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PREFERÊNCIA DE VIA DE PARTO E EXPERIÊNCIA PRÉVIA DE DORES EM
PUÉRPERAS ATENDIDAS EM UMA MATERNIDADE
PREFERENCE OF DELIVERY PATHS AND PREVIOUS PAIN EXPERIENCE OF NEW MOTHERS
ATTENDED AT A MATERNITY
35()(5(1&,$'(9Ë$3$572</$(;3(5,(1&,$35(9,$'('2/25(6(138e53(5$6
ATEUDIDAS EN UNA MATERNIDAD
6LPRQH 5RTXH 0D]RQL  (PLOLD &DPSRV GH &DUYDOKR
3DHV
$OLQH&ULVWLQDGH3ROL

 &KULVWLDQH ,QRFrQFLR 9DVTXHV

 /XFLDQD %UD] GH 2OLYHLUD

Resumo
,QWURGXomR9iULRVIDWRUHVSHVVRDLVFXOWXUDLVHVRFLDLVDWXDPFRPRGHWHUPLQDQWHVQDHVFROKDGRSDUWRDVVLPFRPRLQÀXHQFLDPQDGRU
1DVWRPDGDVGHGHFLVmRGHYHPVHUUHVSHLWDGRVRVVHQWLPHQWRVHGHVHMRVGDPXOKHU2EMHWLYR9HUL¿FDUDSUHIHUrQFLDGHYLDGHSDUWR
e a experiência prévia de dores de puérperas atendidas em uma maternidade. Método: Estudo descritivo com abordagem quantitativa
realizado com 55 puérperas com idade igual ou superior a 18 anos. A pesquisa ocorreu por meio de levantamento de prontuários e
HQWUHYLVWDV8WLOL]RXVHDHVWDWtVWLFDGHVFULWLYDSDUDDQiOLVHGRVGDGRVGHSHU¿OVRFLRJUi¿FRSURFXUDSHORDWHQGLPHQWRH[SHULrQFLDVGH
GRUHVDQWHFHGHQWHVUHSURGXWLYRVHGHSHU¿OREVWpWULFR5HVXOWDGRV$FHUFDGDSUHIHUrQFLDGHSDUWRDSUR[LPDGDPHQWH Q  GDV
SXpUSHUDVSUHIHULUDPDYLDYDJLQDO¬HQWUHYLVWD Q  D¿UPDUDPTXHDGRUDVVRFLDGDDRWUDEDOKRGHSDUWRIRLDH[SHULrQFLDPDLV
intensa já sentida. Conclusão: Embora a dor associada ao trabalho de parto tenha sido a experiência mais intensa relatada pela maioria,
a preferência pelo parto vaginal foi prevalente entre as entrevistadas.
Palavras-chave: Parto. Dor. Parto e dor de parto. Cesárea. Parto obstétrico. Parto normal. Trabalho de parto.
Abstract
,QWURGXFWLRQ6HYHUDOSHUVRQDOFXOWXUDODQGVRFLDOIDFWRUVSOD\DUROHDVGHWHUPLQDQWVLQWKHFKRLFHRIFKLOGELUWKDVZHOODVLQÀXHQFHSDLQ
In decision-making, woman feelings and desires must be respected. Objective: To verify the preference of delivery path and the previous
pain experience of new mothers attended at a maternity. Method: It is a descriptive study with quantitative approach, performed with 55
new mothers aged 18 years or older. The research was carried out through the collection of medical records and interviews. Descriptive
VWDWLVWLFV ZHUH XVHG WR DQDO\]H GDWD DERXW VRFLRJUDSKLF SUR¿OH VHDUFK IRU FDUH SDLQ H[SHULHQFHV UHSURGXFWLYH KLVWRU\ DQG REVWHWULF
SUR¿OH5HVXOWV5HJDUGLQJWKHSUHIHUHQFHRIGHOLYHU\SDWKDSSUR[LPDWHO\ Q  QHZPRWKHUVSUHIHUUHGWKHYDJLQDOURXWH$WWKH
LQWHUYLHZ Q  VWDWHGWKDWSDLQDVVRFLDWHGZLWKODERUZDVWKHPRVWLQWHQVHH[SHULHQFHHYHUIHOW&RQFOXVLRQ$OWKRXJKWKH
pain associated with labor was the most intense experience reported by the majority, the preference for vaginal delivery was prevalent
among the interviewees.
Keywords: Childbirth. Ache. Labor and delivery pain. Cesarean section. Obstetric delivery. Normal birth. Delivery labor.
Resumen
,QWURGXFFLyQ9DULRVIDFWRUHVGHSHUVRQDOHVFXOWXUDOHV\VRFLDOHVDFW~DQFRPRGHWHUPLQDQWHVHQODHOHFFLyQGHOSDUWRDVtFRPRLQÀX\HQ
HQHOGRORU(QODVWRPDVGHGHFLVLyQGHEHQUHVSHWDUVHORVVHQWLPHQWRV\GHVHRVGHODPXMHU2EMHWLYR9HUL¿FDUODSUHIHUHQFLDGHYLD
de parto y la experiencia previa de dolor de puérperas atendidas em una maternidad. Método: Estudio descriptivo con un enfoque
cuantitativo realizado con 55 madres mayores de 18 años. La investigación se llevó a través de levantamiento de registros y entrevistas.
6HXWLOL]yHVWDGtVWLFDGHVFULSWLYDSDUDHODQiOLVLVGHORVGDWRVGHSHU¿OVRFLRJUi¿FRVODGHPDQGDGHDWHQFLyQH[SHULHQFLDVGHGRORUKLVWRULD
UHSURGXFWLYD\HOSHU¿OREVWpWULFR5HVXOWDGRV6REUHODSUHIHUHQFLDGHSDUWRDSUR[LPDGDPHQWH Q  GHODVSXpUSHUDVSUHIHUtDQ
ODYLDYDJLQDO(QODHQWUHYLVWDHO Q  GHFODUyTXHHOGRORUDVVRFLDGRFRQHOWUDEDMRGHSDUWRIXHODH[SHULHQFLDPiVLQWHQVD
reportada por la mayoría. Conclusión: A pesar de que el dolor associada con el trabajo de parto fue la experiencia más intensa reportada
por la mayoría, la preferencia por el parto vaginal fue frecuente entre las entrevistadas.
Palabras clave: Parto. Dolor. Parto y dolor de parto. Cesárea. Parto obstétrico. Parto normal. Trabajo de parto.

(QIHUPHLUD'RXWRUDHP&LrQFLDV3URIHVVRUDDGMXQWDGR'HSDUWDPHQWRGH(QIHUPDJHPGD)DFXOGDGHGH&LrQFLDVGD6D~GH±8QLYHUVLGDGHGH%UDVtOLD 8Q% %UDVtOLD')%UDVLO
Contato: simazoni@unb.br
(QIHUPHLUD3URIHVVRUDVrQLRUGD(VFRODGH(QIHUPDJHPGH5LEHLUmR3UHWR±8QLYHUVLGDGHGH6mR3DXOR 863 5LEHLUmR3UHWR63%UDVLO&RQWDWRHFGFDYD#XVSEU
(QIHUPHLUD3URIHVVRUDDGMXQWDGR'HSDUWDPHQWRGH(QIHUPDJHPGD)DFXOGDGHGH&LrQFLDVGD6D~GH±8QLYHUVLGDGHGH%UDVtOLD 8Q% %UDVtOLD')%UDVLO(PDLOFKYDVTXHV#
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(QIHUPHLUD2EVWHWUDGR+RVSLWDO(VFROD3DGUH$OELQR&DWDQGXYD63%UDVLO&RQWDWRDOLQHBGHSROL#\DKRRFRPEU
Artigo extraído da tese de doutorado “Elaboração e validação do diagnóstico de enfermagem Dor de Parto” apresentada à Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de
São Paulo, Centro Colaborador da Organização Mundial de Saúde (OMS) para o Desenvolvimento da Pesquisa em Enfermagem, SP, Brasil. Orientadora: Emília Campos de Carvalho.
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SUiWLFDV PXOWLSUR¿VVLRQDLV TXH YLDELOL]HP R DXPHQWR GDV

INTRODUÇÃO
Compreender as experiências de dores, os fatores
psicoemocionais e socioculturais da mulher e de sua

taxas de partos por via vaginal e menores riscos maternoinfantil, advindos de cesáreas desnecessárias.

preferência de via de parto à tomada de decisão para a
UHVROXomRGRPHVPRWHPVLGRRGHVD¿RGDFLrQFLDDLQGD
gerando controvérsias que contribuem para as altas taxas
1,2

de cesáreas .

OBJETIVO
2 SUHVHQWH HVWXGR WHYH SRU REMHWLYR YHUL¿FDU D
preferência da via de parto e a experiência prévia de dores

Em um estudo transversal realizado em uma

em puérperas atendidas em uma maternidade.

maternidade pública brasileira, autores encontraram que
o parto por via vaginal foi desejado por mais da metade

MÉTODO

de mulheres submetidas à cesariana também, atribuíram a

Trata-se de um delineamento de estudo do tipo

experiência negativa ou positiva da vivência e organização

descritivo com abordagem quantitativa acerca de 55

da assistência do serviço à preferência e forma como a

puérperas que em trabalho de parto foram admitidas com

3

via de parto é decidida . Em outros dois estudos, autores

dor em uma maternidade pública de um hospital-escola

concluíram que a maioria das mulheres prefere o parto

localizado no interior paulista, no Brasil.

vaginal devido a fatores pessoais, culturais e sociais,
2,4

embora nem todas o estejam realizando .

A amostra foi por conveniência e coletada no
período de 20 de dezembro de 2011 a 22 de fevereiro de

Dentre os principais fatores que atuam como

2012. Foram entrevistadas puérperas com idade igual ou

determinantes para preferência pelo parto normal estão

superior a 18 anos em unidade de alojamento conjunto,

a recuperação pós-parto mais rápida, experiência prévia

independente da paridade e resolução de via de parto.

desta via e acesso às informações e orientações acerca

Consideraram-se como critérios de inclusão, puérperas

de riscos e benefícios das modalidades de parto durante

que foram admitidas em trabalho de parto com dor e

a assistência pré-natal3. As opções pela cesárea por parte

dilatação cervical igual ou superior a quatro centímetros,

de gestantes envolvem evitar a dor e o sofrimento, às

idade gestacional igual ou superior a 28 semanas, gestação

informações limitadas e compreendidas pela mulher,

única e tópica, com feto vivo e situação longitudinal.

crenças de menores riscos materno-fetal e otimização do

Como critérios de exclusão, embora não havendo,

próprio procedimento com possibilidades de agendamento

consideraram-se mulheres que não apresentaram registro

e laqueadura5.

de: diagnóstico de ruptura uterina; duas cesarianas

A dor associada ao trabalho de parto também

anteriores; diagnóstico de desproporção cefalopélvica,

DSUHVHQWD VLJQL¿FDGR SRVLWLYR SDUD DV PXOKHUHV ,

hemorragias obstétricas, sofrimento fetal, hipertensão

sendo estes modulados pelo medo, preocupações e

induzida pela gestação e não controlada, frequência

interpretações sensoriais e socioculturais; podem sinalizar

FDUGtDFDIHWDOQmRWUDQTXLOL]DGRUDHRXPHF{QLRSRUWDGRUDV

a dor como prazer, representações de vida e “maternagem”

de HIV com operação programada, paciente sob analgesia

que propulsionam o protagonismo da mulher na resolução

peridural, raquianestesia ou bloqueios combinados raqui-

2,4

1

do nascimento por via natural .
Considerando

a

necessidade

peridural no trabalho de parto e quando na solicitação da
de

melhor

compreensão do fenômeno doloroso associado à via

retirada do estudo pelo consenso da própria puérpera.
O projeto foi submetido à apreciação do Comitê

de parto, pressupõe-se que as experiências de dores

GH eWLFD HP 3HVTXLVD GD )DFXOGDGH GH 0HGLFLQD ORFDO H

são complexas, subjetivas e que mesmo em situação

DSURYDGRVREUHJLVWURQ

GR QDVFLPHQWR QmR HVWHMDP LQÀXHQFLDQGR D SUHIHUrQFLD

O instrumento de coleta de dados foi estruturado

de ambas as modalidades. Para tanto, delineamentos

SDUD REWHQomR GH GDGRV UHODWLYRV DR SHU¿O VRFLRJUi¿FR

de estudos quantitativos e qualitativos que descrevam

procura pelo atendimento obstétrico, experiências prévias

experiências quanto aos tipos de dores, no que diz respeito

de dores, antecedentes ginecológicos e reprodutivos e

ao processo de nascimento, preferências de partos e

GH SHU¿O REVWpWULFR VHJXQGR JHVWDomR DWXDO LQFOXLQGR

tomadas de decisão, poderão contribuir para o fomento de

preferências de vias de parto. A obtenção de respostas
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de percepção sensorial fundamentara-se na percepção

GHVYLRSDGUmR   UHDLV  7UrV   SDUWXULHQWHV

de intensidade das dores associadas ao trabalho de parto

D¿UPDUDPWHUUHQGDVIDPLOLDUHVGHDWp5  

comparada às demais dores já sentidas. A entrevista foi

HQWUH 5 H  UHDLV    HQWUH  H

realizada entre 3 e 12 horas após o parto com puérpera

UHDLV  SDUWXULHQWHVUHIHULUDPUHQGDVHQWUH

em unidade de alojamento conjunto.

HUHDLV  SDUWXULHQWHVUHIHULUDPUHQGD

Informações foram coletadas e armazenadas
utilizando-se o aplicativo
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YHUVmRFRPWpFQLFDGDGXSODGLJLWDomRSDUDYHUL¿FDomR

familiar aproximada em 4.500 reais (Tabela 1).
Tabela 1 -3HU¿OVRFLRJUi¿FRGDVSDUWLFLSDQWHVVHJXQGRUDoDLGDGHHVWD
do conjugal, ocupação, escolaridade e renda familiar

de possíveis erros de transcrição e, posteriormente, os
dados foram analisados por meio de programa estatístico
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(SPSS), versão

.

3DUD D GHVFULomR GR SHU¿O GD DPRVWUD IRUDP
calculadas as medidas de tendência central médias,
medianas e de dispersão, desvios-padrão para idade
e renda familiar. A análise do estudo foi por estatística
GHVFULWLYDFRPDGLVWULEXLomRGHIUHTXrQFLDVSDUDRSHU¿O
VRFLRJUi¿FR GD DPRVWUD SURFXUD SHOR DWHQGLPHQWR
obstétrico, experiências prévias de dores, assistência
REVWpWULFDDQWHFHGHQWHVUHSURGXWLYRVGHSHU¿OREVWpWULFR
segundo a gestação atual e preferência de via de parto.

RESULTADOS
Das cinquenta e cinco mulheres entrevistadas, 34
  GHFODUDUDPVH GH UDoD EUDQFDFDXFDVLDQD H 
 DIURGHVFHQGHQWH$LGDGHPtQLPDYDULRXHQWUH
HDQRV PpGLD DQRVGHVYLRSDGUmR DQRV 
&RQVLGHUDQGRRVH[WUHPRVGHYLGDUHSURGXWLYD  
tinham idades entre 18 e 19 anos pertencendo ao grupo
GHDGROHVFHQWHV  SHUWHQFLDPDRJUXSRHWiULR

Todas as parturientes sentiram dor durante o

LQWHUPHGLiULRH  DRH[WUHPRGHLGDGHGHDQRV

trabalho de parto. Das 55 puérperas entrevistadas, 29
  UHODWDUDP WHU YLYHQFLDGR D SULPHLUD JHVWDomR

ou mais (Tabela 1).
$PDLRULD  D¿UPRXWHUFRPSDQKHLURH

$SUR[LPDGDPHQWH 

Q

   GDV SXpUSHUDV

que o mesmo residia junto. Predominou a ocupação do lar

manifestaram a preferência de parto por via vaginal

HP  GDVHQWUHYLVWDGDVVHJXLGRGH  

(Tabela 2).

WUDEDOKDGRUDV H    GHVHPSUHJDGD 1R TXH WDQJH

Quanto à percepção da intensidade das dores,

à escolaridade, esta variou entre o ensino fundamental

 Q

LQFRPSOHWRHPpGLRFRPSOHWR  FRPSOHWDUDPR

associada ao trabalho de parto foi a mais forte já sentida

HQVLQRPpGLR  QmRRFRPSOHWDUDP  

H DSUR[LPDGDPHQWH  GHVWDV UHODWDUDP D SUHIHUrQFLD

HVWXGDUDPDWpRHQVLQRIXQGDPHQWDOH  QmRR

SHORSDUWRQRUPDO6HLV  HQWUHYLVWDGDVD¿UPDUDP

completaram (Tabela 1).

VHUDHQ[DTXHFDRXFHIDOHLDVHJXLGDGH  FyOLFD

A renda familiar mínima aproximada em Reais
YDULRX HQWUH  H 5 PpGLD

  UHDLV

   GDV SXpUSHUDV D¿UPDUDP TXH D GRU

renal e uma citação de dor proveniente de cistite como a
experiência de dor mais intensa já sentida (Tabela 2).
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Tabela 2 -3HU¿OGDVSDUWLFLSDQWHVVHJXQGRH[SHULrQFLDSUpYLDGHGRUHVHSUHIHUrQFLDGDYLDGHSDUWR

DISCUSSÃO
A dor é um fenômeno considerado como físico
(objetivo) e individual (subjetivo) ou psicossomático6. Todas

por outros fatores e diversos estudos registram que o
fenômeno é percebido como menos intenso quando a
pessoa se apresenta em estado de distração7.

as puérperas referiram ter sentido dor durante o trabalho

Um estudo com abordagem qualitativa encontrou

de parto, embora manifestadas em durações diferentes,

a sensação dolorosa citada em todos os discursos,

independente da via de nascimento experimentada e

entretanto, mostrando a dor como necessária ao

YLYHQFLDYDPVXDSULPHLUDJHVWDomR

QDVFLPHQWRGDFULDQoDDOLDGDjMXVWL¿FDWLYDGHSHUFHSomR

No que se refere à dor no trabalho de parto

negativa do parto6 ,GHQWL¿FDVH TXH D GRU GR SDUWR

como fator de exposição e critério de inclusão para as

faz parte de um processo natural, sendo um fenômeno

entrevistadas, no presente estudo buscou-se validar

importante à dinâmica do nascimento, pois revela a força

a autoavaliação da intensidade de dor observada

da mulher e de seu empoderamento9. Essa experiência

e comparada às demais dores já sentidas como

pode variar em sentimentos que vão do sofrimento ao

experiência primeira às primíparas ou de (re)experiência

prazer10-12VHQGRLPSHUDWLYRTXHDHTXLSHPXOWLSUR¿VVLRQDO

às participantes multíparas. Sabe-se que variáveis de

FRQVLGHUHDYLVmRGHPXQGRGDFOLHQWHHRVVLJQL¿FDGRVGR

atenção, mnemônicas, de cognição e motivacionais podem

nascimento para tomadas de decisão que respeitem os

afetar diretamente a dimensão sensorial, assim como os

sentimentos e desejos da mulher11.

aspectos hedônicos e experimentais da dor percebida7.

A experiência positiva pode ser um fator

Considerando estes aspectos, ressalta-se também aqui,

importante para a preferência do parto vaginal, e esses

a entrevista recente à experiência de dor no trabalho de

aspectos incluem desde a atenção pré-natal, informações,

parto, isto é, de 3 a 12 horas após o nascimento como um

acolhimento até o acompanhamento no trabalho de parto

fator interveniente, para tanto, tendo sido utilizado como

e nascimento12,13. Um estudo em que todas as primíparas

estratégia mnemônica para a avaliação da experiência

tiveram seus partos por via vaginal, mostrou relatos de

de dor e que hipoteticamente poderia afetar o relato da

GRUHVLQWHQVDVHPFHUFDGHGDVHQWUHYLVWDGDVPDV

preferência de via de parto.

TXDVH  GHODV VH DXWRDYDOLDUDP FRPR VDWLVIHLWDV RX

A memória da dor do parto após dois, um e cinco

muito satisfeitas com os desfechos do parto14. Estudo

anos do nascimento e de sua associação com o uso de

VLPLODU LGHQWL¿FRX TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GR WLSR GH

analgesia epidural, foi pesquisada por meio de um estudo

parto, as mulheres mostraram o mesmo tipo de satisfação

longitudinal no qual os pesquisadores encontraram que a

em relação à resolução do nascimento15.

memória da dor do parto diminuiu durante os períodos

1RVVD SHVTXLVD HYLGHQFLRX TXH TXDVH  GDV

de observações, mas não em mulheres com experiência

puérperas vivenciaram a dor no trabalho de parto como

negativa de parto. As mulheres submetidas à analgesia

a experiência dolorosa mais intensa ao longo da vida,

epidural relataram maiores escores de dor em todos os

independente da via de resolução do nascimento atual.

momentos, sugerindo que estas se lembraram com maior

Apesar das variações metodológicas, estudo que buscou

evidência de seus picos de dores vivenciados8.

escalonar diferentes tipos de dores existentes, comparadas

Quando nos referimos acerca das dores em geral,

entre si e investigadas por meio de diferentes métodos

há um dilema nas medidas derivadas de autoavaliação

SVLFRItVLFRVLGHQWL¿FRXHPSDFLHQWHVDPEXODWRULDLVTXHRV

e que se limita à natureza subjetiva. À medida que são

tipos de dores de maior intensidade (tanto no método de

EDVHDGDVQDSHUFHSomRGRSDFLHQWHDGRUpLQÀXHQFLDGD

estimação de magnitudes como no de emparelhamento



166













































































































































































intermodal de comprimento de linhas) foram a dor no

dialógica na atenção pré-natal e pelo fator socioeconômico

câncer, dor por infarto do miocárdio, dor na AIDS, dor por

e cultural12,14,17,18.

FyOLFDUHQDOGRUQRSDUWRHGH¿EURPLDOJLD16. Na presente

Embora na pesquisa todas as puérperas tenham

SHVTXLVD VHLV SXpUSHUDV D¿UPDUDP VHU D HQ[DTXHFD RX

vivenciado experiências recentes de dores no trabalho de

cefaleia, seguida de três, cólica renal e uma citação de

parto e consideradas como intensas para maioria delas, a

dor proveniente de cistite ter sido a dor mais intensa já

preferência pelo parto vaginal foi relatada também pela

sentida.

maioria, mostrando no presente estudo que a experiência
eLPSRUWDQWHUHOHPEUDUTXHDPDLRULDGHSXpUSHUDV

da dor nesta população não seria um fator que interferiu na

tenha relatado que a dor associada ao trabalho de parto

preferência da via de parto. Por outro lado, não podemos

seja a experiência dolorosa mais intensa percebida e

GHVFDUWDU TXH R VLJQL¿FDGR SRVLWLYR GR QDVFLPHQWR H

 GH WRGDV DV HQWUHYLVWDGDV UHODWDUDP D SUHIHUrQFLD

maternidade possam estar envolvidos à preferência para

da via vaginal, evidenciando que a experiência de dor de

RPRPHQWRHQHVVHVHQWLGRWHUDWHQXDGRRVLJQL¿FDGRGR

IRUPD LVRODGD SRGHULD QmR VHU XP IDWRU TXH LQÀXHQFLH D

fenômeno doloroso à memória episódica, tão recente e

preferência da via de parto. Vários estudos mostram

presente para a experiência atual.

que o parto vaginal é o tipo de parto que apresenta
5,13

, entretanto, no setor

maior preferência das mulheres

13,14

Embora a pesquisa ateve-se em considerar que
todas as puérperas tenham apresentado experiência

.

recente de dor no trabalho de parto, vivenciada no

Em um estudo desenvolvido no Hospital das Clínicas da

nascimento atual, o estudo limitou-se à inobservância da

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo,

resolução de parto dessas participantes. Portanto, mais

DXWRUHVLGHQWL¿FDUDPTXHDYLYrQFLDDQWHULRUGRSDUWRQmR

estudos devem ser propostos e desenvolvidos no sentido

H[HUFHXLQÀXrQFLDQDH[SHFWDWLYDGRSURFHVVRGHHVFROKD5.

GH YHUL¿FDU YDULiYHLV TXH LQWHU¿UDP WDQWR QR SURFHVVR

Por outro lado, um estudo qualitativo realizado no último

de preferência como decisório da via de realização do

WULPHVWUHJHVWDFLRQDOLGHQWL¿FRXTXHDGRUSRGHLQÀXHQFLDU

nascimento.

privado predomina a preferência pelo parto cesáreo

o comportamento da gestante a partir do medo e se tornar
a gênese de outros sentimentos aversivos ao processo de

CONCLUSÃO

nascimento1.

Embora a dor associada ao trabalho de parto tenha

Outros estudos descrevem que existem sim

sido vivenciada como a mais intensa relatada pela maioria

fatores que interferem no processo de escolha e eles

das participantes do estudo, a preferência pelo parto

podem

institucionais,

vaginal foi prevalente entre as puérperas. A experiência de

individuais e coletivos , envolvendo os aspectos biológicos,

dor não interferiu na preferência da via de nascimento das

estar

relacionados

aos

eixos

14

14,17

. Entres os fatores

participantes na presente pesquisa, entretanto, deve-se

individuais, encontram-se a possibilidade de vivenciar o

considerar que existem fatores descritos na literatura e o

psicológicos, sociais e culturais

1,10-12

, rápida recuperação, menor

fenômeno doloroso inerente ao parto apresenta-se como

risco de hemorragia, mais seguro para gestação não

expressão subjetiva e complexa, devendo, portanto, ser

complicada e experiências anteriores positivas para o parto

melhor explorado.

marco da maternidade

1,13

. Para a preferência de parto cesáreo, encontram-

Além disso, destaca-se que ainda há grande

se a idade avançada, desejo da laqueadura, história clínica

contraste entre a preferência do parto normal e os altos

da mulher, medo de complicações decorrentes do parto

índices de cesarianas no Brasil, aspecto importante e que

vaginal

$LQÀXrQFLDLQVWLWXFLRQDOHFROHWLYDp

13,18,19

vaginal e da dor

MXVWL¿FDDLQYHVWLJDomRSRUPHLRGHQRYRVHVWXGRV

descrita acerca do poder médico e da família, da ausência
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