

geral ou epidural. Desse modo, pode-se verificar que o parto com recurso a fórceps ou 

ventosa parece ser mais ameaçador que o parto por cesariana, com sentimentos de 

medo, desconforto e mal-estar (Costa, 2004). Também Morgan, Bulpitt, Clifton  & 

Lewis (1982, cit. por Costa, 2004) demonstraram que o parto por via instrumental está 

relacionado com uma avaliação negativa da experiência. No entanto, Costa (2004) 

aferiu que as mulheres com parto por cesariana experienciam menor capacidade de 

relaxamento, menor suporte por parte do companheiro e pior pós-parto, em comparação 

com mulheres que experimentaram um parto distócico por via instrumental.

I.3 A qualidade da experiência de parto e ajustamento emocional da mulher 

após o parto

A qualidade da experiência do parto interfere no ajustamento emocional da 

mulher após o parto. Desse modo, a experiência emocional do parto constitui um factor 

muito importante na saúde mental materna (Costa, Pacheco & Figueiredo, 2007). A 

aquisição de uma experiência de parto mais positiva pode ser uma tarefa 

desenvolvimental, necessária ao ajustamento da mulher na sua adaptação à maternidade 

e disponibilidade para cuidar do bebé (Conde et al., 2007). Uma percepção negativa do 

parto pode influenciar negativamente a mãe nos cuidados a prestar ao bebé, na 

amamentação e na interacção mãe-bebé (DiMatteo et al., 1996, cit. por Conde et al., 

2007). A experiência de parto, o tempo que decorre entre o parto e o momento de poder 

pegar no bebé, assim como o stress relacionado com os cuidados ao bebé (DeLuca, 

1999, cit. por Costa et al., 2004) são determinantes para o ajustamento psicológico da 

mulher (Costa et al., 2004). Quanto maior for a dificuldade da experiência do parto, pior 

é o ajustamento emocional da puérpera, assim como menos adequada será a relação 
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estabelecida com o bebé (Figueiredo et al., 2002). Muitas mulheres referem dois 

aspectos que contribuem para uma boa experiência de parto: a presença do marido ou de 

outra pessoa significativa e a possibilidade de ver e de tocar no bebé logo após o parto 

(Cranley, Hedhal & Pegg, 1983; Figueiredo & Alegre, in press, cit. por Figueiredo et 

al., 2002). Uma investigação levada a cabo por Klaus e Kennell (1976, cit. por 

Figueiredo et al., 2002) incidiu neste último aspecto, verificando-se o seguinte: as mães 

a quem o bebé não foi retirado e se permitiu o contacto corporal com o bebé nos 

momentos que se seguiram ao parto apresentavam uma maior proximidade com o bebé, 

um mês após o parto, estratégias mais eficazes de apaziguamento do mal-estar do bebé 

ao ano de idade e mais estimulação verbal do bebé aos 2 anos de idade. Windstrom, 

Wahlberg, Matthiesen e Eneroth (1990, cit. por Figueiredo, 2001) concluíram que 

determinadas condições relativas à experiência de parto favorecem o estabelecimento de 

interacções mais adequadas entre a mãe e o bebé, nomeadamente, o contacto precoce 

mãe-bebé estabelecido através da amamentação e do contacto corpo a corpo 30 minutos 

depois do parto. Também Costa (2004) verificou que as mulheres que podem pegar nos 

seus bebés até 30 minutos após o parto, têm maior capacidade para relaxar, 

experienciam mais sentimentos negativos e maior suporte por parte do companheiro, 

bem como um pós-parto mais positivo e uma experiência de parto mais positiva na sua 

globalidade. Klaus, Trause e Kennell (1975, cit. por Figueiredo, 1996) defendem que, 

em condições ideais para um primeiro contacto com o bebé, a mãe começa por lhe tocar 

as extremidades, utilizando as pontas dos dedos. Após 4-8 minutos, a mãe massaja e 

acaricia o corpo do bebé, e depois eleva-o numa posição de face-a-face. Por fim 

estabelece-se o contacto ocular entre mãe e bebé.

I.4 A influência do suporte familiar e profissional na experiência de parto

A presença do companheiro é um factor que muito contribui para a satisfação 

com o trabalho de parto e com o parto, como já mencionado anteriormente. São muitos 

os estudos que já ressalvaram a importância da presença do companheiro ou de outro 

acompanhante familiar durante o parto, sendo este um dos factores que mais contribuem 

para a satisfação com o parto. As mulheres valorizam o conforto físico e o apoio 

emocional proporcionados pelo acompanhante familiar. Relativamente à equipa 

profissional, é de referir que a negligência por parte dos técnicos de saúde é vista como 
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sendo o aspecto mais stressante da experiência de parto de uma mulher, sendo 

interpretada como um sinal de que a equipa não se importa ou não actua 

profissionalmente. A informação relativa ao trabalho de parto e ao parto influencia a 

satisfação com o parto, possibilitando maior participação no processo e o aumento da 

percepção de controlo da situação (Domingues et al., 2004). Num estudo levado a cabo 

por Mosallam, Rizk, Thomas e Ezimokhai (2004, cit. por Costa, 2004), verificou-se que 

o parto é significativamente mais rápido, com menor necessidade de anestesia ou de 

occitocina e de cuidados neonatais intensivos no grupo de mulheres que contam com o

apoio de pessoas significativas. A maioria dos sujeitos da amostra deste estudo 

composta por 400 mulheres com gravidez simples e parto normal (N=350, 87,5%) 

considera que o suporte durante o parto é essencial. Já Tarkka, Paunonen e Laippala 

(2000, cit. por Costa, 2004) constataram que as características das enfermeiras parteiras 

(como a empatia, amabilidade, sensibilidade e calma) e as atitudes do pai face à 

gravidez são, juntamente com a duração do parto, idade, estatuto matrimonial, os 

preditores mais importantes para a experiência de parto. Estes autores verificaram, 

numa amostra de 326 mães primíparas no Hospital Universitário de Tampere 

(Finlândia), que quanto mais positiva a experiência da mulher relativamente aos 

cuidados da enfermeira parteira, mais positiva a percepção da experiência de parto.

I.5 Experiência de parto e comportamento materno

A investigação tem demonstrado que as experiências relativas ao parto possuem 

uma elevada importância ao nível do funcionamento emocional das mães e no 

estabelecimento de uma relação adequada com os seus bebés (Figueiredo et al., 2002). 

Um estudo realizado por Marut e Mercer (1979, cit. por Figueiredo et al., 2002) 

permitiu verificar a existência de uma associação significativa entre a satisfação da 

mulher com a experiência do parto e a qualidade dos sentimentos que dirige ao bebé 

durante a semana que se segue ao parto, sendo que quanto maior é a satisfação da 

parturiente maior é o seu envolvimento emocional positivo com o bebé. Thune-Larsen e 

Pederson (1988, cit. por Figueiredo et al., 2002) verificaram que as mulheres que 

relatam um parto mais difícil e aquelas que apresentam uma reacção emocional mais 

negativa relativamente ao parto, apresentam níveis mais elevados de perturbação 

emocional no 5.º dia após o parto. Quanto mais a mãe se encontrar envolvida e 
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participar nas decisões relativas ao parto e também nos cuidados a fornecer ao bebé logo 

a seguir ao parto, melhor é a experiência da parturiente e a qualidade da interacção entre 

mãe e bebé (Devries, Wellmans-Camus & Landeur-Heyrant, 1983, cit. por Figueiredo et 

al., 2002). As respostas negativas e a insatisfação com o parto podem resultar em 

problemas emocionais e percepções negativas acerca do recém-nascido, o que dificulta 

o desenvolvimento da identidade materna e dos cuidados parentais (Rubin, 1984; 

Fowles, 1994, cit. por Conde et al., 2007). Uma percepção negativa da experiência de 

parto afecta o comportamento materno no que diz respeito aos cuidados prestados ao 

bebé, à amamentação e à interacção mãe-bebé (DiMatteo et al., 1996, cit. por Conde et 

al., 2007). Contudo, o bem-estar psicológico da mulher beneficiará se as expectativas 

que a parturiente tinha elaborado relativamente ao parto se confirmarem, garantindo a 

sua satisfação e disponibilidade para prestar os devidos cuidados ao bebé (Green, 

Coupland & Kitzinger, 1990; Green, 1993, cit. por Conde et al., 2007). Desse modo, 

uma percepção positiva da experiência de parto é necessária para o ajustamento da 

mulher durante o período de transição para a maternidade e a sua disponibilidade para a 

prestação de cuidados ao bebé e para ter outros filhos, o que se revela mais pertinente 

no caso de partos eutócicos com analgesia epidural e nas cesarianas com analgesia 

epidural, em comparação com outros tipos de parto (Conde et al., 2007).

I.6 Objectivos, hipóteses e definição de variáveis

Os objectivos deste estudo visam aprofundar o conhecimento relativo: 1) à 

possível influência do tipo de parto-anestesia na avaliação da experiência de parto; 2) à 

possível influência da percepção materna acerca do parto na confiança para cuidar do 

seu bebé. De acordo com os objectivos já mencionados, e tendo em conta os 

conhecimentos actuais sobre a vivência psicológica do trabalho de parto, elaboraram-se 

as seguintes hipóteses de estudo: 

H1: As mulheres com parto eutócico e anestesia epidural avaliam a sua 

experiência de parto como mais positiva do que as mulheres com parto eutócico 

sem anestesia epidural.
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H2: As mulheres com parto eutócico e anestesia epidural apresentam níveis 

mais elevados de confiança nos cuidados a prestar ao bebé do que as mulheres 

com parto eutócico sem anestesia epidural.

H3: As mulheres com parto distócico por cesariana e anestesia epidural

avaliam a sua experiência de parto como mais positiva do que as mulheres com 

parto distócico por via instrumental (fórceps ou ventosa) e anestesia epidural.

H4: As mulheres com parto distócico por cesariana e anestesia epidural

apresentam níveis mais elevados de confiança nos cuidados a prestar ao bebé do 

que as mulheres com parto distócico por via instrumental (fórceps ou ventosa)

e anestesia epidural.

H5: Existe uma correlação positiva e significativa entre a avaliação da 

experiência de parto e a confiança nos cuidados a prestar ao bebé.

As variáveis em estudo nesta investigação serão as seguintes:

Em H1 a Variável Independente é o tipo de parto (parto eutócico com anestesia 

epidural VS parto eutócico sem anestesia epidural) e a Variável Dependente é a 

avaliação da experiência de parto.

Em H2 a Variável Independente é o tipo de parto (parto eutócico com anestesia

epidural VS parto eutócico sem anestesia epidural) e a Variável Dependente é a 

confiança nos cuidados a prestar ao bebé.

Em H3 a Variável Independente é o tipo de parto (parto distócico por cesariana 

com anestesia epidural VS parto distócico por via instrumental (fórceps e ventosa) com 

anestesia epidural) e a Variável Dependente é a avaliação da experiência de parto.

Em H4 a Variável Independente é o tipo de parto (parto distócico por cesariana 

com anestesia epidural VS parto distócico por via instrumental (fórceps e ventosa) com 

anestesia epidural) e a Variável Dependente é a confiança nos cuidados a prestar ao 

bebé.

Em H5 a Variável Independente é a avaliação da experiência de parto e a 

Variável Dependente é a confiança nos cuidados a prestar ao bebé.
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II. MÉTODO

II.1 Amostras

Nesta investigação participaram 120 mulheres puérperas utentes da Maternidade 

Dr. Alfredo da Costa, no período compreendido entre 3 de Agosto e 4 de Setembro de 

2008. Solicitou-se a participação das utentes, sendo-lhes entregue uma Folha de 

Informação onde constava o objectivo e procedimentos da investigação a ser realizada, 

a par do esclarecimento de dúvidas proporcionado pela investigadora. Os critérios de 

inclusão foram os seguintes: mulheres entre 20 e 39 anos de idade, internadas durante o 

puerpério nas Enfermarias da Maternidade Dr. Alfredo da Costa.

Para testar H1 e H2, foram recolhidas duas amostras. A primeira foi constituída 

por 30 parturientes com parto eutócico e anestesia epidural (amostra 1) e a segunda 

por 30 parturientes com parto eutócico sem anestesia epidural (amostra 2). Para 

testar H3 e H4 foram recolhidas duas amostras. A primeira foi constituída por 30 

parturientes com parto distócico por via instrumental (fórceps ou ventosa) e 

anestesia epidural (amostra 3) e a segunda por 30 parturientes com parto distócico 

por cesariana e anestesia epidural (amostra 4). Para testar H5, serão utilizadas as 

utentes incluídas nas quatro amostras descritas anteriormente.

De seguida, vai-se proceder à descrição sócio-demográfica das puérperas 

participantes neste estudo e dos seus companheiros, em cada uma das amostras bem 

como das características relativas à gravidez, paridade e amamentação.

II.1.1 Amostra 1

As puérperas da amostra 1 apresentam idades compreendidas entre 20 e 36 anos 

com uma média de 28,07 (DP=4,770). Relativamente ao estado civil das puérperas, 

verificou-se que 14 são casadas (46,7%), 15 são solteiras em união de facto (50%) e 

apenas uma é divorciada (3,3%). O nível de escolaridade das puérperas apresenta uma 

média de 11,53 (DP=3,721). Quanto às suas profissões, é de referir que as puérperas

desta amostra se dividem, predominantemente, entre o grupo das Técnicas e 

Profissionais de Nível Intermédio (26,7%), o grupo do Pessoal dos Serviços e 

Vendedores (23,3%) e o grupo das Trabalhadoras não Qualificadas (20%) (ver Tabela 1
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no Anexo I). Nesta amostra, 25 puérperas são caucasianas (83,3%), quatro são africanas 

(13,3%) e apenas uma é asiática (3,3%). Relativamente à religião destas puérperas, 19 

são cristãs (63,3%) enquanto 11 não têm religião (36,7%). A maioria das puérperas da

amostra 1 integra um agregado familiar de três pessoas (56,7%) (ver Tabela 1 no 

AnexoI).

No que diz respeito às características relativas à gravidez, 16 puérperas desta 

amostra afirmaram terem planeado a gravidez (53,3%) contrariamente às 14 puérperas 

para quem a gravidez foi inesperada (46,7%). No entanto, 29 puérperas desejaram a 

gravidez (96,7%) contra apenas uma que não a desejou (3,3%). Nesta amostra, existem 

19 puérperas que foram mães pela primeira vez (63,3%) e 11 são multíparas (36,7%).

Quanto à amamentação, 24 puérperas desta amostra amamentam exclusivamente ao 

peito (80%) contra seis puérperas que alimentam o seu bebé suplementarmente para 

além da amamentação ao peito (20%). O tempo de gestação dos bebés das puérperas da 

amostra 1 é, em média, de 39,43 semanas (DP=1,251) (ver Tabela 2 no Anexo I).

Os companheiros das puérperas da amostra 1 apresentam uma média de idades

de 30,97 anos (DP=6,272). Relativamente ao estado civil dos companheiros das 

puérperas desta amostra, estes são, predominantemente, casados (46,7%) ou são 

solteiros em união de facto (43,3%) (ver Tabela 3 no Anexo I). O seu nível de 

escolaridade tem uma média de 10,72 anos (DP=3,217). Em relação às suas profissões, 

a maior parte dos companheiros das puérperas da amostra 1 fazem parte do Pessoal dos 

Serviços e Vendedores (26,7%) (ver Tabela 3 no Anexo I). Quanto à raça dos 

companheiros das puérperas, 24 são caucasianos (80%), quatro são africanos (13,3%), 

um é asiático (3,3%) e desconhece-se a raça de um senhor (3,3%). Relativamente à 

religião, 17 senhores são cristãos (56,7%) contra 12 que não têm religião (40%),

desconhecendo-se a religião de um senhor (3,3%) (ver Tabela 3 no Anexo I).

II.1.2 Amostra 2

As puérperas da amostra 2 apresentam idades compreendidas entre 21 e 37 anos 

com uma média de 31,30 (DP=4,244). Relativamente ao estado civil das puérperas, 

verificou-se que 17 são casadas (56,7%) e 13 são solteiras em união de facto (43,3%). O 

nível de escolaridade das puérperas apresenta uma média de 12,76 (DP=3,925). A maior 

parte das puérperas desta amostra faz parte do Pessoal dos Serviços e Vendedores 



13

(30%) (ver Tabela 4 no Anexo I). Nesta amostra, 22 puérperas são caucasianas

(73,3%), sete são africanas (23,3%) e apenas uma é asiática (3,3%). Relativamente à 

religião destas puérperas, 23 são cristãs (76,7%) enquanto sete não têm religião

(23,3%). A maioria das puérperas da amostra 2 integra um agregado familiar de três 

pessoas (36,7%) (ver Tabela 4 no Anexo I).

No que diz respeito às características relativas à gravidez, 23 puérperas desta 

amostra afirmaram terem planeado a gravidez (76,7%) contrariamente às sete puérperas 

para quem a gravidez foi inesperada (23,3%). Contudo, 29 puérperas desejaram a 

gravidez (96,7%) contra apenas uma que não a desejou (3,3%). Nesta amostra, existem 

12 puérperas que foram mães pela primeira vez (40%) e 18 são multíparas (60%).

Quanto à amamentação, 21 puérperas desta amostra amamentam exclusivamente ao 

peito (70%) contra nove puérperas que alimentam o seu bebé suplementarmente para 

além da amamentação ao peito (30%). O tempo de gestação dos bebés das puérperas da 

amostra 2 é, em média, de 38,77 semanas (DP=1,382) (ver Tabela 5 no Anexo I).

Os companheiros das puérperas da amostra 2 apresentam uma média de idades 

de 32,60 anos (DP=4,014). A maior parte dos companheiros das puérperas desta 

amostra são casados (56,7%) (ver Tabela 6 no Anexo I). O seu nível de escolaridade 

tem uma média de 11,41 anos (DP=3,386). Relativamente às suas profissões, os 

companheiros das puérperas desta amostra dividem-se, predominantemente, entre o 

grupo de Operários, Artífices e Trabalhadores Similares (23,3%) e a Especialidade das 

Profissões Intelectuais e Científicas (20%) (ver Tabela 6 no Anexo I). Quanto à raça 

dos companheiros das puérperas, 23 são caucasianos (76,7%) e sete são africanos 

(23,3%). Relativamente à religião, 18 senhores são cristãos (60%) contra 12 que não 

têm religião (40%) (ver Tabela 6 no Anexo I).

II.1.3 Amostra 3

As puérperas da amostra 3 apresentam idades compreendidas entre 21 e 39 anos 

com uma média de 28,77 (DP=5,425). Relativamente ao estado civil das puérperas, 

verificou-se que 10 são casadas (33,3%), 18 são solteiras em união de facto (60%) e 

duas puérperas são mães solteiras (6,7%). O nível de escolaridade das puérperas 

apresenta uma média de 13,03 (DP=3,896). Quanto às suas profissões, as puérperas 

desta amostra dividem-se entre o grupo do Pessoal Administrativo e Similares (26,7%)
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e o grupo do Pessoal dos Serviços e Vendedores (23,3%) (ver Tabela 7 no Anexo I).

Nesta amostra, 24 puérperas são caucasianas (80%), quatro são africanas (13,3%) e duas

são asiáticas (6,7%). Relativamente à religião destas puérperas, 24 são cristãs (80%), 

uma é agnóstica (3,3%), outra puérpera é hindu (3,3%), enquanto quatro não têm 

religião (13,3%). A maioria das puérperas da amostra 3 integra um agregado familiar de 

três pessoas (73,3%) (ver Tabela 7 no Anexo I).

No que diz respeito às características relativas à gravidez, 19 puérperas desta 

amostra afirmaram terem planeado a gravidez (63,3%) contrariamente às 11 puérperas 

para quem a gravidez foi inesperada (36,7%). Das 30 puérperas, 28 desejaram a 

gravidez (93,3%) contra duas que não a desejaram (6,7%). Nesta amostra, existem 26 

puérperas que foram mães pela primeira vez (86,7%) e quatro são multíparas (13,3%).

Quanto à amamentação, 20 puérperas desta amostra amamentam exclusivamente ao 

peito (66,7%) contra 10 puérperas que alimentam o seu bebé suplementarmente para 

além da amamentação ao peito (33,3%). O tempo de gestação dos bebés das puérperas 

da amostra 3 é, em média, de 39,17 semanas (DP=1,510) (ver Tabela 8 no Anexo I).

Os companheiros das puérperas da amostra 3 apresentam uma média de idades 

de 31,30 anos (DP=6,342). A maior parte dos companheiros das puérperas desta 

amostra são solteiros em união de facto (56,7%) (ver Tabela 9 do Anexo I). O seu nível 

de escolaridade tem uma média de 11,60 (DP=3,490). Relativamente às suas profissões,

os companheiros das puérperas desta amostra dividem-se, predominantemente, entre o 

grupo de Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas (16,7%), o grupo de

Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio (16,7%), o grupo do Pessoal dos Serviços 

e Vendedores (16,7%) e o grupo de Operários, Artífices e Trabalhadores Similares

(16,7%) (ver Tabela 9 do Anexo I). Quanto à raça dos companheiros das puérperas, 27 

são caucasianos (90%), dois são africanos (6,7%) e um é asiático (3,3%). Relativamente 

à religião, 22 senhores são cristãos (73,3%), um senhor é agnóstico (3,3%), um senhor é 

hindu (3,3%), outro senhor é cientologista (3,3%) e cinco senhores não têm religião 

(16,7%) (ver Tabela 9 do Anexo I).

II.1.4 Amostra 4

As puérperas da amostra 4 apresentam idades compreendidas entre 23 e 38 anos 

com uma média de 30,97 (DP=4,030). Relativamente ao estado civil das puérperas, 
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verificou-se que 15 são casadas (50%), 12 são solteiras em união de facto (40%), duas

são divorciadas em união de facto (6,7%) e apenas uma puérpera é mãe solteira (3,3%). 

O nível de escolaridade das puérperas apresenta uma média de 13 (DP=3,094). A 

maioria das puérperas desta amostra faz parte do Pessoal dos Serviços e Vendedores

(40%) (ver Tabela 10 do Anexo I). Nesta amostra, 28 puérperas são caucasianas 

(93,3%) e duas são africanas (6,7%). Relativamente à religião destas puérperas, 25 são 

cristãs (83,3%) contra cinco que não têm religião (16,7%). As puérperas da amostra 4

integram, predominantemente, um agregado familiar de três pessoas (43,3%) ou um 

agregado familiar de quatro pessoas (43,3%) (ver Tabela 10 do Anexo I).

No que diz respeito às características relativas à gravidez, 25 puérperas desta 

amostra afirmaram terem planeado a gravidez (83,3%) contrariamente às cinco

puérperas para quem a gravidez foi inesperada (16,7%). Já a gravidez foi desejada pela 

totalidade da amostra – as 30 puérperas (100%). Nesta amostra existem 14 puérperas 

que foram mães pela primeira vez (46,7%) e 16 são multíparas (53,3%). Quanto à 

amamentação, 15 puérperas desta amostra amamentam exclusivamente ao peito (50%) e 

a outra metade da amostra, também 15, alimentam o seu bebé suplementarmente para 

além da amamentação ao peito (50%). O tempo de gestação dos bebés das puérperas da 

amostra 4 é, em média, de 39,07 semanas (DP=1,617) (ver Tabela 11 no Anexo I).

Os companheiros das puérperas da amostra 4 apresentam uma idade média de 

33,40 anos (DP=5,823). A maior parte dos companheiros das puérperas desta amostra

são casados (50%) (ver Tabela 12 do Anexo I). O seu nível de escolaridade tem uma 

média de 11,30 (DP=2,973). A maioria dos companheiros das puérperas desta amostra 

faz parte do Pessoal dos Serviços e Vendedores (30%) (ver Tabela 12 do Anexo I).

Quanto à raça dos companheiros das puérperas, 28 são caucasianos (93,3%), um é 

africano (3,3%) e desconhece-se a raça de um senhor (3,3%). Relativamente à religião, 

22 senhores são cristãos (73,3%) contra sete que não têm religião (23,3%) e 

desconhece-se a religião de um senhor (3,3%) (ver Tabela 12 do Anexo I).

II.2 Material

O material utilizado no decurso desta investigação foi o seguinte:

Questionário sócio-demográfico, com o qual se pretendeu obter informação 

social e demográfica relativa às parturientes e seus companheiros, nomeadamente: 
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idade, estado civil, nível de escolaridade, habilitações literárias, profissão, estatuto 

profissional, agregado familiar, etnia e religião. Este instrumento permitiu, também,

recolher dados relativos à gravidez, ao parto e ao pós-parto: gravidez planeada e/ou 

desejada, tempo de gestação, paridade, tipo de parto, uso de métodos analgésicos e 

amamentação.

Questionário de Experiência e Satisfação com o Parto (QESP) (Costa, 

Figueiredo, Pacheco, Marques & Pais, 2004). É um questionário de auto-relato 

constituído por um total de 104 questões referentes às expectativas, à experiência, à

satisfação e à dor relativas ao trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. As 

perguntas relativas à experiência, satisfação e dor são do tipo Likert numa escala que 

varia entre 1 e 4 (“nada”, “um pouco”, “bastante”, “muito”); as questões que se 

reportam às expectativas também são do tipo Likert numa escala que varia entre 1 e 4 

(“muito pior”, “pior”, “melhor”, “muito melhor” ou “muito menos”, “menos”, “mais”, 

“muito mais”); as questões que se relacionam com a intensidade da dor, embora sejam 

igualmente do tipo de Likert, variam numa escala entre 0 e 10 (“nenhuma”, “mínima”, 

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

“extrema”, “a pior jamais imaginável”). 

Alguns dos aspectos abrangidos por este instrumento são: as condições físicas e 

a qualidade dos cuidados prestados na instituição, o tempo que demorou cada uma das 

fases do parto e o tempo que decorreu desde o nascimento até poder tocar e pegar no 

bebé, a utilização de métodos de respiração e relaxamento, o sentimento de controlo e o 

grau de confiança na situação, o apoio de pessoas significativas, a intensidade da dor 

sentida, assim como as emoções, medos, mal-estar e dificuldades no trabalho de parto, 

parto e pós-parto.

Este instrumento possui as seguintes sub-escalas: 1- Condições e cuidados 

prestados (qualidade das condições físicas e humanas proporcionadas pela instituição de 

saúde); 2- Experiência positiva (confirmação de expectativas, auto-controlo, auto-

confiança, conhecimento, prazer e satisfação com a experiência de parto); 3-

Experiência negativa (medo, mal-estar e dor durante o trabalho de parto e parto); 4-

Relaxamento (experiência de relaxamento durante o trabalho de parto e parto); 5-

Suporte (apoio proporcionado por pessoas significativas); 6- Suporte do companheiro 

(apoio prestado pelo companheiro); 7- Preocupações (preocupações com a própria 
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parturiente e com o bebé); 8- Pós-parto (aspectos relacionados com a vivência do pós-

parto, nomeadamente acontecimentos precoces do puerpério, como o contacto com o 

recém-nascido). A cotação nas sub-escalas do QESP obtém-se somando a pontuação de 

cada um dos itens constituintes da sub-escala. A pontuação da escala total será obtida

através da soma das pontuações obtidas nas sub-escalas. Quanto mais elevada for a

pontuação obtida em cada uma das sub-escalas, mais positiva será a percepção da 

mulher na dimensão avaliada pela sub-escala. 

Mother and Baby Scales (MABS) (Wolke, 1995). Esta escala avalia a 

emocionalidade negativa dos recém-nascidos e os seus comportamentos de alerta, assim 

como as percepções dos pais acerca da sua própria confiança na prestação de cuidados 

ao bebé. Este instrumento encontra-se dividido em duas grandes áreas: “O seu bebé e os 

seus sentimentos” e “A alimentação do meu bebé (ao longo dos últimos dias)”. As 

respostas aos itens são do tipo Likert e variam entre 0 (de maneira nenhuma) e 5 (muito/ 

muitas vezes). As sub-escalas relativas ao recém-nascido foram desenvolvidas para 

reflectir os comportamentos que ocorrem naturalmente no bebé: 1- Instabilidade-

Irregularidade (15 itens); 2- Irritável durante a alimentação (8 itens); 3- Estado de 

alerta-Reactividade (8 itens); 4- Estado de alerta durante a alimentação (5 itens) e 5-

Facilidade (3 itens). Quanto à confiança materna, existem três sub-escalas: 6- Falta de 

confiança nos cuidados a prestar ao bebé (13 itens que avaliam os sentimentos maternos 

de auto-eficácia em situações não alimentares); 7- Falta de confiança para alimentar o 

bebé (8 itens que avaliam a confiança materna para alimentar eficientemente o bebé); 8-

Confiança global (3 itens que avaliam as impressões da mãe sobre a sua confiança 

global). As subescalas 1, 2, 3, 4, 6 e 7 são cotadas totalizando os itens individuais por 

cada subescala separadamente. As pontuações que necessitam de ser invertidas (i.e., 0 é 

cotado como 5, 1 como 4, 2 como 3, 3 como 2, 4 como 1, 5 como 0) são indicadas na 

própria escala (“R” na coluna da esquerda). As subescalas 5 e 8 têm pontuações de -3 a 

+3, necessitando de ser convertidas da seguinte forma: -3 = 1, -2 = 2, -1 = 3, +1 = 4, +2 

= 5, +3 = 6. As pontuações convertidas são totalizadas separadamente para CG (GC na 

MABS original) e F (E na MABS original), respectivamente. 

As medidas na MABS relativas à confiança para cuidar do bebé permitem uma 

verificação rápida neste domínio. 
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II.3 Procedimentos

A realização desta investigação compreendeu a elaboração de um projecto de 

investigação, o qual foi entregue no Conselho de Administração da Maternidade Dr. 

Alfredo da Costa e na Comissão de Ética para a Saúde da Maternidade Dr. Alfredo da 

Costa, com o intuito de adquirir autorização para a recolha de amostras nessa instituição 

de saúde. Após a recepção de autorização, a recolha de dados na Maternidade Dr. 

Alfredo da Costa decorreu entre 3 de Agosto até 4 de Setembro de 2008. A abordagem 

das puérperas foi feita em todas as Enfermarias destinadas ao puerpério, sendo-lhes 

deixados os questionários e Folha de Informação depois da apresentação da 

investigadora e objectivos do estudo. A entrega da Folha de Informação foi 

acompanhada pelo Consentimento Informado no qual constam as assinaturas das 

participantes e da investigadora. Este documento foi assinado por cada puérpera e pela 

investigadora, e constituiu duas cópias: uma para cada participante e outra para a 

investigadora. A maioria dos questionários foi efectuada pelas próprias puérperas, tendo 

existido algumas puérperas que solicitaram a ajuda da investigadora para os preencher.

Durante todo o espaço de tempo desde a entrega até à recolha dos questionários já 

preenchidos ainda no próprio dia, a investigadora ia-se deslocando por todas as 

Enfermarias para esclarecimento de dúvidas ou auxílio no preenchimento dos 

questionários. A selecção de puérperas para integrarem este estudo foi efectuada 

segundo o tipo de parto e administração (ou não) de anestesia epidural e a sua idade (de 

20 a 39 anos), junto de enfermeiras ou placards onde estavam descritas essas 

informações. É de referir que o tratamento de dados obtidos através da aplicação dos 

questionários já apresentados foi efectuado de forma anónima, salvaguardando a 

confidencialidade das participantes.
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III. RESULTADOS

Para testar a distribuição amostral realizaram-se o Teste de Kolmogorov-

Smirnov e o Teste de Shapiro-Wilk incidindo nas seguintes variáveis: idade da 

puérpera, nível de escolaridade da puérpera, agregado familiar, tempo de gestação, 

idade do companheiro, nível de escolaridade no companheiro, as oito subescalas do 

QESP, a escala completa do QESP e as oito subescalas do MABS. Através dos 

resultados, concluiu-se que as quatro amostras apresentam distribuições normais nestas 

variáveis (ver os Outputs dos Testes da Normalidade no Anexo II).

O Teste de Levene foi efectuado para verificar a homocedasticidade, isto é, para 

verificar a homogeneidade das variâncias entre as amostras 1 e 2 e entre as amostras 3 e 

4 incidindo em todas as variáveis dependentes: as oito subescalas do QESP, a escala 

completa do QESP e as oito subescalas do MABS. Concluiu-se que as variâncias são 

homogéneas, à excepção da subescala 3 do QESP, referente à Experiência negativa

(durante o trabalho de parto e parto) (p=0,002) (ver os Outputs dos Testes da 

Homogeneidade das Variâncias no Anexo III).

Realizou-se o teste T-Student com o objectivo de verificar se as médias das 

amostras são iguais ou diferentes entre as amostras 1 e 2 e entre as amostras 3 e 4, 

incidindo nas seguintes variáveis: idade da puérpera, nível de escolaridade da puérpera, 

agregado familiar, tempo de gestação, idade do companheiro da puérpera e nível de 

escolaridade do companheiro da puérpera. Verificou-se um valor significativo para 

idade da puérpera (p=0,007) na estatística de teste entre as amostras 1 e 2, constituindo 

uma diferença de uma média de cerca de 3 anos de idade entre as puérperas da amostra 

1 (Média=28,07) e as puérperas da amostra 2 (Média=31,30), ou seja, as mulheres da 

amostra 2 são, em média, cerca de três anos mais velhas do que as mulheres da amostra 

1 (ver os Outputs dos Testes t-Student no Anexo IV).

As subescalas do QESP foram sujeitas ao estudo da Consistência Interna (ver os 

Outputs da Análise de Consistência Interna no Anexo V).

Subescala 1- Condições e cuidados prestados. Esta escala é constituída por 14 itens (7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 86, 87, 88, 89, 90, 91), possuindo a seguinte consistência interna – Alpha 

Cronbach=0,853;
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Subescala 2- Experiência positiva. Esta escala é constituída por 22 itens (1, 2, 4, 5, 24, 25, 27, 

28, 39, 40, 41, 45, 46, 57, 58, 59, 80, 81, 82, 83, 84, 85), possuindo a seguinte consistência interna –

Alpha Cronbach=0,910;

Subescala 3- Experiência negativa. Esta escala é originalmente constituída por 12 itens (42, 43, 

48, 49, 60, 61, 92, 93, 97, 98, 99 e 100). Após a retirada dos itens 92 e 93, tem-se a seguinte consistência 

interna – Alpha Cronbach=0,857;

Subescala 4- Relaxamento. Esta escala é constituída por 6 itens (18, 19, 20, 21, 22 e 23), 

apresentando a seguinte consistência interna – Alpha Cronbach=0,816;

Subescala 5- Suporte. Esta escala é constituída por 3 itens (36, 37 e 38), apresentando a 

seguinte consistência interna – Alpha Cronbach=0,914; 

Subescala 6- Suporte do companheiro. Esta escala é constituída por 8 itens (30, 31, 32, 33, 34, 

35, 64, 65) apresentando a seguinte consistência interna – Alpha Cronbach=0,880;

Subescala 7- Preocupações. Esta escala é constituída por 14 itens (51, 52, 53, 54, 55, 56, 69, 72, 

73, 74, 75, 76, 77, 79) apresentando a seguinte consistência interna – Alpha Cronbach=0,881; 

Subescala 8- Pós-parto. Esta escala é originalmente constituída por 25 itens (3, 6, 15, 16, 17, 

26, 29, 44, 47, 50, 62, 63, 66, 67, 68, 70, 71, 78, 94, 95, 96, 101, 102, 103, 104). Após a retirada dos itens

3, 6, 26, 29, 66, 68, 94, 95 e 96, tem-se a seguinte consistência interna – Alpha Cronbach=0,812.

A escala total QESP é originalmente constituída por todos os itens que integram as oito 

subescalas já referidas. Depois de se retirarem os itens 1, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 27, 28, 39, 40, 41, 45, 46, 80, 81, 82, 83, 84, 99, 100, 101, 102, 103 e 104, tem-se a seguinte 

consistência interna – Alpha Cronbach=0,856.

     

As subescalas do MABS também foram sujeitas ao estudo da Consistência 

Interna (ver os Outputs da Análise de Consistência Interna no Anexo V).

Subescala 1 – UI: Instabilidade – Irregularidade. Esta escala é constituída por 15 itens (2, 4, 5, 

8, 11, 14, 17, 18, 21, 25, 26, 29, 31, 34, 35) apresentando a seguinte consistência interna – Alpha 

Cronbach=0,834;

Subescala 2 – IDF: Irritável durante a alimentação. Esta escala é constituída por 8 itens (45, 

47, 48, 52, 53, 57®, 60, 63), apresentando a seguinte consistência interna – Alpha Cronbach=0,801;

Subescala 3 – A: Estado de alerta – Reactividade. Esta escala é originalmente constituída por 8 

itens (1, 7, 12, 15, 20 ®, 24, 28, 32). Após a retirada dos itens 20 e 28, tem-se a seguinte consistência 

interna – Alpha Cronbach=0,763;

Subescala 4 – ADF: Estado de alerta durante a alimentação. Esta escala é constituída por 5 

itens (44, 50 ®, 54, 56®, 62), apresentando a seguinte consistência interna – Alpha Cronbach=0,529;
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Subescala 5 – E: Facilidade. Esta escala é constituída por 3 itens (37, 38, 40), apresentando a 

seguinte consistência interna – Alpha Cronbach=0,674;

Subescala 6 – LCC: Falta de confiança nos cuidados a prestar ao bebé. Esta escala é 

constituída por 13 itens (3, 6®, 9, 10, 13, 16, 19 ®, 22, 23, 27, 30, 33®, 36®), apresentando a seguinte 

consistência interna – Alpha Cronbach=0,820;

Subescala 7 – LCF: Falta de confiança para alimentar o bebé. Esta escala é originalmente 

constituída por 8 itens (46, 49, 51®, 55, 58, 59, 61, 64). Após a retirada dos itens 51, 55, 58, 59 e 64, tem-

se a seguinte consistência interna – Alpha Cronbach=0,799;

Subescala 8 – GC: Confiança global. Esta escala é constituída por 3 itens (41, 42, 43), 

apresentando a seguinte consistência interna – Alpha Cronbach=0,489.

De seguida, apresenta-se a tabela com os valores das médias e dos desvios-

padrão relativos às variáveis da experiência e satisfação com o parto para as mulheres 

das quatro amostras.

Tabela 1: Médias e desvios-padrão relativos às variáveis da experiência e satisfação com o parto (*) para 

as mulheres das quatro amostras (**)

Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4
Média Desvio- Média Desvio- Média Desvio- Média Desvio-

subQESP1 42,20 5,869 40,63 6,840 44,10 5,880 43,37 5,372
subQESP2 56,43 12,028 55,87 11,560 48,30 9,858 55,93 10,399
subQESP3 42,40 11,587 48,10 7,443 48,47 9,213 25,03 10,057
subQESP4 14,97 4,081 12,80 4,859 12,57 3,683 12,37 3,718
subQESP5 7,43 3,739 9,03 3,518 8,07 3,723 7,50 3,350
subQESP6 26,00 6,607 25,63 6,526 23,77 5,703 22,07 6,787
subQESP7 31,77 8,605 32,67 8,880 33,37 8,884 30,70 7,067
subQESP8 34,13 10,428 35,40 9,999 41,50 9,857 42,70 9,289
QESPtotal 155,00 18,476 158,10 13,611 161,90 20,159 141,57 20,724

(*) subQESP1 - Condições e cuidados prestados; subQESP2 – Experiência positiva; subQESP3 – Experiência 

negativa; subQESP4 – Relaxamento; subQESP5 – Suporte; subQESP6 – Suporte do companheiro; subQESP7 –

Preocupações; subQESP8 – Pós-parto; QESPtotal – Experiência e satisfação com o parto.

(**) Amostra 1= Mulheres com parto eutócico e anestesia epidural; Amostra 2= Mulheres com parto eutócico sem 

anestesia epidural; Amostra 3= Mulheres com parto distócico por via instrumental (fórceps ou ventosa) e anestesia 

epidural; Amostra 4= Mulheres com parto distócico por cesariana e anestesia epidural.
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De seguida, apresenta-se a tabela com os valores das médias e dos desvios-

padrão relativos às variáveis da confiança da mãe nos cuidados a prestar ao seu bebé 

para as mulheres das quatro amostras.

Tabela 2: Médias e desvios-padrão relativos às variáveis da confiança da mãe nos cuidados a prestar ao 

seu bebé (*) para as mulheres das quatro amostras (**)

Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4
Média Desvio- Média Desvio- Média Desvio- Média Desvio-

subMABS1UI 26,50 11,054 27,73 12,094 29,03 12,724 26,37 13,166
subMABS2IDF 10,50 7,441 8,90 5,845 12,33 7,279 12,30 7,905
subMABS3A 20,50 6,340 21,73 6,142 20,13 4,377 19,77 5,752
subMABS4ADF 10,50 4,666 11,13 4,539 9,60 3,784 11,20 3,388
subMABS5E 13,27 3,823 14,27 4,160 13,77 4,446 12,80 5,142
subMABS6LCC 22,10 12,994 18,20 10,125 21,23 9,522 17,47 11,045
subMABS7LCF 3,17 4,243 2,60 3,307 3,87 3,256 4,20 3,845
subMABS8CG 7,40 1,812 7,50 1,697 7,83 2,052 6,73 1,760

(*) subMABS1UI - Instabilidade – Irregularidade (do bebé); subMABS2IDF - Irritável durante a alimentação (o 

bebé); subMABS3A - Estado de alerta – Reactividade (do bebé); subMABS4ADF - Estado de alerta (do bebé) 

durante a alimentação; subMABS5E – Facilidade (em cuidar do bebé); subMABS6LCC - Falta de confiança (da mãe) 

nos cuidados a prestar ao bebé; subMABS7LCF - Falta de confiança (da mãe) para alimentar o bebé; subMABS8CG 

– Confiança global (da mãe).

(**) Amostra 1= Mulheres com parto eutócico e anestesia epidural; Amostra 2= Mulheres com parto eutócico sem 

anestesia epidural; Amostra 3= Mulheres com parto distócico por via instrumental (fórceps ou ventosa) e anestesia 

epidural; Amostra 4= Mulheres com parto distócico por cesariana e anestesia epidural.

Testagem de H1

Para se analisar a influência da variável independente deste estudo (tipo de 

parto-anestesia) nas variáveis dependentes (avaliação da experiência e satisfação da 

mulher com o parto), procedeu-se à realização do teste estatístico MANCOVA no caso 

das amostras 1 e 2, de modo a eliminar o efeito da covariável idade da puérpera nas 

variáveis dependentes. Através dos testes multivariados, pôde verificar-se que não 

existem valores significativos para a influência da idade da puérpera na avaliação da 

experiência e satisfação da mulher com o parto (F=0,921; p=0,515). Quanto ao efeito da 

variável independente (tipo de parto-anestesia) no conjunto das variáveis dependentes, é 

de considerar que existem valores significativos (F=2,455; p=0,021).

Na tabela 3, apresentam-se os valores do teste do efeito da variável independente

(tipo de parto-anestesia) nas variáveis dependentes (avaliação da experiência e 

satisfação da mulher com o parto).
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Tabela 3: Testes do efeito do tipo de parto-anestesia na avaliação da experiência e satisfação da mulher 

com o parto (*) entre as mulheres das amostras 1 e 2 (**) realizados no âmbito de uma MANCOVA.

Variável dependente Df F P

subQESP1 1 1,744 0,192

subQESP2 1 0,377 0,542

subQESP3 1 7,399 0,009

subQESP4 1 4,529 0,038

subQESP5 1 1,856 0,178

subQESP6 1 0,053 0,819

subQESP7 1 0,546 0,463

subQESP8 1 0,128 0,722

QESPtotal 1 0,499 0,483

(*) subQESP1 - Condições e cuidados prestados; subQESP2 – Experiência positiva; subQESP3 – Experiência 

negativa; subQESP4 – Relaxamento; subQESP5 – Suporte; subQESP6 – Suporte do companheiro; subQESP7 –

Preocupações; subQESP8 – Pós-parto; QESPtotal – Experiência e satisfação com o parto

(**) Amostra 1= Mulheres com parto eutócico e anestesia epidural; Amostra 2= Mulheres com parto eutócico sem 

anestesia epidural

Nesta tabela, apenas se verificam valores significativos para a influência do tipo 

de parto-anestesia na Experiência negativa e no Relaxamento; portanto H1 apenas se 

confirma parcialmente.

Testagem de H2

Para se analisar a influência da variável independente deste estudo (tipo de 

parto-anestesia) nas variáveis dependentes (confiança nos cuidados a prestar ao bebé), 

procedeu-se à realização do teste estatístico MANCOVA no caso das amostras 1 e 2, de 

modo a eliminar o efeito da covariável idade da puérpera nas variáveis dependentes. 

Através dos testes multivariados, pôde verificar-se que não existem valores 

significativos para a influência da idade da puérpera na sua confiança em relação aos 

cuidados a prestar ao bebé (F=0,464; p=0,875). Quanto ao efeito da variável 

independente (tipo de parto-anestesia) no conjunto das variáveis dependentes, é de 

considerar que também não existem valores significativos (F=0,687; p=0,701).

Na tabela 4, apresentam-se os valores do teste do efeito da variável independente

(tipo de parto-anestesia) nas variáveis dependentes (confiança da mãe para cuidar do 

bebé).
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Tabela 4: Testes do efeito do tipo de parto-anestesia na confiança nos cuidados a prestar ao bebé (*) entre 

as mulheres das amostras 1 e 2 (**) realizados no âmbito de uma MANCOVA.

Variável dependente Df F P

subMABS1UI 1 0,139 0,710

subMABS2IDF 1 0,511 0,478

subMABS3A 1 1,019 0,317

subMABS4ADF 1 0,608 0,439

subMABS5E 1 0,582 0,448

subMABS6LCC 1 1,583 0,213

subMABS7LCF 1 0,268 0,607

subMABS8CG 1 0,265 0,609

(*) subMABS1UI - Instabilidade – Irregularidade (do bebé); subMABS2IDF - Irritável durante a alimentação (o 

bebé); subMABS3A - Estado de alerta – Reactividade (do bebé); subMABS4ADF - Estado de alerta (do bebé) 

durante a alimentação; subMABS5E – Facilidade (em cuidar do bebé); subMABS6LCC - Falta de confiança (da mãe) 

nos cuidados a prestar ao bebé; subMABS7LCF - Falta de confiança (da mãe) para alimentar o bebé; subMABS8CG 

– Confiança global (da mãe).                              

(**) Amostra 1= Mulheres com parto eutócico e anestesia epidural; Amostra 2= Mulheres com parto eutócico sem 

anestesia epidural.

Não se encontram valores significativos para o efeito da variável independente 

(tipo de parto-anestesia) nas variáveis dependentes. Deste modo, não se confirma a H2.

Testagem de H3

Para se analisar a influência da variável independente deste estudo (tipo de 

parto-anestesia) nas variáveis dependentes (avaliação da experiência e satisfação da 

mulher com o parto), procedeu-se à realização do teste estatístico MANOVA no caso 

das amostras 3 e 4. Através dos testes multivariados, pôde verificar-se que existem 

valores significativos para a influência do tipo de parto-anestesia no conjunto das 

variáveis dependentes (F=12,233; p=0,000).

Na tabela 5, apresentam-se os valores do teste do efeito da variável independente

(tipo de parto-anestesia) nas variáveis dependentes (avaliação da experiência e 

satisfação da mulher com o parto).



25

Tabela 5: Testes do efeito do tipo de parto-anestesia na avaliação da experiência e satisfação da mulher

com o parto (*) entre as mulheres das amostras 3 e 4 (**) realizados no âmbito de uma MANOVA.

Variável dependente Df F P

subQESP1 1 0,254 0,616

subQESP2 1 8,514 0,005

subQESP3 1 88,561 0,000

subQESP4 1 0,044 0,835

subQESP5 1 0,384 0,538

subQESP6 1 1,103 0,298

subQESP7 1 1,655 0,203

subQESP8 1 0,235 0,629

QESPtotal 1 14,839 0,000

(*) subQESP1 - Condições e cuidados prestados; subQESP2 – Experiência positiva; subQESP3 – Experiência 

negativa; subQESP4 – Relaxamento; subQESP5 – Suporte; subQESP6 – Suporte do companheiro; subQESP7 –

Preocupações; subQESP8 – Pós-parto; QESPtotal – Experiência e satisfação com o parto.

(**) Amostra 3= Mulheres com parto distócico por via instrumental (fórceps ou ventosa) e anestesia epidural; 

Amostra 4= Mulheres com parto distócico por cesariana e anestesia epidural.

Nesta tabela, encontram-se valores significativos para a influência do tipo de 

parto-anestesia na Experiência positiva, Experiência negativa, Experiência e satisfação 

com o parto. Não só não se confirma H3, como ainda se verificou o oposto do que se 

esperava, pois as mulheres da amostra 3 apresentam uma média de 161,90 pontos na 

escala referente à Experiência e satisfação com o parto, enquanto as mulheres da 

amostra 4 apresentam uma média de 141,57 pontos na mesma escala.

Testagem de H4

Para se analisar a influência da variável independente deste estudo (tipo de 

parto-anestesia) nas variáveis dependentes (confiança nos cuidados a prestar ao bebé), 

procedeu-se à realização do teste estatístico MANOVA no caso das amostras 3 e 4. 

Através dos testes multivariados, pôde verificar-se que existem valores significativos 

para a influência do tipo de parto-anestesia na confiança aos cuidados a prestar ao bebé

(F=1,274; p=0,278).

Na tabela 6, apresentam-se os valores do teste do efeito da variável independente 

nas variáveis dependentes (confiança da mãe para cuidar do bebé).
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Tabela 6: Testes do efeito do tipo de parto-anestesia na confiança com os cuidados a prestar ao bebé (*)

entre as mulheres das amostras 3 e 4 (**) realizados no âmbito de uma MANOVA.

Variável dependente Df F P

subMABS1UI 1 0,636 0,428

subMABS2IDF 1 0,000 0,987

subMABS3A 1 0,077 0,782

subMABS4ADF 1 2,978 0,090

subMABS5E 1 0,607 0,439

subMABS6LCC 1 2,002 0,162

subMABS7LCF 1 0,131 0,718

subMABS8CG 1 4,965 0,030

(*) subMABS1UI - Instabilidade – Irregularidade (do bebé); subMABS2IDF - Irritável durante a alimentação (o 

bebé); subMABS3A - Estado de alerta – Reactividade (do bebé); subMABS4ADF - Estado de alerta (do bebé) 

durante a alimentação; subMABS5E – Facilidade (em cuidar do bebé); subMABS6LCC - Falta de confiança (da mãe) 

nos cuidados a prestar ao bebé; subMABS7LCF - Falta de confiança (da mãe) para alimentar o bebé; subMABS8CG 

– Confiança global (da mãe).

(**) Amostra 3= Mulheres com parto distócico por via instrumental (fórceps ou ventosa) e anestesia epidural; 

Amostra 4= Mulheres com parto distócico por cesariana e anestesia epidura.l

Nesta tabela, encontram-se valores significativos para a influência do tipo de 

parto-anestesia na Confiança global da mãe para cuidar do bebé. Não só não se 

confirma H3, como ainda se verificou o oposto do que se esperava, pois as mulheres da 

amostra 3 apresentam uma média de 7,83 pontos nesta subescala, enquanto as mulheres 

da amostra 4 apresentam uma média de 6,73 pontos na mesma subescala.

Testagem de H5

Na tabela 7, apresentam-se os Coeficientes de Correlação de Pearson. Na 

primeira coluna (posição vertical) encontram-se as variáveis dependentes relativas à 

avaliação da experiência e satisfação da mulher com o parto e na primeira linha (posição 

horizontal) encontram-se as variáveis relativas à confiança da mãe para cuidar do bebé.

As correlações significativas existentes são marcadas por um ou dois asteriscos, 

consoante o nível de significância.
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Tabela7: Coeficientes de correlação de Pearson entre as variáveis da experiência e satisfação com o parto 

e as variáveis da confiança das mães nos cuidados a prestar ao bebé

subMABS1

UI 

subMABS2

IDF 

subMABS3

A

subMABS4

ADF 

subMABS5

E 

subMABS6

LCC

subMABS7

LCF

subMABS8

GC

subQESP1 r -0,047 0,087 0,114 -0,028 0,096 -0,142 -0,200* 0,007

P 0,608 0,344 0,215 0,758 0,298 0,121 0,029 0,938

N 120 120 120 120 120 120 120 120

subQESP2 r -0,068 -0,182* 0,192* 0,137 0,210* -0,092 -0,139 -0,124

P 0,461 0,046 0,036 0,137 0,021 0,315 0,130 0,177

N 120 120 120 120 120 120 120 120

subQESP3 r 0,111 0,013 0,059 -0,074 -0,011 0,139 -0,027 0,344**

P 0,226 0,890 0,522 0,424 0,903 0,130 0,772 0,000

N 120 120 120 120 120 120 120 120

subQESP4 r 0,114 0,058 0,242** -0,037 0,065 0,144 -0,025 -0,152

P 0,213 0,527 0,008 0,690 0,483 0,116 0,788 0,098

N 120 120 120 120 120 120 120 120

subQESP5 r 0,107 -0,024 0,287** 0,209* -0,048 -0,011 -0,099 -0,084

P 0,244 0,795 0,001 0,022 0,602 0,904 0,282 0,365

N 120 120 120 120 120 120 120 120

subQESP6 r 0,132 -0,050 0,158 0,192* 0,007 -0,014 -0,132 0,071

P 0,150 0,590 0,086 0,035 0,940 0,879 0,151 0,443

N 120 120 120 120 120 120 120 120

subQESP7 r 0,272** 0,212* 0,047 0,008 -0,195* 0,388** 0,247** 0,282**

P 0,003 0,020 0,606 0,933 0,033 0,000 0,006 0,002

N 120 120 120 120 120 120 120 120

subQESP8 r 0,213* 0,208* -0,154 -0,017 -0,137 0,273** 0,214* 0,296**

P 0,019 0,023 0,092 0,857 0,136 0,003 0,019 0,001

N 120 120 120 120 120 120 120 120

QESPtotal r 0,272** 0,141 0,202* 0,045 -0,085 0,263** 0,018 0,402**

P 0,003 0,125 0,027 0,624 0,353 0,004 0,844 0,000

N 120 120 120 120 120 120 120 120

* A correlação é significativa ao nível de significância 0.05

**A correlação é significativa ao nível de significância 0.01

Nesta tabela, verifica-se uma correlação positiva entre a avaliação da 

experiência e satisfação da mulher com o parto (QESPtotal) e a confiança global da 

mãe para cuidar do seu bebé (subMABS8 GC), pelo que se confirma H5. Além disso, 

é interessante referir que se encontraram outras correlações positivas: entre a

Experiência positiva (subQESP2) e Estado de alerta – Reactividade (subMABS3A) 

e entre a Experiência positiva (subQESP2) e Facilidade (subMABS5E); entre a

Experiência negativa (subQESP3) e Confiança global (subMABS8GC); entre o 

Relaxamento (subQESP4) e Estado de alerta – Reactividade (subMABS3A); entre o 
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Suporte de pessoas significativas (subQESP5) e Estado de alerta – Reactividade

(subMABS3A) e entre Suporte de pessoas significativas (subQESP5) e Estado de 

alerta durante a alimentação (subMABS4ADF); entre o Suporte do companheiro

(subQESP6) e Estado de alerta durante a alimentação (subMABS4ADF); entre as

Preocupações (subQESP7) e Instabilidade – Irregularidade (subMABS1U), entre as

Preocupações (subQESP7) e Irritável durante a alimentação (subMABS2IDF), 

entre as Preocupações (subQESP7) e Falta de confiança nos cuidados a prestar ao 

bebé (subMABS6LCC), entre as Preocupações (subQESP7) e Falta de confiança 

para alimentar o bebé (subMABS7LCF) e entre as Preocupações (subQESP7) e 

Confiança global (subMABS8GC); entre o Pós-parto (subQESP8) e Instabilidade –

Irregularidade (subMABS1U), entre o Pós-parto (subQESP8) e Irritável durante a 

alimentação (subMABS2IDF), entre o Pós-parto (subQESP8) e Falta de confiança 

nos cuidados a prestar ao bebé (subMABS6LCC), entre o Pós-parto (subQESP8) e 

Falta de confiança para alimentar o bebé (subMABS7LCF) e entre o Pós-parto

(subQESP8) e Confiança global (subMABS8GC); entre a Avaliação da experiência e 

satisfação da mulher com o parto (QESPtotal) e Instabilidade – Irregularidade

(subMABS1U), entre a Avaliação da experiência e satisfação da mulher com o 

parto (QESPtotal) e Estado de alerta – Reactividade (subMABS3A), entre a 

Avaliação da experiência e satisfação da mulher com o parto (QESPtotal) e Falta 

de confiança nos cuidados a prestar ao bebé (subMABS6LCC). Também se 

encontraram algumas correlações negativas: entre as Condições e cuidados prestados 

(QESPtotal) e (subQESP1) e Falta de confiança para alimentar o bebé 

(subMABS7LCF); entre a Experiência positiva (subQESP2) e Irritável durante a 

alimentação (subMABS2IDF); e entre as Preocupações (subQESP7) e Facilidade 

(subMABS5E).



29

IV. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

No teste MANCOVA realizado relativamente às amostras 1 e 2, verificaram-se 

valores significativos para as subescalas do QESP relativas à Experiência negativa 

(p=0,009) e ao Relaxamento (p=0,038).

As mulheres da amostra 1 (parto eutócico e anestesia epidural) apresentam uma 

média de 42,40 pontos na subescala referente à Experiência negativa, enquanto as 

mulheres da amostra 2 (parto eutócico sem anestesia epidural) apresentam uma média 

48,10 pontos na mesma subescala; e apresentam uma média de 14,97 pontos na 

subescala referente ao Relaxamento, enquanto as mulheres da amostra 2 (parto eutócico

sem anestesia epidural) apresentam uma média de 12,80 pontos na mesma subescala

(ver Tabela 1 nos Resultados). Desse modo, confirma-se parcialmente H1 no que diz 

respeito à Experiência negativa e à experiência de Relaxamento durante o trabalho de 

parto e parto, concluindo-se que as mulheres com parto eutócico e anestesia epidural 

usaram mais métodos de relaxamento, e o alcance deste permitiu a estas mulheres uma 

avaliação mais positiva do trabalho de parto e parto do que as mulheres com parto 

eutócico sem anestesia epidural e também, no que diz respeito à Experiência negativa

referente ao medo, mal-estar e dor durante o trabalho de parto e parto, as mulheres com 

parto eutócico e anestesia epidural avaliam o seu trabalho de parto e parto como mais 

positivos do que as mulheres com parto eutócico sem anestesia epidural. Em relação ao 

resto das subescalas referentes às Condições e cuidados prestados, à Experiência 

positiva, ao Suporte (apoio prestado por pessoas significativas), ao Suporte do 

companheiro, às Preocupações e ao Pós-Parto, não é possível verificar uma conclusão 

em relação à H1.

Estes resultados não estão de acordo com o estudo de Kannan et al. (2001, cit. 

por Costa, 2004), onde estes autores concluíram que as mulheres com parto eutócico e 

anestesia epidural se relatavam mais insatisfeitas com a experiência de parto do que as 

mulheres com parto eutócico e sem anestesia epidural. No entanto, estes resultados vão 

de encontro à investigação de Costa et al. (2003b), no que diz respeito à experiência de 

parto eutócico da mulher como mais positiva, de uma forma significativa, quando 

decorre com anestesia epidural, e relativamente ao relaxamento, sendo que as mulheres 

com parto eutócico com anestesia epidural são mais capazes de relaxar, tal como se 
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verificou no estudo presente; e também condizem com o que Buckley (1998, cit. por 

Costa et al., 2003b) revelou relativamente à experiência de parto eutócico com anestesia 

epidural, tendo verificado que muitas mulheres consideram-na uma boa experiência

devido ao facto do alívio da dor permitir um maior relaxamento, o que contribui de 

modo positivo para a experiência de parto.

Quanto a H2, não existem valores significativos que nos permitam afirmar a sua

confirmação, pelo que se pode considerar que tanto as mulheres com parto eutócico e 

anestesia epidural como as mulheres com parto eutócico sem anestesia epidural se 

sentem igualmente confiantes para cuidarem dos seus bebés.  

No teste MANOVA efectuado relativamente às amostras 3 e 4, verificaram-se 

valores significativos para as subescalas do QESP relativas à Experiência positiva 

(p=0,005), à Experiência negativa (p=0,000), para a escala total do QESP - Experiência 

e satisfação com o parto (p=0,000) e para a subescala do MABS referente à Confiança 

global da mãe para cuidar do bebé (p=0,030).

As mulheres da amostra 3 (parto distócico por via instrumental (fórceps ou

ventosa) e anestesia epidural) apresentam uma média de 48,30 pontos na subescala 

referente à Experiência positiva, enquanto as mulheres da amostra 4 (parto distócico 

por cesariana e anestesia epidural) apresentam uma média de 55,93 pontos na mesma 

subescala; e apresentam uma média de 48,47 pontos na subescala relativa à Experiência 

negativa, enquanto as mulheres da amostra 4 (parto distócico por cesariana e anestesia

epidural) apresentam uma média de 25,03 pontos na mesma subescala (ver Tabela 1

nos Resultados). Através destes resultados, confirma-se parcialmente H3 relativamente 

à Experiência positiva, no que diz respeito à confirmação de expectativas, auto-controlo, 

auto-confiança, conhecimento, prazer e satisfação com a experiência de parto; e à 

Experiência negativa referente ao medo, mal-estar e dor durante o trabalho de parto e 

parto, concluindo-se que as mulheres com parto distócico por cesariana e anestesia 

epidural avaliam o seu trabalho de parto e parto como mais positivos do que as 

mulheres com parto distócico por via instrumental (fórceps e ventosa) e anestesia 

epidural.

No entanto, as mulheres da amostra 3 (parto distócico por via instrumental 

(fórceps ou ventosa) e anestesia epidural) apresentam uma média de 161,90 pontos na 

escala referente à Experiência e satisfação com o parto, enquanto as mulheres da 



31

amostra 4 (parto distócico por cesariana e anestesia epidural) apresentam uma média

de 141,57 pontos na mesma escala (ver Tabela 1 nos Resultados). Desse modo, é de 

verificar que a Avaliação da experiência e satisfação da mulher com o parto, 

considerando o nível de satisfação e qualidade da experiência da mulher durante o 

trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, nomeadamente os aspectos relativos à 

confirmação de expectativas prévias; às condições e cuidados proporcionados pela 

instituição de saúde; ao tempo que demorou cada uma das fases do parto e ao tempo que 

decorreu desde o nascimento até poder tocar e pegar no bebé; ao uso de métodos de 

respiração e relaxamento; ao sentimento de controlo e nível de auto-confiança; ao 

suporte proporcionado por familiares, amigos, profissionais de saúde e especificamente 

o companheiro; às emoções, medos, mal-estar e dificuldades no trabalho de parto, parto 

e pós-parto; às preocupações com a própria e com o bebé e à dimensão da dor 

experienciada é de maior grau na amostra 3 do que na amostra 4, concluindo-se que as 

mulheres com parto distócico por via instrumental (fórceps ou ventosa) e anestesia 

epidural avaliam o seu trabalho de parto e o seu parto como mais positivo globalmente e 

sentem-se mais satisfeitas com a experiência de parto do que as mulheres com parto 

distócico por cesariana e anestesia epidural. A Avaliação da experiência e satisfação da 

mulher com o parto engloba oito subescalas, e apenas duas delas apresentam valores 

significativos. Assim, apesar da análise dos resultados referentes às subescalas 

respeitantes à Experiência positiva e Experiência negativa levar a confirmar 

parcialmente H3, esta não será confirmada em relação à escala total respeitante à 

Experiência e satisfação com o parto. 

A análise destes resultados não só leva à anulação da H3, como se ainda verifica

o inverso do que se esperava. Este facto leva à sua discussão, no sentido de tentar 

explicar estes resultados. Apesar de se verificar que as mulheres com parto distócico por 

via instrumental (fórceps ou ventosa) e anestesia epidural apresentam um maior nível de 

percepção negativa do trabalho de parto e parto, parece que, globalmente, considerando 

outros aspectos inerentes ao trabalho de parto, parto e pós-parto, como as condições 

físicas e humanas da Maternidade, o relaxamento, o suporte social (prestado pelos 

companheiros e/ou pessoas significativas) e as preocupações, estas mulheres apresentam 

um maior grau de avaliação da sua experiência de parto e sentem-se mais satisfeitas 

com o mesmo, comparativamente às mulheres que tiveram um parto distócico por 
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cesariana e anestesia epidural. Uma conjectura que se pode levantar para tentar explicar

este resultado pode ser relacionada com o facto das mulheres parto distócico por via 

instrumental (fórceps ou ventosa) terem sido mais solicitadas para colaborarem com a 

equipa médica no momento do parto e, por conseguinte, sentirem-se mais úteis, o que 

pode ter contribuído, de alguma forma, para se sentirem mais satisfeitas com a sua 

experiência de parto, apesar de toda a experiência negativa que experimentaram como 

maior grau de mal-estar durante o parto e maior recordação do parto como muito 

doloroso (podem ser atribuídos ao uso de instrumentos para a realização do parto, como 

os fórceps ou ventosa, o que não acontece nos partos distócicos por cesariana). E ainda 

neste sentido, pode-se levantar outra conjectura como explicação da melhor avaliação 

do parto e satisfação com este: a ocorrência de parto com recurso a meios instrumentais 

(fórceps ou ventosa) pode ser uma experiência com mais dores e mal-estar, o que pode

levar ao facto dos seus companheiros se preocuparem mais com as puérperas e, por 

conseguinte, estas mulheres sentirem-se mais apoiadas pelos seus companheiros, o que 

as leva a sentirem-se mais satisfeitas globalmente com a sua experiência de parto.

Relativamente ao apoio do companheiro, é de referir ainda outra suposição: algumas 

cesarianas são marcadas previamente, com data e horas estipuladas para a sua 

realização, de modo que poderá haver pouco espaço para o apoio do companheiro 

durante o trabalho de parto e parto, e assim a experiência de parto poderá não ser tão 

satisfatória se tivermos em conta a utilidade de apoio por parte do companheiro. Assim, 

esse facto poderá constituir uma explicação para a melhor avaliação da experiência e

satisfação com o parto por parte das mulheres que experimentaram parto distócico por 

via instrumental (fórceps ou ventosa) e anestesia epidural comparativamente às 

mulheres com parto distócico por cesariana e anestesia epidural.

Fazendo uma referência a estudos efectuados relativamente a este assunto, 

verificou-se que tanto Costa (2004) como Morgan et al. (1982, cit. por Costa, 2004)

constataram, à semelhança do presente estudo, que as mulheres com parto distócico por 

via instrumental experienciam-no mais negativamente do que as mulheres com parto 

distócico por cesariana. No entanto, ainda na investigação de Costa (2004), verificou-se

também que as mulheres com parto distócico por cesariana experienciam menor 

capacidade de relaxamento, menor apoio por parte do companheiro e pior pós-parto, em 

comparação com as mulheres com parto distócico por via instrumental. No presente 



33

estudo não se revelaram valores significativos para esses factores, no entanto, quando se 

recorre à Tabela 3, constata-se também menor capacidade de relaxamento e menor 

apoio do companheiro para as mulheres com parto distócico por cesariana, em relação 

às mulheres com parto distócico por via instrumental.

Relativamente ao resultado na subescala da MABS referente à Confiança global 

da mãe para cuidar do bebé, as mulheres da amostra 3 (parto distócico por via 

instrumental (fórceps ou ventosa) e anestesia epidural) apresentam uma média de 7,83 

pontos nesta subescala, enquanto as mulheres da amostra 4 (parto distócico por 

cesariana e anestesia epidural) apresentam uma média de 6,73 pontos na mesma 

subescala (ver Tabela 2 nos Resultados). Desse modo, conclui-se que as mulheres com 

parto distócico por via instrumental (fórceps ou ventosa) e anestesia epidural 

apresentam maior grau de confiança global para cuidar do seu bebé do que as mulheres 

com parto distócico por cesariana e anestesia epidural, pelo que a H4 é anulada. À 

semelhança do que aconteceu em H3, a hipótese não só é anulada como também se 

verifica o oposto do que se esperava. Dado que a experiência de parto poderá 

influenciar a confiança da mãe para cuidar do seu bebé (o que se procura investigar 

neste presente estudo), talvez seja devido a esse facto que as mulheres com parto 

distócico por via instrumental (fórceps ou ventosa) e anestesia epidural se apresentem 

mais confiantes para cuidar dos seus bebés, relativamente às mulheres com parto 

distócico por cesariana e anestesia epidural. Outra suposição que se pode considerar é a 

baixa consistência interna da subMABS8GC (Alpha Cronbach=0,48), o que poderá 

enviesar os resultados das análises estatísticas, pelo que as interpretações das análises 

referentes a esta subescala terão de serem realizadas com reserva.

No Teste do Coeficiente de Correlação de Pearson, verificaram-se vários valores 

significativos que requerem a sua análise interpretativa.

Existem correlações positivas entre a Experiência positiva (subQESP2) e 

Estado de alerta – Reactividade (subMABS3A) – (r=0,192*; p=0,036) e entre a

Experiência positiva (subQESP2) e Facilidade (subMABS5E) – (r=0,210*; 

p=0,021); desse modo pode-se afirmar que quanto maior for a confirmação de 

expectativas, o auto-controlo, a auto-confiança, o conhecimento, o prazer e a satisfação 

com a experiência de parto por parte da mãe, maior será o estado de alerta-reactividade 

do seu bebé e maior será a facilidade em cuidar do seu bebé.
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Existe uma correlação positiva entre a Experiência negativa (subQESP3) e 

Confiança global (subMABS8GC) – (r=0,344**; p=0,000); desse modo pode-se 

afirmar que quanto maior for o medo, o mal-estar e dor durante o trabalho de parto e 

parto, maior será a confiança global da mãe para cuidar do seu bebé. Este resultado

pode ter sido enviesado pela baixa consistência interna da subMABS8GC.

Existe uma correlação positiva entre o Relaxamento (subQESP4) e Estado de 

alerta – Reactividade (subMABS3A) – (r=0,242**; p=0,008); desse modo pode-se 

afirmar que quanto maior for a experiência de relaxamento por parte da mãe durante o 

trabalho de parto e parto, maior será o estado de alerta-reactividade do seu bebé.

Existem correlações positivas entre o Suporte de pessoas significativas

(subQESP5) e Estado de alerta – Reactividade (subMABS3A) – (r=0,287**; 

p=0,001) e entre Suporte de pessoas significativas (subQESP5) e Estado de alerta 

durante a alimentação (subMABS4ADF) – (r=0,209*; p=0,022); desse modo pode-

se afirmar que quanto maior for o apoio de pessoas significativas durante o trabalho de 

parto, parto e pós-parto, maior será o estado de alerta-reactividade do seu bebé e maior 

será o estado de alerta do bebé durante a alimentação.

Existe uma correlação positiva entre o Suporte do companheiro (subQESP6) e 

Estado de alerta durante a alimentação (subMABS4ADF) – (r=0,192*; p=0,035);

desse modo pode-se afirmar que quanto maior for o apoio do companheiro da mulher 

durante o trabalho de parto, parto e pós-parto, maior será o estado de alerta do bebé 

durante a alimentação.

Existem correlações positivas entre as Preocupações (subQESP7) e 

Instabilidade – Irregularidade (subMABS1U) – (r=0,272**; p=0,003), entre as

Preocupações (subQESP7) e Irritável durante a alimentação (subMABS2IDF) –

(r=0,212*; p=0,020), entre as Preocupações (subQESP7) e Falta de confiança nos 

cuidados a prestar ao bebé (subMABS6LCC) – (r=0,388**; p=0,000), entre as

Preocupações (subQESP7) e Falta de confiança para alimentar o bebé 

(subMABS7LCF) – (r=0,247**; p=0,006) e entre as Preocupações (subQESP7) e 

Confiança global (subMABS8GC) – (r=0,282**; p=0,002); desse modo pode-se 

afirmar que quanto mais elevado o grau de preocupações por parte da mãe com a 

própria e com o seu bebé, maior será a instabilidade-irregularidade do recém-nascido, a 

irritabilidade do recém-nascido durante a sua alimentação, a falta de confiança da mãe 
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para cuidar do seu bebé, a falta de confiança da mãe para alimentar o seu bebé e a 

confiança global da mãe para cuidar do seu bebé. Este último resultado poderá ter sido

enviesado pela baixa consistência interna da subMABS8GC.

Existem correlações positivas entre o Pós-parto (subQESP8) e Instabilidade –

Irregularidade (subMABS1U) – (r=0,213*; p=0,019), entre o Pós-parto (subQESP8) 

e Irritável durante a alimentação (subMABS2IDF) – (r=0,208*; p=0,023), entre o 

Pós-parto (subQESP8) e Falta de confiança nos cuidados a prestar ao bebé

(subMABS6LCC) – (r=0,273**; p=0,003), entre o Pós-parto (subQESP8) e Falta de 

confiança para alimentar o bebé (subMABS7LCF) – (r=0,214*; p=0,019) e entre o 

Pós-parto (subQESP8) e Confiança global (subMABS8GC) – (r=0,296**; p=0,001);

desse modo pode-se afirmar que quanto mais elevada o grau de vivência do pós-parto, 

nomeadamente acontecimentos precoces do puerpério, como o tempo decorrente do 

pós-parto, o tempo que demorou o primeiro contacto com o recém-nascido, a 

quantidade de mal-estar, a dor sentida durante o pós-parto e ainda o impacto desta nos 

cuidados a prestar ao bebé, maior será a instabilidade-irregularidade do recém-nascido, 

a irritabilidade do recém-nascido durante a sua alimentação, a falta de confiança da 

mãe para cuidar do seu bebé, a falta de confiança da mãe para alimentar o seu bebé e a 

confiança global da mãe para cuidar do seu bebé. Este último resultado poderá ter sido 

enviesado pela baixa consistência interna da subMABS8GC.

É de mencionar que as correlações positivas existentes entre várias subescalas do 

QESP e a subescala 8 da MABS referente à Confiança global da mãe para cuidar do 

bebé (já referidas acima) são desconformes em relação ao esperado, o que se poderá 

dever à baixa consistência interna desta ultima subescala (Alpha Cronbach=0,489), 

podendo existir enviesamento dos resultados das análises estatísticas.

Existem correlações positivas entre a Avaliação da experiência e satisfação da 

mulher com o parto (QESPtotal) e Instabilidade – Irregularidade (subMABS1U) –

(r=0,272**; p=0,003), entre a Avaliação da experiência e satisfação da mulher com 

o parto (QESPtotal) e Estado de alerta – Reactividade (subMABS3A) – (r=0,202*; 

p=0,027), entre a Avaliação da experiência e satisfação da mulher com o parto 

(QESPtotal) e Falta de confiança nos cuidados a prestar ao bebé (subMABS6LCC) 

– (r=0,263**; p=0,004) e entre a Avaliação da experiência e satisfação da mulher 

com o parto (QESPtotal) e Confiança global (subMABS8GC); desse modo pode-se 
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afirmar que quanto mais elevada for o grau de satisfação e qualidade da experiência da 

mulher durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, nomeadamente os 

aspectos relativos à confirmação de expectativas prévias; às condições e cuidados 

proporcionados pela instituição de saúde; ao tempo que demorou cada uma das fases do 

parto e ao tempo que decorreu desde o nascimento até poder tocar e pegar no bebé; ao 

uso de métodos de respiração e relaxamento; ao sentimento de controlo e nível de auto-

confiança; ao suporte proporcionado por familiares, amigos, profissionais de saúde e 

especificamente o companheiro; às emoções, medos, mal-estar e dificuldades no 

trabalho de parto, parto e pós-parto; às preocupações com a própria e com o bebé e à 

dimensão da dor experienciada, maior será a instabilidade-irregularidade do recém-

nascido, o estado de alerta-reactividade do bebé, a falta de confiança da mãe para 

cuidar do seu bebé e a confiança global da mãe para cuidar do seu bebé.

É de referir que as correlações positivas entre a Avaliação da experiência e 

satisfação da mulher com o parto e Instabilidade – Irregularidade (do bebé) e entre a 

Avaliação da experiência e satisfação da mulher com o parto e Falta de confiança (da 

mãe) nos cuidados a prestar ao bebé parecem ser desconformes em relação ao esperado. 

Para se tentar explicar estes resultados, recorreu-se a uma análise de frequência de itens 

em cada subescala (ver os Outputs das Frequências de Itens das subescalas 1 e 6 do 

MABS no Anexo VI), tendo-se verificado que parecem existir indícios de que as mães 

consideram os seus bebés como sendo estáveis e regulares, assim como parece que as 

mães se apresentam como confiantes para cuidarem dos seus bebés, de uma forma 

geral. Na subescala 1 do MABS, referente à Instabilidade-Irregularidade (do bebé), 

quanto maior for a pontuação, mais instável e irregular será o bebé. Quando nos 

debruçamos sobre a análise dos itens desta subescala, reparamos que as mães 

responderam, de uma forma global, com pontuações baixas, indicando a estabilidade-

regularidade dos seus bebés. Sendo assim, talvez a correlação positiva entre a 

Avaliação da experiência e satisfação da mulher com o parto e entre esta subescala do 

MABS faça mais sentido, pois seria mais coerente que quanto maior for a Avaliação da 

experiência e satisfação da mulher com o parto, mais estável e regular seja o bebé.

Também o mesmo acontece em relação à subescala 6 do MABS, referente à Falta de 

confiança (da mãe) para cuidar do bebé. Nesta subescala, também a mais elevada 

pontuação diz respeito à falta de confiança por parte da mãe para cuidar do seu bebé, 
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no entanto, analisando as respostas das puérperas verifica-se que as mulheres se 

consideram, de uma forma geral, confiantes para cuidarem dos seus recém-nascidos, 

através das baixas pontuações nas suas respostas. Desse modo, parece também fazer 

mais sentido uma correlação positiva entre a Avaliação da experiência e satisfação da 

mulher com o parto e entre esta subescala do MABS, pois parece mais congruente que 

quanto maior for a Avaliação da experiência e satisfação da mulher com o parto, mais 

confiante a mãe se sinta para cuidar do seu bebé.

Existe uma correlação negativa entre as Condições e cuidados prestados 

(QESPtotal) e (subQESP1) e Falta de confiança para alimentar o bebé 

(subMABS7LCF) – (r=-0,200*; p=0,029); desse modo pode-se afirmar que quanto 

menor a qualidade das condições físicas e humanas proporcionadas pela instituição de 

saúde, maior será a falta de confiança da mãe para alimentar o seu bebé, ou vice-versa.

Existe uma correlação negativa entre as Experiência positiva (subQESP2) e 

Irritável durante a alimentação (subMABS2IDF) – (r=-0182*; p=0,046); desse 

modo pode-se afirmar que quanto menor for a confirmação de expectativas, o auto-

controlo, a auto-confiança, o conhecimento, o prazer e a satisfação com a experiência 

de parto por parte da mãe, maior será a irritabilidade do recém-nascido durante a sua 

alimentação, ou vice-versa.

Existe uma correlação negativa entre as Preocupações (subQESP7) e 

Facilidade (subMABS5E) – (r=-0,195*; p=0,033); desse modo pode-se afirmar que 

quanto menos elevado o grau de preocupações por parte da mãe com a própria e com o 

seu bebé, maior será a facilidade em cuidar do seu bebé.

Através da análise dos resultados, confirma-se H5, pois existe uma correlação 

positiva entre a avaliação da experiência e satisfação da mulher com o parto e a 

confiança global da mãe para cuidar do seu bebé. Este resultado vai de encontro ao 

referido por DiMatteo et al. (1996, cit. por Conde et al., 2007), em que se defende, 

entre outros aspectos, que uma percepção negativa do parto pode influenciar 

negativamente a mãe nos cuidados a prestar ao bebé; assim como também está de 

acordo com o que foi investigado por Marut e Mercer (1979, cit. por Figueiredo et al.,

2002), em que verificaram que quanto maior for a satisfação da mulher com a 

experiência de parto maior é o seu envolvimento emocional positivo com o bebé. 

Através desta correlação positiva entre a Avaliação da experiência e satisfação da 
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mulher com o parto e a Confiança global da mãe para cuidar do bebé no presente 

estudo, verifica-se que, de facto, uma experiência positiva e satisfatória com o parto

influencia de modo positivo a mãe para cuidar do seu bebé.
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V. CONCLUSÃO

A experiência de parto é um momento muito marcante da vida da mulher, e 

envolve variados aspectos físicos, psicológicos, sociais e ainda obstétricos, como o tipo 

de parto e a anestesia (ou não) administrada. O momento expulsivo do bebé inerente ao 

parto marca o início de uma etapa na vida – a da maternidade. Esta envolve o despontar 

de uma nova interacção relacional mãe-bebé onde se incluem os cuidados maternais.

A avaliação e satisfação da experiência de parto pode influenciar a confiança da 

mãe para cuidar do bebé, como se verificou neste presente estudo. Desse modo, para 

uma percepção positiva e satisfatória com o parto será necessário ter em conta variados 

aspectos como as condições físicas da Maternidade; os cuidados prestados pelos 

profissionais de saúde; a experiência positiva no que diz respeito à confirmação de 

expectativas, auto-controlo, auto-confiança, conhecimento e prazer por parte da 

parturiente com a experiência de parto; a experiência negativa respeitante ao medo, 

mal-estar e dor durante o trabalho de parto; o suporte social (companheiro, familiares 

ou outras pessoas significativas); o relaxamento durante o trabalho de parto e parto; as 

preocupações relativas à própria parturiente e ao bebé; e ainda a vivência do pós-parto.

Existem outros factores que poderão também influenciar a experiência de parto, tais 

como a idade, a paridade, o tipo de parto e ainda a utilização de anestesia (ou não).

Neste estudo explorou-se a avaliação da experiência e satisfação da mulher em 

quatro tipos de amostras de puérperas respeitantes ao tipo de parto e utilização ou não 

de anestesia epidural – parto eutócico com anestesia epidural, parto eutócico sem 

anestesia epidural, parto distócico por via instrumental (fórceps ou ventosa) com 

anestesia epidural e parto distócico por cesariana com anestesia epidural. Em relação 

aos dois primeiros, concluiu-se que as mulheres com parto eutócico e anestesia epidural 

conseguem um maior grau de relaxamento e, por conseguinte experienciam o parto de 

modo mais positivo, em comparação com as mulheres com parto eutócico sem anestesia 

epidural. No entanto, não foi possível verificar se o mesmo acontece em relação às 

condições e cuidados prestados, à experiência positiva, ao suporte social, às 

preocupações e à vivência pós-parto, de modo que apenas se pode considerar como 

significativo o efeito do alívio da dor no relaxamento, o que poderá ajudar, em parte, a 

influenciar positivamente a experiência de parto. Já em relação aos dois últimos tipos de 



40

amostra, concluiu-se que as mulheres com parto distócico por via instrumental (fórceps 

ou ventosa) e anestesia epidural experimentaram mais sentimentos negativos durante o 

trabalho de parto e parto, como medo, mal-estar e dor, mas consideram-se mais 

satisfeitas com a sua experiência de parto, de uma forma global, avaliando-o como mais 

positivo do que as mulheres com parto distócico por cesariana e anestesia epidural.

Neste estudo, também se pretendeu verificar se o tipo de parto experienciado

influencia a confiança da mãe para cuidar do seu bebé. Deste modo, verificou-se que

tanto as mulheres com parto eutócico e anestesia epidural como as mulheres com parto 

eutócico sem anestesia epidural se sentem igualmente confiantes para cuidarem dos seus 

bebés. Já as mulheres com parto distócico por via instrumental (fórceps ou ventosa) e

anestesia epidural sentem-se mais confiantes para cuidarem dos seus bebés, em 

comparação com as mulheres com parto distócico por cesariana e anestesia epidural.

Averiguou-se, também, a existência de uma correlação positiva entre a avaliação 

da experiência e satisfação da mulher com o parto e a confiança global da mãe para 

cuidar do seu bebé, verificando-se a influência da primeira sobre a segunda.

Neste estudo foram abordados o tipo de parto e a administração ou não de

anestesia epidural como factores que possam influenciar a avaliação da experiência e 

satisfação da mulher com o parto e a confiança global da mãe para cuidar do seu bebé, 

mas, futuramente, seria interessante efectuar outras investigações onde se pudesse

comparar a amostra de mulheres com parto eutócico e anestesia epidural e a amostra de 

mulheres com parto distócico por cesariana e anestesia epidural, averiguar qual a 

amostra que mais satisfeita se sente com a sua experiência de parto e qual a amostra 

composta pelas mulheres que se sentem mais confiantes para cuidar dos seus bebés. 

Também, gostaria de ter oportunidade de investigar qual o impacto da idade e da 

paridade, assim como do apoio por parte do companheiro e do tempo que demora entre 

o nascimento e o primeiro contacto entre a mãe e o bebé, de modo a averiguar o 

impacto destes factores na avaliação e satisfação da mulher com a sua experiência de 

parto e na sua confiança para cuidar do bebé.
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I. Introdução


O parto inaugura um estádio de desenvolvimento longo e difícil – a condição de ser mãe ou pai (Figueiredo, 1997). Assim, o parto configura-se como um momento único na vida de uma mulher, e o modo como este é vivenciado determina o bem-estar psicológico e a relação da puérpera com as suas figuras significativas, nomeadamente o bebé (Costa, Figueiredo, Pacheco, Marques & Pais, 2004). 


I.1 A experiência de parto

A experiência de parto relaciona-se com a idade, estado civil, escolaridade, história de psicopatologia, de problemas obstétricos ou de adversidades de vida, tipo de parto e de anestesia, primeiros contactos com o bebé, peso do bebé e antecipação do parto (Costa, 2004). Já a qualidade da experiência do parto depende de uma multiplicidade de factores individuais, sociais e situacionais: a presença ou não de uma figura de apoio significativa (Cranley, Hedhal & Pegg, 1983, citado por Figueiredo, Costa, & Pacheco, 2002; Domingues, Santos & Leal, 2004), a participação activa ou não da mulher nas decisões a tomar relativamente ao parto (Cranley et al., 1983, cit. por Figueiredo et al., 2002), o controlo percebido (Schneider, 2002; Waldenströn, 1999, cit. por Conde, Figueiredo, Costa, Pacheco & Pais, 2007), a duração do parto, o tratamento recebido da equipa médica, o sofrimento e o estado da mãe e do bebé (Domingues et al., 2004), as expectativas prévias da grávida, a utilização ou não de métodos analgésicos e, principalmente, o tipo de parto (Costa, Figueiredo, Pacheco & Pais, 2003b), a dor sentida durante o parto e a possibilidade de contacto com o bebé (Figueiredo et al., 2002). Costa, Figueiredo, Pacheco e Pais (2003a) investigaram a experiência de parto através do Questionário de Experiência e Satisfação com o Parto (QESP), onde verificaram que, durante o trabalho de parto e parto a maioria das mulheres não vê confirmadas as suas expectativas prévias nalguns aspectos; sente-se excluída das decisões médicas, considera-se pouco preparada e com poucos conhecimentos; vivencia um elevado número de emoções negativas, assim como níveis elevados de dor, está preocupada com o estado de saúde do bebé e encara o apoio do companheiro como sendo útil. O pós-parto é considerado doloroso, embora a dor não pareça ser motivo de interferência na capacidade da mulher para cuidar do seu bebé ou se relacionar com o seu companheiro. A intensidade de dor é mais elevada no trabalho de parto, diminui no parto e volta a aumentar no período pós-parto, sendo que a dor se concentra na barriga durante o trabalho de parto e parto, e foca-se na cicatriz após o parto. De uma maneira geral, parece que as mulheres se encontram satisfeitas com a qualidade de cuidados prestados pelos profissionais de saúde, no entanto demonstram-se insatisfeitas com a intensidade de dor que sentiram no trabalho de parto, parto e pós-parto. 

I.2 Factores que influenciam a avaliação da experiência de parto


Entre os factores que influenciam a avaliação da experiência de parto, encontram-se a idade (Low, Martin, Sampelle, Guthrie & Oakley, 2003, cit. por Costa, 2004), a paridade (Fridh, Kopare, Gaston-Johansson & Norvell, 1998, cit. por Costa, 2004), o tipo de parto e analgesia de parto (Costa et al., 2003b).

I.2.1 A idade

Relativamente à influência da idade da puérpera na sua experiência de parto, Windridge e Berryman (1999, cit. por Costa, 2004) levaram a cabo um estudo que demonstra que, entre as mulheres adultas, as diferenças de idade podem influenciar a percepção da experiência de parto. Estes autores verificaram que as mulheres com mais de 35 anos de idade crêem que a sua idade é um factor de vulnerabilidade para os seus filhos durante o trabalho de parto, pelo que se preocupam mais com o risco para os seus bebés. Já Costa (2004) verificou que as mulheres mais velhas (mais de 29 anos de idade) têm maior dificuldade em relaxar durante a experiência de parto, não considerando nem utilizando tanto os métodos de relaxamento como as mulheres mais novas de faixa etária entre 19 a 28 anos de idade.


I.2.2 A paridade

A paridade é um factor que foi estudado em relação à experiência de parto num estudo realizado por Alehagen, Wijma e Wijma (2001, cit. por Costa, 2004), onde concluíram que as primíparas referem mais níveis de medo do que as multíparas e que o medo sentido na primeira fase activa do trabalho de parto prediz a quantidade de alívio de dor recebida durante o trabalho de parto. Noutro estudo ainda relativa à paridade e experiência de parto, Norr, Block, Charles e Meyering (1980, cit. por Costa, 2004) verificaram que as mulheres que são multíparas sentem maior desconforto físico, mas menores preocupações durante a gravidez, e que se preocupam mais com o trabalho de parto, embora se preparem menos que as primíparas para esse momento. Para além disso, apesar das multíparas terem partos obstetricamente mais fáceis e receberem menos apoio por parte do companheiro durante o trabalho de parto, não se encontram diferenças significativas entre primíparas e multíparas no que diz respeito à dor ou prazer subjectivo.

I.2.3 O tipo de parto e de anestesia administrada

O tipo de parto e de anestesia administrada (ou não) são variáveis que estão associadas à experiencia e satisfação com o parto (Costa, 2004). 

I.2.3.1 Parto eutócico com anestesia epidural versus Parto por cesariana com anestesia epidural

No caso de parto eutócico com anestesia epidural e parto por cesariana com anestesia epidural, verifica-se uma maior satisfação da parturiente em relação ao parto, bem como uma relação mais adequada com o bebé e uma percepção mais positiva do parto, comparativamente ao que sucede em partos por cesariana não planeados, ou em partos eutócicos sem analgesia ou em partos por cesariana com anestesia geral (Costa et al., 2003b). O parto eutócico com epidural contribui para uma boa experiência de parto, o mesmo acontecendo num parto por cesariana com anestesia epidural, pois as mães que beneficiarem destes tipos de partos possuem maior capacidade de relaxar e colaborar com a equipa médica, aproveitam melhor a primeira vez que estão com o bebé, assim como experienciam, de um modo geral, sentimentos com maior carga positiva e mais auto-controlo, durante o trabalho de parto e também no parto. É de referir que a analgesia epidural é benéfica em termos de menor intensidade de dor num parto eutócico e no pós-parto de uma cesariana, sendo que, neste último caso, poderá existir uma certa dificuldade de a mãe desfrutar plenamente o contacto com o bebé. Desse modo, pode-se afirmar que a satisfação com a experiência de parto parece variar dentro do mesmo tipo de parto em função do tipo de analgesia: 1) as mulheres que experienciaram o parto eutócico com anestesia epidural revelam-se mais satisfeitas com a qualidade dos serviços prestados pelos técnicos de saúde, bem como mais satisfeitas com a dor sentida durante o parto, quando comparadas com mães que tiveram um parto eutócico sem anestesia epidural; 2) as mães com cesariana e epidural mostram-se mais satisfeitas com o tempo que demoraram a tocar no bebé, quando comparadas com as mães que foram sujeitas a cesariana com anestesia geral. Assim, parece existir maior satisfação com o parto nas mulheres que usufruem de anestesia epidural, independentemente do tipo de parto. 

No entanto, comparativamente às mulheres que foram sujeitas a parto por cesariana, as parturientes com parto eutócico estão, no geral, mais satisfeitas, particularmente com o tempo que demoraram a tocar no bebé, e no pós-parto, com o tempo de recuperação, bem como com as condições físicas da instituição, à excepção da dor sentida durante o trabalho de parto e no parto quando este é mais prolongado e sem epidural. Deste modo, pode-se verificar o impacto positivo do parto eutócico e da prática da analgesia epidural na confirmação das expectativas prévias, do bem-estar, da satisfação associada à experiência e da facilitação do primeiro contacto com o bebé (Costa et al., 2003b). Assim, o parto com anestesia epidural é normalmente vivenciado de modo mais positivo (Costa et al., 2003a), enquanto o parto cirúrgico (cesariana) é associado a menor satisfação com a experiência (Costa et al., 2003b). Geralmente, as mulheres que referem ter tido um parto eutócico revelam maior satisfação e encaram o parto de modo mais positivo, assim como estabelecem uma relação mais adequada com o bebé (Figueiredo et al., 2002). Nalguns estudos, verificou-se que as mulheres que dão à luz por cesariana percepcionam o parto de forma globalmente negativa, em comparação com as parturientes que tiveram um parto eutócico (Conde et al., 2007). DiMatteo, Morton, Lepper et al. (1996, cit. por Costa et al., 2003b) efectuaram uma meta-análise sobre 74 estudos examinando as diferenças entre parto eutócico e parto por cesariana, cujos resultados sugerem que as mães que realizaram parto por cesariana estão menos satisfeitas com a experiência de parto, sobretudo em casos de parto por cesariana não planeados, verificando-se as seguintes repercussões: amamentam ao seio com menor frequência, apresentam uma reacção menos positiva, demoram mais tempo a interagir e interagem menos com o bebé, quer inicialmente, quer em casa durante os primeiros seis meses do pós-parto. Contudo, vários estudos demonstraram que a presença do pai da criança durante o parto por cesariana possibilita mais prazer na parturiente, sentindo-se esta menos sozinha e revelando menor preocupação com o estado de saúde do bebé (Gainer & Van Bonn, 1977, cit. por Figueiredo et al., 2002). Osis, Padua, Duarte, Souza e Faundes (2001, cit. por Costa, 2004) verificaram, de uma forma significativa, que as mães que experimentaram pelo menos um parto eutócico consideram-no a melhor forma de dar à luz, num estudo que pretendia explorar a percepção de 656 mulheres acerca do parto eutócico e do parto por cesariana. Numa investigação levada a cabo por Rizk, Nasser, Thomas e Ezimokhai (2001, cit. por Costa, 2004) com o objectivo de averiguar as percepções e experiências de parto de mulheres nos Emirados Estados Árabes, verificou-se que, independentemente do tipo de parto, a maior parte das participantes considera que a cesariana é pior do que o parto normal e que apenas deve ser realizada por questões médicas.

I.2.3.2 Parto eutócico sem analgesia epidural versus Parto eutócico com analgesia epidural


Existem alguns estudos que tentam estabelecer uma comparação entre a experiência de partos eutócicos sem analgesia epidural e partos eutócicos com analgesia epidural (Costa, 2004). Costa et al. (2003b) verificaram que as mulheres que experimentaram um parto eutócico com anestesia epidural descreveram-se como mais capazes de relaxar e mais disponíveis para colaborar com a equipa médica, sentindo menos medo e mais auto-controlo, durante o trabalho de parto e parto; assim como também se verifica que, relativamente à intensidade de dor, a experiência de parto eutócico da mulher é significativamente mais positiva quando ocorre com anestesia epidural. Também Buckley (1998, cit. por Costa et al., 2003b) refere que, quando se considera o parto eutócico com anestesia epidural, verifica-se que muitas mulheres têm uma boa experiência, uma vez que o alívio de dor permite um maior relaxamento, o qual contribui positivamente para a experiência de parto. No entanto, Kannan, Jamison e Datta (2001, cit. por Costa, 2004) constataram que as mulheres com parto eutócico e anestesia epidural estão menos satisfeitas com a experiência de parto em comparação com as mulheres com parto eutócico e sem anestesia, apesar de sentirem menos dores de uma forma significativa. Já Munch, Gauthier-Lafaye, Jacquelin e Gauthier-Lafaye (1978, cit. por Costa, 2004) verificam que a dor intolerável tem relação com o período de dilatação pois as mulheres que recorrem à anestesia epidural nunca consideram que a dor no trabalho de parto tenha sido intolerável: o factor de analgesia ou amnésia nas mães influencia a satisfação que experienciam em relação ao bebé.

I.2.3.3 Parto distócico por via instrumental com anestesia epidural versus Parto distócico por cesariana com anestesia geral ou epidural

Relativamente ao parto instrumental, as mulheres que experienciam este tipo de parto com anestesia epidural têm mais sentimentos negativos durante toda a experiência de parto quando comparadas com as mulheres que tiveram cesariana com anestesia geral ou epidural. Desse modo, pode-se verificar que o parto com recurso a fórceps ou ventosa parece ser mais ameaçador que o parto por cesariana, com sentimentos de medo, desconforto e mal-estar (Costa, 2004). Também Morgan, Bulpitt, Clifton  & Lewis (1982, cit. por Costa, 2004) demonstraram que o parto por via instrumental está relacionado com uma avaliação negativa da experiência. No entanto, Costa (2004) aferiu que as mulheres com parto por cesariana experienciam menor capacidade de relaxamento, menor suporte por parte do companheiro e pior pós-parto, em comparação com mulheres que experimentaram um parto distócico por via instrumental.

I.3 A qualidade da experiência de parto e ajustamento emocional da mulher após o parto

A qualidade da experiência do parto interfere no ajustamento emocional da mulher após o parto. Desse modo, a experiência emocional do parto constitui um factor muito importante na saúde mental materna (Costa, Pacheco & Figueiredo, 2007). A aquisição de uma experiência de parto mais positiva pode ser uma tarefa desenvolvimental, necessária ao ajustamento da mulher na sua adaptação à maternidade e disponibilidade para cuidar do bebé (Conde et al., 2007). Uma percepção negativa do parto pode influenciar negativamente a mãe nos cuidados a prestar ao bebé, na amamentação e na interacção mãe-bebé (DiMatteo et al., 1996, cit. por Conde et al., 2007). A experiência de parto, o tempo que decorre entre o parto e o momento de poder pegar no bebé, assim como o stress relacionado com os cuidados ao bebé (DeLuca, 1999, cit. por Costa et al., 2004) são determinantes para o ajustamento psicológico da mulher (Costa et al., 2004). Quanto maior for a dificuldade da experiência do parto, pior é o ajustamento emocional da puérpera, assim como menos adequada será a relação estabelecida com o bebé (Figueiredo et al., 2002). Muitas mulheres referem dois aspectos que contribuem para uma boa experiência de parto: a presença do marido ou de outra pessoa significativa e a possibilidade de ver e de tocar no bebé logo após o parto (Cranley, Hedhal & Pegg, 1983; Figueiredo & Alegre, in press, cit. por Figueiredo et al., 2002). Uma investigação levada a cabo por Klaus e Kennell (1976, cit. por Figueiredo et al., 2002) incidiu neste último aspecto, verificando-se o seguinte: as mães a quem o bebé não foi retirado e se permitiu o contacto corporal com o bebé nos momentos que se seguiram ao parto apresentavam uma maior proximidade com o bebé, um mês após o parto, estratégias mais eficazes de apaziguamento do mal-estar do bebé ao ano de idade e mais estimulação verbal do bebé aos 2 anos de idade. Windstrom, Wahlberg, Matthiesen e Eneroth (1990, cit. por Figueiredo, 2001) concluíram que determinadas condições relativas à experiência de parto favorecem o estabelecimento de interacções mais adequadas entre a mãe e o bebé, nomeadamente, o contacto precoce mãe-bebé estabelecido através da amamentação e do contacto corpo a corpo 30 minutos depois do parto. Também Costa (2004) verificou que as mulheres que podem pegar nos seus bebés até 30 minutos após o parto, têm maior capacidade para relaxar, experienciam mais sentimentos negativos e maior suporte por parte do companheiro, bem como um pós-parto mais positivo e uma experiência de parto mais positiva na sua globalidade. Klaus, Trause e Kennell (1975, cit. por Figueiredo, 1996) defendem que, em condições ideais para um primeiro contacto com o bebé, a mãe começa por lhe tocar as extremidades, utilizando as pontas dos dedos. Após 4-8 minutos, a mãe massaja e acaricia o corpo do bebé, e depois eleva-o numa posição de face-a-face. Por fim estabelece-se o contacto ocular entre mãe e bebé.


I.4 A influência do suporte familiar e profissional na experiência de parto

A presença do companheiro é um factor que muito contribui para a satisfação com o trabalho de parto e com o parto, como já mencionado anteriormente. São muitos os estudos que já ressalvaram a importância da presença do companheiro ou de outro acompanhante familiar durante o parto, sendo este um dos factores que mais contribuem para a satisfação com o parto. As mulheres valorizam o conforto físico e o apoio emocional proporcionados pelo acompanhante familiar. Relativamente à equipa profissional, é de referir que a negligência por parte dos técnicos de saúde é vista como sendo o aspecto mais stressante da experiência de parto de uma mulher, sendo interpretada como um sinal de que a equipa não se importa ou não actua profissionalmente. A informação relativa ao trabalho de parto e ao parto influencia a satisfação com o parto, possibilitando maior participação no processo e o aumento da percepção de controlo da situação (Domingues et al., 2004). Num estudo levado a cabo por Mosallam, Rizk, Thomas e Ezimokhai (2004, cit. por Costa, 2004), verificou-se que o parto é significativamente mais rápido, com menor necessidade de anestesia ou de occitocina e de cuidados neonatais intensivos no grupo de mulheres que contam com o apoio de pessoas significativas. A maioria dos sujeitos da amostra deste estudo composta por 400 mulheres com gravidez simples e parto normal (N=350, 87,5%) considera que o suporte durante o parto é essencial. Já Tarkka, Paunonen e Laippala (2000, cit. por Costa, 2004) constataram que as características das enfermeiras parteiras (como a empatia, amabilidade, sensibilidade e calma) e as atitudes do pai face à gravidez são, juntamente com a duração do parto, idade, estatuto matrimonial, os preditores mais importantes para a experiência de parto. Estes autores verificaram, numa amostra de 326 mães primíparas no Hospital Universitário de Tampere (Finlândia), que quanto mais positiva a experiência da mulher relativamente aos cuidados da enfermeira parteira, mais positiva a percepção da experiência de parto.

I.5 Experiência de parto e comportamento materno

A investigação tem demonstrado que as experiências relativas ao parto possuem uma elevada importância ao nível do funcionamento emocional das mães e no estabelecimento de uma relação adequada com os seus bebés (Figueiredo et al., 2002). Um estudo realizado por Marut e Mercer (1979, cit. por Figueiredo et al., 2002) permitiu verificar a existência de uma associação significativa entre a satisfação da mulher com a experiência do parto e a qualidade dos sentimentos que dirige ao bebé durante a semana que se segue ao parto, sendo que quanto maior é a satisfação da parturiente maior é o seu envolvimento emocional positivo com o bebé. Thune-Larsen e Pederson (1988, cit. por Figueiredo et al., 2002) verificaram que as mulheres que relatam um parto mais difícil e aquelas que apresentam uma reacção emocional mais negativa relativamente ao parto, apresentam níveis mais elevados de perturbação emocional no 5.º dia após o parto. Quanto mais a mãe se encontrar envolvida e participar nas decisões relativas ao parto e também nos cuidados a fornecer ao bebé logo a seguir ao parto, melhor é a experiência da parturiente e a qualidade da interacção entre mãe e bebé (Devries, Wellmans-Camus & Landeur-Heyrant, 1983, cit. por Figueiredo et al., 2002). As respostas negativas e a insatisfação com o parto podem resultar em problemas emocionais e percepções negativas acerca do recém-nascido, o que dificulta o desenvolvimento da identidade materna e dos cuidados parentais (Rubin, 1984; Fowles, 1994, cit. por Conde et al., 2007). Uma percepção negativa da experiência de parto afecta o comportamento materno no que diz respeito aos cuidados prestados ao bebé, à amamentação e à interacção mãe-bebé (DiMatteo et al., 1996, cit. por Conde et al., 2007). Contudo, o bem-estar psicológico da mulher beneficiará se as expectativas que a parturiente tinha elaborado relativamente ao parto se confirmarem, garantindo a sua satisfação e disponibilidade para prestar os devidos cuidados ao bebé (Green, Coupland & Kitzinger, 1990; Green, 1993, cit. por Conde et al., 2007). Desse modo, uma percepção positiva da experiência de parto é necessária para o ajustamento da mulher durante o período de transição para a maternidade e a sua disponibilidade para a prestação de cuidados ao bebé e para ter outros filhos, o que se revela mais pertinente no caso de partos eutócicos com analgesia epidural e nas cesarianas com analgesia epidural, em comparação com outros tipos de parto (Conde et al., 2007).


I.6 Objectivos, hipóteses e definição de variáveis


Os objectivos deste estudo visam aprofundar o conhecimento relativo: 1) à possível influência do tipo de parto-anestesia na avaliação da experiência de parto; 2) à possível influência da percepção materna acerca do parto na confiança para cuidar do seu bebé. De acordo com os objectivos já mencionados, e tendo em conta os conhecimentos actuais sobre a vivência psicológica do trabalho de parto, elaboraram-se as seguintes hipóteses de estudo: 


H1: As mulheres com parto eutócico e anestesia epidural avaliam a sua experiência de parto como mais positiva do que as mulheres com parto eutócico sem anestesia epidural.

H2: As mulheres com parto eutócico e anestesia epidural apresentam níveis mais elevados de confiança nos cuidados a prestar ao bebé do que as mulheres com parto eutócico sem anestesia epidural.

H3: As mulheres com parto distócico por cesariana e anestesia epidural avaliam a sua experiência de parto como mais positiva do que as mulheres com parto distócico por via instrumental (fórceps ou ventosa) e anestesia epidural.


H4: As mulheres com parto distócico por cesariana e anestesia epidural apresentam níveis mais elevados de confiança nos cuidados a prestar ao bebé do que as mulheres com parto distócico por via instrumental (fórceps ou ventosa) e anestesia epidural.

H5: Existe uma correlação positiva e significativa entre a avaliação da experiência de parto e a confiança nos cuidados a prestar ao bebé.


As variáveis em estudo nesta investigação serão as seguintes:


Em H1 a Variável Independente é o tipo de parto (parto eutócico com anestesia epidural VS parto eutócico sem anestesia epidural) e a Variável Dependente é a avaliação da experiência de parto.


Em H2 a Variável Independente é o tipo de parto (parto eutócico com anestesia epidural VS parto eutócico sem anestesia epidural) e a Variável Dependente é a confiança nos cuidados a prestar ao bebé.



Em H3 a Variável Independente é o tipo de parto (parto distócico por cesariana com anestesia epidural VS parto distócico por via instrumental (fórceps e ventosa) com anestesia epidural) e a Variável Dependente é a avaliação da experiência de parto.



Em H4 a Variável Independente é o tipo de parto (parto distócico por cesariana com anestesia epidural VS parto distócico por via instrumental (fórceps e ventosa) com anestesia epidural) e a Variável Dependente é a confiança nos cuidados a prestar ao bebé.


Em H5 a Variável Independente é a avaliação da experiência de parto e a Variável Dependente é a confiança nos cuidados a prestar ao bebé.


II. Método

II.1 Amostras

Nesta investigação participaram 120 mulheres puérperas utentes da Maternidade Dr. Alfredo da Costa, no período compreendido entre 3 de Agosto e 4 de Setembro de 2008. Solicitou-se a participação das utentes, sendo-lhes entregue uma Folha de Informação onde constava o objectivo e procedimentos da investigação a ser realizada, a par do esclarecimento de dúvidas proporcionado pela investigadora. Os critérios de inclusão foram os seguintes: mulheres entre 20 e 39 anos de idade, internadas durante o puerpério nas Enfermarias da Maternidade Dr. Alfredo da Costa.


Para testar H1 e H2, foram recolhidas duas amostras. A primeira foi constituída por 30 parturientes com parto eutócico e anestesia epidural (amostra 1) e a segunda por 30 parturientes com parto eutócico sem anestesia epidural (amostra 2). Para testar H3 e H4 foram recolhidas duas amostras. A primeira foi constituída por 30 parturientes com parto distócico por via instrumental (fórceps ou ventosa) e anestesia epidural (amostra 3) e a segunda por 30 parturientes com parto distócico por cesariana e anestesia epidural (amostra 4). Para testar H5, serão utilizadas as utentes incluídas nas quatro amostras descritas anteriormente.

De seguida, vai-se proceder à descrição sócio-demográfica das puérperas participantes neste estudo e dos seus companheiros, em cada uma das amostras bem como das características relativas à gravidez, paridade e amamentação.

II.1.1 Amostra 1

As puérperas da amostra 1 apresentam idades compreendidas entre 20 e 36 anos com uma média de 28,07 (DP=4,770). Relativamente ao estado civil das puérperas, verificou-se que 14 são casadas (46,7%), 15 são solteiras em união de facto (50%) e apenas uma é divorciada (3,3%). O nível de escolaridade das puérperas apresenta uma média de 11,53 (DP=3,721). Quanto às suas profissões, é de referir que as puérperas desta amostra se dividem, predominantemente, entre o grupo das Técnicas e Profissionais de Nível Intermédio (26,7%), o grupo do Pessoal dos Serviços e Vendedores (23,3%) e o grupo das Trabalhadoras não Qualificadas (20%) (ver Tabela 1 no Anexo I). Nesta amostra, 25 puérperas são caucasianas (83,3%), quatro são africanas (13,3%) e apenas uma é asiática (3,3%). Relativamente à religião destas puérperas, 19 são cristãs (63,3%) enquanto 11 não têm religião (36,7%). A maioria das puérperas da amostra 1 integra um agregado familiar de três pessoas (56,7%) (ver Tabela 1 no AnexoI).

No que diz respeito às características relativas à gravidez, 16 puérperas desta amostra afirmaram terem planeado a gravidez (53,3%) contrariamente às 14 puérperas para quem a gravidez foi inesperada (46,7%). No entanto, 29 puérperas desejaram a gravidez (96,7%) contra apenas uma que não a desejou (3,3%). Nesta amostra, existem 19 puérperas que foram mães pela primeira vez (63,3%) e 11 são multíparas (36,7%). Quanto à amamentação, 24 puérperas desta amostra amamentam exclusivamente ao peito (80%) contra seis puérperas que alimentam o seu bebé suplementarmente para além da amamentação ao peito (20%). O tempo de gestação dos bebés das puérperas da amostra 1 é, em média, de 39,43 semanas (DP=1,251) (ver Tabela 2 no Anexo I).

Os companheiros das puérperas da amostra 1 apresentam uma média de idades de 30,97 anos (DP=6,272). Relativamente ao estado civil dos companheiros das puérperas desta amostra, estes são, predominantemente, casados (46,7%) ou são solteiros em união de facto (43,3%) (ver Tabela 3 no Anexo I). O seu nível de escolaridade tem uma média de 10,72 anos (DP=3,217). Em relação às suas profissões, a maior parte dos companheiros das puérperas da amostra 1 fazem parte do Pessoal dos Serviços e Vendedores (26,7%) (ver Tabela 3 no Anexo I). Quanto à raça dos companheiros das puérperas, 24 são caucasianos (80%), quatro são africanos (13,3%), um é asiático (3,3%) e desconhece-se a raça de um senhor (3,3%). Relativamente à religião, 17 senhores são cristãos (56,7%) contra 12 que não têm religião (40%), desconhecendo-se a religião de um senhor (3,3%) (ver Tabela 3 no Anexo I).

II.1.2 Amostra 2


As puérperas da amostra 2 apresentam idades compreendidas entre 21 e 37 anos com uma média de 31,30 (DP=4,244). Relativamente ao estado civil das puérperas, verificou-se que 17 são casadas (56,7%) e 13 são solteiras em união de facto (43,3%). O nível de escolaridade das puérperas apresenta uma média de 12,76 (DP=3,925). A maior parte das puérperas desta amostra faz parte do Pessoal dos Serviços e Vendedores (30%) (ver Tabela 4 no Anexo I). Nesta amostra, 22 puérperas são caucasianas (73,3%), sete são africanas (23,3%) e apenas uma é asiática (3,3%). Relativamente à religião destas puérperas, 23 são cristãs (76,7%) enquanto sete não têm religião (23,3%). A maioria das puérperas da amostra 2 integra um agregado familiar de três pessoas (36,7%) (ver Tabela 4 no Anexo I). 

No que diz respeito às características relativas à gravidez, 23 puérperas desta amostra afirmaram terem planeado a gravidez (76,7%) contrariamente às sete puérperas para quem a gravidez foi inesperada (23,3%). Contudo, 29 puérperas desejaram a gravidez (96,7%) contra apenas uma que não a desejou (3,3%). Nesta amostra, existem 12 puérperas que foram mães pela primeira vez (40%) e 18 são multíparas (60%). Quanto à amamentação, 21 puérperas desta amostra amamentam exclusivamente ao peito (70%) contra nove puérperas que alimentam o seu bebé suplementarmente para além da amamentação ao peito (30%). O tempo de gestação dos bebés das puérperas da amostra 2 é, em média, de 38,77 semanas (DP=1,382) (ver Tabela 5 no Anexo I).

Os companheiros das puérperas da amostra 2 apresentam uma média de idades de 32,60 anos (DP=4,014). A maior parte dos companheiros das puérperas desta amostra são casados (56,7%) (ver Tabela 6 no Anexo I). O seu nível de escolaridade tem uma média de 11,41 anos (DP=3,386). Relativamente às suas profissões, os companheiros das puérperas desta amostra dividem-se, predominantemente, entre o grupo de Operários, Artífices e Trabalhadores Similares (23,3%) e a Especialidade das Profissões Intelectuais e Científicas (20%) (ver Tabela 6 no Anexo I). Quanto à raça dos companheiros das puérperas, 23 são caucasianos (76,7%) e sete são africanos (23,3%). Relativamente à religião, 18 senhores são cristãos (60%) contra 12 que não têm religião (40%) (ver Tabela 6 no Anexo I).

II.1.3 Amostra 3


As puérperas da amostra 3 apresentam idades compreendidas entre 21 e 39 anos com uma média de 28,77 (DP=5,425). Relativamente ao estado civil das puérperas, verificou-se que 10 são casadas (33,3%), 18 são solteiras em união de facto (60%) e duas puérperas são mães solteiras (6,7%). O nível de escolaridade das puérperas apresenta uma média de 13,03 (DP=3,896). Quanto às suas profissões, as puérperas desta amostra dividem-se entre o grupo do Pessoal Administrativo e Similares (26,7%) e o grupo do Pessoal dos Serviços e Vendedores (23,3%) (ver Tabela 7 no Anexo I). Nesta amostra, 24 puérperas são caucasianas (80%), quatro são africanas (13,3%) e duas são asiáticas (6,7%). Relativamente à religião destas puérperas, 24 são cristãs (80%), uma é agnóstica (3,3%), outra puérpera é hindu (3,3%), enquanto quatro não têm religião (13,3%). A maioria das puérperas da amostra 3 integra um agregado familiar de três pessoas (73,3%) (ver Tabela 7 no Anexo I).

No que diz respeito às características relativas à gravidez, 19 puérperas desta amostra afirmaram terem planeado a gravidez (63,3%) contrariamente às 11 puérperas para quem a gravidez foi inesperada (36,7%). Das 30 puérperas, 28 desejaram a gravidez (93,3%) contra duas que não a desejaram (6,7%). Nesta amostra, existem 26 puérperas que foram mães pela primeira vez (86,7%) e quatro são multíparas (13,3%). Quanto à amamentação, 20 puérperas desta amostra amamentam exclusivamente ao peito (66,7%) contra 10 puérperas que alimentam o seu bebé suplementarmente para além da amamentação ao peito (33,3%). O tempo de gestação dos bebés das puérperas da amostra 3 é, em média, de 39,17 semanas (DP=1,510) (ver Tabela 8 no Anexo I).

Os companheiros das puérperas da amostra 3 apresentam uma média de idades de 31,30 anos (DP=6,342). A maior parte dos companheiros das puérperas desta amostra são solteiros em união de facto (56,7%) (ver Tabela 9 do Anexo I). O seu nível de escolaridade tem uma média de 11,60 (DP=3,490). Relativamente às suas profissões, os companheiros das puérperas desta amostra dividem-se, predominantemente, entre o grupo de Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas (16,7%), o grupo de Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio (16,7%), o grupo do Pessoal dos Serviços e Vendedores (16,7%) e o grupo de Operários, Artífices e Trabalhadores Similares (16,7%) (ver Tabela 9 do Anexo I). Quanto à raça dos companheiros das puérperas, 27 são caucasianos (90%), dois são africanos (6,7%) e um é asiático (3,3%). Relativamente à religião, 22 senhores são cristãos (73,3%), um senhor é agnóstico (3,3%), um senhor é hindu (3,3%), outro senhor é cientologista (3,3%) e cinco senhores não têm religião (16,7%) (ver Tabela 9 do Anexo I).


II.1.4 Amostra 4

As puérperas da amostra 4 apresentam idades compreendidas entre 23 e 38 anos com uma média de 30,97 (DP=4,030). Relativamente ao estado civil das puérperas, verificou-se que 15 são casadas (50%), 12 são solteiras em união de facto (40%), duas são divorciadas em união de facto (6,7%) e apenas uma puérpera é mãe solteira (3,3%). O nível de escolaridade das puérperas apresenta uma média de 13 (DP=3,094). A maioria das puérperas desta amostra faz parte do Pessoal dos Serviços e Vendedores (40%) (ver Tabela 10 do Anexo I). Nesta amostra, 28 puérperas são caucasianas (93,3%) e duas são africanas (6,7%). Relativamente à religião destas puérperas, 25 são cristãs (83,3%) contra cinco que não têm religião (16,7%). As puérperas da amostra 4 integram, predominantemente, um agregado familiar de três pessoas (43,3%) ou um agregado familiar de quatro pessoas (43,3%) (ver Tabela 10 do Anexo I).

No que diz respeito às características relativas à gravidez, 25 puérperas desta amostra afirmaram terem planeado a gravidez (83,3%) contrariamente às cinco puérperas para quem a gravidez foi inesperada (16,7%). Já a gravidez foi desejada pela totalidade da amostra – as 30 puérperas (100%). Nesta amostra existem 14 puérperas que foram mães pela primeira vez (46,7%) e 16 são multíparas (53,3%). Quanto à amamentação, 15 puérperas desta amostra amamentam exclusivamente ao peito (50%) e a outra metade da amostra, também 15, alimentam o seu bebé suplementarmente para além da amamentação ao peito (50%). O tempo de gestação dos bebés das puérperas da amostra 4 é, em média, de 39,07 semanas (DP=1,617) (ver Tabela 11 no Anexo I).

Os companheiros das puérperas da amostra 4 apresentam uma idade média de 33,40 anos (DP=5,823). A maior parte dos companheiros das puérperas desta amostra são casados (50%) (ver Tabela 12 do Anexo I). O seu nível de escolaridade tem uma média de 11,30 (DP=2,973). A maioria dos companheiros das puérperas desta amostra faz parte do Pessoal dos Serviços e Vendedores (30%) (ver Tabela 12 do Anexo I). Quanto à raça dos companheiros das puérperas, 28 são caucasianos (93,3%), um é africano (3,3%) e desconhece-se a raça de um senhor (3,3%). Relativamente à religião, 22 senhores são cristãos (73,3%) contra sete que não têm religião (23,3%) e desconhece-se a religião de um senhor (3,3%) (ver Tabela 12 do Anexo I).

II.2 Material


O material utilizado no decurso desta investigação foi o seguinte:



Questionário sócio-demográfico, com o qual se pretendeu obter informação social e demográfica relativa às parturientes e seus companheiros, nomeadamente: idade, estado civil, nível de escolaridade, habilitações literárias, profissão, estatuto profissional, agregado familiar, etnia e religião. Este instrumento permitiu, também, recolher dados relativos à gravidez, ao parto e ao pós-parto: gravidez planeada e/ou desejada, tempo de gestação, paridade, tipo de parto, uso de métodos analgésicos e amamentação.

Questionário de Experiência e Satisfação com o Parto (QESP) (Costa, Figueiredo, Pacheco, Marques & Pais, 2004). É um questionário de auto-relato constituído por um total de 104 questões referentes às expectativas, à experiência, à satisfação e à dor relativas ao trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. As perguntas relativas à experiência, satisfação e dor são do tipo Likert numa escala que varia entre 1 e 4 (“nada”, “um pouco”, “bastante”, “muito”); as questões que se reportam às expectativas também são do tipo Likert numa escala que varia entre 1 e 4 (“muito pior”, “pior”, “melhor”, “muito melhor” ou “muito menos”, “menos”, “mais”, “muito mais”); as questões que se relacionam com a intensidade da dor, embora sejam igualmente do tipo de Likert, variam numa escala entre 0 e 10 (“nenhuma”, “mínima”, “muito pouca”, “pouca”, “alguma”, “moderada”, “bastante”, “muita”, “muitíssima”, “extrema”, “a pior jamais imaginável”). 

Alguns dos aspectos abrangidos por este instrumento são: as condições físicas e a qualidade dos cuidados prestados na instituição, o tempo que demorou cada uma das fases do parto e o tempo que decorreu desde o nascimento até poder tocar e pegar no bebé, a utilização de métodos de respiração e relaxamento, o sentimento de controlo e o grau de confiança na situação, o apoio de pessoas significativas, a intensidade da dor sentida, assim como as emoções, medos, mal-estar e dificuldades no trabalho de parto, parto e pós-parto.


Este instrumento possui as seguintes sub-escalas: 1- Condições e cuidados prestados (qualidade das condições físicas e humanas proporcionadas pela instituição de saúde); 2- Experiência positiva (confirmação de expectativas, auto-controlo, auto-confiança, conhecimento, prazer e satisfação com a experiência de parto); 3- Experiência negativa (medo, mal-estar e dor durante o trabalho de parto e parto); 4- Relaxamento (experiência de relaxamento durante o trabalho de parto e parto); 5- Suporte (apoio proporcionado por pessoas significativas); 6- Suporte do companheiro (apoio prestado pelo companheiro); 7- Preocupações (preocupações com a própria parturiente e com o bebé); 8- Pós-parto (aspectos relacionados com a vivência do pós-parto, nomeadamente acontecimentos precoces do puerpério, como o contacto com o recém-nascido). A cotação nas sub-escalas do QESP obtém-se somando a pontuação de cada um dos itens constituintes da sub-escala. A pontuação da escala total será obtida através da soma das pontuações obtidas nas sub-escalas. Quanto mais elevada for a pontuação obtida em cada uma das sub-escalas, mais positiva será a percepção da mulher na dimensão avaliada pela sub-escala. 



Mother and Baby Scales (MABS) (Wolke, 1995). Esta escala avalia a emocionalidade negativa dos recém-nascidos e os seus comportamentos de alerta, assim como as percepções dos pais acerca da sua própria confiança na prestação de cuidados ao bebé. Este instrumento encontra-se dividido em duas grandes áreas: “O seu bebé e os seus sentimentos” e “A alimentação do meu bebé (ao longo dos últimos dias)”. As respostas aos itens são do tipo Likert e variam entre 0 (de maneira nenhuma) e 5 (muito/ muitas vezes). As sub-escalas relativas ao recém-nascido foram desenvolvidas para reflectir os comportamentos que ocorrem naturalmente no bebé: 1- Instabilidade-Irregularidade (15 itens); 2- Irritável durante a alimentação (8 itens); 3- Estado de alerta-Reactividade (8 itens); 4- Estado de alerta durante a alimentação (5 itens) e 5- Facilidade (3 itens). Quanto à confiança materna, existem três sub-escalas: 6- Falta de confiança nos cuidados a prestar ao bebé (13 itens que avaliam os sentimentos maternos de auto-eficácia em situações não alimentares); 7- Falta de confiança para alimentar o bebé (8 itens que avaliam a confiança materna para alimentar eficientemente o bebé); 8- Confiança global (3 itens que avaliam as impressões da mãe sobre a sua confiança global). As subescalas 1, 2, 3, 4, 6 e 7 são cotadas totalizando os itens individuais por cada subescala separadamente. As pontuações que necessitam de ser invertidas (i.e., 0 é cotado como 5, 1 como 4, 2 como 3, 3 como 2, 4 como 1, 5 como 0) são indicadas na própria escala (“R” na coluna da esquerda). 
As subescalas 5 e 8 têm pontuações de -3 a +3, necessitando de ser convertidas da seguinte forma: -3 = 1, -2 = 2, -1 = 3, +1 = 4, +2 = 5, +3 = 6. As pontuações convertidas são totalizadas separadamente para CG (GC na MABS original) e F (E na MABS original), respectivamente. 


As medidas na MABS relativas à confiança para cuidar do bebé permitem uma verificação rápida neste domínio. 

II.3 Procedimentos

A realização desta investigação compreendeu a elaboração de um projecto de investigação, o qual foi entregue no Conselho de Administração da Maternidade Dr. Alfredo da Costa e na Comissão de Ética para a Saúde da Maternidade Dr. Alfredo da Costa, com o intuito de adquirir autorização para a recolha de amostras nessa instituição de saúde. Após a recepção de autorização, a recolha de dados na Maternidade Dr. Alfredo da Costa decorreu entre 3 de Agosto até 4 de Setembro de 2008. A abordagem das puérperas foi feita em todas as Enfermarias destinadas ao puerpério, sendo-lhes deixados os questionários e Folha de Informação depois da apresentação da investigadora e objectivos do estudo. A entrega da Folha de Informação foi acompanhada pelo Consentimento Informado no qual constam as assinaturas das participantes e da investigadora. Este documento foi assinado por cada puérpera e pela investigadora, e constituiu duas cópias: uma para cada participante e outra para a investigadora. A maioria dos questionários foi efectuada pelas próprias puérperas, tendo existido algumas puérperas que solicitaram a ajuda da investigadora para os preencher. Durante todo o espaço de tempo desde a entrega até à recolha dos questionários já preenchidos ainda no próprio dia, a investigadora ia-se deslocando por todas as Enfermarias para esclarecimento de dúvidas ou auxílio no preenchimento dos questionários. A selecção de puérperas para integrarem este estudo foi efectuada segundo o tipo de parto e administração (ou não) de anestesia epidural e a sua idade (de 20 a 39 anos), junto de enfermeiras ou placards onde estavam descritas essas informações. É de referir que o tratamento de dados obtidos através da aplicação dos questionários já apresentados foi efectuado de forma anónima, salvaguardando a confidencialidade das participantes. 

III. Resultados


Para testar a distribuição amostral realizaram-se o Teste de Kolmogorov-Smirnov e o Teste de Shapiro-Wilk incidindo nas seguintes variáveis: idade da puérpera, nível de escolaridade da puérpera, agregado familiar, tempo de gestação, idade do companheiro, nível de escolaridade no companheiro, as oito subescalas do QESP, a escala completa do QESP e as oito subescalas do MABS. Através dos resultados, concluiu-se que as quatro amostras apresentam distribuições normais nestas variáveis (ver os Outputs dos Testes da Normalidade no Anexo II).

 
O Teste de Levene foi efectuado para verificar a homocedasticidade, isto é, para verificar a homogeneidade das variâncias entre as amostras 1 e 2 e entre as amostras 3 e 4 incidindo em todas as variáveis dependentes: as oito subescalas do QESP, a escala completa do QESP e as oito subescalas do MABS. Concluiu-se que as variâncias são homogéneas, à excepção da subescala 3 do QESP, referente à Experiência negativa (durante o trabalho de parto e parto) (p=0,002) (ver os Outputs dos Testes da Homogeneidade das Variâncias no Anexo III).

Realizou-se o teste T-Student com o objectivo de verificar se as médias das amostras são iguais ou diferentes entre as amostras 1 e 2 e entre as amostras 3 e 4, incidindo nas seguintes variáveis: idade da puérpera, nível de escolaridade da puérpera, agregado familiar, tempo de gestação, idade do companheiro da puérpera e nível de escolaridade do companheiro da puérpera. Verificou-se um valor significativo para idade da puérpera (p=0,007) na estatística de teste entre as amostras 1 e 2, constituindo uma diferença de uma média de cerca de 3 anos de idade entre as puérperas da amostra 1 (Média=28,07) e as puérperas da amostra 2 (Média=31,30), ou seja, as mulheres da amostra 2 são, em média, cerca de três anos mais velhas do que as mulheres da amostra 1 (ver os Outputs dos Testes t-Student no Anexo IV).


As subescalas do QESP foram sujeitas ao estudo da Consistência Interna (ver os Outputs da Análise de Consistência Interna no Anexo V).

Subescala 1- Condições e cuidados prestados. Esta escala é constituída por 14 itens (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 86, 87, 88, 89, 90, 91), possuindo a seguinte consistência interna – Alpha Cronbach=0,853;

Subescala 2- Experiência positiva. Esta escala é constituída por 22 itens (1, 2, 4, 5, 24, 25, 27, 28, 39, 40, 41, 45, 46, 57, 58, 59, 80, 81, 82, 83, 84, 85), possuindo a seguinte consistência interna – Alpha Cronbach=0,910;


Subescala 3- Experiência negativa. Esta escala é originalmente constituída por 12 itens (42, 43, 48, 49, 60, 61, 92, 93, 97, 98, 99 e 100). Após a retirada dos itens 92 e 93, tem-se a seguinte consistência interna – Alpha Cronbach=0,857;


Subescala 4- Relaxamento. Esta escala é constituída por 6 itens (18, 19, 20, 21, 22 e 23), apresentando a seguinte consistência interna – Alpha Cronbach=0,816;

Subescala 5- Suporte. Esta escala é constituída por 3 itens (36, 37 e 38), apresentando a seguinte consistência interna – Alpha Cronbach=0,914; 


Subescala 6- Suporte do companheiro. Esta escala é constituída por 8 itens (30, 31, 32, 33, 34, 35, 64, 65) apresentando a seguinte consistência interna – Alpha Cronbach=0,880;

Subescala 7- Preocupações. Esta escala é constituída por 14 itens (51, 52, 53, 54, 55, 56, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79) apresentando a seguinte consistência interna – Alpha Cronbach=0,881; 


Subescala 8- Pós-parto. Esta escala é originalmente constituída por 25 itens (3, 6, 15, 16, 17, 26, 29, 44, 47, 50, 62, 63, 66, 67, 68, 70, 71, 78, 94, 95, 96, 101, 102, 103, 104). Após a retirada dos itens 3, 6, 26, 29, 66, 68, 94, 95 e 96, tem-se a seguinte consistência interna – Alpha Cronbach=0,812.

A escala total QESP é originalmente constituída por todos os itens que integram as oito subescalas já referidas. Depois de se retirarem os itens 1, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 39, 40, 41, 45, 46, 80, 81, 82, 83, 84, 99, 100, 101, 102, 103 e 104, tem-se a seguinte consistência interna – Alpha Cronbach=0,856.

As subescalas do MABS também foram sujeitas ao estudo da Consistência Interna (ver os Outputs da Análise de Consistência Interna no Anexo V).

Subescala 1 – UI: Instabilidade – Irregularidade. Esta escala é constituída por 15 itens (2, 4, 5, 8, 11, 14, 17, 18, 21, 25, 26, 29, 31, 34, 35) apresentando a seguinte consistência interna – Alpha Cronbach=0,834;


Subescala 2 – IDF: Irritável durante a alimentação. Esta escala é constituída por 8 itens (45, 47, 48, 52, 53, 57®, 60, 63), apresentando a seguinte consistência interna – Alpha Cronbach=0,801;


Subescala 3 – A: Estado de alerta – Reactividade. Esta escala é originalmente constituída por 8 itens (1, 7, 12, 15, 20 ®, 24, 28, 32). Após a retirada dos itens 20 e 28, tem-se a seguinte consistência interna – Alpha Cronbach=0,763;


Subescala 4 – ADF: Estado de alerta durante a alimentação. Esta escala é constituída por 5 itens (44, 50 ®, 54, 56®, 62), apresentando a seguinte consistência interna – Alpha Cronbach=0,529;

Subescala 5 – E: Facilidade. Esta escala é constituída por 3 itens (37, 38, 40), apresentando a seguinte consistência interna – Alpha Cronbach=0,674;


Subescala 6 – LCC: Falta de confiança nos cuidados a prestar ao bebé. Esta escala é constituída por 13 itens (3, 6®, 9, 10, 13, 16, 19 ®, 22, 23, 27, 30, 33®, 36®), apresentando a seguinte consistência interna – Alpha Cronbach=0,820;


Subescala 7 – LCF: Falta de confiança para alimentar o bebé. Esta escala é originalmente constituída por 8 itens (46, 49, 51®, 55, 58, 59, 61, 64). Após a retirada dos itens 51, 55, 58, 59 e 64, tem-se a seguinte consistência interna – Alpha Cronbach=0,799;

Subescala 8 – GC: Confiança global. Esta escala é constituída por 3 itens (41, 42, 43), apresentando a seguinte consistência interna – Alpha Cronbach=0,489.

De seguida, apresenta-se a tabela com os valores das médias e dos desvios-padrão relativos às variáveis da experiência e satisfação com o parto para as mulheres das quatro amostras.

Tabela 1: Médias e desvios-padrão relativos às variáveis da experiência e satisfação com o parto (*) para as mulheres das quatro amostras (**)


		

		Amostra 1

		Amostra 2

		Amostra 3

		Amostra 4



		

		Média

		Desvio-padrão

		Média

		Desvio-padrão

		Média

		Desvio-padrão

		Média

		Desvio-padrão



		subQESP1

		42,20

		5,869

		40,63

		6,840

		44,10

		5,880

		43,37

		5,372



		subQESP2

		56,43

		12,028

		55,87

		11,560

		48,30

		9,858

		55,93

		10,399



		subQESP3

		42,40

		11,587

		48,10

		7,443

		48,47

		9,213

		25,03

		10,057



		subQESP4

		14,97

		4,081

		12,80

		4,859

		12,57

		3,683

		12,37

		3,718



		subQESP5

		7,43

		3,739

		9,03

		3,518

		8,07

		3,723

		7,50

		3,350



		subQESP6

		26,00

		6,607

		25,63

		6,526

		23,77

		5,703

		22,07

		6,787



		subQESP7

		31,77

		8,605

		32,67

		8,880

		33,37

		8,884

		30,70

		7,067



		subQESP8

		34,13

		10,428

		35,40

		9,999

		41,50

		9,857

		42,70

		9,289



		QESPtotal

		155,00

		18,476

		158,10

		13,611

		161,90

		20,159

		141,57

		20,724





(*) subQESP1 - Condições e cuidados prestados; subQESP2 – Experiência positiva; subQESP3 – Experiência negativa; subQESP4 – Relaxamento; subQESP5 – Suporte; subQESP6 – Suporte do companheiro; subQESP7 – Preocupações; subQESP8 – Pós-parto; QESPtotal – Experiência e satisfação com o parto.

(**) Amostra 1= Mulheres com parto eutócico e anestesia epidural; Amostra 2= Mulheres com parto eutócico sem anestesia epidural; Amostra 3= Mulheres com parto distócico por via instrumental (fórceps ou ventosa) e anestesia epidural; Amostra 4= Mulheres com parto distócico por cesariana e anestesia epidural.

De seguida, apresenta-se a tabela com os valores das médias e dos desvios-padrão relativos às variáveis da confiança da mãe nos cuidados a prestar ao seu bebé para as mulheres das quatro amostras.


Tabela 2: Médias e desvios-padrão relativos às variáveis da confiança da mãe nos cuidados a prestar ao seu bebé (*) para as mulheres das quatro amostras (**)


		

		Amostra 1

		Amostra 2

		Amostra 3

		Amostra 4



		

		Média

		Desvio-padrão

		Média

		Desvio-padrão

		Média

		Desvio-padrão

		Média

		Desvio-padrão



		subMABS1UI

		26,50

		11,054

		27,73

		12,094

		29,03

		12,724

		26,37

		13,166



		subMABS2IDF

		10,50

		7,441

		8,90

		5,845

		12,33

		7,279

		12,30

		7,905



		subMABS3A

		20,50

		6,340

		21,73

		6,142

		20,13

		4,377

		19,77

		5,752



		subMABS4ADF

		10,50

		4,666

		11,13

		4,539

		9,60

		3,784

		11,20

		3,388



		subMABS5E

		13,27

		3,823

		14,27

		4,160

		13,77

		4,446

		12,80

		5,142



		subMABS6LCC

		22,10

		12,994

		18,20

		10,125

		21,23

		9,522

		17,47

		11,045



		subMABS7LCF

		3,17

		4,243

		2,60

		3,307

		3,87

		3,256

		4,20

		3,845



		subMABS8CG

		7,40

		1,812

		7,50

		1,697

		7,83

		2,052

		6,73

		1,760





(*) subMABS1UI - Instabilidade – Irregularidade (do bebé); subMABS2IDF - Irritável durante a alimentação (o bebé); subMABS3A - Estado de alerta – Reactividade (do bebé); subMABS4ADF - Estado de alerta (do bebé) durante a alimentação; subMABS5E – Facilidade (em cuidar do bebé); subMABS6LCC - Falta de confiança (da mãe) nos cuidados a prestar ao bebé; subMABS7LCF - Falta de confiança (da mãe) para alimentar o bebé; subMABS8CG – Confiança global (da mãe).

(**) Amostra 1= Mulheres com parto eutócico e anestesia epidural; Amostra 2= Mulheres com parto eutócico sem anestesia epidural; Amostra 3= Mulheres com parto distócico por via instrumental (fórceps ou ventosa) e anestesia epidural; Amostra 4= Mulheres com parto distócico por cesariana e anestesia epidural.

Testagem de H1




Para se analisar a influência da variável independente deste estudo (tipo de parto-anestesia) nas variáveis dependentes (avaliação da experiência e satisfação da mulher com o parto), procedeu-se à realização do teste estatístico MANCOVA no caso das amostras 1 e 2, de modo a eliminar o efeito da covariável idade da puérpera nas variáveis dependentes. Através dos testes multivariados, pôde verificar-se que não existem valores significativos para a influência da idade da puérpera na avaliação da experiência e satisfação da mulher com o parto (F=0,921; p=0,515). Quanto ao efeito da variável independente (tipo de parto-anestesia) no conjunto das variáveis dependentes, é de considerar que existem valores significativos (F=2,455; p=0,021).


Na tabela 3, apresentam-se os valores do teste do efeito da variável independente (tipo de parto-anestesia) nas variáveis dependentes (avaliação da experiência e satisfação da mulher com o parto).

Tabela 3: Testes do efeito do tipo de parto-anestesia na avaliação da experiência e satisfação da mulher com o parto (*) entre as mulheres das amostras 1 e 2 (**) realizados no âmbito de uma MANCOVA.


		Variável dependente

		Df

		F

		P



		subQESP1

		1

		1,744

		0,192



		subQESP2

		1

		0,377

		0,542



		subQESP3

		1

		7,399

		0,009



		subQESP4

		1

		4,529

		0,038



		subQESP5

		1

		1,856

		0,178



		subQESP6

		1

		0,053

		0,819



		subQESP7

		1

		0,546

		0,463



		subQESP8

		1

		0,128

		0,722



		QESPtotal

		1

		0,499

		0,483





 (*) subQESP1 - Condições e cuidados prestados; subQESP2 – Experiência positiva; subQESP3 – Experiência negativa; subQESP4 – Relaxamento; subQESP5 – Suporte; subQESP6 – Suporte do companheiro; subQESP7 – Preocupações; subQESP8 – Pós-parto; QESPtotal – Experiência e satisfação com o parto


 (**) Amostra 1= Mulheres com parto eutócico e anestesia epidural; Amostra 2= Mulheres com parto eutócico sem anestesia epidural

Nesta tabela, apenas se verificam valores significativos para a influência do tipo de parto-anestesia na Experiência negativa e no Relaxamento; portanto H1 apenas se confirma parcialmente.

Testagem de H2


Para se analisar a influência da variável independente deste estudo (tipo de parto-anestesia) nas variáveis dependentes (confiança nos cuidados a prestar ao bebé), procedeu-se à realização do teste estatístico MANCOVA no caso das amostras 1 e 2, de modo a eliminar o efeito da covariável idade da puérpera nas variáveis dependentes. Através dos testes multivariados, pôde verificar-se que não existem valores significativos para a influência da idade da puérpera na sua confiança em relação aos cuidados a prestar ao bebé (F=0,464; p=0,875). Quanto ao efeito da variável independente (tipo de parto-anestesia) no conjunto das variáveis dependentes, é de considerar que também não existem valores significativos (F=0,687; p=0,701).


Na tabela 4, apresentam-se os valores do teste do efeito da variável independente (tipo de parto-anestesia) nas variáveis dependentes (confiança da mãe para cuidar do bebé).

Tabela 4: Testes do efeito do tipo de parto-anestesia na confiança nos cuidados a prestar ao bebé (*) entre as mulheres das amostras 1 e 2 (**) realizados no âmbito de uma MANCOVA.


		Variável dependente

		Df

		F

		P



		subMABS1UI

		1

		0,139

		0,710



		subMABS2IDF

		1

		0,511

		0,478



		subMABS3A

		1

		1,019

		0,317



		subMABS4ADF

		1

		0,608

		0,439



		subMABS5E

		1

		0,582

		0,448



		subMABS6LCC

		1

		1,583

		0,213



		subMABS7LCF

		1

		0,268

		0,607



		subMABS8CG

		1

		0,265

		0,609





(*) subMABS1UI - Instabilidade – Irregularidade (do bebé); subMABS2IDF - Irritável durante a alimentação (o bebé); subMABS3A - Estado de alerta – Reactividade (do bebé); subMABS4ADF - Estado de alerta (do bebé) durante a alimentação; subMABS5E – Facilidade (em cuidar do bebé); subMABS6LCC - Falta de confiança (da mãe) nos cuidados a prestar ao bebé; subMABS7LCF - Falta de confiança (da mãe) para alimentar o bebé; subMABS8CG – Confiança global (da mãe).                              

(**) Amostra 1= Mulheres com parto eutócico e anestesia epidural; Amostra 2= Mulheres com parto eutócico sem anestesia epidural.

Não se encontram valores significativos para o efeito da variável independente (tipo de parto-anestesia) nas variáveis dependentes. Deste modo, não se confirma a H2.

Testagem de H3



Para se analisar a influência da variável independente deste estudo (tipo de parto-anestesia) nas variáveis dependentes (avaliação da experiência e satisfação da mulher com o parto), procedeu-se à realização do teste estatístico MANOVA no caso das amostras 3 e 4. Através dos testes multivariados, pôde verificar-se que existem valores significativos para a influência do tipo de parto-anestesia no conjunto das variáveis dependentes (F=12,233; p=0,000).


Na tabela 5, apresentam-se os valores do teste do efeito da variável independente (tipo de parto-anestesia) nas variáveis dependentes (avaliação da experiência e satisfação da mulher com o parto).

Tabela 5: Testes do efeito do tipo de parto-anestesia na avaliação da experiência e satisfação da mulher com o parto (*) entre as mulheres das amostras 3 e 4 (**) realizados no âmbito de uma MANOVA.


		Variável dependente

		Df

		F

		P



		subQESP1

		1

		0,254

		0,616



		subQESP2

		1

		8,514

		0,005



		subQESP3

		1

		88,561

		0,000



		subQESP4

		1

		0,044

		0,835



		subQESP5

		1

		0,384

		0,538



		subQESP6

		1

		1,103

		0,298



		subQESP7

		1

		1,655

		0,203



		subQESP8

		1

		0,235

		0,629



		QESPtotal

		1

		14,839

		0,000





 (*) subQESP1 - Condições e cuidados prestados; subQESP2 – Experiência positiva; subQESP3 – Experiência negativa; subQESP4 – Relaxamento; subQESP5 – Suporte; subQESP6 – Suporte do companheiro; subQESP7 – Preocupações; subQESP8 – Pós-parto; QESPtotal – Experiência e satisfação com o parto.

 (**) Amostra 3= Mulheres com parto distócico por via instrumental (fórceps ou ventosa) e anestesia epidural; Amostra 4= Mulheres com parto distócico por cesariana e anestesia epidural.

Nesta tabela, encontram-se valores significativos para a influência do tipo de parto-anestesia na Experiência positiva, Experiência negativa, Experiência e satisfação com o parto. Não só não se confirma H3, como ainda se verificou o oposto do que se esperava, pois as mulheres da amostra 3 apresentam uma média de 161,90 pontos na escala referente à Experiência e satisfação com o parto, enquanto as mulheres da amostra 4 apresentam uma média de 141,57 pontos na mesma escala.

Testagem de H4

Para se analisar a influência da variável independente deste estudo (tipo de parto-anestesia) nas variáveis dependentes (confiança nos cuidados a prestar ao bebé), procedeu-se à realização do teste estatístico MANOVA no caso das amostras 3 e 4. Através dos testes multivariados, pôde verificar-se que existem valores significativos para a influência do tipo de parto-anestesia na confiança aos cuidados a prestar ao bebé (F=1,274; p=0,278).


Na tabela 6, apresentam-se os valores do teste do efeito da variável independente nas variáveis dependentes (confiança da mãe para cuidar do bebé).

Tabela 6: Testes do efeito do tipo de parto-anestesia na confiança com os cuidados a prestar ao bebé (*) entre as mulheres das amostras 3 e 4 (**) realizados no âmbito de uma MANOVA.

		Variável dependente

		Df

		F

		P



		subMABS1UI

		1

		0,636

		0,428



		subMABS2IDF

		1

		0,000

		0,987



		subMABS3A

		1

		0,077

		0,782



		subMABS4ADF

		1

		2,978

		0,090



		subMABS5E

		1

		0,607

		0,439



		subMABS6LCC

		1

		2,002

		0,162



		subMABS7LCF

		1

		0,131

		0,718



		subMABS8CG

		1

		4,965

		0,030





(*) subMABS1UI - Instabilidade – Irregularidade (do bebé); subMABS2IDF - Irritável durante a alimentação (o bebé); subMABS3A - Estado de alerta – Reactividade (do bebé); subMABS4ADF - Estado de alerta (do bebé) durante a alimentação; subMABS5E – Facilidade (em cuidar do bebé); subMABS6LCC - Falta de confiança (da mãe) nos cuidados a prestar ao bebé; subMABS7LCF - Falta de confiança (da mãe) para alimentar o bebé; subMABS8CG – Confiança global (da mãe).

(**) Amostra 3= Mulheres com parto distócico por via instrumental (fórceps ou ventosa) e anestesia epidural; Amostra 4= Mulheres com parto distócico por cesariana e anestesia epidura.l

Nesta tabela, encontram-se valores significativos para a influência do tipo de parto-anestesia na Confiança global da mãe para cuidar do bebé. Não só não se confirma H3, como ainda se verificou o oposto do que se esperava, pois as mulheres da amostra 3 apresentam uma média de 7,83 pontos nesta subescala, enquanto as mulheres da amostra 4 apresentam uma média de 6,73 pontos na mesma subescala.

Testagem de H5



Na tabela 7, apresentam-se os Coeficientes de Correlação de Pearson. Na primeira coluna (posição vertical) encontram-se as variáveis dependentes relativas à avaliação da experiência e satisfação da mulher com o parto e na primeira linha (posição horizontal) encontram-se as variáveis relativas à confiança da mãe para cuidar do bebé. As correlações significativas existentes são marcadas por um ou dois asteriscos, consoante o nível de significância.

Tabela7: Coeficientes de correlação de Pearson entre as variáveis da experiência e satisfação com o parto e as variáveis da confiança das mães nos cuidados a prestar ao bebé


		

		subMABS1UI 

		subMABS2IDF 

		subMABS3A




		subMABS4ADF 

		subMABS5E 




		subMABS6LCC




		subMABS7LCF

		subMABS8GC



		subQESP1

		r

		-0,047

		0,087

		0,114

		-0,028

		0,096

		-0,142

		-0,200*

		0,007



		

		P

		0,608

		0,344

		0,215

		0,758

		0,298

		0,121

		0,029

		0,938



		

		N

		120

		120

		120

		120

		120

		120

		120

		120



		subQESP2

		r

		-0,068

		-0,182*

		0,192*

		0,137

		0,210*

		-0,092

		-0,139

		-0,124



		

		P

		0,461

		0,046

		0,036

		0,137

		0,021

		0,315

		0,130

		0,177



		

		N

		120

		120

		120

		120

		120

		120

		120

		120



		subQESP3

		r

		0,111

		0,013

		0,059

		-0,074

		-0,011

		0,139

		-0,027

		0,344**



		

		P

		0,226

		0,890

		0,522

		0,424

		0,903

		0,130

		0,772

		0,000



		

		N

		120

		120

		120

		120

		120

		120

		120

		120



		subQESP4

		r

		0,114

		0,058

		0,242**

		-0,037

		0,065

		0,144

		-0,025

		-0,152



		

		P

		0,213

		0,527

		0,008

		0,690

		0,483

		0,116

		0,788

		0,098



		

		N

		120

		120

		120

		120

		120

		120

		120

		120



		subQESP5

		r

		0,107

		-0,024

		0,287**

		0,209*

		-0,048

		-0,011

		-0,099

		-0,084



		

		P

		0,244

		0,795

		0,001

		0,022

		0,602

		0,904

		0,282

		0,365



		

		N

		120

		120

		120

		120

		120

		120

		120

		120



		subQESP6

		r

		0,132

		-0,050

		0,158

		0,192*

		0,007

		-0,014

		-0,132

		0,071



		

		P

		0,150

		0,590

		0,086

		0,035

		0,940

		0,879

		0,151

		0,443



		

		N

		120

		120

		120

		120

		120

		120

		120

		120



		subQESP7

		r

		0,272**

		0,212*

		0,047

		0,008

		-0,195*

		0,388**

		0,247**

		0,282**



		

		P

		0,003

		0,020

		0,606

		0,933

		0,033

		0,000

		0,006

		0,002



		

		N

		120

		120

		120

		120

		120

		120

		120

		120



		subQESP8

		r

		0,213*

		0,208*

		-0,154

		-0,017

		-0,137

		0,273**

		0,214*

		0,296**



		

		P

		0,019

		0,023

		0,092

		0,857

		0,136

		0,003

		0,019

		0,001



		

		N

		120

		120

		120

		120

		120

		120

		120

		120



		QESPtotal

		r

		0,272**

		0,141

		0,202*

		0,045

		-0,085

		0,263**

		0,018

		0,402**



		

		P

		0,003

		0,125

		0,027

		0,624

		0,353

		0,004

		0,844

		0,000



		

		N

		120

		120

		120

		120

		120

		120

		120

		120





* A correlação é significativa ao nível de significância 0.05


**A correlação é significativa ao nível de significância 0.01


Nesta tabela, verifica-se uma correlação positiva entre a avaliação da experiência e satisfação da mulher com o parto (QESPtotal) e a confiança global da mãe para cuidar do seu bebé (subMABS8 GC), pelo que se confirma H5. Além disso, é interessante referir que se encontraram outras correlações positivas: entre a Experiência positiva (subQESP2) e Estado de alerta – Reactividade (subMABS3A) e entre a Experiência positiva (subQESP2) e Facilidade (subMABS5E); entre a Experiência negativa (subQESP3) e Confiança global (subMABS8GC); entre o Relaxamento (subQESP4) e Estado de alerta – Reactividade (subMABS3A); entre o Suporte de pessoas significativas (subQESP5) e Estado de alerta – Reactividade (subMABS3A) e entre Suporte de pessoas significativas (subQESP5) e Estado de alerta durante a alimentação (subMABS4ADF); entre o Suporte do companheiro (subQESP6) e Estado de alerta durante a alimentação (subMABS4ADF); entre as Preocupações (subQESP7) e Instabilidade – Irregularidade (subMABS1U), entre as Preocupações (subQESP7) e Irritável durante a alimentação (subMABS2IDF), entre as Preocupações (subQESP7) e Falta de confiança nos cuidados a prestar ao bebé (subMABS6LCC), entre as Preocupações (subQESP7) e Falta de confiança para alimentar o bebé (subMABS7LCF) e entre as Preocupações (subQESP7) e Confiança global (subMABS8GC); entre o Pós-parto (subQESP8) e Instabilidade – Irregularidade (subMABS1U), entre o Pós-parto (subQESP8) e Irritável durante a alimentação (subMABS2IDF), entre o Pós-parto (subQESP8) e Falta de confiança nos cuidados a prestar ao bebé (subMABS6LCC), entre o Pós-parto (subQESP8) e Falta de confiança para alimentar o bebé (subMABS7LCF) e entre o Pós-parto (subQESP8) e Confiança global (subMABS8GC); entre a Avaliação da experiência e satisfação da mulher com o parto (QESPtotal) e Instabilidade – Irregularidade (subMABS1U), entre a Avaliação da experiência e satisfação da mulher com o parto (QESPtotal) e Estado de alerta – Reactividade (subMABS3A), entre a Avaliação da experiência e satisfação da mulher com o parto (QESPtotal) e Falta de confiança nos cuidados a prestar ao bebé (subMABS6LCC). Também se encontraram algumas correlações negativas: entre as Condições e cuidados prestados (QESPtotal) e (subQESP1) e Falta de confiança para alimentar o bebé (subMABS7LCF); entre a Experiência positiva (subQESP2) e Irritável durante a alimentação (subMABS2IDF); e entre as Preocupações (subQESP7) e Facilidade (subMABS5E). 

IV. Discussão dos Resultados


No teste MANCOVA realizado relativamente às amostras 1 e 2, verificaram-se valores significativos para as subescalas do QESP relativas à Experiência negativa (p=0,009) e ao Relaxamento (p=0,038). 

As mulheres da amostra 1 (parto eutócico e anestesia epidural) apresentam uma média de 42,40 pontos na subescala referente à Experiência negativa, enquanto as mulheres da amostra 2 (parto eutócico sem anestesia epidural) apresentam uma média 48,10 pontos na mesma subescala; e apresentam uma média de 14,97 pontos na subescala referente ao Relaxamento, enquanto as mulheres da amostra 2 (parto eutócico sem anestesia epidural) apresentam uma média de 12,80 pontos na mesma subescala (ver Tabela 1 nos Resultados). Desse modo, confirma-se parcialmente H1 no que diz respeito à Experiência negativa e à experiência de Relaxamento durante o trabalho de parto e parto, concluindo-se que as mulheres com parto eutócico e anestesia epidural usaram mais métodos de relaxamento, e o alcance deste permitiu a estas mulheres uma avaliação mais positiva do trabalho de parto e parto do que as mulheres com parto eutócico sem anestesia epidural e também, no que diz respeito à Experiência negativa referente ao medo, mal-estar e dor durante o trabalho de parto e parto, as mulheres com parto eutócico e anestesia epidural avaliam o seu trabalho de parto e parto como mais positivos do que as mulheres com parto eutócico sem anestesia epidural. Em relação ao resto das subescalas referentes às Condições e cuidados prestados, à Experiência positiva, ao Suporte (apoio prestado por pessoas significativas), ao Suporte do companheiro, às Preocupações e ao Pós-Parto, não é possível verificar uma conclusão em relação à H1. 


Estes resultados não estão de acordo com o estudo de Kannan et al. (2001, cit. por Costa, 2004), onde estes autores concluíram que as mulheres com parto eutócico e anestesia epidural se relatavam mais insatisfeitas com a experiência de parto do que as mulheres com parto eutócico e sem anestesia epidural. No entanto, estes resultados vão de encontro à investigação de Costa et al. (2003b), no que diz respeito à experiência de parto eutócico da mulher como mais positiva, de uma forma significativa, quando decorre com anestesia epidural, e relativamente ao relaxamento, sendo que as mulheres com parto eutócico com anestesia epidural são mais capazes de relaxar, tal como se verificou no estudo presente; e também condizem com o que Buckley (1998, cit. por Costa et al., 2003b) revelou relativamente à experiência de parto eutócico com anestesia epidural, tendo verificado que muitas mulheres consideram-na uma boa experiência devido ao facto do alívio da dor permitir um maior relaxamento, o que contribui de modo positivo para a experiência de parto.


Quanto a H2, não existem valores significativos que nos permitam afirmar a sua confirmação, pelo que se pode considerar que tanto as mulheres com parto eutócico e anestesia epidural como as mulheres com parto eutócico sem anestesia epidural se sentem igualmente confiantes para cuidarem dos seus bebés.  



No teste MANOVA efectuado relativamente às amostras 3 e 4, verificaram-se valores significativos para as subescalas do QESP relativas à Experiência positiva (p=0,005), à Experiência negativa (p=0,000), para a escala total do QESP - Experiência e satisfação com o parto (p=0,000) e para a subescala do MABS referente à Confiança global da mãe para cuidar do bebé (p=0,030). 

As mulheres da amostra 3 (parto distócico por via instrumental (fórceps ou ventosa) e anestesia epidural) apresentam uma média de 48,30 pontos na subescala referente à Experiência positiva, enquanto as mulheres da amostra 4 (parto distócico por cesariana e anestesia epidural) apresentam uma média de 55,93 pontos na mesma subescala; e apresentam uma média de 48,47 pontos na subescala relativa à Experiência negativa, enquanto as mulheres da amostra 4 (parto distócico por cesariana e anestesia epidural) apresentam uma média de 25,03 pontos na mesma subescala (ver Tabela 1 nos Resultados). Através destes resultados, confirma-se parcialmente H3 relativamente à Experiência positiva, no que diz respeito à confirmação de expectativas, auto-controlo, auto-confiança, conhecimento, prazer e satisfação com a experiência de parto; e à Experiência negativa referente ao medo, mal-estar e dor durante o trabalho de parto e parto, concluindo-se que as mulheres com parto distócico por cesariana e anestesia epidural avaliam o seu trabalho de parto e parto como mais positivos do que as mulheres com parto distócico por via instrumental (fórceps e ventosa) e anestesia epidural. 

No entanto, as mulheres da amostra 3 (parto distócico por via instrumental (fórceps ou ventosa) e anestesia epidural) apresentam uma média de 161,90 pontos na escala referente à Experiência e satisfação com o parto, enquanto as mulheres da amostra 4 (parto distócico por cesariana e anestesia epidural) apresentam uma média de 141,57 pontos na mesma escala (ver Tabela 1 nos Resultados). Desse modo, é de verificar que a Avaliação da experiência e satisfação da mulher com o parto, considerando o nível de satisfação e qualidade da experiência da mulher durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, nomeadamente os aspectos relativos à confirmação de expectativas prévias; às condições e cuidados proporcionados pela instituição de saúde; ao tempo que demorou cada uma das fases do parto e ao tempo que decorreu desde o nascimento até poder tocar e pegar no bebé; ao uso de métodos de respiração e relaxamento; ao sentimento de controlo e nível de auto-confiança; ao suporte proporcionado por familiares, amigos, profissionais de saúde e especificamente o companheiro; às emoções, medos, mal-estar e dificuldades no trabalho de parto, parto e pós-parto; às preocupações com a própria e com o bebé e à dimensão da dor experienciada é de maior grau na amostra 3 do que na amostra 4, concluindo-se que as mulheres com parto distócico por via instrumental (fórceps ou ventosa) e anestesia epidural avaliam o seu trabalho de parto e o seu parto como mais positivo globalmente e sentem-se mais satisfeitas com a experiência de parto do que as mulheres com parto distócico por cesariana e anestesia epidural. A Avaliação da experiência e satisfação da mulher com o parto engloba oito subescalas, e apenas duas delas apresentam valores significativos. Assim, apesar da análise dos resultados referentes às subescalas respeitantes à Experiência positiva e Experiência negativa levar a confirmar parcialmente H3, esta não será confirmada em relação à escala total respeitante à Experiência e satisfação com o parto. 


A análise destes resultados não só leva à anulação da H3, como se ainda verifica o inverso do que se esperava. Este facto leva à sua discussão, no sentido de tentar explicar estes resultados. Apesar de se verificar que as mulheres com parto distócico por via instrumental (fórceps ou ventosa) e anestesia epidural apresentam um maior nível de percepção negativa do trabalho de parto e parto, parece que, globalmente, considerando outros aspectos inerentes ao trabalho de parto, parto e pós-parto, como as condições físicas e humanas da Maternidade, o relaxamento, o suporte social (prestado pelos companheiros e/ou pessoas significativas) e as preocupações, estas mulheres apresentam um maior grau de avaliação da sua experiência de parto e sentem-se mais satisfeitas com o mesmo, comparativamente às mulheres que tiveram um parto distócico por cesariana e anestesia epidural. Uma conjectura que se pode levantar para tentar explicar este resultado pode ser relacionada com o facto das mulheres parto distócico por via instrumental (fórceps ou ventosa) terem sido mais solicitadas para colaborarem com a equipa médica no momento do parto e, por conseguinte, sentirem-se mais úteis, o que pode ter contribuído, de alguma forma, para se sentirem mais satisfeitas com a sua experiência de parto, apesar de toda a experiência negativa que experimentaram como maior grau de mal-estar durante o parto e maior recordação do parto como muito doloroso (podem ser atribuídos ao uso de instrumentos para a realização do parto, como os fórceps ou ventosa, o que não acontece nos partos distócicos por cesariana). E ainda neste sentido, pode-se levantar outra conjectura como explicação da melhor avaliação do parto e satisfação com este: a ocorrência de parto com recurso a meios instrumentais (fórceps ou ventosa) pode ser uma experiência com mais dores e mal-estar, o que pode levar ao facto dos seus companheiros se preocuparem mais com as puérperas e, por conseguinte, estas mulheres sentirem-se mais apoiadas pelos seus companheiros, o que as leva a sentirem-se mais satisfeitas globalmente com a sua experiência de parto. Relativamente ao apoio do companheiro, é de referir ainda outra suposição: algumas cesarianas são marcadas previamente, com data e horas estipuladas para a sua realização, de modo que poderá haver pouco espaço para o apoio do companheiro durante o trabalho de parto e parto, e assim a experiência de parto poderá não ser tão satisfatória se tivermos em conta a utilidade de apoio por parte do companheiro. Assim, esse facto poderá constituir uma explicação para a melhor avaliação da experiência e satisfação com o parto por parte das mulheres que experimentaram parto distócico por via instrumental (fórceps ou ventosa) e anestesia epidural comparativamente às mulheres com parto distócico por cesariana e anestesia epidural.


Fazendo uma referência a estudos efectuados relativamente a este assunto, verificou-se que tanto Costa (2004) como Morgan et al. (1982, cit. por Costa, 2004) constataram, à semelhança do presente estudo, que as mulheres com parto distócico por via instrumental experienciam-no mais negativamente do que as mulheres com parto distócico por cesariana. No entanto, ainda na investigação de Costa (2004), verificou-se também que as mulheres com parto distócico por cesariana experienciam menor capacidade de relaxamento, menor apoio por parte do companheiro e pior pós-parto, em comparação com as mulheres com parto distócico por via instrumental. No presente estudo não se revelaram valores significativos para esses factores, no entanto, quando se recorre à Tabela 3, constata-se também menor capacidade de relaxamento e menor apoio do companheiro para as mulheres com parto distócico por cesariana, em relação às mulheres com parto distócico por via instrumental.


Relativamente ao resultado na subescala da MABS referente à Confiança global da mãe para cuidar do bebé, as mulheres da amostra 3 (parto distócico por via instrumental (fórceps ou ventosa) e anestesia epidural) apresentam uma média de 7,83 pontos nesta subescala, enquanto as mulheres da amostra 4 (parto distócico por cesariana e anestesia epidural) apresentam uma média de 6,73 pontos na mesma subescala (ver Tabela 2 nos Resultados). Desse modo, conclui-se que as mulheres com parto distócico por via instrumental (fórceps ou ventosa) e anestesia epidural apresentam maior grau de confiança global para cuidar do seu bebé do que as mulheres com parto distócico por cesariana e anestesia epidural, pelo que a H4 é anulada. À semelhança do que aconteceu em H3, a hipótese não só é anulada como também se verifica o oposto do que se esperava. Dado que a experiência de parto poderá influenciar a confiança da mãe para cuidar do seu bebé (o que se procura investigar neste presente estudo), talvez seja devido a esse facto que as mulheres com parto distócico por via instrumental (fórceps ou ventosa) e anestesia epidural se apresentem mais confiantes para cuidar dos seus bebés, relativamente às mulheres com parto distócico por cesariana e anestesia epidural. Outra suposição que se pode considerar é a baixa consistência interna da subMABS8GC (Alpha Cronbach=0,48), o que poderá enviesar os resultados das análises estatísticas, pelo que as interpretações das análises referentes a esta subescala terão de serem realizadas com reserva.

No Teste do Coeficiente de Correlação de Pearson, verificaram-se vários valores significativos que requerem a sua análise interpretativa.



Existem correlações positivas entre a Experiência positiva (subQESP2) e Estado de alerta – Reactividade (subMABS3A) – (r=0,192*; p=0,036) e entre a Experiência positiva (subQESP2) e Facilidade (subMABS5E) – (r=0,210*; p=0,021); desse modo pode-se afirmar que quanto maior for a confirmação de expectativas, o auto-controlo, a auto-confiança, o conhecimento, o prazer e a satisfação com a experiência de parto por parte da mãe, maior será o estado de alerta-reactividade do seu bebé e maior será a facilidade em cuidar do seu bebé.


Existe uma correlação positiva entre a Experiência negativa (subQESP3) e Confiança global (subMABS8GC) – (r=0,344**; p=0,000); desse modo pode-se afirmar que quanto maior for o medo, o mal-estar e dor durante o trabalho de parto e parto, maior será a confiança global da mãe para cuidar do seu bebé. Este resultado pode ter sido enviesado pela baixa consistência interna da subMABS8GC.


Existe uma correlação positiva entre o Relaxamento (subQESP4) e Estado de alerta – Reactividade (subMABS3A) – (r=0,242**; p=0,008); desse modo pode-se afirmar que quanto maior for a experiência de relaxamento por parte da mãe durante o trabalho de parto e parto, maior será o estado de alerta-reactividade do seu bebé. 


Existem correlações positivas entre o Suporte de pessoas significativas (subQESP5) e Estado de alerta – Reactividade (subMABS3A) – (r=0,287**; p=0,001) e entre Suporte de pessoas significativas (subQESP5) e Estado de alerta durante a alimentação (subMABS4ADF) – (r=0,209*; p=0,022); desse modo pode-se afirmar que quanto maior for o apoio de pessoas significativas durante o trabalho de parto, parto e pós-parto, maior será o estado de alerta-reactividade do seu bebé e maior será o estado de alerta do bebé durante a alimentação.


Existe uma correlação positiva entre o Suporte do companheiro (subQESP6) e Estado de alerta durante a alimentação (subMABS4ADF) – (r=0,192*; p=0,035); desse modo pode-se afirmar que quanto maior for o apoio do companheiro da mulher durante o trabalho de parto, parto e pós-parto, maior será o estado de alerta do bebé durante a alimentação. 


Existem correlações positivas entre as Preocupações (subQESP7) e Instabilidade – Irregularidade (subMABS1U) – (r=0,272**; p=0,003), entre as Preocupações (subQESP7) e Irritável durante a alimentação (subMABS2IDF) – (r=0,212*; p=0,020), entre as Preocupações (subQESP7) e Falta de confiança nos cuidados a prestar ao bebé (subMABS6LCC) – (r=0,388**; p=0,000), entre as Preocupações (subQESP7) e Falta de confiança para alimentar o bebé (subMABS7LCF) – (r=0,247**; p=0,006) e entre as Preocupações (subQESP7) e Confiança global (subMABS8GC) – (r=0,282**; p=0,002); desse modo pode-se afirmar que quanto mais elevado o grau de preocupações por parte da mãe com a própria e com o seu bebé, maior será a instabilidade-irregularidade do recém-nascido, a irritabilidade do recém-nascido durante a sua alimentação, a falta de confiança da mãe para cuidar do seu bebé, a falta de confiança da mãe para alimentar o seu bebé e a confiança global da mãe para cuidar do seu bebé. Este último resultado poderá ter sido enviesado pela baixa consistência interna da subMABS8GC.


Existem correlações positivas entre o Pós-parto (subQESP8) e Instabilidade – Irregularidade (subMABS1U) – (r=0,213*; p=0,019), entre o Pós-parto (subQESP8) e Irritável durante a alimentação (subMABS2IDF) – (r=0,208*; p=0,023), entre o Pós-parto (subQESP8) e Falta de confiança nos cuidados a prestar ao bebé (subMABS6LCC) – (r=0,273**; p=0,003), entre o Pós-parto (subQESP8) e Falta de confiança para alimentar o bebé (subMABS7LCF) – (r=0,214*; p=0,019) e entre o Pós-parto (subQESP8) e Confiança global (subMABS8GC) – (r=0,296**; p=0,001); desse modo pode-se afirmar que quanto mais elevada o grau de vivência do pós-parto, nomeadamente acontecimentos precoces do puerpério, como o tempo decorrente do pós-parto, o tempo que demorou o primeiro contacto com o recém-nascido, a quantidade de mal-estar, a dor sentida durante o pós-parto e ainda o impacto desta nos cuidados a prestar ao bebé, maior será a instabilidade-irregularidade do recém-nascido, a irritabilidade do recém-nascido durante a sua alimentação, a falta de confiança da mãe para cuidar do seu bebé, a falta de confiança da mãe para alimentar o seu bebé e a confiança global da mãe para cuidar do seu bebé. Este último resultado poderá ter sido enviesado pela baixa consistência interna da subMABS8GC.


É de mencionar que as correlações positivas existentes entre várias subescalas do QESP e a subescala 8 da MABS referente à Confiança global da mãe para cuidar do bebé (já referidas acima) são desconformes em relação ao esperado, o que se poderá dever à baixa consistência interna desta ultima subescala (Alpha Cronbach=0,489), podendo existir enviesamento dos resultados das análises estatísticas.


Existem correlações positivas entre a Avaliação da experiência e satisfação da mulher com o parto (QESPtotal) e Instabilidade – Irregularidade (subMABS1U) – (r=0,272**; p=0,003), entre a Avaliação da experiência e satisfação da mulher com o parto (QESPtotal) e Estado de alerta – Reactividade (subMABS3A) – (r=0,202*; p=0,027), entre a Avaliação da experiência e satisfação da mulher com o parto (QESPtotal) e Falta de confiança nos cuidados a prestar ao bebé (subMABS6LCC) – (r=0,263**; p=0,004) e entre a Avaliação da experiência e satisfação da mulher com o parto (QESPtotal) e Confiança global (subMABS8GC); desse modo pode-se afirmar que quanto mais elevada for o grau de satisfação e qualidade da experiência da mulher durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, nomeadamente os aspectos relativos à confirmação de expectativas prévias; às condições e cuidados proporcionados pela instituição de saúde; ao tempo que demorou cada uma das fases do parto e ao tempo que decorreu desde o nascimento até poder tocar e pegar no bebé; ao uso de métodos de respiração e relaxamento; ao sentimento de controlo e nível de auto-confiança; ao suporte proporcionado por familiares, amigos, profissionais de saúde e especificamente o companheiro; às emoções, medos, mal-estar e dificuldades no trabalho de parto, parto e pós-parto; às preocupações com a própria e com o bebé e à dimensão da dor experienciada, maior será a instabilidade-irregularidade do recém-nascido, o estado de alerta-reactividade do bebé, a falta de confiança da mãe para cuidar do seu bebé e a confiança global da mãe para cuidar do seu bebé.



É de referir que as correlações positivas entre a Avaliação da experiência e satisfação da mulher com o parto e Instabilidade – Irregularidade (do bebé) e entre a Avaliação da experiência e satisfação da mulher com o parto e Falta de confiança (da mãe) nos cuidados a prestar ao bebé parecem ser desconformes em relação ao esperado. Para se tentar explicar estes resultados, recorreu-se a uma análise de frequência de itens em cada subescala (ver os Outputs das Frequências de Itens das subescalas 1 e 6 do MABS no Anexo VI), tendo-se verificado que parecem existir indícios de que as mães consideram os seus bebés como sendo estáveis e regulares, assim como parece que as mães se apresentam como confiantes para cuidarem dos seus bebés, de uma forma geral. Na subescala 1 do MABS, referente à Instabilidade-Irregularidade (do bebé), quanto maior for a pontuação, mais instável e irregular será o bebé. Quando nos debruçamos sobre a análise dos itens desta subescala, reparamos que as mães responderam, de uma forma global, com pontuações baixas, indicando a estabilidade-regularidade dos seus bebés. Sendo assim, talvez a correlação positiva entre a Avaliação da experiência e satisfação da mulher com o parto e entre esta subescala do MABS faça mais sentido, pois seria mais coerente que quanto maior for a Avaliação da experiência e satisfação da mulher com o parto, mais estável e regular seja o bebé. Também o mesmo acontece em relação à subescala 6 do MABS, referente à Falta de confiança (da mãe) para cuidar do bebé. Nesta subescala, também a mais elevada pontuação diz respeito à falta de confiança por parte da mãe para cuidar do seu bebé, no entanto, analisando as respostas das puérperas verifica-se que as mulheres se consideram, de uma forma geral, confiantes para cuidarem dos seus recém-nascidos, através das baixas pontuações nas suas respostas. Desse modo, parece também fazer mais sentido uma correlação positiva entre a Avaliação da experiência e satisfação da mulher com o parto e entre esta subescala do MABS, pois parece mais congruente que quanto maior for a Avaliação da experiência e satisfação da mulher com o parto, mais confiante a mãe se sinta para cuidar do seu bebé.


Existe uma correlação negativa entre as Condições e cuidados prestados (QESPtotal) e (subQESP1) e Falta de confiança para alimentar o bebé (subMABS7LCF) – (r=-0,200*; p=0,029); desse modo pode-se afirmar que quanto menor a qualidade das condições físicas e humanas proporcionadas pela instituição de saúde, maior será a falta de confiança da mãe para alimentar o seu bebé, ou vice-versa.



Existe uma correlação negativa entre as Experiência positiva (subQESP2) e Irritável durante a alimentação (subMABS2IDF) – (r=-0182*; p=0,046); desse modo pode-se afirmar que quanto menor for a confirmação de expectativas, o auto-controlo, a auto-confiança, o conhecimento, o prazer e a satisfação com a experiência de parto por parte da mãe, maior será a irritabilidade do recém-nascido durante a sua alimentação, ou vice-versa.



Existe uma correlação negativa entre as Preocupações (subQESP7) e Facilidade (subMABS5E) – (r=-0,195*; p=0,033); desse modo pode-se afirmar que quanto menos elevado o grau de preocupações por parte da mãe com a própria e com o seu bebé, maior será a facilidade em cuidar do seu bebé. 


Através da análise dos resultados, confirma-se H5, pois existe uma correlação positiva entre a avaliação da experiência e satisfação da mulher com o parto e a confiança global da mãe para cuidar do seu bebé. Este resultado vai de encontro ao referido por DiMatteo et al. (1996, cit. por Conde et al., 2007), em que se defende, entre outros aspectos, que uma percepção negativa do parto pode influenciar negativamente a mãe nos cuidados a prestar ao bebé; assim como também está de acordo com o que foi investigado por Marut e Mercer (1979, cit. por Figueiredo et al., 2002), em que verificaram que quanto maior for a satisfação da mulher com a experiência de parto maior é o seu envolvimento emocional positivo com o bebé. Através desta correlação positiva entre a Avaliação da experiência e satisfação da mulher com o parto e a Confiança global da mãe para cuidar do bebé no presente estudo, verifica-se que, de facto, uma experiência positiva e satisfatória com o parto influencia de modo positivo a mãe para cuidar do seu bebé.

V. Conclusão


A experiência de parto é um momento muito marcante da vida da mulher, e envolve variados aspectos físicos, psicológicos, sociais e ainda obstétricos, como o tipo de parto e a anestesia (ou não) administrada. O momento expulsivo do bebé inerente ao parto marca o início de uma etapa na vida – a da maternidade. Esta envolve o despontar de uma nova interacção relacional mãe-bebé onde se incluem os cuidados maternais.


A avaliação e satisfação da experiência de parto pode influenciar a confiança da mãe para cuidar do bebé, como se verificou neste presente estudo. Desse modo, para uma percepção positiva e satisfatória com o parto será necessário ter em conta variados aspectos como as condições físicas da Maternidade; os cuidados prestados pelos profissionais de saúde; a experiência positiva no que diz respeito à confirmação de expectativas, auto-controlo, auto-confiança, conhecimento e prazer por parte da parturiente com a experiência de parto; a experiência negativa respeitante ao medo, mal-estar e dor durante o trabalho de parto; o suporte social (companheiro, familiares ou outras pessoas significativas); o relaxamento durante o trabalho de parto e parto; as preocupações relativas à própria parturiente e ao bebé; e ainda a vivência do pós-parto. Existem outros factores que poderão também influenciar a experiência de parto, tais como a idade, a paridade, o tipo de parto e ainda a utilização de anestesia (ou não). 


Neste estudo explorou-se a avaliação da experiência e satisfação da mulher em quatro tipos de amostras de puérperas respeitantes ao tipo de parto e utilização ou não de anestesia epidural – parto eutócico com anestesia epidural, parto eutócico sem anestesia epidural, parto distócico por via instrumental (fórceps ou ventosa) com anestesia epidural e parto distócico por cesariana com anestesia epidural. Em relação aos dois primeiros, concluiu-se que as mulheres com parto eutócico e anestesia epidural conseguem um maior grau de relaxamento e, por conseguinte experienciam o parto de modo mais positivo, em comparação com as mulheres com parto eutócico sem anestesia epidural. No entanto, não foi possível verificar se o mesmo acontece em relação às condições e cuidados prestados, à experiência positiva, ao suporte social, às preocupações e à vivência pós-parto, de modo que apenas se pode considerar como significativo o efeito do alívio da dor no relaxamento, o que poderá ajudar, em parte, a influenciar positivamente a experiência de parto. Já em relação aos dois últimos tipos de amostra, concluiu-se que as mulheres com parto distócico por via instrumental (fórceps ou ventosa) e anestesia epidural experimentaram mais sentimentos negativos durante o trabalho de parto e parto, como medo, mal-estar e dor, mas consideram-se mais satisfeitas com a sua experiência de parto, de uma forma global, avaliando-o como mais positivo do que as mulheres com parto distócico por cesariana e anestesia epidural.


Neste estudo, também se pretendeu verificar se o tipo de parto experienciado influencia a confiança da mãe para cuidar do seu bebé. Deste modo, verificou-se que tanto as mulheres com parto eutócico e anestesia epidural como as mulheres com parto eutócico sem anestesia epidural se sentem igualmente confiantes para cuidarem dos seus bebés. Já as mulheres com parto distócico por via instrumental (fórceps ou ventosa) e anestesia epidural sentem-se mais confiantes para cuidarem dos seus bebés, em comparação com as mulheres com parto distócico por cesariana e anestesia epidural. 

 
Averiguou-se, também, a existência de uma correlação positiva entre a avaliação da experiência e satisfação da mulher com o parto e a confiança global da mãe para cuidar do seu bebé, verificando-se a influência da primeira sobre a segunda.


Neste estudo foram abordados o tipo de parto e a administração ou não de anestesia epidural como factores que possam influenciar a avaliação da experiência e satisfação da mulher com o parto e a confiança global da mãe para cuidar do seu bebé, mas, futuramente, seria interessante efectuar outras investigações onde se pudesse comparar a amostra de mulheres com parto eutócico e anestesia epidural e a amostra de mulheres com parto distócico por cesariana e anestesia epidural, averiguar qual a amostra que mais satisfeita se sente com a sua experiência de parto e qual a amostra composta pelas mulheres que se sentem mais confiantes para cuidar dos seus bebés. Também, gostaria de ter oportunidade de investigar qual o impacto da idade e da paridade, assim como do apoio por parte do companheiro e do tempo que demora entre o nascimento e o primeiro contacto entre a mãe e o bebé, de modo a averiguar o impacto destes factores na avaliação e satisfação da mulher com a sua experiência de parto e na sua confiança para cuidar do bebé.
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