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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor no parto his-
toricamente é descrita como insuportável e muito dolo-
rosa fisicamente. Assim, a maioria das mulheres, princi-
palmente jovens primigestas esperam que o parto venha 
acompanhado de muita dor, mas também de um alívio 
posterior associado ao prazer do nascimento de um filho. 
O objetivo deste estudo foi correlacionar a dor sentida 
pela parturiente e sua satisfação quanto ao trabalho de 
parto, ambas correlacionadas com a visão do obstetra. 
MÉTODO: Estudo transversal, utilizando questionário e a 
escala analógica visual da dor, com 60 puérperas primiges-
tas, após 24 horas do parto normal, e seus respectivos obste-
tras no serviço de Obstetrícia da Universidade de Taubaté. 
RESULTADOS: O estudo mostrou que 70% das pacien-
tes apresentaram dor máxima, enquanto apenas 31,66% 
dos obstetras compartilharam dessa opinião. Em relação 
à satisfação com o transcorrer do trabalho de parto, apro-
ximadamente 95% das mulheres ficaram muito satisfei-
tas. Não obstante, pela avaliação do obstetra, apenas 
71,6% acreditavam que elas estavam satisfeitas e 28,3% 
as avaliaram como insatisfeitas.

CONCLUSÃO: A correlação dos resultados obtidos 
mostrou que os obstetras ainda subestimam a dor real da 
paciente. Entretanto, quando avaliada a satisfação geral 
com o trabalho de parto, as puérperas relataram maior 
satisfação que a estimada pelos obstetras. 
Descritores: Dor, Parto normal, Satisfação da paciente, 
Trabalho de parto.

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Labor pain is 
historically described as unbearable and physically very 
painful. So, most women, especially young primiparous, 
expect that delivery will come with severe pain, but 
also with a posterior relief associated to the pleasure of 
 having a child. This study aimed at correlating pain felt 
by parturients and their satisfaction with labor, both cor-
related to the obstetrician view.
METHOD: Transversal study using questionnaire and 
the pain visual analog scale with 60 primiparous patients 
and their respective obstetricians, 24 hours after vaginal 
delivery, in the Obstetrics service of the University of 
Taubaté.
RESULTS: The study has shown that 70% of patients 
referred maximum pain while only 31.66% of obstetri-
cians have shared such opinion. With regard to satisfac-
tion during labor, approximately 95% of patients were 
highly satisfied. However, according to obstetricians’ 
evaluation, only 71.6% believed that they were satisfied 
and 28.3% evaluated them as unsatisfied.
CONCLUSION: The correlation between results has 
shown that obstetricians still underestimate actual pa-
tients’ pain. However, when general satisfaction with 
labor is evaluated, patients have referred higher satisfac-
tion than that estimated by obstetricians.
Keywords: Labor, Pain, Patients satisfaction, Vaginal 
delivery.
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INTRODUÇÃO

A expectativa de ser mãe na vida das mulheres apresen-
ta um significado muito grande, portanto o momento do 
parto é de grande espera e importância para à maioria 
delas. Porém, o parto para muitas vem associado a uma 
experiência desagradável, trazendo a lembrança de sen-
sação dolorosa, ansiedade intensa, perda do autocon-
trole, sentimentos de tristeza e raiva. À medida que o 
trabalho de parto vai progredindo com contrações mais 
fortes, a sensação negativa de tristeza e raiva torna-se 
maior sendo a dor um dos aspectos que mais contribuem 
para esses sentimentos1,2.
O parto é um evento que traz muitas expectativas desde o 
inicio da gravidez, sendo que a experiência deste momen-
to marca profundamente a vida delas, seja por sentimen-
tos positivos ou negativos. A maioria das gestantes tem 
uma expectativa negativa com o parto, sendo o medo de 
sentir dor de grande relevância, e após a vivência do parto 
a referência à dor traz sentimentos e lembranças negativas 
em relação a este momento da maternidade2.
Durante o parto, a dor apresenta características especí-
ficas que envolvem aspectos fisiológicos do trabalho de 
parto, psicológicos e socioculturais das futuras mães. 
Pode ser definida como aguda, transitória, complexa, 
subjetiva e multidimensional aos estímulos sensoriais 
gerados, sobretudo pela contração uterina. A hipóxia da 
musculatura uterina no início do trabalho de parto, em 
decorrência da compressão dos vasos sanguíneos do úte-
ro, e durante o período expulsivo quando há estiramento 
cervical, pelo estiramento perineal e/ou dilaceração de 
estruturas do canal vaginal, o estresse evidente pelos ní-
veis aumentados de glicocorticoides e catecolaminas e 
o baixo limiar da dor, pelos baixos níveis de endorfina e 
fadiga, são causas que potencializam a dor3-5. 
A dor é um sinal do seu início tendo a contração uterina 
associada à dilatação do colo uterino, a distensão das fi-
bras uterinas, a distensão do canal de parto, a tração de 
anexos e peritônio, a pressão na uretra, na bexiga e em ou-
tras estruturas pélvicas e raízes do plexo lombossacral3. 
No passado, o parto ocorria no ambiente domiciliar, onde 
a parturiente era assistida por outra mulher, normalmente 
uma parteira de confiança, e apoiada pela presença dos 
seus familiares, porém para redução das taxas de morta-
lidade materna e infantil, ocorreu a institucionalização 
hospitalar do parto, que afastou a família do processo de 
nascimento, com as mulheres em sala de pré-parto cole-
tivo, sem privacidade, assistidas com práticas baseadas 
em normas e rotinas hospitalares6.
Nos hospitais e maternidades públicos os interesses ins-

titucionais são mais valorizados do que as necessidades 
das parturientes, visando a eficiência e rapidez, enalte-
cendo a tecnologia e o saber médico, enquanto a mulher 
e os seus sentimentos são colocados em segundo plano. 
O parto torna-se sofrido, solitário e doloroso, principal-
mente para as nulíparas7.
A internação é responsável por boa parte da diminuição 
da mortalidade materna e neonatal, o cuidado com a mu-
lher tornou-se foco de grande medicalização. Mas, como 
o cenário do nascimento modificou e tornou-se desco-
nhecido às parturientes passou a apresentar um estigma 
amedrontador8.
A mulher passou a ser assistida por desconhecidos, que 
seguem regras e normas da instituição, fato este que 
 acaba retirando a naturalidade deste momento íntimo 
para a grávida. Assim, é preciso garantir os benefícios 
dos avanços científicos, mas permitir que a parturien-
te possa exercer a cidadania, tendo o poder de escolhas 
durante todo o processo do parto. Mesmo com melhor 
atendimento oferecido pelo hospital este é um lugar 
 hostil para a mulher, o que pode muitas vezes gerar mais 
angústia, ansiedade e insegurança, sendo assim o papel 
da equipe que acompanha esta futura mãe é primordial 
para uma plena satisfação no parto8.
A obstetrícia atual nasceu nas bases da cirurgia e a  falta 
de princípios humanos tem dominado este momento, 
transformando mãe e filhos em objetos da assistência. 
Uma equipe de saúde distante traz ainda mais angústia e 
ansiedade para a gestante, piorando a sua visão sobre um 
parto já simbolizado por sofrimento e dor física, levando 
ao temor sobre o atendimento na hora do parto9.
Técnicas para aliviar a dor incluem relaxamento sistemá tico 
do organismo, pois as contrações se tornam mais confortá-
veis quando a parturiente deambula ou recebe massagens 
e a preparação emocional permite que a paciente defina o 
momento do emprego de fármacos para aliviar sua dor10.
O mito de que o parto está relacionado a algo intolerável 
e muito doloroso fisicamente também está fixo na mente 
das mulheres e não é desfeito durante o pré-natal e su-
portar essa dor é algo esperado por quase toda mulher, 
com alívio e prazer após o nascimento11,12.
Outras crenças relativas ao parto ainda estão na mente da 
população como sendo a dor no parto um castigo Divino 
(Genesis 3:16 – “E à mulher disse: Multiplicarei grande-
mente a tua dor... com dor darás a luz a seus filhos...”), 
ou seja, uma provação que as mulheres têm que passar 
para se tornarem mães com a ideia da destruição do ca-
nal vaginal, impedindo o prazer nas relações sexuais 
após o parto normal, o que incentiva a episiotomia ou a 
cesariana. Além disso, o medo da morte que muitas ve-
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zes é transmitido por histórias de antepassados. Assim, 
a ansiedade sobre o parto normal pode elevar o medo da 
dor, influenciando escolhas como o parto cirúrgico4,13.
Na sala do pré-parto o medo se intensifica, principal-
mente o medo da dor, sendo que a maioria das partu-
rientes descreve a sua dor de insuportável a suportável, 
sempre levando em conta a sua inevitabilidade e cada 
uma lidando de forma diferente com a sua dor; com al-
gumas mostrando sua plena expressão, outras preferindo 
o silêncio ou se distanciar da cena ao seu redor7.
Os fatores ambientais, ligados também a este momento 
da sala do pré-parto, são capazes de afetar a forma com 
que a grávida se comportará naquele momento. Assim, di-
versas intervenções podem auxiliar no enfrentamento da 
dor, incluindo a comunicação verbal e não verbal entre as 
pessoas, a orientação dos procedimentos e prática, a qua-
lidade do suporte oferecido e percebido pelas mulheres 
e o grau de estranhamento com o ambiente e com seus 
equipamentos14.
Dentro de cada sociedade a dor no parto é vista de uma 
maneira, visto que ela é influenciada por fatores bioló-
gicos, culturais, socioeconômicos e emocionais. Mas, na 
maioria das vezes é vista como um marco inicial da ma-
ternidade. Na mente de algumas mulheres, a boa mãe é 
aquela que sofreu as dores do parto para cumprir o seu 
papel de mulher e mãe11.
A dor e a ansiedade podem aumentar a secreção de cortisol 
e catecolaminas afetando a contratilidade e o fluxo sanguí-
neo uterino. Portanto, assim que se inicia o trabalho de par-
to com contrações regulares é preciso aliviar a dor, pois ela 
pode ser prejudicial tanto a futura mão como ao feto3.
A interpretação dolorosa envolve aspectos sensitivos, 
cognitivos, comportamentais e culturais, tornando-se 
necessária a avaliação sistematizada desta dor. Existem 
varias escalas para avaliação de dor, como a EAV que 
não avalia outras variáveis como o padrão cultural, expe-
riências pregressas, personalidades, atenção e emoções 
que também modificam o valor da dor sentida, embora 
seja de fácil compreensão pelo paciente, com aplicação 
rápida e intervenção mínima15.
Este estudo teve como objetivo correlacionar a dor senti-
da por parturientes primigestas durante o trabalho de parto 
e a sua satisfação com o parto e a percepção do obstetra. 

MÉTODO

Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade de Taubaté (UNITAU), protocolo nº 
418/09 e assinatura do consentimento livre e esclare-
cido (TCLE) pelas pacientes ou responsáveis e pelos 

médicos obstetras, foram incluídas 60 primigestas, 
submetidas a parto por via vaginal, com idade média 
de 22 anos, sendo 23,3% (4) com idade inferior a 18 
anos, 71,6% com idade entre 18 e 35 anos e 5% com 
idade superior a 35 anos.
A maior intensidade da dor sentida pela paciente e o seu 
grau de satisfação com o parto foram avaliados em até 
24 horas após o parto, usando a EAV para avaliar a sua 
intensidade e o grau de satisfação. 
Usando os mesmos instrumentos foi avaliada a percep-
ção do obstetra que acompanhou o trabalho de parto e 
realizou o parto na paciente.
Considerou-se como intensa a dor igual ou maior que 8 
pela EAV, moderada entre 4 e 7 e leve 1 a 3. 

RESULTADOS

Todas as parturientes tiveram parto por via vaginal, 
 sendo que para realização da episiotomia 8,33% rece-
beram anestesia regional e local e 91,66% receberam 
 apenas anestesia local. 
Cerca de 70% das pacientes entrevistadas informaram 
ter sentido dor intensa, porém apenas 31,66% dos obs-
tetras compartilharam dessa mesma opinião. No entanto 
60% dos obstetras consideraram a dor como moderada 
enquanto que apenas 26,6 das pacientes tiveram essa 
percepção em relação a dor por elas sentida. A dor foi 
considerada leve por 3,33% das pacientes e 8,33% dos 
obstetras (Gráfico 1).
Em relação à satisfação com a forma como transcor-
reu o trabalho de parto, quase 95% das entrevistadas 
se auto-avaliaram como muito satisfeitas ou satisfei-
tas, enquanto apenas 5% relataram estar insatisfeitas, 
no entanto apenas 71,6% dos obstetras acreditavam 
que suas pacientes estavam muito satisfeitas ou satis-
feitas, e 28,3% acreditavam que elas estavam insatis-
feitas (Gráfico 2).

Gráfico 1 – Dor relatada pela paciente e a impressão do obstetra
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10 cm de dilatação, 13% relatavam a pior dor imaginá-
vel com 3 cm além de algumas pacientes relataram dor 
máxima antes mesmo de 3 cm de dilatação16.
O preparo psicológico da paciente durante as consultas 
de pré-natal, ou mesmo, durante o inicio do trabalho de 
parto, bem como informações acerca do trabalho de par-
to e das sensações em seu organismo, tem sido relacio-
nado a menor intensidade de dor e maior taxa de satisfa-
ção pelas parturientes17,18.
A presença de acompanhante durante o trabalho de 
parto muda o comportamento da paciente positiva-
mente e dá apoio emocional, humaniza o trabalho de 
parto com melhor resultado tanto emocional como da 
própria saúde da mulher, obtendo redução nas taxas 
de cesarianas realizadas17,18.
O fato de o estudo ser apenas com primigestas não 
torna possível a comparação com a dor no trabalho de 
parto de parturientes multíparas, porém a satisfação 
de 95% das participantes deste estudo é compatível 
com os dados de literatura, que mostram maior por-
centagem de satisfação entre primíparas quando com-
paradas às multíparas19.
Com relação à visão do obstetra sobre a experiência do-
lorosa da parturiente e sua satisfação durante o trabalho 
de parto, observa-se que eles subestimam a dor sentida 
pelas pacientes, especialmente a dor mais intensa, pois 
apenas 31,6% interpretaram como intensa a dor, en-
quanto que 70% das gestantes a relataram como igual 
ou maior que 8 pela EAV. Ao mesmo tempo nota-se uma 
percepção equivocada sobre a insatisfação com o traba-
lho de parto, porquanto apenas 5% delas relataram estar 
insatisfeita, mas 28,3% dos obstetras acreditaram que as 
parturientes estavam insatisfeitas. 
Ainda que este valor, declarado pelas parturientes quanto 
à insatisfação, seja subestimado pelo viés da dificuldade 
em criticar os serviços de saúde, pode ser justificativa 
para o fato destes não terem conhecimento da realização 
e felicidade que cercam a nova mãe, fazendo-as ter o 
sentimento de plena satisfação contrapondo-se a intensi-
dade da dor por elas referida.

CONCLUSÃO

Os resultados obtidos evidenciaram altas taxas de dor 
máxima no decorrer do trabalho de parto, enquanto 
os obstetras subestimaram a real dor percebida pe-
las gestantes. Quanto à satisfação com o trabalho de 
parto, as pacientes se mostraram bastante satisfeitas, 
 enquanto os obstetras desconheciam este sentimento 
das mulheres.

DISCUSSÃO

A relação entre a dor no decorrer do trabalho de parto 
e a satisfação das pacientes é de difícil análise visto 
que diferentes aspectos contribuem para tal resultado. 
A dificuldade em criticar o sistema de saúde e os pro-
fissionais que neste trabalham, principalmente para 
aquelas que dependem do Sistema Único de Saúde 
(SUS), como no presente estudo, é um dos fatores de 
viés importante na análise da porcentagem de insatis-
fação com o parto. 
A análise multidisciplinar torna-se necessária por ser o 
sentimento envolvido a cerca da dor do parto, para a ges-
tante, tanto físico como emocional. Dar à luz a um recém-
nascido saudável e o alívio obtido após o termino do parto 
contribuem para a alta prevalência de satisfação após te-
rem referido dor máxima durante o trabalho de parto, o 
que corrobora para o fato dos relatos sobre a dor serem 
muitas vezes mais emocionais do que físicos1.
A dor da parturiente é aguda, intermitente, acompanha 
a contração e aumenta de intensidade até atingir seu 
pico máximo, com intensidade que varia de mulher 
para mulher, e de uma gestação para outra. O limiar 
de dor, o relaxamento, o ambiente de atendimento, a 
presença e apoio de familiares e de profissionais, po-
dem influenciar na intensidade da dor e na progressão 
do trabalho de parto3.
De modo similar a outros estudos, cerca de 70% das 
pacientes estudadas relatou como intensa a dor  sentida 
durante o trabalho de parto e 26,6% consideraram 
a dor como moderada, evidenciando que 96,6% das 
pacientes entrevistadas sentiram dor de moderada a 
intensa11,16. 
A relação da dilatação cervical com a dor apresentada 
pelas pacientes mostrou dor intensa para 31% com 9 a 

Gráfico 2 – Satisfação com o parto, relatada pela paciente e a im-
pressão do obstetra
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