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Resumo 

Os serviços de saúde prestados nas maternidades estão sujeitos a mudanças, o que implica uma 

readaptação por parte dos seus clientes (grávidas, puérperas e respetiva família). Assim surge 

uma necessidade crescente de recolher evidências sobre as opiniões e as experiências 

percebidas dos cuidados de saúde prestados às puérperas que, recentemente, tiveram de lidar 

quer com o trabalho de parto, parto e pós-parto, quer com os profissionais de saúde que fazem 

parte da instituição. Neste contexto, este estudo empírico visa identificar fatores de qualidade e 

experiência percebida que afetam significativamente a satisfação da puérpera e indiretamente a 

fidelização numa maternidade no Norte de Portugal. 

Realizou-se um estudo quantitativo, transversal e correlacional com recurso a um questionário. 

Procedeu-se à recolha de dados entre o dia 01 de janeiro ao dia 30 de junho de 2019, sendo a 

amostra constituída por 390 puérperas de uma maternidade do Norte de Portugal. Para a 

validade dos instrumentos de medida e das variáveis, assim como para a avaliação da 

capacidade preditiva do modelo, foi utilizado um modelo de equações estruturais pelo método 

dos mínimos quadrados parciais (PLS-SEM). 

Os resultados sugerem um alto nível de satisfação das puérperas com o trabalho de parto, parto 

e pós-parto. Contudo, também nos indicam que é no período pós-natal que as puérperas 

expressam estar ligeiramente menos satisfeitas. A perceção de qualidade pelas puérperas, 

relativamente ao ambiente físico do bloco de partos é ligeiramente superior ao internamento. O 

ambiente físico tem efeitos bastante significativos, quer no bloco de partos, quer no 

internamento. Relativamente ao atendimento, a qualidade percebida é ligeiramente superior 

para o atendimento de enfermagem quando comparado com o atendimento médico. O 

atendimento de enfermagem apenas tem efeito significativo na satisfação no internamento, 

enquanto o atendimento médico só se revela importante para a satisfação no bloco de partos.  

Quanto à experiência percebida, a perceção da privacidade e a confiança nos profissionais têm 

efeitos relativamente fracos na satisfação. As dimensões da experiência negativa, como o medo, 

a dor ou as preocupações com a própria e o recém-nascido, não têm qualquer efeito na 

satisfação. 

Conclui-se que os resultados desta investigação apoiam a literatura sobre a satisfação da 

puérpera e da qualidade do serviço em saúde. A conduta e a prática dos profissionais de saúde 

são um importante fator na perceção da qualidade da puérpera. A maioria das puérperas está 
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muito satisfeita com o desempenho dos profissionais de saúde (médicos e enfermeiros). O outro 

fator valorizado pelas puérperas centra-se no afeto positivo associado ao ambiente físico. Para 

a fidelização contribuem, por esta ordem, o atendimento médico no bloco de partos, o 

atendimento de enfermagem no internamento e o ambiente de ambos. Tendo em conta a 

perceção das puérperas, a melhoria do ambiente no internamento teria o maior impacto na 

fidelização à maternidade, uma vez que a perceção do atendimento já é muito favorável. 

Palavras-chave: Qualidade em Saúde, Experiência Percebida, Maternidade, Satisfação da 

Puérpera, Fidelização. 
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Abstract 

The health services provided at the maternity ward are subject to change, which entails 

readaptation by their clients (pregnant, postpartum women and their families). Thus, the 

growing need to gather evidence about the views and perceived experiences of health care 

provided to women, who have recently had to deal with both labor, childbirth and postpartum, 

as well as with health professionals who are part of the institution. In this context, this empirical 

study aims to identify the perception of the quality and experience of health services provided 

in labor, delivery and postpartum and their influence on the satisfaction and loyalty of women 

to an institution in Northern Portugal. 

A quantitative, cross-sectional and correlational study was conducted using a questionnaire. 

Data were collected from January 1 to June 30, 2019, and the sample consisted of 390 

postpartum women from a maternity hospital in Northern Portugal. For assessing the validity 

of the measurement model, as well as for the evaluation of the model's predictive ability, a 

partial least squares structural equations model (PLS-SEM) was used. 

The results suggest a high level of satisfaction of postpartum women with labor, delivery and 

postpartum. However, they also tell us that it is in the postnatal period that postpartum women 

express being slightly less satisfied. The perception of quality by the mothers, regarding the 

physical environment of the birth block is slightly higher than the hospitalization. The physical 

environment has very significant effects on both the birth block and the hospitalization. 

Regarding care, the perceived quality is slightly higher for nursing care when compared to 

medical care. Nursing care has a significant effect only on inpatient satisfaction, while medical 

care is only important for satisfaction in the birth block. 

As for perceived experience, the perception of privacy and trust in these professionals has 

relatively weak effects on satisfaction. The dimensions of negative experience, such as fear, 

pain or concern with the self and the newborn, have no effect on satisfaction at all. 

It is concluded that the results of this reserach support the literature on postpartum satisfaction 

and quality of healthcare. The conduct and practice of health professionals are an important 

factor in the perception of postpartum quality. Most women are very satisfied with the 

performance of health professionals (doctors and nurses). The other factor valued by women 

focuses on the positive affect associated with the physical environment. For this loyalty 

contribute, in this order, the medical care in the birth block, the nursing care in the postpartum 
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ward and the environment of both. Considering the perception of the mothers, the improvement 

of the postpartum ward environment would have the greatest impact on loyalty to the maternity 

hospital, since the perception of care is very favorable already. 

Keywords: Health Quality, Preceived experience; Maternity, Women´s Postpartum 

Satisfaction, Loyalty. 
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INTRODUÇÃO 

O cidadão, entendido como central no sistema de saúde, é um importante agente de participação 

e de mudança e, por isso, tem o direito e o dever de influenciar as decisões em política de saúde 

que afetam coletivamente a população no desempenho dos seus diferentes papéis: o de cliente 

com necessidades específicas; o cliente com expectativas e direito a cuidados seguros e de 

qualidade; e o de contribuinte do serviço nacional de saúde (SNS) (Direção-Geral da Saúde 

[DGS], 2015). 

Melhorar a qualidade na saúde é, também, uma resposta pragmática à necessidade de 

sustentabilidade do sistema de saúde e, em particular, do SNS, porque contribui para a melhoria 

da efetividade e da eficiência da prestação de cuidados de saúde (DGS, 2015). Os profissionais 

de saúde devem assegurar a procura de uma visão de qualidade do serviço, ou seja, relevar a 

cadeia de valor em saúde em que a atividade se insere, promovendo e assumindo práticas e 

competências de melhoria contínua. Os mesmos devem ter uma visão específica sobre a 

segurança do doente e a gestão do risco no próprio ato individual e personalizado, para além 

dos aspetos globais da qualidade. Por outro lado, os cidadãos devem aumentar os seus 

conhecimentos e competências associados às responsabilidades individuais, para promover a 

melhoria persistente e constituírem um parceiro ativo de um sistema de saúde de qualidade 

(DGS, 2013). Deste modo, avaliar a qualidade e a satisfação dos clientes com os serviços de 

saúde, constitui não só um elemento indispensável para uma gestão adequada dos recursos 

colocados ao serviço do setor da saúde, mas também permite utilizar a informação obtida num 

processo de gestão dos serviços de saúde centrado nos clientes, que são os principais 

beneficiados neste processo, pois passam a ter oportunidade de participar na construção de um 

serviço de saúde humanizado e mais adaptado às suas necessidades e expectativas (Nicolau & 

Escoval, 2010). 

A gravidez é um processo fisiológico vivenciado por muitos milhões de mulheres ao longo da 

história da humanidade. A vivência da gravidez, mais especificamente o parto, é um processo 

normal e natural, mas também é um período vulnerável para a saúde da mulher, no qual o 

ambiente e as atividades clínicas exercem grande influência (Arnau Sánchez et al., 2012). Em 

todo o mundo, ocorrem cerca de 140 milhões de nascimentos todos os anos, sem complicações 

para as mulheres e recém-nascidos (RN) (Organização Mundial de Saúde [OMS], 2018). No 

entanto, na segunda metade do século XX, o processo de parto foi institucionalizado, passando 
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dos partos no domicílio para os partos hospitalares. Desde que o parto foi considerado um 

processo hospitalar, foram incluídas determinadas práticas protocoladas, em que o seu uso não 

foi comprovado por evidências científicas, sendo o parto incluído no modelo de saúde baseado 

em doenças (Arnau Sánchez et al., 2012). Diante desta situação em 1985, com as 

recomendações da OMS sobre o nascimento, inicia-se um processo de estandardização do 

parto, as maternidades são incitadas a rever a tecnologia aplicada aos partos e admite-se que 

cada mulher deve eleger o tipo de parto que deseja, devolvendo-lhe assim o protagonismo 

(Suárez-Cortés, Armero-Barranco, Canteras-Jordana & Martínez-Roche, 2015). Contudo, 

verificou-se que nos últimos 20 anos, os profissionais aumentaram o uso de intervenções que 

antes eram usadas apenas para evitar riscos ou tratar complicações (OMS, 2018). 

Nas últimas décadas, têm-se observado um aumento de publicações científicas que enfatizam a 

promoção e a prática do parto natural. Portugal não é exceção, grupos de mulheres portuguesas 

começam a considerar que a atenção ao parto é excessivamente intervencionista e verifica-se 

uma corrente de mulheres que procuram este tipo de parto, correndo o país na procura de um 

serviço que vá ao encontro das suas expectativas. Neste contexto, um aumento do uso de planos 

de partos tem surgido nas maternidades, pois trata-se de um documento que descreve as 

preferências e as expectativas de uma grávida/família, relacionadas com o trabalho de parto 

(TP), parto e pós-parto (PP) (Afshar, Mei, Gregory, Kilpatrick & Esakoff, 2018). 

Em Portugal há uma preocupação em transformar as grandes maternidades públicas em espaços 

com práticas seguras e garantia dos direitos das mulheres, dos RN e das suas famílias, o que 

propõe uma mudança no paradigma do cuidado perinatal. Na atualidade, a mudança da cultura 

organizacional é algo com que nos debatemos frequentemente, pelo que a qualidade da atenção 

à saúde da mulher na gravidez, no TP, parto, PP e no RN continua a ser um desafio, devido à 

necessidade de reduzir a desigualdade na possibilidade de receber cuidados de saúde oportunos 

e de qualidade, tendo em consideração as boas práticas preconizadas pela OMS e o respeito 

pela decisão da mulher. Por outro lado, pesquisas empíricas que exploraram o valor dos planos 

de parto, ao descrever as expectativas da mulher na vivência da maternidade, mostraram 

resultados contraditórios, sobre se estes documentos têm um efeito positivo ou negativo na 

satisfação da mulher no TP, parto e PP, sugerindo a necessidade de mais estudos. 

Nos últimos anos, a satisfação do cliente com os serviços de saúde ganhou reconhecimento 

como um resultado de qualidade de atendimento. A satisfação materna é uma das medidas 

descritas com maior frequência para avaliar a qualidade e a eficiência dos cuidados de saúde 
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durante a gravidez, parto e PP, de modo a proporcionar um serviço de qualidade (Panth & Kafle, 

2018). A satisfação de uma mulher com o serviço de assistência ao TP e parto tem um bom 

efeito na saúde e posterior utilização dos serviços, pelo que o seu conhecimento é utilizado para 

melhorar a fidelização (Dewana, Fikadu & Abdulahi, 2016).  

Promover o cuidado respeitoso das mulheres, preparação para o parto e parentalidade, a 

autonomia, a melhoria das condições de trabalho e do meio ambiente, é crucial o fortalecimento 

das políticas de saúde (Shimoda, Horiuchi, Leshabari & Shimpuku, 2018). O que implica, 

compreender a perspetiva da mulher e as suas necessidades durante o TP e parto, sendo uma 

estratégia fulcral do programa de melhoria da qualidade que pode tornar o parto seguro, 

acessível e respeitável (Bhattacharyya, Srivastava & Avan, 2013). 

Obter informações sobre as visões e as experiências das puérperas (a mãe que está em 

recuperação física e psicológica imediatamente a seguir ao nascimento do(s) RN e se prolonga 

por seis semanas PP [42 dias]) (WHO, 2010) é importante por vários motivos: os cuidados de 

saúde não se resumem apenas aos aspetos clínicos do tratamento; um bom atendimento atende 

às necessidades das pessoas como indivíduos, incluindo as suas necessidades de escolha, 

informação, apoio e confiança (Redshaw & Henderson, 2015). Os comportamentos das 

grávidas e dos seus parceiros no momento do parto podem afetar a forma como elas se importam 

em relação a si e ao seu RN, influenciando as relações com os profissionais de saúde e com o 

sistema de cuidados como um todo. Muitas mulheres e os seus parceiros estão em contacto 

desde a gravidez até ao PP com os profissionais de saúde, o que representa uma janela de 

oportunidade para a uma intervenção positiva (Redshaw & Henderson, 2015). Isto é, ouvindo 

as opiniões das puérperas e entendendo às suas diferentes perspetivas sobre este importante 

evento na sua vida, fornece feedback essencial sobre os serviços, a forma como a maternidade 

trabalha para as mulheres e suas famílias, questões críticas de saúde pública e o que é realmente 

valorizado nos cuidados recebidos. Por outro lado, estudos de meta-análise não foram capazes 

de mostrar todas as características potenciais que podem ter efeitos na satisfação, pelo que há 

uma necessidade de mais estudos sobre como as diferenças culturais, comportamentais e 

sociodemográficas afetam a satisfação (Batbaatar, Dorjdagva, Luvsannyam, Savino & Amenta, 

2017). 

Os serviços de saúde prestados nas maternidades estão sujeitos a mudanças, assim como a 

população de mulheres e famílias atendidas. O que implica uma necessidade contínua de 

recolher evidências sobre as opiniões e experiências percebidas dos cuidados de saúde prestados 
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às puérperas que, recentemente, tiveram de lidar quer com o trabalho de parto, parto e pós-

parto, quer com os profissionais de saúde que fazem parte da instituição. Como os serviços 

prestados na maternidade são reestruturados e evoluem, as informações deste estudo fornecerão 

uma imagem da perceção da puérpera da prática atual a nível local. 

Nesta perspetiva, achamos importante fazer uma revisão abrangente da qualidade e satisfação 

dos cuidados de saúde durante o TP, parto e PP, pela particularidade sociodemográfica e 

cultural da população a analisar e porque a maioria das maternidades portuguesas permanece 

em silêncio sobre os mecanismos de feedback com base nas perceções de qualidade percebida 

das puérperas, quanto aos serviços oferecidos. Além disso, a melhoria da qualidade dos 

cuidados prestados à grávida e ao RN é uma das áreas de intervenção prioritária do plano 

nacional de saúde (PNS) (DGS, 2015). Bhattacharyya et al. (2013) consideram que pesquisas 

adicionais da satisfação materna poderão ser relevantes para a política, avaliando a força 

relativa dos fatores que a influenciam, poderá ajudar na priorização de intervenções apropriadas 

na melhoria da qualidade de atendimento, pela importância de contribuir para um futuro mais 

saudável da população, atuando desde o início do ciclo de vida, através de cuidados 

individualizados e com respeito pela tomada de decisão das mulheres e suas famílias.  

Neste sentido, este estudo pretende contribuir para o conhecimento sobre as relações entre as 

dimensões de qualidade, experiência, satisfação e fidelização da puérpera no contexto de uma 

maternidade, indo ao encontro das suas expectativas e tendo em consideração os cuidados de 

excelência preconizados pela OMS. Para o seu cumprimento, pretendemos avaliar a influência 

da perceção do ambiente físico, da qualidade do atendimento médico e de enfermagem, assim 

como alguns outros fatores que poderão influenciar positiva ou negativamente a experiência 

percebida. Posto isto, traçamos como objetivo principal: identificar fatores de qualidade e 

experiência percebida que afetam significativamente a satisfação da puérpera e indiretamente a 

fidelização numa maternidade no Norte de Portugal. E como objetivos específicos: 

i. Conhecer a perceção da puérpera sobre a qualidade do ambiente físico e a sua relação 

com a satisfação e fidelização; 

ii.  Conhecer a perceção da puérpera sobre a qualidade do atendimento médico e de 

enfermagem e a sua relação com a satisfação e fidelização; 

iii. Conhecer a perceção da puérpera sobre a experiência de TP, parto e PP e a sua relação 

com a satisfação e fidelização; 
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iv. Identificar estratégias de possível melhoria da qualidade dos serviços obstétricos. 

Tendo em consideração os objetivos da investigação, a questão principal do estudo é: Quais os 

fatores de qualidade e experiência percebida que afetam significativamente a satisfação da 

puérpera e indiretamente a fidelização numa maternidade? Para responder à questão principal, 

definimos outras questões de investigação:  

Questão 1. A perceção afetiva do ambiente interfere na satisfação da puérpera? 

Questão 2. O atendimento de enfermagem interfere na satisfação da puérpera? 

Questão 3. O atendimento médico interfere na satisfação da puérpera? 

Questão 4. A confiança nos profissionais de saúde interfere na satisfação da puérpera? 

Questão 5. O respeito pela privacidade interfere na satisfação da puérpera? 

Questão 6. O apoio emocional do acompanhante interfere na satisfação da puérpera? 

Questão 7. A autoconfiança interfere na satisfação da puérpera? 

Questão 8. O conhecimento subjetivo interfere na satisfação da puérpera? 

Questão 9. O medo do TP e parto interfere na satisfação da puérpera? 

Questão 10. A dor do TP e parto interfere na satisfação da puérpera? 

Questão 11. As preocupações com a saúde do RN interferem na satisfação da puérpera? 

Questão 12. A preocupação com a saúde da própria mulher interfere na satisfação da puérpera? 

Questão 13. A satisfação da puérpera influencia a fidelização à maternidade? 

O presente estudo encontra-se estruturado em três capítulos. No primeiro faz-se o 

enquadramento teórico onde é apresentada uma breve revisão de literatura sobre qualidade em 

saúde e especificamente sobre qualidade dos cuidados na vivência da maternidade; fatores de 

experiências positivas e negativas na maternidade; satisfação em saúde e na puérpera e por 

último a fidelização do cliente em saúde. No segundo capítulo descreve-se detalhadamente a 

metodologia utilizada e no terceiro procede-se à apresentação, análise e discussão dos 

resultados. Por fim, destacamos as nossas principais conclusões, bem como as limitações e as 

hipóteses de investigações futuras. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1. Qualidade 

A melhoria contínua do sistema de gestão de qualidade de uma instituição, parte do 

compromisso da gestão de topo assumido na sua política da qualidade, cujo a finalidade é 

estabelecer e comunicar o seu compromisso e as suas orientações para o êxito. Assegura que o 

foco no cliente seja mantido, uma vez que o ponto primordial da gestão da qualidade é a 

satisfação dos requisitos dos clientes e o esforço em exceder as suas expectativas. Os líderes 

estabelecem, a todos os níveis, condições para que as pessoas se comprometam em atingir dos 

objetivos (Associação Portuguesa de Certificação, 2015). 

O estudo do sistema de gestão de qualidade iniciou-se por Deming, Juran e Crosby, existindo 

diferentes princípios apontados para a melhoria da qualidade (Figura 1) e na qual os princípios 

e os métodos de qualidade estão associados à liderança (Suarez, 1992). 

 

Figura 1: Princípios da gestão de qualidade 

(Adaptado de Suarez, 1992) 

Juran divide o processo de melhoria de qualidade em três fases distintas: planeamento da 

qualidade – identificação de clientes e das suas necessidades para que estas possam ser 

superadas; controlo – desenvolvimento de processos de produção de bens que possam satisfazer 

essas necessidades, o que implica a implementação de sistemas de medição da qualidade, 

Empenho e o apoio da 
gestão de topo;

Educação e o treino 
contínuo; 

Ações e políticas de 
gestão com maior 

qualidade; 

Implementação de um 
sistema de qualidade 
aplicável a qualquer 

instituição;

Diminuição e redução 
das inspeções no final 

da produção;

Comunicação efetiva 
e o trabalho de 

equipa;

Fornecimento de 
meios necessários 

aos profissionais para 
realizarem um bom 

trabalho;
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avaliação das ações desenvolvidas e definição de estratégias corretivas; melhoria da qualidade 

– tentativa de melhorar esses processos, dando ênfase a programas de melhoria contínua da 

qualidade, redução de desperdícios e aumento da satisfação dos profissionais e dos clientes 

(Carapeto & Fonseca, 2006).  

Deming é considerado por diversos autores o impulsionador da melhoria da qualidade, pois 

aplicou uma ferramenta que se tornou uma das maiores contribuições: o ciclo de melhoria 

contínua Plan, Do Check, Action (PDCA). Este serviu de base para filosofia kaizen no Japão, 

sendo um processo importante na gestão da qualidade aplicado pelos gestores, dividindo-a em 

quatro principais etapas (Moen & Norman, 2006), como se pode verificar na Figura 2. 

 

Figura 2: Ciclo de melhoria contínua de Deming 

(Adaptado de Deming, 1989). 

• Plan (Planeamento) – estabelecer missão, visão, objetivos (metas), procedimentos e 

processos (metodologias) necessárias para atingir os resultados; 

• Do (Execução) – realizar, executar as atividades; 

• Check (Verificação) – monitorizar e avaliar periodicamente os resultados, avaliar 

processos e os seus resultados, confrontando-os com o planeado, objetivos, 

especificações e situação final, consolidando as informações com possível elaboração 

de relatórios; 

• Act (Ação) – agir de acordo com a avaliação tendo em conta os relatórios, e determinar 

e elaborar novos planos de ação, de forma a melhorar a qualidade, a eficiência e a 

eficácia, aperfeiçoando a execução e corrigindo eventuais falhas (Moen & Norman, 

2006). 

DO

CHECKACT

PLAN
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Em 1988 Parasuraman, Zeithaml e Berry consideraram cinco dimensões da qualidade: 

tangibilidade, fiabilidade, capacidade de resposta, confiança/segurança e empatia. A 

tangibilidade está associada aos aspetos físicos do negócio; a fiabilidade passa pela capacidade 

de prestar um serviço de forma cuidada; a capacidade de resposta passa pela disponibilidade do 

colaborador para ajudar os clientes prestando um serviço rápido e completo; a 

confiança/segurança respeita a forma como o cliente é tratado e o nível de compromisso que 

deve ser cumprido; por fim, a empatia refere-se ao cuidado individual dado ao cliente. 

O conceito de qualidade de um serviço é de difícil definição, uma vez que o processo de 

avaliação implica não só a prestação dos serviços ao cliente, mas também as relações 

estabelecidas durante a prestação do serviço (Carapeto & Fonseca, 2006). Isto é, a qualidade 

percebida é definida como o julgamento do cliente sobre a superioridade ou excelência global 

de um serviço (Zeithaml, 1988) e a relação entre as expectativas e a performance apercebida 

(Grönroos, 1995; Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985). 

Para Deming (1989) a qualidade é melhorar constantemente e continuamente o sistema de 

produção e do serviço e desta forma reduzir os custos. Para que a qualidade se torne parte da 

cultura de uma instituição, todos os que trabalham nela devem melhorar a eficiência atendendo 

às necessidades dos seus clientes. 

1.1.1. Qualidade em saúde 

A qualidade em saúde pode ser definida como a “prestação de cuidados de saúde, com ótimos 

níveis profissionais, que são acessíveis e equitativos e que se adequam às necessidades e as 

expectativas do cidadão tendo em conta os recursos disponíveis nas instituições e consiga a 

adesão e satisfação do cidadão” (Saturno et al., 1990, citado por DGS, 2013, p.47). A qualidade 

em saúde “depende da intervenção dirigida às estruturas de prestação de cuidados, aos 

processos decorrentes da mesma e aos resultados” (UK Integrated Governance Handbook, 

2006, citado por DGS, 2013, p.47). 

Alguns autores (Parasuraman et al., 1988; S. Lee, Lee & Kang, 2012) definiram a qualidade do 

serviço como a diferença entre as expectativas dos clientes sobre o serviço e a sua perceção da 

experiência do serviço. Os autores S. Lee et al. (2012) acrescentam que a qualidade do serviço 

de saúde tem várias dimensões baseadas no atendimento esperado e no grau de reação do cliente 
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após o atendimento, porque os clientes e/ou potenciais clientes avaliam as experiências com 

base nas suas expectativas em relação à qualidade real do serviço. 

Realçamos Donabedian (1988) e Maxwell (1984) como os autores mais pertinentes pelos 

contributos dados nesta área, ao descreverem novos modelos de avaliação da qualidade em 

saúde apresentada sob a forma de dimensões. No PNS 2012-2016 (DGS, 2013), a qualidade em 

saúde é diferenciada não só pelas suas inúmeras dimensões (adequação, efetividade, eficiência, 

acesso, segurança dos clientes, profissionais e outras partes interessadas, equidade, 

oportunidade, cuidados centrados no cliente, continuidade e integração de cuidados durante 

todo o processo assistencial, respeito mútuo e não descriminação, sustentabilidade e 

oportunidade na prestação dos cuidados, comunicação e participação), mas também pelas 

visões dos diferentes integrantes, por parte do cliente, do profissional de saúde e do gestor. 

Donabedian (1980, 1988) como o primeiro e mais marcante investigador no estudo da qualidade 

em saúde, considera o seu modelo de avaliação da qualidade na tríade estrutura, processo e 

resultados: 

• Estrutura: engloba os recursos físicos e palpáveis, tais como as instalações físicas da 

instituição, os equipamentos, os materiais e os recursos humanos;  

• Processo: é o conjunto das atividades que os profissionais realizam, assim como todas 

as ações de decisão que lhes são inerentes; 

• Resultados: refletem o estado de saúde do cliente ou da comunidade, os custos da 

instituição, assim como a satisfação dos clientes.  

Baseando-se nesta tríade, o autor considerou sete dimensões, ou seja, “Sete Pilares da 

Qualidade” que permitem caracterizar e analisar a qualidade dos cuidados – eficiência, eficácia, 

efetividade, aceitabilidade, legitimidade, otimização e equidade. 

Melhorar continuamente a qualidade no setor da saúde, significa tudo fazer, para que os 

cuidados prestados sejam efetivos e seguros; para que a utilização dos recursos seja eficiente; 

para que a prestação de cuidados seja equitativa; para que os cuidados sejam prestados no 

momento adequado; para que a prestação de cuidados satisfaça os cidadãos e corresponda, tanto 

quanto possível, às suas necessidades e expectativas (DGS, 2015; WHO, 2006), conforme 

Figura 3. 
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Figura 3: Definições operacionais das características de qualidade em saúde 

(Fonte: WHO, 2006) 

Dagger, Sweeney e Johnson (2007) desenvolveram uma escala hierárquica multidimensional 

para medir a qualidade dos serviços de saúde em quatro dimensões: (1) Qualidade interpessoal, 

que reflete a relação desenvolvida e a diádica interação que ocorre entre os profissionais e o 

cliente; (2) Qualidade técnica, que reflete a perícia, o profissionalismo e a competência dos 

profissionais; (3) Qualidade ambiental, que compreende uma mistura complexa de 

características ambientais; e (4) Qualidade administrativa, que compreende os serviços 

administrativos, facilitando a produção do serviço principal e agregando valor ao cliente. 

A avaliação da qualidade percebida pelo cliente em saúde, pode ajudar os profissionais a 

cumprir as suas responsabilidades e, por sua vez, contribuir para a satisfação do cliente (Kitapci, 

Akdogan & Dortyol, 2014). No entanto, é necessário capacitar os cidadãos através de ações de 

literacia, para a autonomia e responsabilização pela sua própria saúde e por um papel mais 

interventivo no funcionamento do sistema de saúde, com base no pressuposto da máxima 

responsabilidade e autonomia individual e coletiva (empowerment). A capacitação dos cidadãos 

torna-os mais conscientes das ações promotoras de saúde, bem como dos custos em que o 

sistema de saúde incorre pela utilização dos seus serviços (DGS, 2015). 

As definições de qualidade enfatizam que para a qualidade dos serviços de saúde é necessário 

satisfazer o cliente, tendo em consideração as suas expectativas e necessidades e melhorar o 

atendimento por profissionais qualificados. No entanto, a qualidade dos serviços de saúde é 

difícil de medir, pois, depende do tipo de serviço fornecido e das interações dos clientes com 

os profissionais de saúde, incluindo características de cada serviço e as considerações éticas, 

que no setor de saúde têm particular relevância. O atendimento do cliente é o ponto de partida 

Seguro - os cuidados de saúde devem minimizar riscos, danos e reduzir erros médicos;

Eficaz - os serviços oferecidos devem ser baseados  no conhecimento científico e  nas diretrizes baseadas em 
evidências;

Acessível - os cuidados de saúde devem ser oportunos, geográficamente e fornecido em um ambiente onde as
habilidades e os recursos sejam apropriados as necessidades médicas;

Eficiente - a prestação de cuidados de saúde devem  maximizar os recursos e evitar os desperdícios;

Equitativo - a prestação de cuidados de saúde não deve variar em qualidade por causa de características pessoais,
como o género, a raça, a etnia, a localização geográfica ou status socioeconómico;

Centrado nas pessoas - os cuidados prestados devem ter em conta as preferências e as expectativas individuais e
culturais dos clientes.
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para o sucesso de uma instituição. Donabedian (1997) refere que precisamos de aprender como 

selecionar com precisão as preferências dos clientes, para chegar a avaliações de qualidade 

verdadeiramente individualizadas. Tudo isso, tem que ir ao encontro de uma análise das 

responsabilidades das profissões de saúde, para o indivíduo e para a sociedade. Raposo, Alves 

e Duarte (2009) acrescentam que se os clientes em saúde estão globalmente satisfeitos com os 

cuidados prestados, então uma parte da missão das instituições de saúde é alcançada, pelo que 

um melhor conhecimento dos fatores de satisfação dos clientes em saúde é valioso para os 

gestores, a fim de fazer mudanças no processo de melhoria da qualidade. 

No nosso estudo, daremos ênfase à melhoria dos cuidados prestados à mulher na vivência da 

maternidade, uma das áreas de intervenção prioritária do PNS (DGS, 2015), como já referido 

anteriormente. 

1.1.2. Qualidade em saúde na vivência da maternidade 

Atualmente, profissionais e mulheres têm questionado o alto nível de intervenção no TP e parto 

em gravidezes saudáveis, que pode constituir um fator de vulnerabilidade de insatisfação em 

mulheres e da sua família na vivência da maternidade. A OMS adverte que há evidências de 

que algumas intervenções são prejudiciais, ineficazes ou inadequadas, e continuam a ser 

praticadas em muitas maternidades, pelo que, é necessário rever essas práticas para melhorar a 

qualidade da assistência prestada à mulher (OMS, 2018). 

A humanização do parto é uma necessidade urgente e evidente. Por isso, acreditamos 

firmemente que a aplicação da humanização no cuidado prestado no início da vida humana seja 

decisiva e definitiva para as futuras sociedades. A humanização compreende pelo menos dois 

aspetos fundamentais: o primeiro, sobre a convicção de que é o dever das unidades de saúde 

receber com dignidade a mulher, os seus familiares e o RN, ou seja, acolhê-los e tratá-los como 

pessoas, isso exige uma postura ética e solidária por parte dos profissionais de saúde e a 

organização da instituição, a fim de criar um clima agradável e instituir rotinas hospitalares que 

rompam com o isolamento tradicional imposto às mulheres. O outro aspeto, refere-se à adoção 

de medidas e procedimentos benéficos para o acompanhamento do TP e parto, evitando práticas 

intervencionistas desnecessárias, que embora tradicionalmente feitas não beneficiam a mulher 

ou o RN e, muitas vezes, levam a maiores riscos para ambos. O cumprimento destes aspetos 

dignifica a mulher por levarem em conta os seus desejos e necessidades ao dar à luz, o que 
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contribuirá para aumentar o grau de satisfação (Arnau Sánchez et al., 2012). A atenção com a 

ética no cuidado oferece potencial para a humanização das práticas no parto (Newnham & 

Kirkham, 2019). 

Considera-se um parto natural um parto sem qualquer intervenção, é antes de tudo um parto 

que respeite os tempos normais e sem intervenções desnecessárias ou protocoladas (Arnau 

Sánchez et al., 2012). A ideia é colocar em prática o avanço da ciência, a medicina baseada em 

evidências e oferecer à mulher a máxima segurança e o respeito pelo seu corpo e do RN. Seguir 

essa linha de pensamento é considerado um processo normal, em que os procedimentos 

obstétricos são aplicados apenas em caso de necessidade (OMS, 2018). 

Desde o modelo Donabediano, a qualidade de atendimento dos serviços de saúde que foi 

proposto em 1988, a OMS e outros autores desenvolveram o pensamento estratégico para 

operacionalizar as principais características da qualidade, usando diferentes elementos da 

prestação de cuidados, bem como a experiência de cuidados maternos e neonatais prestados 

pelas instituições. A qualidade durante o parto em unidades de saúde, reflete a infraestrutura 

física disponível; a gestão de equipamentos e materiais de consumo clínico; e os recursos 

humanos com conhecimentos, aptidões e capacidade para lidar com a gravidez e o parto 

fisiológicos normais, processos sociais e culturais, mas propensos a complicações que podem 

exigir intervenções rápidas que salvam vidas (Tunçalp et al., 2015). Nesta perspetiva, 

salientamos três dimensões da qualidade da assistência à maternidade: qualidade do serviço, 

qualidade técnica e qualidade do cliente. A qualidade do serviço refere-se a aspetos não clínicos 

do cuidado, descreve principalmente como o cuidado recebido é percebido e como é 

influenciado pelo contexto físico, social e cultural, incluindo também, os pontos de atenção não 

relacionados à saúde, como acessibilidade, respeito e confidencialidade (Tabrizi, Jafarabadi, 

Farahbakhsh & Mohammadzedeh, 2012). A qualidade técnica descreve os aspetos clínicos e 

técnicos do atendimento, e interrogamo-nos até que ponto, que os profissionais de saúde que 

adiram aos padrões é um indicador razoável da qualidade técnica de cuidados de uma 

maternidade nos sistemas de saúde (Gholipour et al., 2016). Na literatura, muitas variáveis 

interferem na qualidade dos serviços, como as expectativas e as experiências vivenciadas da 

mulher e não só com a própria maternidade, isto é, a qualidade do cliente é um fator importante 

a considerar. A qualidade do cliente é baseada nas suas características, descrevendo a extensão 

em que os clientes obtêm o conhecimento, as habilidades e a confiança no processo do cuidado 

(Tabrizi et al., 2012). O estudo efetuado por Werle, Saurin e Soliman (2017) em profissionais 
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de saúde, evidenciou que a segurança do tratamento, as informações sobre o tratamento e a 

evolução, as orientações e os esclarecimentos, o conforto, a cordialidade e o respeito, foram os 

seis requisitos de valor apontados pelos profissionais de saúde, que correspondem as 

expectativas da mulher quando procuram um serviço numa maternidade. 

As recomendações da OMS de boas práticas para uma experiência positiva na maternidade, têm 

como foco garantir cuidados de alta qualidade no TP, parto e PP e com os melhores resultados 

voltados para as mulheres e não apenas como complemento das práticas clínicas. É relevante 

para todas as grávidas saudáveis e RN, tendo em conta que o parto é um processo fisiológico 

que pode ser realizado sem complicações para a maioria das mulheres e RN. A nova 

recomendação emitida no dia 15 de fevereiro de 2018 pela OMS, vem pôr em causa orientações 

adotadas durante décadas. Estas novas diretrizes abordam esses problemas e identifica as 

práticas mais comuns, a fim de estabelecer padrões de boas práticas para realizar o TP, o parto 

e o PP sem complicações.  

As orientações da OMS reconhecem a experiência positiva de parto como um resultado 

transcendente para todas as mulheres em TP. Define uma experiência de parto positiva, quando 

atende ou excede as crenças e as expectativas pessoais e socioculturais anteriores da mulher. 

Inclui ter um RN saudável, num ambiente seguro do ponto de vista clínico e psicológico e ter 

apoio técnico e emocional contínuo, isto é, estar acompanhado no momento do parto e ser 

assistido por uma equipa empática com habilidades técnicas adequadas. Baseia-se na premissa 

de que a maioria das mulheres deseja ter um parto fisiológico e alcançar um senso de realização 

pessoal e controlo através da participação na tomada de decisões, mesmo quando intervenções 

médicas são necessárias ou desejadas (OMS, 2018). As recomendações destacam a importância 

dos cuidados centrados nas mulheres para otimizar a experiência de TP, parto e seus RN, numa 

abordagem holística baseada nos direitos humanos.  

Para melhor compreendermos o que leva à satisfação da puérpera, organizamos resumidamente 

numa tabela alguns fatores de qualidade propostos na literatura na avaliação de desempenho 

dos sistemas de saúde adaptados à maternidade, conforme o modelo Donabediano (Tabela 1). 
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Tabela 1: Modelo Donabediano de avaliação de desempenho nos sistemas de saúde adaptado à maternidade 

(requisitos de valor da perspetiva da mulher) 

Variáveis 

exógenas 
Estrutura Processo 

Resultado 

(Variáveis endógenas) 

Experiência 

positiva/negativa 

 

Diagnóstico da dor e 

qualquer outra condição 

de saúde, durante o TP, 

parto e PP. 

Diagnóstico imediato e tratamento 

adequado no controlo da dor ou outra 

situação, com recurso a métodos eficazes.  

Satisfação da grávida e 

família na qualidade do 

atendimento; 

 

 Fidelização da grávida à 

instituição de saúde numa 

próxima necessidade, e 

recomendação a outra 

mulher.  

Plano de parto 

institucionalizado. 

Respeitar a tomada de decisão da mulher e 

família. 

Condições adaptadas à 

presença do 

acompanhante. 

Permitir a presença de um acompanhante 

escolhido pela mulher, favorecendo o 

apoio emocional. 

Privacidade e confiden-

cialidade. 

Respeitar a privacidade e 

confidencialidade nos procedimentos 

durante o TP, parto e PP. 

Qualidade 

percebida 

 A competência técnica 

dos profissionais de saúde. 

Utilizar equipamento adequado na 

avaliação do bem-estar materno fetal, 

durante o TP, parto e PP. 

Segurança do tratamento. A mulher espera que o seu período de TP, 

parto e PP ocorram de maneira eficiente, 

no sentido de sentir confiança nos serviços 

prestados pelos profissionais. 

Comunicação eficaz. 

 

Fornecer informação sobre o tratamento e 

a evolução após cada interferência médica, 

os meios e os recursos a utilizar no 

tratamento.  

Orientações e esclareci-

mentos: no TP, parto, PP e 

preparação para a alta. 

As mulheres esperam receber orientações 

e esclarecimentos principalmente as 

primíparas (primeiro filho), sobre o 

cuidado no TP, parto e PP, que inclui a 

informação de sinais de perigo a observar, 

informações sobre o autocuidado e o 

cuidado ao RN, assim como capacitar para 

a alta. 

Responder às questões e às necessidades 

de forma assertiva, leva à confiança dos 

serviços. 

Suporte emocional duran-

te o TP, parto e PP. 

A mulher espera receber um atendimento 

humanizado, com a atenção e o cuidado 

devido pelos profissionais no 

acompanhamento e evolução. 

Cordialidade e respeito. A mulher espera receber um atendimento 

cordial e respeito pelas suas decisões; 

Conforto. Conforto em relação às instalações físicas 

e a disponibilidade de leito no momento 

certo. 

Disponibilidade dos pro-

fissionais de saúde no 

atendimento (tempo de 

espera). 

Atender prontamente a mulher, reduzindo 

os atrasos desnecessários. 

Fonte: Okumu & Oyugi (2018), Donabedian (1980), OMS (2018), Werle et al. (2017). 
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As instituições de saúde devem procurar implementar as recomendações da OMS, para permitir 

que todas as mulheres tenham acesso aos cuidados centrados nas suas expectativas, pois além 

de fornecerem uma base sólida, têm uma abordagem baseada nos direitos humanos, 

consideradas na atualidade como padrões de excelência (Figura 4). 

 

Figura 4: Fatores essenciais na qualidade dos serviços nas maternidades 

(Adaptado de OMS, 2018). 

A comunicação desempenha um papel importante no processo de prestação de cuidados de 

saúde. A informação aos clientes de saúde por enfermeiros e médicos é crucial nos cuidados de 

saúde, porque é necessária para permitir que o cliente participe nas decisões e nos cuidados que 

lhe são prestados (Kleefstra, Kool, Zandbelt & De Haes, 2012). As perceções sobre a qualidade 

das interações interpessoais com os cuidadores de saúde (principalmente médicos e 

enfermeiros) têm uma influência significativa nas visões das mulheres sobre a sua experiência 

na maternidade. A bondade e a compreensão dos profissionais de saúde poderão estar no centro 

destas interações. Essas relações não apenas beneficiam as experiências pessoais das mulheres, 
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mas também a qualidade geral e a segurança da assistência à maternidade. A prestação de 

cuidados centrados na mulher requer um sistema de saúde que reconheça esses valores e invista 

em relações positivas entre as mulheres e os profissionais de saúde (Todd, Ampt & Roberts, 

2017). Por vezes, pequenos gestos como o conhecimento do nome dos profissionais de saúde, 

melhoram a satisfação. Por isso, Pimentel, Sun, Ferzli, Goffman e Bernstein (2017) e Pimentel 

et al. (2018) são da opinião que esforços que promovam esse tipo de comunicação e o 

conhecimento, podem ajudar a integrar melhor as mulheres no centro do cuidado das equipas 

de saúde, melhorar a satisfação e a qualidade do atendimento recebido. Por outro lado, criar o 

ambiente certo, seguro e silencioso, está entre os requisitos essenciais para determinar a 

satisfação com o TP e parto (Jafari, Mohebbin & Mazloomzadeh, 2017). 

Uma vez que a satisfação é uma comparação do desempenho de padrões de excelência ou 

perfeição (Oliver, 2010), para uma experiência positiva na vivência da maternidade, as 

instituições e os profissionais de saúde devem seguir as recomendações referidas. A qualidade, 

implica não só, termos conhecimento das expectativas da mulher, mas também das 

necessidades dos profissionais de saúde, de forma que as condições adequadas estejam 

reunidas. Um serviço adequado às expectativas da mulher interfere na qualidade percebida e na 

satisfação e, por sua vez, na fidelização à instituição de saúde.   

No estudo de meta-análise efetuada por Batbaatar et al. (2017) concluiu-se que a qualidade do 

serviço em saúde é o fator mais influente na satisfação e que a qualidade do atendimento dos 

profissionais de saúde foi a dimensão identificada com maior importância. Verificou-se, ainda, 

que as características sociodemográficas foram as mais variadas na revisão e a sua força e as 

direções de associações com a satisfação do cliente em saúde foram inconsistentes. Pelo que, 

Srivastava, Avan, Rajbangshi e Bhattacharyya (2015) referem que os esforços de melhoria da 

qualidade nos países em desenvolvimento devem concentrar-se no fortalecimento do processo 

do cuidar, sendo necessário uma atenção especial para melhorar o relacionamento interpessoal, 

uma vez que as evidências indicam a importância que as mulheres atribuem ao tratamento 

respeitoso, independentemente do contexto sociocultural ou económico.  
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1.1.3. Humanização dos ambientes dos serviços de saúde 

A humanização dos serviços de saúde é o ato de realizar atividades de carácter humano, 

condizente com a dignidade e os direitos da pessoa. O ser humano possui dignidade ontológica 

e esta é inalienável e indestrutível. A pessoa deve ser considerada e atendida na sua dimensão 

holística, ou seja, biológica, sociológica, psicológica, filosófica e teológica. A dimensão 

psicológica é o seu universo de afetos, sentimentos e emoções, tão rico e admirável em que não 

devemos esquecer a dor e o sofrimento que estão presentes na vida. A memória, a vontade, o 

conhecimento subjetivo, poder de transcendência na sua dimensão filosófica. E a sua dimensão 

sociológica revela a pessoa como um ser social, de comunicação, de relação desde a conceção 

ao nascimento, vida e realizações. Pelo que, a humanização é um dever de todos, 

independentemente da posição que ocupa, da atividade que exerce e do património que possui 

(Mezzomo, 2012). Por tudo isto, consideramos que o ambiente organizacional é um fator 

importante na humanização dos serviços fornecidos, e várias pesquisas sugerem que o ambiente 

físico dos serviços de saúde influencia a satisfação final do cliente (Bitner 1990; Harrell, Hutt 

& Anderson, 1980), por isso não poderíamos deixar de o focar quando falamos em qualidade 

de serviços e satisfação do cliente em saúde. 

1.1.3.1. Perspetiva do profissional de saúde  

O ambiente de trabalho influencia a forma como o profissional exerce a sua atividade. Os 

centros hospitalares/hospitais públicos, privados e do setor social são estruturas complexas com 

características peculiares que, do ponto de vista da saúde ocupacional, as diferenciam de outras 

unidades empresariais, designadamente pela tipologia e funcionamento que apresentam e 

porque muitas vezes funcionam em espaços físicos adaptados e/ou com sérios constrangimentos 

estruturais (DGS, 2014). 

A proteção da saúde, o bem-estar dos profissionais de saúde e a prevenção dos riscos 

profissionais são direitos que devem ser salvaguardados pelas entidades patronais, mas também 

requisitos imprescindíveis à qualidade da atividade prestada e importantes condições para mais 

ganhos em saúde, dado que os profissionais de saúde saudáveis e seguros, garantam o 

funcionamento do SNS e a prestação dos cuidados de saúde em geral (DGS, 2014).  
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Para Rocha (2002): 

o ambiente do trabalho representa todos os elementos, inter-relações e condições que 

influenciam o trabalhador na sua saúde física e mental, comportamento e valores 

reunidos no local de trabalho. Pois, a soma das influências que afetam diretamente o 

ser humano, desempenham um aspeto chave na prestação e desempenho 

profissional. Pode-se, simbólicamente, afirmar que o meio ambiente do trabalho 

constitui o pano de fundo das complexas reações biológicas, psicológicas e sociais a 

que o trabalhador está submetido. (p.52) 

Desta forma, compreende-se como ambiente de trabalho o conjunto das condições físicas, os 

equipamentos, os materiais e o capital humano que se organizam para originar um resultado 

final (Marsillac & Fincato, 2010). No contexto da saúde e na perspetiva do profissional de 

saúde, o ambiente de trabalho compreende não só o espaço físico, a infraestrutura e o complexo 

de tecnologias, equipamentos e materiais, mas também o conjunto composto pelas condições 

de trabalho, conforto, seres humanos e relacionamentos interpessoais, incluindo as relações 

com os chefes, superiores e gestores (Marsillac & Fincato, 2010). Os principais motivos de 

insatisfação dos profissionais que trabalham na saúde pública, que interferem na atividade 

profissional e também na vida dos próprios profissionais, centram-se em três aspetos: o da 

gestão, relações entre os profissionais e os clientes e o excesso de trabalho, que podem ser 

colmatados com uma melhor estrutura física e garantias de disponibilidade de materiais e 

recursos para a realização da assistência em saúde (Soratto et al., 2017). É importante salientar 

que o ambiente de trabalho é um dos principais fatores de melhoria de satisfação, pois, além de 

proporcionar renumeração, deve proporcionar condições que levem os profissionais a 

desempenhar o seu trabalho com gosto, tendo em conta aspetos organizacionais e subjetivos, e 

garantir a satisfação dos profissionais para que eles se sintam motivados a realizar um trabalho 

com qualidade (Rigue, Dalmolin, Speroni, Bresolin & Rigue, 2016). 

O estudo de Dodou, Sousa, Barbosa e Rodrigues (2017) possibilitou a compreensão das 

condições de trabalho vivenciadas por médicos e enfermeiros numa sala de parto de um serviço 

de referência para o parto humanizado. As condições no ambiente de trabalho estudadas que 

favoreciam o desempenho do trabalho e propiciavam bem-estar e satisfação dos profissionais, 

foram: a integração da equipa na sala de partos, a competência dos profissionais e a política de 

humanização adotada pela instituição para o atendimento da mulher. Numa outra vertente, 

salientaram dificuldades associadas principalmente à infraestrutura física deficiente, a falta de 

materiais e manutenção de equipamentos e, em alguns casos, dificuldade para se trabalhar em 

equipa, além da resistência de alguns profissionais para modificarem a sua postura profissional 
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e agirem de acordo com a política de humanização da instituição. Portanto, diante de perceções 

divergentes entre os profissionais em relação a um mesmo ambiente de trabalho, evidencia-se 

a notória necessidade de um planeamento e uma reorganização da instituição para garantir 

melhores condições de trabalho aos seus profissionais, de modo que, não lhes faltem os meios 

e instrumentos necessários para prestar assistência dentro dos padrões de qualidade e com 

dignidade à mulher (Dodou et al., 2017). 

No que respeita à filosofia de humanização da assistência ao TP e parto numa maternidade, ela 

pode contribuir de maneira positiva para o trabalho dos profissionais e dependendo da forma 

como é instituída, pode ajudar a alcançar maior qualidade no cuidado à mulher no contexto da 

maternidade, proporcionando satisfação para todos os envolvidos (Dodou et al., 2017). A partir 

destes requisitos, estabelecem-se critérios de julgamento para identificar quais os processos que 

agregam valor ou produzem desperdícios ao longo do internamento da mulher numa 

maternidade. Tendo em consideração estes resultados, várias ferramentas podem ser utilizadas 

para tornar mais visível e compreensível o fluxo percorrido pela mulher como, por exemplo, 

Mapeamento de Fluxo de Valor, como utlizado no estudo de Werle et al. (2017). 

Porém, deve atender-se que a humanização na saúde é um processo complexo, que 

responsabiliza todos os sujeitos envolvidos: não é possível humanizar a assistência se o serviço 

de saúde e a gestão não tiverem a atenção necessária com os profissionais de saúde e as suas 

necessidades enquanto seres humanos. Por isso, não adianta somente incentivar o profissional 

a agir de acordo com tal preceito, mas sim oferecer condições necessárias para que ele se sinta 

bem no ambiente de trabalho e consiga realizar o seu trabalho de maneira digna (Dodou et al., 

2017).  

1.1.3.2. Perspetiva do cliente de saúde 

As instituições de saúde devem fornecer um ambiente de tratamento seguro e agradável, não 

apenas aos clientes e aos profissionais, mas também a todas as pessoas que frequentem a 

instituição. O ambiente de cuidado deve ser onde os clientes se sintam confortáveis e seguros 

para receber os serviços necessários para o tratamento de doenças, diagnóstico e prevenção (D. 

Lee, 2017). Segundo este autor, os profissionais de saúde devem esforçar-se para entender o 

que os clientes precisam ou querem ou mesmo exceder as suas expectativas. Assim, as 

instituições de saúde podem alcançar a satisfação do cliente, fazendo as coisas certas por um 
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atendimento de qualidade que exceda as suas expectativas (D. Lee, 2017), mas para isso os 

profissionais de saúde têm que possuir as condições estruturais adequadas. 

1.1.3.3. Perspetiva da grávida e da puérpera 

Durante o TP e parto é comum as mulheres experimentarem emoções, como excitação, 

ansiedade, medo da dor, entre outros. Quando a grávida entra numa maternidade em TP, o 

ambiente é o primeiro contacto e deve ser considerado por esta acolhedor. O ambiente físico, a 

presença e o excesso de profissionais de saúde desconhecidos podem ter efeitos sobre o grau 

de medo e ansiedade da mulher e sua família. Além de que, a estrutura física pode ser um fator 

dificultador na implementação dos programas de humanização da vivência da maternidade, 

como exemplo: o ambiente físico das maternidades deve proporcionar um atendimento 

humanizado à grávida/puérpera e ao RN incluindo o acompanhante (Lei n.º 110/2019, de 09 de 

setembro; OMS, 2018). O que implica que as condições físicas devem ser adaptadas, sem que 

esse acompanhamento interfira na prestação dos cuidados de saúde necessários a grávida/ 

puérpera e ao RN. Dessa forma, verifica-se a necessidade de maiores investimentos no setor da 

saúde por meio da reorganização dos serviços e da melhoria das condições de trabalho, 

oferecendo meios necessários para que os profissionais de saúde desenvolvam o seu trabalho 

com dignidade, contribuindo para uma assistência de qualidade dos serviços na vivência da 

maternidade (Despacho n.º 5344-A/2016, de 19 de abril).   

1.2. Experiências positivas e negativas na vivência da maternidade 

As experiências positivas e negativas na vivência da maternidade têm sido uma preocupação 

comum internacionalmente. Numa revisão sistemática de literatura, Taheri, Takian, 

Taghizadeh, Jafari e Sarafraz (2018) identificaram que as estratégias mais eficazes para criar 

uma experiência positiva do parto são: preparação adequada da mulher e família para o parto e 

parentalidade, apoiar as grávidas durante o parto, cuidados intraparto com intervenção mínima, 

relaxamento e alívio da dor. Uma estratégia bem-sucedida na prevenção da experiência negativa 

do parto, foi a presença de companheiro treinado para o relaxamento através de massagem e 

música, uma avaliação inicial pelos profissionais de saúde do TP para minimizar as 

intervenções obstétricas e a tomada de decisão através de um plano de parto individual (Taheri 

et al., 2018). A principal recomendação desta revisão é que os programas de apoio emocional 
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para as mulheres grávidas devem ser implementados nos planos de saúde materna dos países. 

Estes programas podem incluir uma combinação de estratégias de uma experiência positiva 

para o parto, como o apoio contínuo por parte do/a acompanhante da grávida e a continuidade 

do cuidado pelos profissionais de saúde em obstetrícia (Taheri et al., 2018), fatores também 

referenciados pela OMS (2018). 

A gravidez e o parto normalmente estão associados a emoções positivas, mas na realidade esse 

não é o caso de todas as mulheres ou de todas as gravidezes, é um evento de vida complexo que 

pode ser associado a respostas psicológicas positivas e negativas. Quando uma gravidez não 

ocorre como esperado ou ocorre quando não planeada, fortes sentimentos de ansiedade podem 

surgir. Nestes casos, bem como quando uma condição médica é adversa durante a gravidez, os 

casais podem ser desafiados com dificuldades a decisões sobre como proceder. Mesmo quando 

uma gravidez decorre como planeado, o medo do parto pode estar presente, o que pode resultar 

em pedidos de intervenção de cesariana (CSA) desnecessária (Geller, 2004). 

Um trauma psicológico no nascimento pode levar a desordens no PP (Taheri et al., 2018). Ter 

um RN pode estar associado a uma série de problemas de saúde mental, incluindo depressão 

PP e psicose pós-natal. Algumas grávidas podem ter problemas de saúde mental pré-existentes 

(como ansiedade e depressão) ou desenvolver novos problemas durante a gravidez que 

continuam após o parto (Bastos, Furuta, Small, McKenzie-McHarg & Bick, 2015). 

Durante a gravidez, as expectativas da mulher estão associadas a sintomas de ansiedade, quando 

esta é controlada quaisquer diferenças significativas entre as expectativas e a experiência 

desaparecem. As expectativas estão associadas à experiência, por exemplo, esperar emoções 

positivas no TP está associado à experiência de emoções positivas, e assim por diante, pelo que 

existem diferenças entre nulíparas (mulher que nunca pariu) e multíparas (mulher que pariu um 

ou mais filhos) nas suas expectativas e experiências no parto (Ayers & Pickering, 2005). Estes 

autores concluíram que a ansiedade na gravidez está associada à forma como a mulher vê a 

gravidez. Pessoas mais ansiosas estão associadas a mais eventos negativos durante o parto (ou 

seja, mais emoções negativas e dor). Por exemplo, pode ser devido a vieses cognitivos 

associados à ansiedade, em que as mulheres ansiosas têm expectativas irrealistas negativas e, 

portanto, uma discrepância maior entre as expectativas e a experiência. 

Quando a grávida tem uma experiência traumática no parto, pode ter um impacto negativo no 

bem-estar emocional durante o puerpério, por isso, tem havido um interesse crescente nesta 
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temática (Bastos et al., 2015). Pelo que, as dimensões do conhecimento subjetivo e a 

autoconfiança da mulher, a confiança nos profissionais de saúde, assim como, um tratamento 

respeitoso em que é assegurada a privacidade e a confidencialidade dos cuidados prestados à 

mulher na vivencia da maternidadade, são fundamentais para uma experiência positiva do TP 

e parto. 

Conhecimento subjetivo e autoconfiança da mulher 

Existem muitos processos psicológicos envolvidos para uma experiência positiva no TP e parto, 

a autoeficácia do parto é um desses processos importantes, uma vez que, está relacionada com 

os conhecimentos e a autoconfiança da mulher. Segundo Bandura (1977, 1982) as habilidades 

sociais, autorregulatórias e a Auto crença na capacidade individual são componentes 

necessários de autoeficácia. Este autor, refere quatro componentes necessários para aumentar a 

autoeficácia: informação para aumentar o conhecimento e a compreensão sobre uma questão 

(no nosso caso a vivência da maternidade); desenvolvimento de habilidades de autorregulação 

relacionadas; aprimoramento e domínio das habilidades de autorregulação relevantes; e apoio 

social para aprender novas habilidades e mantê-las. A teoria da autoeficácia tem por base a 

conceção de que os processos psicológicos intervêm entre a criação e o fortalecimento de 

expectativas de eficácia pessoal e prevê que o nível de autoconfiança nas suas habilidades é um 

forte motivador e regulador dos seus comportamentos. A perceção que as pessoas têm das suas 

capacidades afeta o seu comportamento, o seu nível de motivação, o seu padrão de pensamento 

e a sua reação emocional (O'Leary, 1985). Modelos de valor de expectativa, como a Teoria do 

Comportamento Planeado (Ajzen, 1985) explicam o comportamento de saúde em termos de 

expectativas de resultado, ponderadas pelo valor colocado nesse resultado. O conceito de 

autoeficácia incorpora expectativas de resultados (Bandura, 1997) e as expectativas futuras 

podem ser importantes na ansiedade e depressão (Ayers & Pickering, 2005). 

Para a autoeficácia da mulher na vivencia da maternidade contribuem uma adequada preparação 

para o parto e parentalidade, pois a participação em programas adequados permite um aumento 

de conhecimentos, fortalecendo a autoconfiança e promovendo expectativas mais realistas. 

Confiança nos profissionais de saúde 

A confiança é considerada um resultado importante de um bom relacionamento de interação. É 

definida como a confiança do cliente na confiabilidade e integridade de uma instituição. No 
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marketing, o principal papel da confiança é reconhecido no desenvolvimento e na manutenção 

de relações entre aqueles que participam do processo de troca (Pramita, 2019). 

Os gestores das instituições de saúde deverão eleger a confiança como um foco estratégico da 

sua atividade assistencial (Hennessy & Gilligan, 1994), procurando criar condições para atender 

à singularidade da pessoa cuidada. A confiança no profissional de saúde está associada à saúde 

dos clientes, como podemos comprovar pelo estudo de meta-análise efetuada por Birkhäuer et 

al. (2017) que do ponto de vista clínico, os clientes relataram comportamentos de saúde mais 

benéficos, menos sintomas, maior qualidade de vida e maior satisfação com o tratamento 

quando têm maior confiança no profissional de saúde. A esse respeito, Croker et al. (2013) 

referem que a confiança no profissional de saúde tem sido sugerida como a base para 

tratamentos eficazes e fundamentais para o cuidado centrado no cliente. Por outro lado, Pramita 

(2019) concluiu que a experiência percebida tem um impacto positivo e significativo na 

confiança, o que significa, que quanto melhor a experiência percebida pelos clientes em saúde, 

maior o nível de confiança. Por sua vez, a confiança tem um efeito positivo e significativo na 

fidelização, o que significa que quanto maior o nível de confiança percebido, maior o nível de 

fidelização à instituição prestadora dos serviços de saúde. Zhou, Wan, Liu, Feng e Shang (2017) 

reforça esta ideia ao concluírem que a confiança influencia a fidelização e é imagem da marca 

da qualidade. Estes resultados deverão ser considerados fundamentais para planear a prestação 

de serviços centrados no cliente e, potencialmente, aumentar a confiança deste na equipa de 

saúde. 

Birkhäuer et al. (2017) são da opinião que estudos prospetivos são necessários para aprofundar 

a compreensão da complexa interação entre a confiança e os resultados em saúde. 

Respeito pela privacidade e individualidade da mulher 

Atender à privacidade e a confidencilidade na prestação de todo e qualquer acto médico é um 

direito. Manter a privacidade durante os procedimentos no trabalho de parto e parto, aumenta a 

confiança e a auto-estima das puérperas e influenciará o seu nível de satisfação por contribuir 

para uma experiência positiva no TP e parto (Okumu & Oyugi, 2018), pelo que as instituições 

deverão possuir recursos fisicos de forma a respeitar a individualidade de cada mulher. 

A mulher tem o direito a vivenciar o TP de acordo com as suas crenças e valores. A experiência 

do parto está relacionada com a experiência anterior, com a experiência de pessoas que lhe são 

próximas e com as normas vigentes na cultura e sociedade em que está integrada, sendo por 
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isso, influenciada por um conjunto de fatores que tem que ver com dimensões de cariz 

individual e familiar (Figueiredo, Costa, Pacheco & Pais, 2009). A transição para a 

parentalidade envolve um conjunto específico de tarefas desenvolvimentais nos 

relacionamentos significativos da grávida, em particular, com o companheiro e com a família 

(Figueiredo, Pacheco & Magarinho, 2005). 

A visão do parto, nomeadamente enquanto fenómeno natural ou médico, varia muito de cultura 

para cultura, assim como varia o lugar que é dado à dor neste processo. A forma como o parto 

é considerado, determina muitas outras diferenças que são também observadas, inclusive nas 

sociedades ocidentais (e.g., entre os Estados Unidos, a Alemanha, a Holanda e a Suécia), em 

importantes aspetos durante o TP e parto, como seja, no tipo de programas de preparação para 

o parto (PPP), local do parto (casa ou maternidade), pessoas que assistem e que estão envolvidas 

(profissionais de saúde ou pessoas significativas), recurso à tecnologia médica e à medicação e  

à participação da mulher nas decisões a tomar (Lozoff et al., 1988, citado por Figueiredo, Costa 

& Pacheco, 2002), fazendo com que a experiência de parto seja culturalmente determinada 

(Figueiredo et al., 2002). 

O parto é um dos eventos mais importantes na vida de uma mulher, deixando-a com profundos 

efeitos psicológicos, físicos e sociais, o que implica, um interesse crescente nas políticas de 

saúde pelos seus efeitos adversos na economia e bem-estar das populações. A revisão de 

literatura leva-nos a concluir que PPP, a realização do plano de parto, o apoio emocional do 

acompanhante da mulher e o conhecimento das crenças e expectativas são medidas importantes 

na autoeficácia do parto, com implicação na experiência percebida (positiva ou negativa) e 

satisfação da mulher, contribuindo para a qualidade dos serviços de saúde reprodutiva e dos 

cuidados maternos. 

Abordaremos em seguida os programas de preparação para o parto e parentalidade, o apoio 

emocional do acompanhante, assim como a importância de construir um plano de parto. Fatores 

que interferem na experiência positiva, por contribuírem para a autoconfiança e o conhecimento 

subjetivo da mulher, assim como para a confiança nos profissionais de saúde da área obstétrica. 

Relativamente aos fatores que contribuem para a experiência negativa do TP e parto daremos 

enfase ao medo e dor no TP e parto. 
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1.2.1. Fatores que contribuem para as experiências positivas na puérpera 

Programa de preparação para o parto e parentalidade 

A promoção de uma cultura de cidadania que vise a promoção da literacia e da capacitação dos 

cidadãos, de modo que se tornem mais autónomos e responsáveis em relação à sua saúde e à 

saúde de quem deles depende, é uma prioridade (DGS, 2015). Indo de acordo a este conceito, 

a preparação para o parto em Portugal, é considerada um direito desde de 1999 (Lei n.º 142/99, 

de 31 de agosto) e recentemente explanada no artigo 15ºD da Lei n.º 110/2019, publicada a 09 

de setembro e configura-se como uma intervenção útil na preparação da mulher e família para 

a tomada de decisão e para a participação ativa no TP e parto. 

Os PPP e Parentalidade, constituem uma modalidade de intervenção a que todas as grávidas 

devem ter acesso no decorrer da gravidez. Estes programas permitem às mulheres a partilha, a 

expressão e o esclarecimento de medos, dúvidas e angústias decorrentes destas fases, num 

ambiente de grupo e de suporte mútuo. Os homens têm necessidades psicológicas, emocionais 

e físicas específicas, relacionadas com a sua preparação e adaptação à paternidade, que é 

necessário ter em conta, escutando-os, esclarecendo-os e apoiando-os também (Guerreiro, 

Rodrigues, Queiroz & Ferreira, 2014). 

Um estudo em primíparas realizado por Howarth e Swain (2019) concluíram que um PPP 

baseado em habilidades e autodirigido, em que inclui a respiração, exercícios de comunicação 

verbal e não verbal, exercícios corporais, conselhos sobre etapas do parto, tipo de parto, o 

controlo das habilidades finas e das necessidades individuais, encoraja-as a sentir confiança e 

que são capazes de um TP e parto. As evidências do estudo é que esta abordagem pode ter 

benefícios no aumento da autoeficácia do parto nas primíparas, com efeitos na satisfação do 

parto, perceção de dor e na diminuição da depressão pós-natal (Howarth & Swain, 2019). A 

corroborar este estudo, Rouhe et al. (2015) concluíram que a participação de um programa 

psicoprofilático em mulheres primíparas resultou em um melhor ajuste materno, uma 

experiência de parto menos amedrontadora e menos sintomas depressivos pós-parto, em 

comparação com outras mulheres sem a sua frequência em PPP.  

A participação ativa da grávida com intervenção educacional pré-natal, tem efeitos positivos 

sobre a qualidade em saúde e na qualidade de cuidados maternos, por aumento do envolvimento 

das participantes na assistência à maternidade. As grávidas não só exigem cuidados individuais 

tradicionais de serviços de saúde, mas também precisam de partilhar as suas experiências com 
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outras grávidas, sentindo desta forma que não estão sozinhas a medida que se envolvem no 

processo do cuidado e dos serviços recebidos. A participação ativa da mulher na assistência à 

maternidade pode ajudar a melhorar a perceção da qualidade de saúde, particularmente nos 

aspetos de autonomia e comunicação, podendo afetar positivamente a saúde das puérperas e 

dos seus RN (Gholipour, Tabrizi, Jafarabadi, Iezadi & Mardi, 2018), diminuindo assim as 

preocupações na vivência com a maternidade. A frequência de um PPP, sistematizado, melhora 

a satisfação com a experiência do parto, permitindo que as mulheres comuniquem melhor com 

os profissionais de saúde e participem na tomada de decisões durante o TP e parto (Akca et al., 

2017). A preparação adequada pode ter muitos resultados positivos, não só na perceção da dor 

(Akca et al., 2017; Howarth & Swain, 2019), mas também na diminuição de complicações 

(Howarth & Swain, 2019).  

Os PPP têm particular importância para a autoeficácia do parto, que é um conceito importante 

na preparação para a maternidade e uma medida útil de adequar as crenças das mulheres às suas 

capacidades para enfrentar o TP e parto. Os autores Soriano-Vidal, Vila-Candel, Soriano-

Martín, Tejedor-Tornero e Castro-Sánchez (2018) destacaram que a eficácia dos PPP requer 

uma avaliação aprofundada. O Enfermeiro Especialista em Saúde Materna e Obstétrica 

(EESMO) deve refletir sobre o impacto das suas atividades nas expectativas maternas relativas 

ao TP e parto, assim como nas preferências do plano de parto, com informações atualizadas e 

centradas na própria mulher (Soriano-Vidal et al., 2018), pois estas enfrentam o parto com 

expectativas preconcebidas. A participação nestes programas com interações individualizadas, 

relacionais e fortalecidas, leva à melhoria no valor para a mulher relativamente aos cuidados 

obstétricos (Anh & Thuy, 2017; Soriano-Vidal et al., 2018). Posto isto, estes programas devem 

ser encorajados (Howarth & Swain, 2019; Rouhe et al., 2015). 

Plano de parto: a importância de o construir 

Desde a sua criação, os planos de parto tornaram-se cada vez mais populares nos países 

ocidentais e foram desenvolvidos por defensores do parto natural, como uma resposta à perda 

de autonomia no parto (Lothian, 2006; Simkin, 2007), por parte de um movimento dos direitos 

das mulheres no renormalizar o parto e dar às mulheres o controlo sobre a sua própria 

maternidade (Arnau Sánchez et al., 2012), contra as indesejadas intervenções médicas, ainda 

cientificamente injustificadas (Arnau Sánchez et al., 2012; M. Aragon et al., 2013; OMS, 2018). 
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O conceito de plano de parto surgiu em 1980 nos Estados Unidos por Sheila Kitzinger (1992) 

e o seu uso foi rapidamente generalizado em alguns países da Europa. Em 1993 na Inglaterra 

era usado em 78% das salas de partos, noutros países é mais recente, como em Espanha que 

surgiu em 2007 (Suárez-Cortés et al., 2015) e em Portugal é uma temática da atualidade. A 

legislação específica que, juridicamente, protege inequivocamente o plano de parto, é muito 

recente e está explanada no artigo 15ºE da Lei n.º 110/2019, de 09 de setembro. 

O plano de parto (também chamado de Plano de Nascimento ou de Plano de Preferências de 

Parto) regista as preferências da grávida para o TP, parto e PP (Associação Portuguesa pelos 

Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto [APDMGP], 2015). Pois, trata-se de um documento 

escrito de carácter legal (Suárez-Cortés et al., 2015). Foram desenvolvidos com a intenção de 

melhorar e preparar a tomada de decisões no processo de TP e parto. O conteúdo preciso de um 

plano de parto varia, mas pode incluir preferências e expectativas de manipulações obstétricas, 

cuidados com o RN, conduta durante emergências e considerações culturais (DeBaets, 2017; 

Lothian, 2006), fornecendo aos profissionais de saúde detalhes importantes sobre as decisões 

da mulher/casal (DeBaets, 2017).  

Elaborar o plano de parto ajuda a grávida a melhorar a autoconfiança e o conhecimento 

subjetivo. APDMGP (2015) referem que ao elaborar este documento ajuda-a a perceber o que 

acontece em cada fase do TP e a organizar as suas ideias, assim como partilhá-las com o 

acompanhante. Conversar sobre o plano de parto com os profissionais de saúde, permite colocar 

questões e perceber o que pode ser possível, sensibilizá-lo para as prioridades da grávida e dar-

lhe a hipótese de a conhecer quanto aos seus sentimentos e expectativas (APDMGP, 2015). 

No caso de um parto hospitalar, o plano de parto é geralmente entregue na instituição onde o 

parto está planeado, a partir das 30 semanas (APDMGP, 2015) e preferencialmente até as 32 

semanas (artigo 15ºD da Lei n.º 110/2019, de 09 de setembro) para que haja tempo para uma 

resposta da direção clínica, em como o aceita (ou ficar a saber quais os pontos que não aceita).  

O objetivo de um plano de parto é melhorar a satisfação das puérperas com o TP, na promoção 

e participação na tomada de decisão informada. Diversos estudos mostraram que os planos de 

parto têm um impacto positivo no nível de satisfação das mulheres, aumentando a compreensão 

do TP e parto (Moore & Hopper, 1995; Suárez-Cortés et al., 2015), permitindo que estas 

expressem as suas necessidades e preferências, melhorando a comunicação entre as mulheres e 

os profissionais de saúde (Moore & Hopper, 1995). Por outro lado, o plano de parto influencia 
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positivamente o TP e parto, aumentando as dimensões de segurança, efetividade, assim como, 

o seu envolvimento (Suárez-Cortés et al., 2015).  

Para DeBaets (2017), através do uso do plano de parto, as mulheres podem refletir sobre os 

seus valores e escolhas em relação a que práticas e intervenções querem, comunicando esses 

valores com antecedência no local escolhido para o parto. Algumas mulheres acreditam que os 

seus valores e escolhas não são respeitados e os profissionais de saúde frequentemente 

acreditam que os planos de parto são desinformados (DeBaets, 2017; Lothian, 2006). No 

entanto, um parto planeado melhora a participação da grávida na parceria com a equipa de 

saúde. Nas opções, deve refletir as escolhas da grávida, as particularidades obstétricas e se a 

maternidade tem as condições adequadas à expectativa e necessidades. É importante que estes 

fatores sejam discutidos entre a grávida e os profissionais de saúde, uma comunicação eficaz é 

a base para a construção da confiança mútua e pode servir como medidas preventivas para evitar 

muitos conflitos que surjam no processo de TP e parto (DeBaets, 2017).  

O plano de parto pode ser uma ferramenta efetiva nas implicações para a prática clínica, por 

favorecer um processo de parto mais natural e fisiológico, melhorar a comunicação com os 

profissionais de saúde, maior controlo do processo de parto, melhores resultados obstétricos e 

neonatais e maior grau de satisfação. Melhorar o grau de cumprimento e implementação das 

políticas dos planos de parto é fundamental na obtenção destes resultados (Hidalgo-Lopezosa, 

Hidalgo-Maestre & Rodríguez-Borrego, 2017).  

Uma revisão sistemática realizada por Mirghafourvand et al. (2019), através da pesquisa de 

vários bancos de dados, incluindo Cochrane Library, Web of Science, MEDLINE, Embase, 

CINAHL, Scopus, PsycINFO, ACP Journal Club, Google Scholar e bancos de dados persas 

(SID, Magiran e Barakat) até 10 de fevereiro 2018, com o objetivo de avaliar se os planos de 

parto em comparação com a abordagem padrão ou rotina (posição supina, monitorização fetal 

contínuo, enema, episiotomia) afetam a experiência percebida (sobre o TP e parto como 

experiência positiva ou negativa) e satisfação com o parto, os resultados mostraram que não 

houve diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, plano de parto e controlo. Isto 

é, não há evidências suficientes para apoiar ou refutar que o plano de parto possa melhorar a 

experiência e a satisfação com o parto (Mirghafourvand et al., 2019). Os autores Afshar et al. 

(2018) e Hidalgo-Lopezosa et al. (2017) são da opinião que mais pesquisas são necessárias para 

entender melhor a satisfação da puérpera relacionada com a experiência na maternidade.  
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Pessoa significativa durante o trabalho de parto, parto e pós-parto 

A presença do companheiro ou outra pessoa significativa junto da grávida em TP é um aspeto 

que, hoje em dia, as mulheres consideram determinante para uma experiência positiva do TP e 

parto. Por este motivo, na vigilância pré-natal, no TP e no parto deve ser promovida a 

participação do outro progenitor, salvo impossibilidade ou oposição por parte da grávida e, por 

isso, deve incluir-se uma pessoa significativa da escolha da grávida (OMS, 2018). Figueiredo 

et al. (2002) referem que nas sociedades industrializadas, o acompanhante escolhido e as 

expectativas quanto ao que se espera deste, podem variar significativamente de uma mulher 

para a outra. 

Em Portugal, desde 1985 que é reconhecido à grávida o direito a ser acompanhada durante o 

TP pelo futuro pai (Lei n.º 14/85, de 06 de julho). O ponto n.º 2 do artigo 12.º da Lei n.º 15/2014, 

de 21 de março, veio revogar a Lei n.º 14/85, de 06 de julho, que é reconhecido à mulher grávida 

internada em estabelecimento de saúde o direito ao acompanhamento por qualquer pessoa por 

si escolhida, em todas as fases do TP. Mais recentemente, a 09 de setembro de 2019 foi 

publicado em diário da república a Lei n.º 110/2019 que altera a Lei n.º 15/2014, de 21 de 

março, que preconiza que a mulher passa a ter direito ao acompanhamento por três pessoas por 

si indicadas, em sistema de alternância, não podendo permanecer mais do que uma junto da 

grávida (Lei n.º 110/2019). Tal significa, que estão reunidas as condições para que se assegure 

o acompanhamento à grávida e o envolvimento do pai ou outra pessoa significativa em todas 

as fases do TP, mesmo quando seja efetuada uma CSA, salvo em situações clínicas que o 

inviabilizem e que deverão ser explicadas aos interessados e registadas no processo clínico (Lei 

n.º 110/2019). Assim, de acordo com a Resolução da Assembleia da República n.º 30/2016, de 

15 de fevereiro, que recomenda a regulamentação da Lei n.º 15/2014, de 21 de março, no 

sentido de clarificar o direito de acompanhamento da grávida durante todas as fases do TP, 

importa pois, através do presente despacho, estabelecer as medidas e os procedimentos 

necessários do ponto de vista da segurança da grávida e do RN, para que o pai ou outra pessoa 

significativa, possa estar presente num bloco operatório para assistir ao parto por CSA 

(Despacho n.º 5344-A/2016, de 19 de abril). 

O estudo de Perdomini e Bonilha (2011) destaca o valor que tem para o pai a possibilidade de 

vivenciar o nascimento do seu filho, seja pela primeira vez ou não. Essa vivência reveste-se de 

especial importância na sua participação em todas as etapas do ciclo gravídico-puerperal, o que 

é fundamental para a formação do vínculo pai-filho. O mesmo estudo alerta para a necessidade 
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de informar o pai da possibilidade de acompanhar a sua parceira durante o TP e parto, para a 

importância de prepará-lo ao longo das consultas pré-natais. Esse alerta deve-se à constatação 

de que a experiência de vivenciar o processo de TP e parto pode tornar-se uma lembrança 

traumática para o pai, quando este não está preparado (Perdomini & Bonilha, 2011). 

Numa meta-análise realizada por Johansson, Fenwick e Premberg (2015) os homens 

reconhecem que o parto é um evento único que pode ser potencialmente desafiador, mas exige 

um nível de preparação, pois, muda as suas vidas. A maioria dos homens quer estar ativamente 

envolvida no TP e parto, no entanto, houve também homens que se sentiram pressionados a 

comparecer. Durante a experiência real do TP, os homens geralmente expressam sentimentos 

avassaladores e inadequação na sua capacidade de apoiar a companheira. O evento mais 

marcante é a dor do TP. A capacidade do homem de se preparar ativamente para o TP e parto 

e ser apoiado, influencia as perceções do evento do parto, assim como, o seu senso de conexão 

com a companheira. Os casais devem ter oportunidades de explorar as expectativas e como elas 

poder influenciar a própria construção do seu papel durante o todo o processo na vivência da 

maternidade. Embora, o papel dos pais expectantes no TP e parto deva ser facilitado e apoiado, 

sem dúvida, o desejo de não participar deve ter o mesmo respeito (Johansson et al., 2015). 

As experiências de parto pelos pais expectantes são multidimensionais. Muitos comprometem-

se a envolver-se durante o TP e parto, mas muitas vezes sentem-se vulneráveis. Estar preparado 

e receber apoio foram elementos essenciais da experiência positiva do futuro pai, além de 

contribuir para sua capacidade de apoiar adequadamente a companheira no TP e parto 

(Johansson et al., 2015). 

Variáveis sociodemográficas como o nível de escolaridade, paridade e estado civil, foram 

associados às necessidades dos pais. Com base em análises multivariadas, os pais com maior 

nível de escolaridade e pais multíparos necessitam de menos informações sobre o processo de 

TP e parto, em comparação com pais com menos escolaridade. Pais coabitantes precisavam de 

menos informações sobre como apoiar as suas parceiras fisicamente e emocionalmente, em 

comparação com pais não coabitantes (Eggermont, Beeckman, van Hecke, Delbaere & 

Verhaeghe, 2017). 

Já em 2000, diversos estudos apontavam a qualidade do suporte do companheiro como fonte 

de suporte primordial para a mulher na vivência da maternidade (Ritter, Hobfoll, Lavin, 

Cameron & Hulsizer, 2000), e Geller (2004) referiu que a gravidez como período de transição, 
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implica não só um elevado número de mudanças, algumas de carácter aversivo como stresse e 

mal-estar, o que pode contribuir para uma maior necessidade de apoio e proximidade dos outros. 

Os EESMO são os profissionais de saúde identificados como os mais bem posicionadas para 

diferenciar significativamente a maneira como os homens percebem as suas experiências na 

parentalidade (Johansson et al., 2015). Estes profissionais precisam de estar cientes das 

necessidades dos pais durante o processo de parto, contribuído desta forma para a satisfação 

dos serviços obstétricos (Eggermont et al., 2017). 

1.2.2. Fatores que contribuem para as experiências negativas na puérpera 

Medo do parto - preocupações da mulher 

O medo do parto é um problema comum em grávidas, um crescente interesse neste assunto 

melhorou a sua compreensão. O parto é uma experiência com muitas dimensões, multifacetadas 

e únicas para cada mulher, ainda fortemente influenciada pelo seu contexto social (Larkin, 

Begley & Devane, 2009). As expectativas das mulheres e a experiência da gravidez e do parto 

(positivas ou negativas) envolvem sentimentos de alegria e fé, mas também, preocupações, 

ansiedade e medos. Em algumas mulheres, o medo é específico e só diz respeito ao evento do 

parto. Em outras, o medo do parto está paralelamente associado a outros tipos de problemas de 

ansiedade (Wijma, 2003). 

Apesar da assistência à maternidade em países desenvolvidos ser segura, o medo do parto é um 

problema que afeta a saúde e o bem-estar das mulheres antes e durante a gravidez, bem como 

depois do parto (Wijma, 2003). De um ponto de vista psicométrico, pode ser visto como um 

continuum, de quase nenhum medo para medo extremo de dar à luz, pode ser tão intenso que é 

incapacitante e interfere com o risco ocupacional ou académico, com as atividades domésticas 

e sociais e relacionamentos (Wijma, 2003). Nilsson e Lundgren (2009) referem que o medo do 

parto afeta as mulheres de tal forma, que elas começam a duvidar de si mesmas e se sentem 

incapazes de ter um parto.  

O tipo de parto parece estar associado ao medo do parto. Num estudo longitudinal, Nilsson, 

Lundgren, Karlström e Hildingsson (2012) exploraram o medo do parto durante a gravidez e 

um ano após, avaliando a associação da experiência com o tipo de parto. Concluíram que o 

medo do parto durante a gravidez estava associado às mulheres primíparas (primeiro filho) e 
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em multíparas (mais de um filho), a uma experiência negativa do parto anterior e com uma CSA 

anterior de emergência. A experiência negativa parece ser mais importante para explicar o medo 

do parto, do que o tipo de parto (Nilsson et al., 2012). A reforçar esta ideia, Fuglenes, Aas, 

Botten, Øian e Kristiansen (2011) referem que a proporção de mulheres com forte preferência 

por CSA foi maior entre multíparas do que primíparas, sendo a diferença atribuída a fatores 

como CSA prévia ou medo do parto e não à paridade. Faisal, Matinnia, Hejar e Khodakarami 

(2014) concluíram que as razões para solicitar uma CSA estavam relacionadas ao medo do parto 

(dor, lesões na mãe e no RN), complicações após o parto vaginal (prolapso vaginal, 

incontinência urinária, disfunção sexual), confiança em obstetras e a falta de confiança dos 

profissionais de saúde das maternidades.  

As principais razões dadas para solicitar uma CSA mostram que há necessidade urgente de uma 

avaliação pré-natal eficaz que permita que as grávidas façam perguntas e expressem as suas 

preocupações. Para promover o parto vaginal, há necessidade de desenvolver educação pré-

natal e estratégias para melhorar o conhecimento subjetivo, a confiança e a competência das 

mulheres sobre este tipo de parto. Os profissionais de saúde devem ser reeducados sobre a 

observância da ética médica e das regras profissionais nas suas práticas, mudando as atitudes e 

comportamentos para o parto vaginal.  

No estudo de Weeks et al. (2017) entre outros fatores estudados com influência negativa na 

satisfação, sobressaem a CSA e a episiotomia. O que vem ao encontro das recomendações da 

OMS quanto ao uso criterioso e estritamente necessário de intervenções obstétricas (OMS, 

2018). O estudo de Gamedze-Mshayisa, Kuo, Liu e Lu (2018) revelou que a qualidade 

percebida e a satisfação das puérperas com a qualidade das práticas no intraparto estavam 

abaixo do ideal, a melhoria dos cuidados deve ser baseada em evidências e centrada 

individualmente, envolvendo-as na tomada de decisão, o que implica, um PPP adequado 

durante o período pré-natal.  

Recomenda-se a avaliação, a melhoria e a mudança nas políticas de cuidados nas maternidades 

para promover o parto eutócico (normal) (Faisal et al., 2014), uma vez que a experiência é 

significativamente mais positiva quando o parto é eutócico em relação à CSA (Costa, 

Figueiredo, Pacheco & Pais, 2003). A colocação pele a pele entre a mãe e o RN, cujos benefícios 

são reconhecidos há muito tempo, devem fazer parte da moderna receção fisiológica do RN no 

parto (OMS, 2018; Tasseau, Walter-Nicolet & Autret, 2018). Os profissionais de saúde e os 

pais devem ser informados sobre esta questão dos benefícios, para que seja aplicado como um 
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elemento de cuidado padronizado em todos os tipos de partos sem complicações (Tasseau et 

al., 2018). Muitos RN saudáveis são separados das suas mães durante as primeiras duas horas 

de vida, principalmente para os cuidados de rotina (como medições de peso, altura, 

administração de vitamina K, etc.) e em partos por CSA. Tasseau et al. (2018) referem que é 

necessário reconsiderar as práticas instituídas para propor um sistema de gestão que promova 

o estabelecimento de um forte vínculo mãe-filho. Pois, a proximidade é a pedra angular da 

teoria do apego, em relação aos primeiros meses do desenvolvimento do RN. 

O desenvolvimento e a utilização de instrumentos de rastreio simples podem ser importantes 

para detetar o medo do parto no início da gravidez. Na sua avaliação, precisamos incluir os 

aspetos como medo de abandono dos profissionais de saúde durante o parto, medo de 

intervenções médicas, perda de autonomia e controlo, bem como medo de maus tratos e 

violência obstétrica. Duncan et al. (2014) referem que medo do parto representa riscos 

substanciais para um ajuste saudável durante o período perinatal. Inclui, avaliações mal 

adaptativas da dor (e.g., dor catastrófica) e da capacidade de lidar com o parto (ou seja, baixa 

autoeficácia do parto). Prevê menor tolerância à dor e maior uso de analgésicos no TP. Medo e 

dor no TP podem aumentar a probabilidade de intervenções obstétricas indesejadas, como uma 

CSA de emergência, levar a uma redução na satisfação da mulher no parto e em casos graves, 

pode levar a sintomas de stresse pós-traumático após o parto (Duncan et al., 2014), verificando-

se necessidade de intervenções inovadoras e acessíveis para lidar com o medo e a dor no parto. 

Os profissionais de saúde de vigilância pré-natal devem explorar a experiência prévia do parto 

em mulheres multíparas. O cuidado da maternidade deve valorizar as experiências de parto 

anteriores das mulheres e traçar estratégias necessárias para uma experiência positiva do TP e 

parto atual (Nilsson et al., 2012), e tendo em consideração que as experiências de TP e parto 

são definidas como um evento individual, incorporando processos psicológicos e fisiológicos 

interrelacionados e influenciados por contextos ambientais, organizacionais e políticos (Larkin 

et al., 2009). A experiência anterior de um parto é considerável, com ênfase para a dor e 

experiência negativa com o atendimento pelos profissionais de saúde. As grávidas que temem 

o parto (primíparas ou multíparas) são um grupo exposto que precisa de muito apoio na 

gravidez, no TP e parto. O relacionamento entre a grávida e o EESMO, pode ser uma maneira 

de evitar o sentimento de solidão e restaurar a confiança da mulher em si mesma (Nilsson & 

Lundgren, 2009). 
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A pesquisa efetuada por Wijma (2003) mostrou que o medo pode ser experimentado durante 

todo o processo que envolve a maternidade. Vários estudos mostraram que as mulheres que 

mais sofrem com o medo do parto durante gravidez são suscetíveis de ter intenso medo durante 

o parto e PP, independentemente do tipo de parto. Existem dados suficientes que mostram que 

as mulheres que experimentam grande angústia relacionado com o parto, podem ter longas 

consequências duradouras para a saúde mental e consequências na relação com o seu RN, com 

o parceiro e família (Wijma, 2003).  

As recomendações são que os cuidados na maternidade enfoquem nos fatores associados a 

experiências de parto positivo (OMS, 2018), pelo que o apoio e a relação entre o EESMO e a 

mulher grávida são de extrema importância. Métodos de rastreio sensíveis e bem realizados, 

diagnósticos válidos seguidos de terapias para medo do parto, provavelmente poderiam 

prevenir ou pelo menos diminuir o sofrimento, com benefícios na saúde psicológica e social 

(Wijma, 2003), assim como, a redução de gastos económicos, uma vez que o medo do parto é 

provavelmente uma das razões pelas quais nos países europeus, o número de CSA cresceu 

drasticamente nos últimos anos (Duncan et al., 2014; Faisal et al., 2014; Geller, 2004; Wijma, 

2003) e também na prevenção de tratamentos de saúde mental das mulheres no PP (Wijma, 

2003).  

Nilsson et al. (2018) referem que o campo de pesquisa desta problemática é extenso, complexo 

e difícil de pesquisar, sem qualquer consenso sobre a definição de medo do parto. O conceito 

medo do parto parece ser usado como um rótulo amplo para todos os tipos de ansiedade e medos 

que as mulheres experienciam em relação à gravidez e ao parto. Algumas questões relevantes 

são: quanto comum é o medo do parto? Existem diferenças culturais cruzadas? Quais as 

medidas pertinentes? O que é o medo do parto? Pelo que, estes autores referem a necessidade 

de revisões sistemáticas sobre o medo do parto, no sentido, de direcionar pesquisas futuras 

sobre o desenvolvimento de cuidados ideais, tratamento efetivo para as mulheres que temem o 

parto e identificar fatores que reduzem e aumentem os medos. Uma pesquisa mais focada 

resultará em resultados mais significativos, podendo ser usados para melhorar o atendimento 

fornecido às mulheres com medo do parto (Nilsson et al., 2018). 

Dor no trabalho de parto e parto 

A satisfação da puérpera com a dor é fundamental, uma vez que, é um dos fatores que mais 

negativamente interfere na experiência do parto, levando a que esta fique menos disponível no 
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envolvimento emocional com o RN (Figueiredo et al., 2002; Tan, Sultana, Han, Sia & Sng, 

2018). Pelo que, as técnicas de controlo da dor no TP e parto, farmacológicas (analgesia pelo 

método epidural e intravenosa) e não farmacológicas (técnicas de relaxamento, massagens, 

controlo de respiração, entre outras) devem ser consideradas. 

A analgesia epidural é a técnica mais utilizada a nível mundial para o alívio da dor (Marenco-

Arellano et al., 2017). No estudo efetuado por estes autores, o nível de satisfação relatado pelas 

puérperas com a técnica foi alto (84,3%), sendo que os itens subjetivos (boas maneiras e 

confiança) foram os mais valorizados (Marenco-Arellano et al., 2017). Uma explicação dada 

na literatura que contribui para a insatisfação é a falta de recurso aos métodos alternativos de 

dor, principalmente na fase inicial do TP. Boaviagem et al. (2015) referem que o uso de técnicas 

respiratórias durante a primeira fase do TP pode não controlar a dor e a ansiedade materna, mas 

aumenta a satisfação. Portanto, a adoção destes métodos deve ser considerada de acordo com 

os valores e preferências da mãe. Mohammad, Alafi, Mohammad, Gamble e Creedy (2014) 

concluíram que a maioria (75,6%) das mulheres estava insatisfeita com os cuidados intraparto. 

A insatisfação foi associada ao atendimento de pessoas desconhecidas e não desejadas durante 

o parto, percecionando o TP como mais doloroso do que o esperado e a ajuda inadequada dos 

profissionais de saúde para lidar com a dor durante o TP (Mohammad et al., 2014). 

A analgesia epidural é uma escolha popular para o alívio da dor do parto. No estudo realizado 

por Tan et al. (2018) concluíram que a analgesia epidural pode ter influência na satisfação no 

parto, mas a análise da estratificação de risco (e.g., cefaleias após procedimento) é importante 

para melhorar a satisfação da mulher e a qualidade de cuidados de forma holística. Embora o 

alívio da dor contribua para a satisfação no parto, os estudos de Richardson, Lopez, Baysinger, 

Shotwell e Chestnut (2017) e Tan et al. (2018) sugerem que a analgesia não é o único 

contribuinte para a satisfação materna. Areskog, Uddenberg e Kjessler (1981) concluíram que 

o medo da dor física não foi considerado um fator contribuinte dominante e um serviço 

aumentado para analgesia obstétrica, não seria suficiente para reduzir o problema do medo do 

parto, no entanto, quando identificado deve ser corretamente avaliado para ser adequadamente 

tratado. 

O tipo de parto pode ser um fator com influência na dor. Estudos referem que as mulheres 

submetidas a uma CSA estavam mais satisfeitas com a forma como decorreu o TP e menos 

satisfeitas em relação à dor no PP. Enquanto as que foram submetidas a um parto eutócico 

estavam mais satisfeitas com a forma como decorreu o PP e menos satisfeitas com a intensidade 
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de dor no TP e parto (Rett, Oliveira, Soares, DeSantana & Araújo, 2017). Smith et al. (2018) 

no seu estudo concluíram que há associação dos scores de menor dor, a maior satisfação com a 

experiência do parto. 

Na vivência da maternidade são imperativos esforços dirigidos à humanização dos cuidados de 

saúde, nomeadamente, a presença da família da grávida pela implicação que tem no conforto, 

na redução do nível de dor e na satisfação da mulher com o TP e parto, o que implica, um mais 

adequado envolvimento emocional e relacionamento da mãe com o RN. Outro fator importante, 

é uma maior preparação e participação da mulher que permita a formulação de expectativas 

mais realistas promotoras de um maior controlo e participação positiva da situação (Costa et 

al., 2003). Estas recomendações devem ser implementadas, portanto, é necessário repensar a 

organização das práticas dentro das maternidades, para propor modalidades de cuidados que 

melhorem o grau de dor, respeitam a ligação mãe-filho e garantam a segurança afetiva.  

1.3. Satisfação do cliente 

A satisfação do cliente é objeto de estudo já há algumas décadas (Alves & Raposo, 2007; 

Fornell, 1992; Oliver, 1980; Parasuraman et al., 1985). Um dos principais pioneiros nesta área 

de estudo foi Oliver, que na década de 80 propôs a existência de uma sequência à qual 

denominou de expectativa-desconfirmação, definiu satisfação como a resposta de satisfação do 

consumidor, um julgamento de que um produto ou serviço oferece um nível prazeroso de 

atendimento relacionado ao consumo (Oliver, 2010, 2014). O cumprimento não se limita 

necessariamente ao caso de necessidades satisfeitas. O super cumprimento pode ser satisfatório 

se proporciona prazer adicional inesperado, mas, o excesso de satisfação pode ser insatisfatório 

se for exagerado. Construir os antecedentes da resposta de satisfação é como o cliente 

mentalmente constrói a satisfação (Oliver, 2010).  

A pertinência deste tema assenta na relação entre a qualidade percebida e a satisfação, assim 

como no papel das emoções na avaliação da satisfação (Oliver & Westbrook, 1993). Segundo 

os autores Lenka, Suar e Mohapatra (2009) a satisfação dos clientes é a combinação da perceção 

cognitiva e afetiva com a qualidade da prestação do serviço. Alves e Raposo (2007) referem 

que a influência que a satisfação exerce durante os diferentes estados do ciclo de consumo é 

grande e intervém na decisão de avaliação da oferta, em presença relativamente à experiência 

adquirida. 
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Um modelo de satisfação útil para pensamento atual, é que os clientes têm expectativas prévias 

do desempenho do produto ou serviço (Oliver, 2010). As expectativas do cliente têm o seu 

papel na satisfação. Geralmente, uma expectativa é uma antecipação do futuro, com base na 

experiência anterior e inúmeras e variadas fontes de informação. As expectativas também 

podem ser descritas como um comparativo referente ao desempenho, e quando o atributo 

desempenho for superior à expectativa, a avaliação é positiva e é considerada favorável (Oliver, 

2010).  

1.3.1. Satisfação do cliente em saúde 

Atualmente em Portugal, a avaliação das perceções e da satisfação dos clientes em relação aos 

serviços de saúde, assim como, a avaliação do grau de satisfação dos profissionais de saúde, é 

considerada fundamental para a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados, 

constituindo uma das áreas prioritárias de investigação em serviços de saúde consideradas no 

PNS 2004/2010 (DGS, 2004) e já elencada na Lei de Bases da Saúde (Lei n. º48/90, de 24 de 

agosto), conjuntamente com a avaliação da qualidade dos cuidados e a eficiente utilização de 

recursos, como os quatro critérios de avaliação periódica do SNS. No entanto, as iniciativas 

para medir a satisfação dos clientes em saúde ainda são escassas e pouco sistemáticas, os 

modelos mais recentes de satisfação do cliente já deixaram de lidar com a satisfação como 

variável estática, o que reflete a necessidade de uma série de atividades e avaliações contínuas 

ao longo do tempo. Assim, não só é importante conhecer o resultado da experiência de serviço, 

mas também quais são as causas e dimensões que dão origem à satisfação. A partir da revisão 

de literatura sobre essa questão, podemos ver que o processo de formação da satisfação não é 

muito consensual, seja nos serviços, em geral, seja na área da saúde (Raposo et al., 2009). Essa 

nova perspetiva reconhece que a reação psicológica do cliente a um produto não pode ser 

representada como o resultado de um único episódio, mas como uma série de atividades e 

reações contínuas ao longo do tempo (Raposo et al., 2009). 

O foco de interesse neste assunto deve-se à satisfação do cliente de saúde poder fornecer uma 

medida dependente da qualidade do serviço e servir como um preditor de comportamento das 

instituições e dos profissionais de saúde. A avaliação dos níveis de satisfação dos clientes em 

saúde e o conhecimento dos fatores que a influenciam são muito importantes, pois além de 

melhorar os resultados em saúde, influenciam também os resultados financeiros das instituições 



Capítulo I - Fundamentação teórica 

 

41 

(Raposo et al., 2009). Isto é, além de permitir a identificação dos principais fatores, permite 

ainda a comparação dos resultados de desempenho dos hospitais que competem no mercado 

nacional e internacional (Rosenbusch, Ismail & Ringle, 2018).  

Na década de 80, Donabedian já relacionava a satisfação e a qualidade ao referir a importância 

da relação entre os profissionais de saúde e o cliente, e os resultados como sendo influência da 

qualidade dos cuidados prestados (Donabedian, 1980). A satisfação é uma avaliação pessoal do 

serviço recebido (Pascoe, 1983; S. Aragon & Gesell, 2003). Pascoe (1983), numa revisão de 

literatura, acrescentou que a satisfação é baseada em padrões subjetivos de ordem cognitiva e 

afetiva, e estabelecida pela comparação entre a experiência vivida e os critérios subjetivos de 

cada cliente, como um ideal de serviço e uma noção do serviço merecido, que depende da 

experiência em situações de serviços similares e um nível subjetivo mínimo da qualidade de 

serviços a alcançar para ser aceitável. 

Swan, Sawyer, van Matre e McGee (1985) propuseram um modelo de satisfação que contém 

quatro constructos básicos: a perceção do desempenho do serviço; a confirmação da expectativa 

a respeito do desempenho e a perceção de tratamento equitativo; a satisfação geral e a intenção 

de frequentar ou evitar o serviço no futuro. A contribuição deste modelo é que leva em 

consideração a equidade, em que o cliente sente que foi tratado justa ou injustamente, como 

parte importante do processo de avaliação, além da expectativa e da perceção do desempenho 

do serviço. Esses fatores estariam relacionados com a satisfação geral que, por sua vez, 

determina a intenção de retorno numa próxima necessidade. Donabedian (1988) reforça este 

conceito, como sendo um indicador da qualidade dos serviços de saúde, uma vez que, a opinião 

do cliente em saúde permite a extração de informações sobre os cuidados prestados pelos 

profissionais de saúde, assim como as expectativas iniciais dos clientes e o sucesso das mesmas. 

Isto é, há necessidade de fornecer cuidados de saúde de alta qualidade, que sejam vistos como 

seguros, oportunos, eficazes, eficientes, equitativos e centrados no cliente (Donabedian, 1980). 

A avaliação da satisfação do cliente em saúde tornou-se uma parte integrante dos processos 

estratégicos das instituições, porque clientes mais satisfeitos implica maior fidelização e 

vontade de recomendar (Zeithaml, Berry & Parasuraman, 1996). 

A satisfação com os serviços de saúde é então definida como uma extensão em que os clientes 

devem vivenciar uma perceção positiva do cuidado prestado pela equipa médica e de 

enfermagem, atendendo às necessidades médicas, emocionais e sociais de cada cliente (Aldana, 

Piechulek & Al-Sabir, 2001). Os cuidados prestados pelos médicos e enfermeiros foram 
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identificados por Pedro, Ferreira e Mendes (2011) como os pontos fortes dos hospitais. No 

serviço de saúde os clientes desempenham um papel essencial na eficácia do resultado, por 

meio das suas próprias atividades na gestão dos serviços de saúde (McColl-Kennedy, Vargo, 

Dagger, Sweeney & Kasteren, 2012). A satisfação dos clientes revela a magnitude com que as 

necessidades são atendidas e fornece um indicador essencial de cuidados de saúde de alta 

qualidade, utilizado para a avaliação e planeamento das intervenções de saúde (Matejić, 

Miliević, Vasić & Djikanović, 2014). 

Quando falamos em satisfação na saúde, não nos podemos esquecer da satisfação dos 

profissionais, pois é um fator fundamental por se tratar de um indicador do ambiente 

organizacional, uma vez que está associado à produtividade, à realização pessoal, ao 

desempenho dos profissionais e ao desenvolvimento dos cuidados de saúde (Martins & Pulido-

Fuentes, 2017). A análise integrada da satisfação do cliente em saúde, assim como a satisfação 

profissional, permite um entendimento mais aprofundado e abrangente dos processos de 

melhoria dos cuidados de saúde (Santos et al., 2007). São fatores essenciais a ter em conta pelas 

instituições na melhoria contínua dos cuidados de saúde, porque os esforços para melhorar a 

satisfação e a fidelização do cliente estão relacionados com as suas perceções sobre as atitudes 

dos profissionais de saúde. Assim, é essencial que os hospitais melhorem a atitude dos 

profissionais, devendo concentrar-se numa gestão de recursos humanos eficaz, fornecendo uma 

compensação adequada para melhorar a satisfação profissional (S. Lee et al., 2012).  

W. Lee, Chen, Chen e Chen (2010) verificaram que existe uma correlação positiva dos cuidados 

orientados para o cliente com a qualidade do serviço percebido. Uma abordagem centrada no 

cliente, isto é, os clientes em primeiro lugar, pode ajudar os hospitais a criar valor para o cliente 

e atingir o seu objetivo, que é a satisfação do consumidor. Quanto maior for a preocupação dos 

profissionais de saúde com o atendimento, maior o valor percebido pelo cliente sendo este um 

ponto chave no Marketing em saúde. 

A avaliação da satisfação dos clientes em saúde permite obter indicadores importantes para a 

implementação de estratégias de melhoria contínua de qualidade dos cuidados de saúde, 

apoiados pela opinião de quem os recebe (Pedro et al., 2011). O papel dos clientes em saúde é 

fundamental, sendo estes quem melhor conhece a realidade vivida nos hospitais. A sua opinião 

não pode ser descurada, sendo extremamente importante que os hospitais realizem 

periodicamente estudos de avaliação da satisfação dos seus clientes (Pedro et al., 2011). No 

entanto, a satisfação profissional é uma das variáveis mais relevantes no campo da psicologia 
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organizacional e do trabalho, pois, só com profissionais satisfeitos conseguiremos cuidados de 

saúde de qualidade (Satuf et al., 2018). 

1.3.2. Satisfação da puérpera  

Proporcionar uma alta qualidade dos serviços obstétricos, envolve dar às mães melhores 

cuidados e resultados médicos possíveis, durante a gravidez, TP, parto e PP, que pode ser 

medido de acordo com as diretrizes padrão (OMS, 2018). No entanto, não podemos descurar 

que a experiência do cliente vem de um conjunto de interações entre o cliente e o produto, 

instituição ou parte dela, que provoca uma reação. Esta experiência é completamente pessoal e 

implica envolvimento do cliente em diferentes níveis: racional, emocional, sensorial, físico e 

espiritual (Gentile, Spiller & Noci, 2007), com particular impacto na vivência da maternidade, 

pela influência cultural associada a gravidez e ao ato de parir que difere culturalmente entre as 

populações.  

Para Karkee, Lee e Pokharel (2014) a qualidade dos cuidados obstétricos na maioria das 

mulheres é influenciada por fatores como a atitude e competência dos profissionais, a 

disponibilidade de fármacos e equipamentos médicos adequados. O apoio, a humanização dos 

cuidados, o conforto, a confiança nos profissionais, são benéficos e influenciam a perceção da 

mulher na avaliação da qualidade (Karkee et al., 2014).  

A satisfação das puérperas com o TP e parto advém do envolvimento ativo no processo, assim 

como a utilização de técnicas de alívio da dor alternativas à epidural, este envolvimento só será 

assegurado com o conhecimento sobre o processo do TP e parto (Jafari et al., 2017). Pelo que 

é urgente, que uma adequada PPP seja o foco nos atendimentos e nos serviços oferecidos no 

pré-natal, assim como nas políticas públicas voltadas para esta área, a fim de evitar os efeitos 

prejudiciais que o stresse, a insegurança, o medo e outros fatores psicoemocionais e ambientais 

possam ter nos momentos de TP e parto (Tostes & Seidl, 2016). 

A importância desta problemática é reforçada pelo artigo 9ºA da Lei n.º 110/2019, de 09 de 

setembro, que refere que a DGS deve disponibilizar um questionário de Satisfação dos Serviços 

de Saúde Materna e Obstétrica, a preencher por via eletrónica e proceder à divulgação dos 

respetivos resultados. 
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1.4. Fidelização dos serviços de saúde 

O estudo da fidelização do cliente em saúde é foco de interesse há já algumas décadas por 

alguns pesquisadores. Nos dias de hoje, observam-se importantes avanços na ciência e na 

tecnologia, onde os serviços oferecidos ao cliente em saúde têm maior precisão e qualidade 

técnica. Isto, leva as instituições de saúde a enfrentarem desafios no sentindo de fidelizar o 

cliente, por influência do aumento da concorrência no setor. 

A qualidade do serviço está relacionada com a retenção de clientes, pelo que, a evidência do 

seu impacto nas respostas comportamentais dos clientes deve ser pesquisada (Zeithaml et al., 

1996). Estes autores concluíram que existe uma forte relação entre a qualidade do serviço e as 

intenções comportamentais, tais como o marketing “passa-a-palavra” positivo e a 

recomendação da instituição, que constituem passos da fidelização. Já Rust e Oliver (1994) 

incorporaram nos principais antecedentes da satisfação do cliente em saúde, a qualidade de 

interação com os médicos e enfermeiros, a qualidade ambiental e a qualidade de resultados, 

com consequência na intenção de recomendação. Opinião consistente por outros autores, ao 

referirem que a satisfação tem uma função importante, dado ao seu papel no reforço da 

fidelização (Agus, Barker & Kandampully, 2007; Lenka et al., 2009) e no valor percebido pelos 

clientes em saúde (Fornell, Johnson, Anderson, Cha & Bryant, 1996). Os clientes em saúde 

reconhecem os serviços superiores e o esforço das instituições em satisfazer e fidelizar, a partir 

da qualidade superior percebida. 

Moreira e Silva (2015) estudaram fatores de fidelização do cliente num serviço de saúde e 

identificaram relações relevantes entre a qualidade, a satisfação, a confiança, o 

comprometimento e a fidelização. A qualidade do serviço é um procedimento adequado se os 

profissionais de saúde objetivam a satisfação dos seus clientes. A qualidade do serviço provou 

ser um constructo multidimensional e relevante para construir a satisfação. O caminho 

satisfação → confiança → fidelização foi validado, enquanto o trajeto satisfação → 

compromisso → fidelização não foi suportado estatisticamente (Moreira & Silva, 2015). Estes 

autores propõem que para garantir que os clientes em saúde se tornem fiéis e promovam os 

serviços, os profissionais de saúde devem promover a confiança do cliente e o reforço desta 

relação gerará fidelização. No entanto, no cenário da assistência médica privada, mesmo 

quando os clientes confiam nos profissionais de saúde, podem não se sentir comprometidos. 

Consequentemente, os baixos custos de mudança para os serviços públicos de saúde, sempre 
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podem tornar a relação entre o cliente e os profissionais contratual e não afetiva (Moreira & 

Silva, 2015). Se as instituições de saúde querem que os seus clientes se tornem verdadeiramente 

leais, então devem esforçar-se para fornecer serviços de alta qualidade, com implicação na 

satisfação e criar um relacionamento afetivo (Moreira & Silva, 2015). 

O trabalho de revisão de Zhou et al, (2017) procurou identificar fatores de fidelização do cliente 

em saúde, que não só, está intimamente relacionada à lucratividade das instituições de saúde, 

mas também, aos resultados em saúde. O modelo conceptual mostra o impacto direto, positivo 

e significativo da qualidade na satisfação e no valor, satisfação na confiança e compromisso, 

confiança no comprometimento e fidelização, imagem de marca na qualidade e fidelização. No 

entanto, houve resultados contraditórios sobre o impacto direto positivo da qualidade, 

satisfação, valor e comprometimento com a fidelização, sugerindo a necessidade de mais 

investigações.  

A fidelização da cliente às maternidades portuguesas é pertinente e atual. Embora o SNS 

ofereça um serviço em saúde tendencialmente gratuito em determinadas populações, como é o 

caso da vigilância da gravidez e do parto, existe uma tendência crescente das mulheres optarem 

por seguros privados de saúde e procuram outras instituições, tanto privadas como públicas. 

Perante esta situação, as instituições de saúde necessitam de garantir melhor qualidade de 

serviço, com o desafio de cumprir as expectativas e fidelizar as suas clientes às maternidades. 

1.5. Modelo conceptual 

A satisfação e a qualidade de serviço embora interligadas, são coisas diferentes, havendo, 

contudo, uma opinião geral convergente nos principais autores de que a qualidade de serviço é 

um antecedente da satisfação (Bolton & Drew, 1991; Oliver, 2014; Teas, 1993). A satisfação é 

encarada como uma resposta à realização das necessidades dos clientes (Oliver, 2014) e o seu 

interesse é devido à sua potencial influência nas intenções de compra/utilização do consumidor 

e na fidelização do cliente (Oliver, 2014; Raposo et al., 2009). Zeithaml, Parasuraman e Berry 

(1990) são da opinião que a satisfação dos clientes deve ser medida de forma constante para 

que se possa identificar pontos-chave na estratégia de marketing, ao perceber como está a ser 

percecionada a prestação do serviço. 

Vários artigos citam a influência da qualidade, valor e satisfação na fidelização do cliente. A 

qualidade percebida é definida como a avaliação do cliente da superioridade ou excelência de 
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um produto. O valor percebido é a comparação entre o total percebido de benefícios e o 

sacrifício (Zeithaml, 1988). O valor percebido e a satisfação geral do cliente em saúde são 

causas imediatas das intenções comportamentais e os mediadores entre a qualidade do serviço 

e a fidelização as instituições.  

A satisfação e a fidelização do cliente são cruciais para os profissionais e instituições de saúde, 

pois a sua sobrevivência depende da qualidade do atendimento. A satisfação do cliente em 

saúde é reconhecida como uma medida de desempenho organizacional, um cliente satisfeito 

torna-se um cliente fiel, uma vez que um serviço de qualidade é considerado uma estratégia de 

sucesso e sobrevivência num ambiente competitivo (Reichheld & Sasser, 1990; Zeithaml et al., 

1996). Os clientes que estão satisfeitos com os serviços de saúde terão maior probabilidade de 

utilizar os mesmos serviços no futuro e de cumprir os tratamentos médicos aconselhados 

(Karkee et al., 2014). 

A satisfação materna é uma das medidas de resultados relatadas com maior frequência que 

interfere com a qualidade dos cuidados, e precisa ser abordada para melhorar a qualidade e a 

eficiência dos cuidados de saúde durante a gravidez, o parto e o puerpério, a fim de fornecer 

serviços obstétricos de qualidade. Os profissionais de saúde precisam conhecer as expectativas 

das mães e prestarem cuidados consistentes. O sistema de saúde deve ser planeado para 

aumentar a satisfação materna na instituição de saúde e fornecer serviços adequados (Panth & 

Kafle (2018). 

A revisão da literatura mostra que a qualidade percebida pela puérpera influencia a satisfação 

e a fidelização à instituição de saúde. Que a autoconfiança e o conhecimento subjetivo da 

mulher, a confiança nos profissionais de saúde e um tratamento respeitoso, favorece a 

experiência positiva no TP e parto, com influencia positiva na satisfação da puérpera. A dor, o 

medo no TP e parto, assim como as preocupações com a própria saúde e do RN, influenciam a 

experiência negativa, com efeito negativo na satisfação. 

A sequência da construção de um modelo conceptual tem como base a teoria, a lógica ou as 

experiências práticas observadas pelo investigador (Hair, Hult, Ringle & Sarstedt, 2017). Este 

estudo propõe um modelo que estuda fatores que influenciam a satisfação da puérpera. Usando 

as orientações teóricas fornecidas pela literatura, o modelo sugere a perceção afetiva do 

ambiente, o atendimento médico e de enfermagem  como dimensões que constituem a variável 

exógena qualidade percebida; a privacidade, o conhecimento subjetivo, a autoconfiança, 
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confiança nos profissionais, o suporte emocional do acompanhante, como dimensões da 

variável exógena experiência positiva; a dor, o medo do parto e as preocupações com a própria 

e com o RN, como dimensões da variável exógena experiência negativa. Todos estes fatores 

sugerem ser influenciadores na satisfação e indiretamente na fidelização da puérpera à 

instituição prestadora dos serviços obstétricos (Figura 5).  
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Figura 5: Modelo conceptual 

(Elaboração própria) 
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2. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

Neste capítulo e após reflexão de conceitos que suportam o nosso estudo baseado nos padrões 

de boas práticas no TP, parto e PP, passamos a apresentar aspetos metodológicos, 

nomeadamente o percurso da investigação. Desde a definição da população e da amostra, a 

elaboração das variáveis, a escolha do método de recolha de dados, bem como as questões éticas 

que decorrerão de todo o processo, com o intuito de dar resposta à nossa questão inicial: Quais 

os fatores de qualidade e experiência percebida que afetam significativamente a satisfação da 

puérpera e indiretamente a fidelização numa maternidade? Neste contexto, iremos caracterizar 

a amostra, a experiência obstétrica, aferir as variáveis/dimensões que afetam a satisfação da 

puérpera e indiretamente a fidelização à maternidade. 

Para melhor entendermos a população onde está inserida a nossa amostra, passamos a uma 

breve caracterização da unidade hospitalar onde está inserida a maternidade a estudar. 

2.1. Breve caracterização da unidade hospitalar 

O centro hospitalar onde está inserida fica situado no Norte de Portugal. É uma empresa pública 

empresarial criada em fevereiro de 2007 pelo Decreto-Lei n.º 50-A/2007, de 28 de fevereiro, e 

resultou da fusão entre quatro unidades hospitalares. A unidade hospitalar onde está inserido o 

estudo é a principal das quatro e é denominada de polivalente nas redes de referenciação, num 

total de 34 concelhos. Está inserida numa área de 120.000m² e compreende um edifício 

hospitalar monobloco de nove pisos com cerca de 25 anos, e uma área conjunta total de 

30.000m², com oito pavilhões de construção antiga. Atualmente, devido à preocupação 

constante da melhoria dos cuidados de saúde à população, acrescem a estas construções o centro 

oncológico com 3.714m² e a nova urgência geral, urgência pediátrica, serviço de medicina 

intensiva (unidade de cuidados intensivos polivalente e unidade de cuidados intermédios) e 

unidade de cuidados intensivos cardíacos com 7.440m². 

O centro hospitalar possui 577 camas de agudos, 18 berços, 12 salas de bloco operatório, uma 

sala de bloco de partos (BP), 110 gabinetes de consulta externa e 34 cadeirões de hospital de 

dia. Por dia circulam nas suas instalações, em média, entre dez e onze mil pessoas, entre 

consultas médicas, internamento, sessões de hospital de dia, intervencionados em bloco e 
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ambulatório, meios complementares de diagnóstico, visitantes e colaboradores do centro 

hospitalar. 

No que concerne à área de influência, abrange aproximadamente 465.000 habitantes, prestando 

cuidados de saúde numa área geográfica que ocupa diretamente todo o distrito de Vila Real, 

oito concelhos do distrito de Viseu e ainda todo o distrito de Bragança nas áreas especializadas 

(não incluindo a obstetrícia/ginecologia). 

O serviço de obstetrícia desta unidade é composto pelo BP com 10 camas e um serviço de 

urgência contíguo, localizado no piso 1. No piso 4 está o internamento de grávidas de risco e 

puérperas com um total de 21 camas. Cada enfermaria do PP tem capacidade para três 

parturientes (três puérperas e mais três RN). 

Quanto aos recursos humanos, o BP (incluído o serviço de urgência de obstetrícia) tem um 

assistente operacional por turno, quatro enfermeiros nos turnos da manhã e tarde e três no turno 

da noite. Tem dois médicos especialistas em permanência e um ou mais médicos internos. No 

internamento (piso 4), a equipa de assistentes operacionais e enfermeiros é diferente da do BP, 

tem duas assistentes operacionais no turno da manha e uma no turno da tarde e noite, cinco 

enfermeiros nos turnos da manhã, três no turno da tarde e dois no turno da noite. Quanto à 

equipa médica, é a mesma do BP. 

O centro hospitalar é reconhecido na qualidade dos cuidados de saúde prestados, a nível 

nacional e internacional, como se confirmam os relatórios dos indicadores de qualidade em 

saúde (IQS) e “Joint Commission”, de grande exigência nas suas avaliações na área da 

qualidade. São valores desta organização de saúde a solidariedade, a união, a transparência, o 

respeito, a competência, a responsabilidade, a integridade, a ambição e o entusiasmo. 

No que concerne à pertinência desta investigação, é urgente o estudo dos fatores que interferem 

na satisfação da puérpera e fidelização à maternidade, uma vez que o número total de partos 

anuais tem vindo a decrescer, como podemos observar pela a estatística em comparação com 

dados estatísticos de nados vivos da área de influência (Instituto Nacional de Estatística [INE], 

2019) (Tabela 2). 
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Tabela 2: Estatística dos números de partos da maternidade e de nados vivos da área de influência 

Ano Nº de partos por ano/semestre Nados vivos da área de 

influência 

Quota de mercado% 

2016 1384 3484                  40 

2017 1353                   4457                  39 

2018 1290                   3388                  38 

1º semestre de 2018 640                       -                    - 

1º semestre de 2019 563                       -                    - 

Fonte: INE (2019); Estatística da maternidade. 

2.2. Tipo de estudo 

A metodologia do estudo é descritiva por “fornecer informação sobre as características de 

pessoas, de situações, de grupos ou de acontecimentos” (Fortin, Côté & Filion, 2009, p.237), 

de natureza transversal, pois o instrumento de recolha de dados foi aplicado num só momento 

e a abordagem é quantitativa, pois, expõe a formulação de hipóteses e classifica a relação entre 

as variáveis para garantir a precisão dos resultados, evitando contradições no processo de 

análise e interpretação (Prodanov & de Freitas, 2013). Este também é correlacional, porque 

explora as relações existentes entre as variáveis (Marôco, 2018).  

2.3. Hipóteses de investigação 

Prodanov e Freitas (2013) consideram que uma “Hipótese de um trabalho científico é a 

suposição que fazemos, na tentativa de explicar o que desconhecemos e o que pretendemos 

demonstrar, testando variáveis que poderão legitimar ou não o que queremos explicar ou 

descobrir” (p.88). Para responder as questões de investigação referidas na introdução e tendo 

em consideração a revisão teórica, assim como o modelo conceptual do estudo, traçamos as 

seguintes hipóteses: 

Para o BP: 

H1 – A qualidade percebida influencia positivamente a satisfação da puérpera: 

H1a – A perceção afetiva do ambiente influencia positivamente o grau de satisfação da 

puérpera; 

H1b – O atendimento médico influencia positivamente o grau de satisfação da puérpera; 
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H1c – O atendimento de enfermagem influencia positivamente o grau de satisfação da 

puérpera; 

H2 – A experiência positiva influencia positivamente a satisfação da puérpera: 

H2a – O respeito pela privacidade influencia positivamente a satisfação da puérpera; 

H2b – A confiança nos profissionais de saúde influencia positivamente a satisfação da 

puérpera; 

H2c – O apoio emocional do acompanhante durante o TP e parto influencia positivamente 

a satisfação da puérpera;  

H2d- A autoconfiança influencia positivamente a satisfação da puérpera; 

H2e- O conhecimento subjetivo influencia positivamente a satisfação da puérpera; 

H3 – A experiência negativa influencia negativamente a satisfação da puérpera: 

H3a – A dor no TP, parto e PP influencia negativamente a satisfação da puérpera; 

H3b – O medo do TP e parto influencia negativamente a satisfação da puérpera; 

H3c – As preocupações com a saúde do RN influenciam negativamente a satisfação da 

puérpera; 

H3d – As preocupações com a saúde da própria mulher influenciam negativamente a 

satisfação da puérpera. 

Para o internamento: 

H1 – A qualidade percebida influencia positivamente a satisfação da puérpera: 

H1a – A perceção afetiva do ambiente influencia positivamente o grau de satisfação da 

puérpera; 

H1b – O atendimento médico influencia positivamente o grau de satisfação da puérpera; 

H1c – O atendimento de enfermagem influencia positivamente o grau de satisfação da 

puérpera; 

H2 – A experiência positiva influencia positivamente a satisfação da puérpera: 

H2a – O respeito pela privacidade influencia positivamente a satisfação da puérpera; 
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H2b – A confiança nos profissionais de saúde influencia positivamente a satisfação da 

puérpera; 

H2c – O apoio emocional do acompanhante durante o TP e parto influencia positivamente 

a satisfação da puérpera; 

H2d- A autoconfiança influencia positivamente a satisfação da puérpera; 

H2e- O conhecimento subjetivo influencia positivamente a satisfação da puérpera; 

H3 – A experiência negativa influencia negativamente a satisfação da puérpera: 

H3a – A dor no TP, parto e PP influencia negativamente a satisfação da puérpera; 

H3b – O medo do TP e parto influencia negativamente a satisfação da puérpera; 

H3c – As preocupações com a saúde do RN influenciam negativamente a satisfação da 

puérpera; 

H3d – As preocupações com a saúde da própria mulher influenciam negativamente a 

satisfação da puérpera. 

Para a maternidade em análise: 

H4a – A satisfação da puérpera no BP influencia positivamente a fidelização à maternidade. 

H4b – A satisfação da puérpera no internamento influencia positivamente a fidelização à 

maternidade. 

2.4. Desenho de análise 

O desenho de análise foi elaborado de forma a obter uma melhor visualização da nossa 

investigação, dando resposta às questões de investigação (Figura 6). Segundo Fortin et al. 

(2009) o desenho tem por objetivo responder às questões de investigação e controlar possíveis 

fontes de enviesamento que podem influenciar os resultados do estudo.  
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2.5. População e amostra em estudo 

Considera-se uma população o conjunto de todos os sujeitos ou outros elementos de um grupo 

bem definido, tendo em comum uma ou várias características semelhantes e sobre o qual assenta 

a investigação (Fortin et al., 2009). A população alvo é, assim, constituída por um conjunto de 

elementos com determinadas características em que o investigador tem interesse, satisfazendo 

os critérios de seleção definidos anteriormente (Fortin et al., 2009). A amostra é um subconjunto 

de uma população ou de um grupo de indivíduos que fazem parte da mesma população, é “um 

processo pelo qual um grupo de pessoas ou uma porção da população é escolhida de maneira a 

representar uma população inteira a fração de uma população sobre a qual se faz o estudo” 

(Fortin et al., 2009, p.310). A representatividade da amostra está correlacionada com as suas 

características e as suas semelhanças o mais possível às da população alvo (Fortin et al., 2009).  

A amostra do nosso estudo é não probabilística. “A amostragem não probabilística consiste em 

tomar uma amostra na qual se encontrem características conhecidas na população” (Fortin et 

al., 2009, p.314). Quanto ao tamanho da amostra, nos estudos quantitativos o investigador deve 

ter em consideração o objetivo do estudo, a homogeneidade da população ou do fenómeno a 

estudar (Fortin et al., 2009).  

A população do nosso estudo serão as puérperas de uma maternidade do Norte de Portugal, no 

período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2019. Os critérios de inclusão da amostra serão as 

puérperas que autorizaram a participação de forma voluntária, no mesmo período de tempo. 

Os critérios de exclusão serão: 

• Puérperas analfabetas ou com desconhecimento da língua portuguesa, porque não 

podem responder ao questionário; 

• Puérperas com CSA programada, por ser impossível avaliar o TP; 

• Puérperas com uma gestação inferior a 34 semanas de gestação, por a experiência ser 

afetada negativamente por esta condicionante; 

• Puérperas com feto morto antes do parto, por a experiência ser afetada negativamente 

por esta condicionante e moralmente não acharmos correto devido ao seu estado 

psicológico. 
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As puérperas serão contactadas no internamento (puerpério) da maternidade em análise. Após 

esclarecimento dos objetivos e procedimentos do estudo assinaram um consentimento 

informado (Anexo 1). As únicas instruções dadas reportaram-se a ler com atenção todas as 

questões, não haver respostas certas ou erradas e que a sua resposta corresponda com maior 

exatidão ao caso pessoal. A recolha dos questionários foi feita aquando da alta da puérpera. 

2.6. Operacionalização das variáveis e instrumento de recolha de dados 

A escolha das variáveis a analisar tem como base a estrutura do modelo conceptual. 

Consideramos variáveis exógenas os conceitos que explicam outros conceitos do modelo 

conceptual (Hair et al., 2017). Quando a variável serve apenas como uma variável 

independente, esta é considerada como exógena (Hair et al., 2017). Variável(eis) 

independente(s), explicativa(s) ou exógena(s), são determinadas por ocorrências exteriores à 

teoria em causa, pelo que são meros dados que se aceitam para estudar o desempenho da 

variável explicada, isto é, o comportamento da variável dependente, explicada ou endógena é 

explicado pela teoria em causa (Hair et al., 2017). 

No caso do modelo conceptual da presente investigação, está-se perante três variáveis exógenas, 

sendo estas a qualidade percebida, a experiência positiva e a experiência negativa. Uma variável 

mediadora, a satisfação e uma variável endógena, a fidelização. As escalas utilizadas resultaram 

em parte de escalas já testadas em diversos estudos, apesar da linguagem ser adaptado à 

realidade da população em análise. 

Na Tabela 3 descreve-se as dimensões que avaliam a variável qualidade percebida. 
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Tabela 3: Variável qualidade percebida 

Dimensões Operacionalização 
Categorização (escala tipo 

Likert de 1 a 7) 

Perceção do 

ambiente do BP e 

Internamento 

(Osgood, Suci, & 

Tannenbaum, 1957) 

O ambiente do BP/internamento é acolhedor 

O ambiente do BP/internamento é bonito 

O ambiente do BP/internamento é confortável  

O ambiente do BP/ internamento revela bom gosto 

O ambiente do BP/ internamento é calmo 

O ambiente do BP/ internamento é agradável 
Discordo totalmente 

Discordo bastante 

Discordo um pouco 

Nem concordo nem discordo 

Concordo um pouco 

Concordo bastante 

Concordo totalmente 

 

 

Atendimento 

médico e de 

enfermagem 

(Raposo et al., 2009) 

O/as médicos/enfermeiros são amáveis 

O/as médicos/enfermeiros interessam-se pelos meus 

problemas e pela sua resolução 

O/as médicos/enfermeiros explicam-me de forma clara o que 

fazem 

O/as médicos/enfermeiros dão-me apoio emocional 

O/as médicos/enfermeiros são competentes no que fazem 

Por norma, o/a médico/enfermeiro está disponível para me 

atender 

Por norma, o tempo de espera para ser atendida por um/a 

médico/enfermeiro é curto 

   Fonte: Elaboração própria. 

Na Tabela 4 estão descritas as dimensões que operacionalizam a variável experiência positiva. 

Tabela 4: Variável experiência positiva 

Dimensões Operacionalização 
Categorização (escala 

tipo Likert de 1 a 5) 

Privacidade 

(Adaptado de OMS, 2018; 

Costa Figueiredo, Pacheco, 

Marques & Pais, 2004) 

Sentiu que foi respeitada a sua privacidade nos 

cuidados que recebeu 

Nada respeitada 

Pouco respeitada 

Respeitada 

Muito respeitada 

Totalmente respeitada 

Confiança nos profissionais 

(Adaptado de Costa et al., 2004) 

Qual a confiança que sentiu nos profissionais que 

a acompanharam 

Nenhuma 

Pouca 

Média 

Muita 

Extrema 

Autoconfiança 

(Adaptado de Costa et al., 2004) 
Qual a confiança que sentiu em si mesma 

Conhecimento subjetivo 

(Adaptado de Costa et al., 2004) 

Como classificaria o seu próprio conhecimento 

relativamente ao que se passou 
Muito fraco 

Fraco 

Médio 

Bom 

Muito bom 

Apoio emocional 

(Adaptado de Costa et al, 2004; 

OMS, 2018) 

Como classifica o apoio emocional que recebeu da 

pessoa que escolheu para a acompanhar no TP, 

parto e PP 

Fonte: Elaboração própria. 

Na Tabela 5 estão descritas as dimensões que operacionalizam a variável experiência negativa. 
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Tabela 5: Variável experiência negativa 

Dimensões Operacionalização 
Categorização (escala 

tipo Likert de 1 a 5) 

Dor 

(Adaptado de Costa et al., 2004; 

Nilsson & Lundgren, 2009; Wijma, 

2003) 

Sentiu mais ou menos dor, relativamente ao que 

estava à espera 

Muito menos 

Menos 

Igual 

Mais 

Muito mais 

Medo 

(Adaptado de Costa et al., 2004) 
Sentiu medo 

    Nenhum(a) 

    Pouco(a) 

    Médio(a) 

    Muito(a) 

    Extremo(a) 

 

Preocupação com a saúde da 

própria mulher 

(Adaptado de Costa et al., 2004) 

Grau de preocupação com o estado de saúde da 

própria puérpera no TP, parto e PP 

Preocupação com a saúde do RN 

(Adaptado de Costa et al., 2004) 

Grau de preocupação com o estado de saúde do 

RN no TP, parto e PP 

  Fonte: Elaboração própria. 

Na Tabela 6 estão descritas as dimensões que operacionalizam as variáveis satisfação e 

fidelização. 

Tabela 6: Variáveis satisfação e fidelização 

Dimensões Operacionalização 
Categorização (escala tipo 

Likert de 1 a 7) 

Satisfação (BP e 

internamento) 

(Raposo et al., 2009) 

Este serviço correspondeu às minhas necessidades 

Este serviço correspondeu às minhas expectativas 

Este serviço está muito próximo de um serviço 

ideal 

Em geral, sinto-me satisfeita com o 

internamento/BP 
Discordo totalmente 

Discordo bastante 

Discordo um pouco 

Nem concordo nem discordo 

Concordo um pouco 

Concordo bastante 

Concordo totalmente 

 

 

Fidelização à maternidade 

(Adaptado de Zeithaml et al., 

1996) 

Vou dizer a outras pessoas coisas positivas acerca 

da experiência que tive neste hospital 

Recomendarei este hospital a mulheres que 

procurem o meu conselho sobre hospitais para ter 

um bebé 

Incentivarei familiares e amigos a recorrer a este 

hospital para ter um bebé 

Este hospital será a primeira escolha se voltar a ter 

um bebé 

Pretendo recorrer a este hospital no futuro, se voltar 

a ter um parto 

  Fonte: Elaboração própria. 

No questionário foram ainda incluídas outras questões que nos permitem caracterizar a amostra, 

nas vertentes sociodemográfica (Tabela 7) e obstétrica (Tabela 8). 
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Tabela 7: Dimensões da caracterização sociodemográfica 

Dimensões Operacionalização Categorização 

Idade Resposta aberta Idade em anos 

Local da vigilância da 

gravidez 

Resposta aberta 

Qual o centro de saúde de vigilância da gravidez 
Nome do centro de saúde 

Ocupação/atividade no 

trabalho 

Situação profissional aquando da realização do 

questionário 

Estudante 

Trabalhadora por conta própria 

Trabalhadora por conta de outrem 

Desempregada 

Outra 

Coabitação Vivência com o pai do RN 
Sim 

Não 

Escolaridade O nível de ensino mais elevado que completou 

Básico (até ao 9º ano) 

Secundário (10 ao 12º) 

Superior 

  Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 8: Dimensões da caracterização da experiência obstétrica 

Dimensões Operacionalização Categorização 

Tipo de parto 
Tipo de parto atual (ocorrido 

aquando do questionário) 

Eutócico (normal) 

Ventosa/fórceps 

Cesariana 

Episiotomia (corte no 

períneo) 

Se foi realizado episiotomia 

aquando do parto 

Sim 

Não 

Quem realizou o parto 
Profissional de saúde que realizou 

o parto

Médico 

Enfermeiro (parteira) 

Não sabe 

Indução de TP Se o TP foi induzido 
Sim 

Não 

Paridade Se foi o primeiro parto 
Sim 

Não 

Ocorrência de 

complicações no TP e 

parto anterior 

Se houve alguma complicação no 

TP e parto anterior 

Sim 

não 

Frequência de PPP 
Se frequentou um PPP e qual o 

nível de frequência do curso 

Sim 

Não 

Nº de horas previstas do curso 

Frequentou todas as sessões programadas 

Frequentou metade ou mais 

Frequentou menos de metade 

Realização de plano de 

parto 

Se realizou um plano de parto, se 

foi bem aceite e cumprido 

Sim 

Não 

Se realizou: 

. O seu plano de parto foi cumprido? 

• Sim

• Não

. O seu plano de parto foi bem aceite nesta maternidade? 

• Sim

• Não

Se não realizou. Porquê? 

. Desconhecia a sua existência 

. Conhecia a sua existência, mas não sabia como fazer 

. Conhecia a sua existência, mas não achou importante 

Apoio emocional 
Quem foi a pessoa elegida para 

acompanhar a grávida no TP e 

parto 

Companheiro/marido 

Outro familiar 

Amiga 

Ninguém 

Vigilância da gravidez 
Frequência de todas as consultas 

programadas e quem vigiou 

Sim 

Não 

Médico de família 

Médico da consulta externa 

Médico privado 

Doença ou complicação 

da gravidez 

Se houve alguma complicação ou 

doença durante a atual gravidez 

Sim 

Não 

Se sim qual? 

Diabetes 

Hipertensão arterial 

Ameaça de parto 

Outra? Qual 

  Fonte: Elaboração própria. 
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No instrumento de recolha de dados acrescentamos uma questão fechada com as preocupações 

da puérpera à data da alta: quanto ao seu estado de saúde e do RN; a alimentação do RN e outros 

cuidados, com cinco dimensões do tipo Likert numa escala que varia entre 1 e 5 (nenhuma, 

pouca, media, muita, extrema). Avaliamos também a importância dada pela puérpera aos 

aspetos privacidade; atenção dos profissionais; comer e beber no TP; caminhar no TP; dor no 

TP e parto; abreviar TP; escolha de posição no TP e parto; vigilância dos profissionais; métodos 

alternativos de dor; receber informações dos profissionais de saúde; apoio dos profissionais de 

saúde; apoio emocional do acompanhante; com cinco dimensões do tipo Likert numa escala 

que varia entre 1 e 5 (nenhuma, pouca, media, muita extrema). Foram ainda colocadas duas 

perguntas de texto aberto, fornecendo esclarecimentos sobre o que mais gostou e o que menos 

gostou durante os processos de TP, parto e PP. Estes aspetos, assim como os fatores 

sociodemográficos e obstétricos não serão objeto de análise para esta dissertação. Isto é, embora 

não façam parte do objeto deste estudo, serão analisados a posteriori, pois terão interesse, como 

já referido, aquando da delineação de estratégias de melhoria da qualidade para a maternidade 

em análise. No entanto, utilizaremos algumas variáveis sociodemográficas e obstétricas para 

caracterizar a amostra. 

Considerando as ferramentas de avaliação quantitativas optamos por um questionário (Anexo 

2). Prodanov e Freitas (2013) consideram que “o questionário é uma série ordenada de 

perguntas que devem ser respondidas por escrito pelo informante (respondente)” (p.108). A 

escolha deste instrumento foi por parecer-nos mais fidedigno no cumprimento dos nossos 

objetivos e também influenciado pela potencialidade dos resultados obtidos, permitindo avaliar 

um vasto e diverso número de aspetos relativos à satisfação da puérpera no TP, parto e PP e 

resposta às questões e hipóteses definidas. 

O questionário será apresentado em suporte papel, o tempo médio de preenchimento previsto 

de cada questionário é de 15 minutos. Os formatos de perguntas estruturadas foram amplamente 

utilizados, no entanto, foi possível às puérperas responder em texto aberto, de forma a 

expressarem os seus pontos de vista sobre as diferentes fases do TP, parto e PP em suas próprias 

palavras, se assim o entenderam. 
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2.7. Considerações éticas 

Ética na pesquisa científica indica que o estudo em questão deve ser feito de modo a procurar 

sistematicamente o conhecimento, por observação, identificação, descrição, investigação 

experimental, produzindo resultados reprodutíveis, realizado de forma moralmente correta 

(Prodanov & Freitas, 2013). Segundo Fortin, Prud’Homme-Brisson e Coutu-Wakulczyk (2003) 

“na persecução da aquisição dos conhecimentos, existe um limite que não deve ser ultrapassado: 

este limite refere-se ao respeito pela pessoa e à proteção do seu direito de viver livre e 

dignamente enquanto ser humano” (p.113). 

De forma a garantir todos os princípios éticos, antes da aplicação do questionário foi pedida 

uma autorização ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar onde se insere o estudo 

(Anexo 3). Antes deste pedido foi necessário ter o parecer favorável do Diretor do Serviço de 

Obstetrícia e da Comissão de Ética. 

Todos as puérperas do estudo assinaram o termo de consentimento informado (Anexo 1). O 

tratamento de dados obtidos através da aplicação dos questionários será apresentado de forma 

anónima, salvaguardando a confidencialidade das puérperas e de acordo com o preconizado 

pela Declaração de Helsínquia da Associação Médica Mundial (1964).  

2.8. Processamento e análise dos dados 

Os Modelos de Equações Estruturais (Structural Equation Modeling ou SEM) são considerados 

uma das metodologias mais poderosas e avançadas de entre as técnicas de análise de dados 

multivariados (Hair, Ringle & Sarstedt, 2013) e têm ganho uma crescente disseminação em 

marketing. Os SEM tornaram-se padrão no que diz respeito à análise de relações entre variáveis 

latentes, pela sua capacidade de as modelar e ao mesmo tempo, particularmente no campo do 

marketing, examinar fenómenos inobserváveis, como atitudes, perceções e intenções do cliente 

(Hair, Hult, Ringle, Sarstedt & Thiele, 2017). O Partial Least Squares (PLS) está entre os 

modelos destacados no estudo da satisfação do cliente (e.g., Anderson & Fornell, 2000; Pramita, 

2019; Raposo et al., 2009; Rosenbusch et al., 2018) e tem sido amplamente utilizado para 

analisar o impacto de falhas de serviço (Heidenreich, Wittkowski, Handrich & Falk, 2015) ou 

direcionados para satisfação dos serviços (Brady, Voorhees & Brusco, 2012). 
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O PLS-SEM baseia-se nas relações entre as variáveis predefinidas, assim como nas ligações 

entre as variáveis e as suas medidas (Hair et al., 2017). De acordo com Hair et al. (2017), o PLS 

é principalmente destinado à análise causal preditiva. Isto é particularmente útil quando 

precisamos prever um conjunto de variáveis endógenas apartir de um conjunto de variáveis 

exógenas (preditores) (Hair et al., 2017). A escolha pelo PLS-SEM deve-se essencialmente aos 

objetivos do estudo essencialmente preditivo, à não verificação da normalidade multivariada 

dos dados e ao objetivo específico de encontrar uma abordagem melhor e diferente para 

entender a satisfação da puérpera com foco na maximização da variância explicada. A regressão 

dada pelo PLS é uma técnica recente que generaliza e combina características da análise de 

componentes principais e regressão múltipla.  

O SEM pode ser avaliado pelo SmartPLS, um programa especializado nos modelos que seguem 

a abordagem PLS. A sua utilização é bastante amigável e intuitiva por apresentar uma interface 

gráfica bastante avançada que permite ao utilizador especificar o modelo estrutural (Ringle, 

Wende & Becker, 2014). 

Para a avaliação dos resultados do PLS-SEM é necessário avaliar os modelos de medida. Se 

estes modelos cumprirem os critérios exigidos passaremos à análise do modelo estrutural. Caso 

não se verifique, é necessário eliminar indicadores ou alterar a dimensionalidade dos 

constructos multidimensionais (Hair, Risher, Sarstedt & Ringle, 2019). O objetivo é assegurar 

que as medidas usadas sejam válidas e que reflitam adequadamente os constructos teóricos 

subjacentes. A força da medição ou modelo externo para construções com medidas reflexivas 

é avaliada observando-se a carga fatorial, a fiabilidade, a validade convergente e a validade 

discriminante dos diversos constructos (Hair, Ringle & Sarstedt, 2012; Hair et al., 2019). Os 

critérios chave para avaliar o modelo estrutural através do PLS-SEM passa por avaliar a 

significância dos coeficientes de regressão (relações hipotéticas) e o nível coeficientes de 

determinação múltipla (R2) (Hair et al., 2012; Hair et al., 2019).  

Após esta nota introdutória, a análise descritiva das características da amostra das escalas de 

medida das variáveis foi efetuada com recurso ao software SPSS 25. Seguidamente, através do 

programa SmartPLS analisamos as cargas fatoriais. Segundo Hair et al. (2019) são 

recomendadas cargas fatoriais superiores a 0,708, uma vez que indicam que o constructo 

explica mais de 50% da variância do indicador, proporcionando, assim, erros de medida 

aceitáveis (Hair et al., 2019). Recorreu-se seguidamente ao Ró_A (ρ_A) para avaliar a 

fiabilidade ou consistência interna, pois este proporciona uma estimativa da fiabilidade com 
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base nas intercorrelações das variáveis (Hair et al., 2019). O valor situa-se geralmente entre o 

tradicional alfa de Cronbach e a fiabilidade composta. Tal como esses critérios, aceita-se como 

fiável uma variável latente com Ró_A superior a 0,70 (Hair et al., 2019). O passo seguinte é o 

cálculo das variâncias extraídas médias (VEM), medida usada para avaliar a validade 

convergente de um constructo. A VEM é a média dos quadrados das cargas fatoriais do 

respetivo constructo, sendo o seu mínimo aceitável 0,50, o que indica que o constructo explica 

em média 50% ou mais da variância dos itens que o compõem (Hair et al., 2019). Posto isto, 

passaremos à avaliação da validade discriminante, um pré-requisito geralmente aceite para 

analisar as relações entre as variáveis latentes (Henseler, Ringle & Sarstedt, 2015). Franke e 

Sarstedt (2019) referem que o Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) é uma ferramenta confiável 

para avaliar a validade discriminante. O HTMT é definido como o rácio entre o valor médio 

das correlações entre os itens de dois constructos e a média geométrica da média das correlações 

entre itens do mesmo constructo (Hair et al., 2019). Para duas variáveis latentes (traços) se 

distinguirem é necessário que a média das correlações entre os itens do mesmo traço seja 

superior à média das correlações de todos os itens dos dois traços (Hair et al., 2019). A validade 

discriminante avalia até que ponto um constructo é diferente de todos os outros constructos, 

demonstra o grau que um constructo se distingue verdadeiramente dos restantes constructos do 

modelo estrutural (Hair et al., 2019). Quando se estabelece validade discriminante indica-se 

que o conceito em causa é único e capta os fenómenos que não estão representados nas restantes 

construções do modelo (Hair et al., 2019). Posto isto, se a avaliação do modelo de medida for 

satisfatória, o passo seguinte consiste em avaliar as relações entre as variáveis, o modelo 

estrutural. 

 Os critérios de avaliação padrão do modelo estrutural incluem o coeficiente de determinação 

(R2), a significância estatística e a relevância dos coeficientes estruturais (β) (Hair et al., 2019). 

O R2 mede a variância que é explicada em cada um dos constructos endógenos e é, portanto, 

uma medida do poder explicativo do modelo (Hair et al., 2019). A sua interpretação é 

semelhante à da regressão linear, ou seja, avalia a capacidade de ajustamento do modelo em 

relação aos dados observados. Neste caso concreto, indica a quantidade de variância da variável 

latente endógena explicada pelas suas variáveis latentes exógenas. O R2 varia de 0 a 1, com 

valores maiores indicando um maior poder explicativo. Como diretrizes, os valores de R2 de 

0,75, 0,50 e 0,25 podem ser considerados substanciais, moderados e fracos, respetivamente. 

Sendo R2 dependente do número de preditores, quanto maior esse número, maior o R2 (Hair et 

al., 2019). Após é necessário avaliar a significância estatística e a relevância dos coeficientes 
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estruturais (β). É necessário executar o bootstrapping para avaliar a significância dos 

coeficientes estruturais e avaliar os seus valores, que geralmente estão no intervalo de -1 e +1, 

quando estes se encontram perto de -1 significa que existe uma forte relação negativa, quando 

se situam aproximados de +1 verifica-se uma forte relação positiva entre as variáveis. Por seu 

lado, quando os valores se apresentam próximos de 0, verifica-se que a relação é fraca (Hair et 

al., 2019). Os investigadores podem ainda interpretar o efeito indireto de um constructo num 

determinado constructo alvo via um ou mais mediadores (Hair et al., 2019). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

69 

Capítulo III 

 



 

 

 

 

 



Capítulo III - Apresentação e análise dos resultados 

 

71 

3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

3.1. Análise descritiva 

Esta fase da pesquisa, analítica e descritiva, prevê a interpretação e a análise dos dados. Segundo 

Prodanov e Freitas (2013) “a análise deve ser feita a fim de atender aos objetivos da pesquisa e 

para comparar e confrontar dados e provas com o objetivo de confirmar ou rejeitar a(s) 

hipótese(s) ou os pressupostos da pesquisa” (p.112). Isto é, pretendemos dar a conhecer os 

resultados obtidos em função de toda a informação recolhida e cujo instrumento utilizado foi 

um questionário. Cada questionário foi numerado e os seus dados introduzidos num programa 

estatístico, o software SPSS 25. A análise descritiva foi realizado com recurso ao software SPSS 

25 e os restantes resultados no programa SmartPLS3. 

Para a apresentação adequada dos dados obtidos, recorremos ao uso de tabelas com os 

respetivos dados estatísticos, que serão antecedidos da respetiva análise. Assim, por uma 

questão metodológica, começaremos por efetuar a caracterização sociodemográfica, à qual se 

segue a caracterização da experiência obstétrica e posteriormente a análise descritiva das 

variáveis em estudo. Posto isto, apresentamos a validade dos instrumentos de medida e das 

variáveis, seguidamente uma análise global do modelo estrutural. Por fim, procederemos à 

discussão dos resultados. 

3.1.1. Caracterização sociodemográfica 

A população é de 563 puérperas, a amostra consistiu em 410 questionários, dos quais só 390 

foram introduzidos na base dados. O motivo de serem rejeitados 20 questionários foi por se 

encontrarem muito incompletos. A caracterização sociodemográfica das puérperas é efetuada 

quanto à idade, ocupação profissional, coabitação com o pai do RN e o nível de escolaridade.  

Das 390 inquiridas, verifica-se que a totalidade se enquadrava na classe etária dos 15 aos 43 

anos e que a maioria (52,6%) da amostra tem entre 25-34 anos e a média é de 31,1 anos. A 

maioria é trabalhadora (71,0%) e vive com o pai do RN (91,8%). O ensino secundário é a 

escolaridade dominante (46,9%), seguido do ensino superior com 31,5%, conforme Tabela 9. 
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Tabela 9: Caracterização sociodemográfica 

Variáveis Total (n=390) 

 n % 

Idade: (a)                                                           

<18 anos 

18-24 anos 

25-34 anos 

>34 anos 

4 

52 

205 

127 

1,0 

13,3 

52,6 

32,6 

Sem informação 2 0,5 

Atividade profissional:   

Estudante 

Trabalhadora 

Desempregada 

Outra 

5 

277 

83 

22 

1,3 

71,0 

21,3 

5,6 

Sem informação 3 0,8 

Coabitação com o pai do RN:                                                                       

Sim 

Não 

358 

28 

91,8 

7,2 

Sem informação 4 1,0 

Escolaridade:                                               

Básico 

Secundário 

Superior 

83 

183 

123 

21,3 

46,9 

31,5 

Sem informação 1 0,3 

  Fonte: Elaboração própria, com recurso ao SPSS 25.    

  Idade(a)    Média=31,1 anos; Dp=5,67 anos; Min.=15 anos; Max.=43 anos 

3.1.2. Caracterização da experiência obstétrica 

A Tabela 10 refere-se à experiência obstétrica, verificamos que 47,2% das puérperas teve parto 

eutócico, 34,1% CSA e 44,4% das puérperas foram sujeitas a uma episiotomia. Em 60,3% das 

puérperas, foi o médico quem realizou o parto. Quanto à indução do TP, este ocorreu em 34,9%. 

A epidural foi a analgesia de eleição das inquiridas. 

Quanto à distribuição das puérperas entre quem já tem filhos e quem ainda não tem, existe uma 

repartição homogénea (50%/50%). Quanto ao tipo de parto anterior, o eutócico também é o 

mais referido, com 24,4%. Sendo que a maioria (41,8%) não terá tido qualquer complicação 

durante o parto anterior.  
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Tabela 10: Experiência obstétrica 

Variáveis 
Total (n=390) 

N % 

Tipo de parto atual:                          

Eutócico 

Ventosa 

Cesariana 

Sem informação 

184 

72 

133 

1 

47,2 

18,5 

34,1 

0,3 

Episiotomia:   

Sim 

Não 

Sem informação 

Não se aplica 

173 

99 

4 

115 

44,4 

25,4 

1,0 

29,5 

Profissional que realizou o parto:                        

Médico 

Enfermeiro 

Não sabe 

Sem informação 

235 

123 

28 

4 

60,3 

31,5 

7,2 

1,0 

Indução do trabalho de parto:                     

Sim 

Não 

Sem informação 

136 

229 

25 

34,9 

58,7 

6,4 

Primeiro filho                                      

Sim 

Não 

Sem informação 

185 

185 

20 

47,4 

47,4 

5,1 

Tipo de parto anterior:                          

Eutócico 

Ventosa 

Cesariana 

Sem informação 

Não se aplica 

95 

50 

48 

12 

185 

24,4 

12,8 

12,3 

3,1 

47,4 

Sem complicações no 1º parto:                    

Sim 

Não 

Sem informação 

Não se aplica 

163 

28 

14 

185 

41,8 

7,2 

3,6 

50,0 

  Fonte: Elaboração própria, com recurso ao SPSS 25.    

Pela continuação da análise da Tabela 10 verificamos que 60,8% das puérperas participou num 

PPP, sendo importante referir que só 19,0% das puérperas assistiu a todas as sessões 

programadas. Cerca de 82,3% das puérperas afirmou que não realizou um plano de parto, 

alegando o seu desconhecimento como principal motivo (44,4%) e 22,6 % sabia o que era, não 

achando importante a sua realização. Cerca de 12,3% das inquiridas afirmou ter realizado um 

plano de parto, verificando-se o seu desconhecimento sobre este documento, uma vez que 

durante o período de realização da recolha de dados não foi entregue nenhum plano de parto 

formal na maternidade em análise. Salientamos que o companheiro/marido é o elemento 

principal de eleição no acompanhamento da mulher, em 79,0% dos casos.  
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Quanto à vigilância da gravidez, 96,7% das puérperas frequentou todas as consultas 

programadas, 83,1% foi acompanhada pelo seu médico de família e 47,7% frequentou o 

obstetra privado. Das inquiridas, 40,5% vigiou a gravidez no médico de família e no obstetra 

privado em simultâneo. 

Tabela 10. Experiência obstétrica (continuação) 

Dimensões 
Total (n=390) 

n % 

Programa de preparação para o parto                                         

Sim 

Não 

Sem informação 

237 

144 

9 

60,8 

36,9 

2,3 

Tipo de frequência                

Todas as sessões 

Mais de metade 

Menos de metade 

Não se aplica 

74 

115 

57 

144 

19,0 

29,5 

14,6 

36,9 

 Plano de parto                                                                    

Sim 

Não 

Sem informação 

48 

321 

21 

12,3 

82,3 

5,4 

Cumprimento do plano de parto    

Sim 

Não 

Sem informação 

Não se aplica 

40 

4 

25 

321 

10,3 

1,0 

6,4 

82,3 

Aceitação plano de parto                                                          

Sim 

Não 

Sem informação 

Não se aplica 

45 

2 

22 

321 

11,5 

1,3 

5,6 

82,3 

Motivo da não realização do plano de parto                                          

Desconhecia  

Conhecia, mas não sabia como fazer 

Conhecia, mas não achou importante 

Sem informação 

173 

46 

88 

83 

44,4 

11,8 

22,6 

21,3 

Acompanhante escolhido                         

Companheiro/marido 

Outro familiar 

Amiga 

Ninguém 

Sem informação 

308 

23 

2 

53 

4 

79,0 

5,9 

0,5 

13,6 

1,0 

Frequência de todas as consultas programadas   

Sim 

Não 

Sem informação 

377 

11 

2 

96,7 

2,8 

0,5 

Médico que vigiou a gravidez                                              

Médico de família 

Consulta externa 

Médico privado 

Médico de família e médico de consulta 

externa 

Médico de família e médico privado 

Medico de família, Consulta externa e 

médico privado  

324 

155 

186 

138 

 

158 

48 

83,1 

39,7 

47,7 

35,4 

 

40,5 

12,3 

 

  Fonte: Elaboração própria, com recurso ao SPSS 25.    
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3.1.3. Análise descritiva das variáveis 

A amostra válida para a análise do modelo trabalhamos com 333 questionários, isto é, os que 

têm informação relativa a todos os itens das variáveis latentes. Na Tabela 11 estão representadas 

as médias referentes à variável qualidade percebida, ou seja, quanto à perceção afetiva do 

ambiente, ao atendimento médico e ao atendimento de enfermagem. As médias são muito altas, 

revelando um elevado nível de perceção da qualidade pelas puérperas. A perceção do ambiente 

do BP é ligeiramente superior ao internamento, como podemos comprovar pelas suas médias 

(5,26 e 4,89, respetivamente). O atendimento de médico no BP é ligeiramente superior ao 

internamento, com médias de 6,02 e 5,99, respetivamente, o mesmo se verificando para o 

atendimento de enfermagem com médias de 6,41 e 6,20, respetivamente. O atendimento de 

enfermagem, quando comparado com o atendimento médico, é ligeiramente superior. No 

atendimento médico, salientamos o apoio emocional, as explicações dadas e a prontidão de 

atendimento, como os itens percecionados de menor qualidade. 

Tabela 11. Análise descritiva da variável qualidade percebida 

Variável Média 

Qualidade percebida  Bloco de partos Internamento 

Perceção afetiva do ambiente: 5,26 4,89 

Acolhedor 5,79 5,46 

Bonito 4,72 4,51 

Confortável 5,30 5,08 

Bom gosto 4,62 4,38 

Calmo 5,65 4,76 

Agradável 5,50 5,17 

Atendimento médico: 6,02 5,99 

São amáveis 6,11 6,11 

Interessam-se pelos problemas e sua resolução 6,16 6,07 

Explicam de forma clara o que fazem  5,99 6,02 

Apoiam emocionalmente  5,80 5,81 

São competentes 6,25 6,23 

Mostram-se disponíveis no atendimento  6,02 5,95 

São rápidos no atendimento  5,84 5,75 

Atendimento enfermagem: 6,41 6,20 

São amáveis 6,48 6,24 

Interessam-se pelos problemas e sua resolução 6,46 6,25 

Explicam de forma clara o que fazem  6,40 6,23 

Apoiam emocionalmente  6,26 6,05 

São competentes 6,53 6,36 

Mostram-se disponíveis no atendimento  6,45 6,23 

São rápidos no atendimento  6,26 6,07 

  Fonte: Elaboração própria, com recurso ao SPSS 25.    
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Pela Tabela 12 verificamos que as médias quanto ao respeito pela privacidade e a confiança nos 

profissionais de saúde são elevadas no TP, parto e PP (>4). O conhecimento subjetivo, a 

autoconfiança e o apoio emocional do acompanhante têm médias inferiores (<4). 

Tabela 12: Análise descritiva da variável experiência positiva 

Variável Média 

Experiência positiva Bloco de partos Internamento 

Dimensão Trabalho de partos Parto Pós-Parto 

Respeito pela privacidade 4,28 4,35 4,34 

Confiança nos profissionais de saúde 4,37 4,44 4,31 

Autoconfiança 3,59 3,54 3,69 

Conhecimento subjetivo 3,68 3,64 3,71 

Apoio emocional do acompanhante 3,72 3,08 3,78 

 Fonte: Elaboração própria, com recurso ao SPSS 25. 

Da Tabela 13 salientamos que o item mais preocupante das puérperas na experiência negativa 

tem a ver com o bem-estar do RN e de seguida as preocupações com a sua própria saúde. O 

valor dado à dor e ao medo é menor. 

Tabela 13: Análise descritiva da variável experiência negativa 

Variável Média 

Experiência negativa Bloco de partos Internamento 

Itens Trabalho de parto Parto Pós-Parto 

Dor 2,90 2,35 2,88 

Medo 2,69 2,75 2,19 

Preocupação com a própria 3,15 3,19 3,09 

Preocupação com o RN 4,01 4,10 3,88 

Fonte: Elaboração própria, com recurso ao SPSS 25. 

Pela análise da Tabela 14 verificamos que existe um alto nível de satisfação das puérperas com 

o BP (5,93) e internamento (5,79), assim como para a fidelização (5,83). 

  



Capítulo III - Apresentação e análise dos resultados 

 

77 

Tabela 14: Análise descritiva das variáveis satisfação e fidelização  

 Média 

Variável Bloco de partos Internamento 

Satisfação 5,93 5,79 

Correspondeu às necessidades  6,15 6,03 

Correspondeu às expectativas  5,99 5,88 

Está próximo de um serviço ideal 5,55 5,41 

Satisfação geral 6,02 5,84 

Fidelização 5,83 

Transmissão da sua experiência de coisas positivas a outras pessoas 5,87 

Recomendação deste hospital a outras mulheres para ter um bebé 5,83 

Incentivar outros familiares e mulheres a recorrer a este hospital para ter um bebé 5,79 

Primeira escolha desta maternidade para ter outro bebé 5,79 

Pretensão de recorrer a esta maternidade para ter outro bebé 5,86 

  Fonte: Elaboração própria, com recurso ao SPSS 25. 

3.2. Análise do modelo de medida 

Para analisar modelos de avaliação refletivos deve incluir-se a carga fatorial dos instrumentos 

de medida, a fiabilidade para avaliar a consistência interna das escalas, as VEM para se obter a 

validade convergente e a validade discriminante (Hair et al., 2017). E como já referido, a 

avaliação da validade dos instrumentos de medida e das variáveis foi realizada através do 

software SmartPLS3.  

3.2.1. Análise das cargas fatoriais 

Na Tabela 15 verifica-se que os itens de medida apresentam fortes cargas fatoriais (superiores 

a 0,708), com a exceção do iten de ambiente calmo, que é ligeiramente inferior (0,661), o que 

indica que os itens utilizados são fortemente explicados pelas respetivas variáveis latentes. 
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Tabela 15: Cargas fatoriais dos itens da variável qualidade percebida 

Variável Qualidade percebida Cargas fatoriais 

Dimensão/item Bloco de partos Internamento 

Ambiente: 
 

 

Acolhedor 0,790 0,844 

Bonito 0,775 0,834 

Confortável 0,826 0,846 

Bom gosto 0,793 0,828 

Calmo 0,661 0,725 

Agradável 0,839 0,876 

Atendimento de enfermagem:     

São amáveis 0,858 0,916 

Interessam-se pelos problemas e sua resolução 0,915 0,928 

Explicam de forma clara o que fazem  0,864 0,912 

Apoiam emocionalmente 0,859 0,898 

São competentes 0,899 0,901 

Mostram-se disponíveis no atendimento 0,909 0,904 

São rápidos no atendimento 0,706 0,795 

Atendimento médico:   

São amáveis 0,895 0,911 

Interessam-se pelos problemas e sua resolução 0,935 0,930 

Explicam de forma clara o que fazem  0,922 0,934 

Apoiam emocionalmente  0,882 0,900 

São competentes 0,901 0,900 

Mostram-se disponíveis no atendimento 0,928 0,912 

São rápidos no atendimento 0,827 0,850 

  Fonte: Elaboração própria, com recurso ao software SmartPLS3. 

Na Tabela 16 verifica-se que os itens de medida da variável experiência positiva apresentam 

fortes cargas fatoriais para o TP e parto. No caso do internamento não se calcula as cargas 

fatoriais, porque cada dimensão é medida por um único indicador. Pela mesma razão, não se 

apresenta cargas fatorias para a variável latente apoio emocional. 

Tabela 16: Cargas fatoriais dos itens da variável experiência positiva 

Variável experiência positiva 
Cargas fatoriais 

Bloco de partos Internamento 

Dimensões Trabalho de parto Parto Pós-Parto 

Respeito pela privacidade 0,946 0,945 n. a. 

Confiança nos profissionais de saúde 0,958 0,959 n. a. 

Autoconfiança 0,685 0,928 n. a. 

Conhecimento subjetivo 0,958 0,944 n. a. 

Apoio emocional do acompanhante n. a. n. a. n. a. 

  Fonte: Elaboração própria, com recurso ao software SmartPLS3.  

  Legenda: n. a.: não aplicável.  
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Na Tabela 17 verifica-se que os itens da variável experiência negativa apresentam cargas 

fatoriais muito fortes para o TP e parto. Tal como para a experiência positiva, não se calcula 

cargas fatoriais no caso do internamento. 

Tabela 17: Cargas fatoriais dos itens da variável experiência negativa 

Variável experiência negativa 
Cargas fatoriais 

Bloco de partos Internamento 

Dimensões Trabalho de parto Parto Pós-Parto 

Dor 0,945 0,752 n. a. 

Medo 0,911 0,924 n. a. 

Preocupação com a própria 0,963 0,956 n. a. 

Preocupação com o RN 0,970 0,957 n. a. 

  Fonte: Elaboração própria, com recurso ao software SmartPLS3.  

  Legenda: n. a.: não aplicável.  

Na Tabela 18 verifica-se que os instrumentos de medida para a varável satisfação e fidelização 

apresentam fortes cargas fatoriais (superiores a 0,708), indicando fortes associações às repetivas 

variáveis latentes. 

Tabela 18: Cargas fatoriais dos itens das variáveis satisfação e fidelização 

Variáveis satisfação e fidelização 
Cargas fatoriais 

Bloco de partos Internamento 

Satisfação   

Correspondeu às necessidades 0,930 0,919 

Correspondeu às expectativas 0,928 0,930 

Está próximo de um serviço ideal 0,871 0,866 

Satisfação geral 0,929 0,902 

Fidelização 
 

Transmissão da sua experiência de coisas positivas a outras pessoas 0,840 

Recomendação deste hospital a outras mulheres para ter um bebé 0,945 

Incentivar outros familiares e mulheres a recorrer a este hospital para ter um bebé 0,935 

Primeira escolha desta maternidade para ter outro bebé 0,928 

  Fonte: Elaboração própria, com recurso ao software SmartPLS3 

3.2.2. Análise da fiabilidade e da validade convergente 

Como suporte à validade convergente, analisou-se a variância média extraída para cada uma 

das variáveis. A validade convergente indica o grau com que uma medida se correlaciona 

positivamente com as medidas alternativas do mesmo constructo (Hair et al., 2017). Na Tabela 

19 as VEM representam a comunalidade média do constructo. Este índice permite avaliar a 
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validade convergente, considerando-se como valor mínimo aceitável como suporte à validade 

convergente um valor de 0.5 (Chin, 1998). As VEM são superiores a 50%, indicando que a 

variável explica mais de metade da variância dos seus indicadores, conferindo validade 

convergente. Os valores do rho_A situam-se muito acima de 0,7, revelando-se excelentes e 

conferindo fiabilidade às variáveis. 

Tabela 19: Análise da fiabilidade e da validade convergente das variáveis 

Variável/Dimensão 
rho_A VEM 

Bloco partos Internamento Bloco partos Internamento 

Perceção do ambiente 0,875 0,915 0,613 0,683 

Atendimento de enfermagem 0,948 0,961 0,741 0,800 

Atendimento médico 0,962 0,966 0,809 0,820 

Respeito pela privacidade 0.881 - 0.894 - 

Confiança nos profissionais de saúde 0.911 - 0.918 - 

Autoconfiança 0.694 - 0.665 - 

Conhecimento subjetivo 0.908 - 0.904 - 

Dor 0.893 - 0.729 - 

Medo 0.816 - 0.842 - 

Preocupação mãe 0.920 - 0.922 - 

Preocupação bebé 0.945 - 0.929 - 

Satisfação 0,937 0,929 0,837 0,818 

Fidelização 0,954 0,834 

  Fonte: Elaboração própria, com recurso ao software SmartPLS3.  
  Legenda: - rho_A: Consistência interna; VEM: Variância extraída média. 

3.2.3. Validade discriminante 

A Tabela 20 refere-se ao HTMT para avaliar a validade discriminante (Henseler et al., 2015). 

Verifica-se validade discriminante quando o resultado é significativamente inferior a 1, no caso 

de constructos do mesmo domínio conceptual propõe-se um valor inferior a 0,90 e no caso de 

constructos de domínios diferentes propõe-se valores inferiores a 0,85 (Henseler et al., 2015). 

Como os rácios apresentam valores abaixo de 0,85, verifica-se a existência de validade 

discriminante entre todos os constructos. 

 



 

 

  Tabela 20: Validade discriminante 

 

Amb 

Intern 

Amb 

BP 
Autoconf 

Conhec 

subj 

Confia 

PS 
Dor Enf int 

Enf 

 BP 
Fidel 

Dor 

int 

Medo 

int 

Privac 

int 

Confia 

PS int 

Autoconf 

int 

Preocup 

int 

Conhec 

subj int 

Preoc 

bebe int 
Medo 

Méd 

int 
Médicos 

Preoc 

bebe 
Preoc Privac Satisf 

Ambiente BP 0,756  
                      

Autoconfiança 0,178 0,319 
                      

Conhecimento 

subjetivo 
0,197 0,249 0,500                      

Confiança 0,187 0,318 0,343 0,380                     

Dor 0,132 0,145 0,276 0,108 0,194                    

Enf internamento 0,437 0,365 0,204 0,175 0,315 0,100                   

Enfermagem BP 0,265 0,317 0,323 0,339 0,546 0,108 0,607                  

Fidelização 0,437 0,423 0,290 0,263 0,460 0,160 0,575 0,573                 

Dor intensa 0,127 0,172 0,172 0,176 0,099 0,263 0,157 0,137 0,164                

Medo internamento 0,131 0,094 0,304 0,177 0,277 0,209 0,243 0,275 0,323 0,331               

Privacidade 

internamento 
0,259 0,254 0,305 0,221 0,402 0,062 0,352 0,360 0,327 0,111 0,148              

Confiança PS 

internamento 
0,359 0,323 0,296 0,307 0,691 0,135 0,521 0,400 0,439 0,116 0,256 0,452             

Autoconfiança 

internamento 
0,142 0,171 0,792 0,343 0,328 0,092 0,319 0,275 0,250 0,177 0,393 0,299 0,428            

Preocupações 

internamento 
0,066 0,036 0,183 0,042 0,075 0,092 0,132 0,105 0,138 0,189 0,247 0,068 0,105 0,138           

Conh subjetivo 

internamento 
0,224 0,250 0,417 0,768 0,225 0,101 0,277 0,315 0,208 0,239 0,255 0,253 0,298 0,415 0,070          

Preocupações bebé 

internamento 
0,069 0,032 0,226 0,113 0,060 0,096 0,047 0,071 0,062 0,085 0,234 0,005 0,015 0,127 0,519 0,156         

Medo 0,080 0,128 0,444 0,264 0,278 0,391 0,086 0,182 0,252 0,226 0,595 0,108 0,201 0,342 0,314 0,199 0,241        

Médico 

internamento 
0,301 0,382 0,280 0,213 0,422 0,057 0,559 0,623 0,516 0,091 0,221 0,308 0,372 0,299 0,058 0,235 0,040 0,093       

Médicos 0,336 0,485 0,354 0,264 0,487 0,086 0,511 0,557 0,539 0,091 0,179 0,245 0,330 0,273 0,021 0,189 0,041 0,128 0,717      

Preocupações bebé 0,044 0,028 0,279 0,065 0,060 0,114 0,035 0,075 0,097 0,063 0,210 0,017 0,064 0,078 0,462 0,075 0,836 0,346 0,030 0,033     

Preocupações 0,055 0,074 0,203 0,036 0,124 0,140 0,052 0,112 0,163 0,097 0,198 0,075 0,046 0,096 0,860 0,048 0,477 0,407 0,089 0,094 0,527    

Privação 0,194 0,341 0,337 0,272 0,608 0,090 0,283 0,504 0,465 0,103 0,189 0,839 0,433 0,281 0,103 0,195 0,038 0,188 0,404 0,472 0,020 0,136   

Satisfação 0,396 0,615 0,386 0,341 0,550 0,192 0,391 0,545 0,617 0,113 0,193 0,298 0,380 0,222 0,059 0,207 0,021 0,179 0,552 0,675 0,051 0,108 0,549  

Satisfação 

internamento 
0,643 0,499 0,254 0,224 0,268 0,113 0,665 0,401 0,574 0,115 0,197 0,393 0,461 0,255 0,099 0,263 0,065 0,029 0,448 0,408 0,062 0,080 0,326 0,593 

    Fonte: Elaboração própria, com recurso ao software SmartPLS3. 

Legenda: Amb intern: Ambiente internamento; Amb BP: Ambiente bloco partos; Autoconf: Autoconfiança; Conhec subj: Conhecimento subjetivo; Confia PS: Confiança dos profissionais de saúde; Enf int: Enfermagem internamento; 

Enf BP: Enfermagem bloco partos; Fidel: Fidelização; Privac int: Privacidade internamento; Preocup int: Preocupações internamento; Méd int: Médicos internamento; Satisf: Satisfação. 
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3.3. Análise do modelo estrutural 

Depois de confirmada a fiabilidade e a validade do modelo de medida, prossegue-se para a 

análise do modelo estrutural. Esta análise envolve as relações entre os diferentes constructos e 

a avaliação da capacidade preditiva do modelo. Como o objetivo primário do PLS é a previsão, 

a bondade de um modelo teórico é estabelecida pela força de cada coeficiente estrutural e pelo 

coeficiente de determinação, isto é, a variância da variável dependente explicada pelas 

independentes (Chin, 1998). 

Os critérios padrão de avaliação do modelo estrutural incluem o coeficiente de determinação 

(R2), assim como a significância estatística e relevância dos coeficientes estruturais (β) (Hair et 

al., 2019). Portanto, R2 deve sempre ser interpretado em relação ao contexto do estudo, com 

base nos valores de R2 de estudos relacionados e modelos de complexidade similar (Hair et al., 

2019). A quantidade de variâncias explicadas dos constructos alvo é um critério essencial para 

avaliar os resultados. Isto é, o coeficiente de determinação é uma medida do poder estimativo 

do modelo e é calculado como o quadrado da correlação entre o valor real de uma determinada 

variável endógena e o seu valor estimado pelas variáveis exógenas. Valores elevados de R2 

indicam elevados valores de fiabilidade de previsão (Hair et al., 2019). 

Na Tabela 21 verifica-se que o valor de R2 para a variável satisfação é de 58,3% no BP e de 

55,7% para o internamento, sugerindo que a qualidade percebida explica com intensidade 

moderada a variável satisfação (Hair et al., 2019). Para a variável endógena fidelização, o valor 

de R2 de 41% é considerado fraco (Hair et al., 2019), mas ainda é relevante, pois só valores 

abaixo de 25,0% é que são considerados sem importância explicativa. Apesar de existirem 

outros fatores explicativos da fidelização, a satisfação tem um inegável efeito positivo. 

Neste modelo, aferimos que as dimensões de qualidade percebida com maior interferência na 

variável mediadora satisfação são as mesmas para o BP e para o internamento, como exceção 

do atendimento médico no internamento e do atendimento de enfermagem no BP que não têm 

valor estatístico significativo. Ou seja, o atendimento médico é importante para a satisfação 

com o BP (β = 0,321) e não com o internamento, verificando-se o inverso com o atendimento 

de enfermagem, que tem um efeito β = 0,378 na satisfação com o internamento. 

Salientamos a privacidade com um coeficiente estrutural de 0,140 para o BP e 0,116 para o 

internamento e, por fim, a confiança nos profissionais de saúde com apenas valor significativo 
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para o BP com o coeficiente estrutural de 0,127. As restantes dimensões não têm valor 

estatístico significativo. 

Tabela 21: Coeficientes de regressão (efeitos diretos)  

Variáveis exógenas 

Variável mediadora                     Variável endógena 

Satisfação Fidelização 

β       p Bloco de partos 

        β         p 

Internamento 

β       p 

Qualidade percebida    

Ambiente 0,283(p <0,001) 0,373(p <0,001) 
 

Enfermeiros n. s. 0,378(p <0,001) 
 

Médicos 0,321(p <0,001) n. s. 
 

Experiência positiva 
   

Privacidade 0,140(p =0,005) 0,116(p =0,010) 
 

Confiança dos profissionais de saúde 0,127(p =0,029) n. s. 
 

Autoconfiança n. s. n. s. 
 

Conhecimento subjetivo n. s. n. s. 
 

Apoio emocional n. s. n. s. 
 

Experiência negativa    

Dor n. s. n. s.  

Medo n. s. n. s.  

Preocupação n. s. n. s. 
 

Preocupação bebé n. s. n. s. 
 

Programa de preparação para o parto n. s. n. s. 
 

Satisfação BP 
  

0,411(p <0,001) 

Satisfação internamento 
  

0,315(p <0,001) 

Valor R2 58,3% 55,7% 41,0% 

  Fonte: elaboração própria, com recurso ao software SmartPLS3.  

  Legenda: p: Probabilidade de significância; β: Coeficientes estruturais; R2: Coeficiente de determinação; n. s.: não 

significativo. 

De forma a facilitar a leitura dos resultados desta investigação, na figura 7 apresentamos as 

hipóteses confirmadas da investigação, acompanhadas dos respetivos coeficientes estruturais, 

coeficiente de determinação, assim como a probabilidade de significância.    
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Na Tabela 22 apresenta-se o efeito indireto das variáveis exógenas, as dimensões de qualidade 

e a experiência percebida, sobre a fidelização. Os efeitos mais fortes são o do atendimento 

médico no BP (β= 0,132), o atendimento de enfermagem no internamento (β= 0,119), a 

perceção do ambiente no internamento (β= 0,118) e no BP (β= 0,116). A Tabela 22 apresenta 

também a pontuação média de cada dimensão. Apesar de todas as dimensões terem uma 

perceção de qualidade positiva, das quatro dimensões com efeitos mais fortes na fidelização, é 

o ambiente no internamento que apresenta média mais baixa (4,89), sugerindo-se que uma 

melhoria neste ambiente poderá ter efeitos importantes na fidelização.  

Figura 7: Efeitos diretos significativos 

(Elaboração própria) 
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Tabela 22: Efeitos indiretos sobre a fidelização  

Dimensões Média 

Efeito sobre fidelização 

(ordem decrescente) 

β 

Atendimento médico no BP 6,02 0,132 

 Atendimento dos enfermeiros no internamento 6,20 0,119 

Ambiente do internamento 4,89 0,118 

Ambiente do BP 5,26 0,116 

Privacidade no BP 4,32 0,058 

Confiança nos profissionais de saúde do BP 4,41 0,052 

Atendimento dos enfermeiros do BP 6,41 0,044 

Privacidade no internamento 4,34 0,036 

Atendimento médico no internamento 5,99 n .s. 

Confiança dos profissionais de saúde no internamento 4,41 n. s. 

  Fonte: elaboração própria, com recurso ao software SmartPLS3.  

  Legenda: β: Coeficientes estruturais; n. s.: não significativo. 

3.4. Discussão dos resultados 

A pesquisa dos fatores de satisfação da puérpera estudados no modelo desta investigação cobriu 

as dimensões do cuidado através da estrutura, do processo e do resultado. Os elementos 

estruturais incluem a perceção do ambiente físico (acolhedor, agradável, calmo, confortável, 

bonito e com bom gosto). Os elementos do processo incluem o atendimento médico e de 

enfermagem (amabilidade, interesse pelos problemas da mulher, comunicação e 

esclarecimentos), a competência percebida acerca dos profissionais de saúde (apoio emocional, 

disponibilidade e tempo de espera no atendimento), o respeito pela privacidade, o controlo da 

dor e a confiança nos profissionais. Os constructos dos resultados foram a satisfação da 

puérpera e a fidelização à maternidade em análise. No nosso modelo, consideramos ainda a 

autoconfiança e os conhecimentos subjetivos das puérperas relativamente ao TP, parto e PP. 

A pertinência desta investigação deve-se à satisfação da puérpera com os serviços prestados no 

TP, parto e PP ter um efeito positivo na sua saúde e posterior utilização dos mesmos serviços 

(Dewana et al., 2016). A satisfação dos clientes em saúde influencia a disposição de seguir a 

prescrição médica, com influência nos resultados em saúde (Dewana et al., 2016; Karkee et al., 

2014; MacStravic, 1991) e no marketing “passa-a-palavra” (Venkatapparao & Gopalakrishna, 

1995). 
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Os resultados suportam as hipóteses referidas na tabela 23, isto implica que a qualidade 

percebida tem efeito positivo e significativo na satisfação da puérpera, assim como o respeito 

pela privacidade e a confiança nos profissionais de saúde, por sua vez, estas 

variáveis/dimensões influenciam indiretamente a fidelização. Verificou-se a existência de 

efeitos positivos (diretamente sobre a satisfação e indiretamente sobre a fidelização) de todas 

as dimensões de qualidade percebida, com exceção do atendimento médico no internamento e 

o atendimento de enfermagem no BP. Significa que um aumento de qualidade em qualquer uma 

destas dimensões aumenta a satisfação e a fidelização.  

Tabela 23: Hipóteses confirmadas 

Bloco de partos Internamento 

H1a – A perceção afetiva do ambiente influencia 

positivamente o grau de satisfação da puérpera; 

H1a – A perceção afetiva do ambiente influencia 

positivamente o grau de satisfação da puérpera; 

H1b – O atendimento médico influencia positivamente 

o grau de satisfação da puérpera; 
Não confirmada 

Não confirmada 
H1c- O atendimento de enfermagem influencia 

positivamente o grau de satisfação da puérpera; 

H2a – O respeito pela privacidade influencia 

positivamente a satisfação da puérpera; 

H2a – O respeito pela privacidade influencia positivamente 

a satisfação da puérpera; 

H2b – A confiança nos profissionais de saúde 

influencia positivamente a satisfação da puérpera; 
Não confirmada 

H4a – A satisfação da puérpera no BP influencia 

positivamente a fidelização à maternidade. 

H4b – A satisfação da puérpera no internamento influencia 

positivamente a fidelização à maternidade 

  Fonte: elaboração própria. 

Tendo em conta a perceção das puérperas, a melhoria do ambiente no internamento teria o 

maior impacto na fidelização à maternidade, uma vez que a perceção do atendimento já é muito 

favorável. A perceção do ambiente do BP é ligeiramente superior ao internamento, como 

podemos comprovar pelas suas médias (5,26 e 4,89, respetivamente). O ambiente físico do 

internamento é mais valorizado pela mulher, justificado por outras necessidades nesta etapa 

(PP), nomeadamente no que diz respeito ao cuidado com o RN. Estes dados são consistentes 

com os de Rosenbusch et al. (2018), ao concluírem que o ambiente da enfermaria é a fonte mais 

importante da qualidade ambiental.  

A qualidade percebida relativamente ao atendimento pelos profissionais de saúde (médicos e 

enfermeiros) é alta, verificando-se ser ligeiramente superior para o atendimento de enfermagem 

com M=6,41 (BP) e M=6,20 (internamento) quando comparada com o atendimento médico 

M=6,02 (BP) e M=5,99 (internamento). A justificação para este resultado poderá ser devido à 
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competência/formação, à disponibilidade, as explicações oferecidas pelos enfermeiros e ao tipo 

de parto. Os EESMO só têm autonomia para realizar partos eutócicos, e Costa et al. (2003) 

referem que a experiência é mais positiva quando o parto é normal. Por outro lado, os EESMO 

estão motivados para prestar cuidados dentro do contexto dos direitos humanos das mulheres 

(Shimoda et al., 2018). Eles desenvolvem e mantêm um bom relacionamento com as mulheres 

por meio de interações verbais positivas, oferecendo apoio emocional e cuidados oportunos 

para partos seguros (Shimoda et al., 2018). A simpatia e a empatia por parte dos enfermeiros 

são o maior indicador da qualidade de interação (Rosenbusch et al., 2018). No estudo de 

Redshaw e Henderson (2015) quase todas as puérperas relataram que as parteiras conversaram 

com elas de uma forma que elas pudessem entender (90,0%), trataram-nas com respeito 

(89,0%), com gentileza (89,0%) e individualmente (87,0%). As perceções dos aspetos 

interpessoais do atendimento em relação à equipa médica foram igualmente positivas 

(indicando que os médicos conversaram com elas de forma que elas pudessem entender 

(84,0%), tratando-as com respeito (88,0%) e gentileza (86,0%).  

A influenciar a variável satisfação e ainda relativamente ao atendimento, podemos ter outras 

justificações, como por exemplo a disponibilidade e a atenção dos profissionais no atendimento. 

Estudos apoiam um alto índice de satisfação materna com o atendimento rápido pelos 

profissionais de saúde (Oyugi et al., 2018). Um estudo numa maternidade no Nepal sugeriu que 

melhorar o ambiente físico, as habilidades de comunicação entre a mulher e os profissionais de 

saúde e reduzir o tempo de espera, melhora a satisfação do cliente e a intenção de retorno à 

instituição (Paudel et al., 2015). Ye, Dong e Lee (2017) referem ainda que a empatia e a 

capacidade de resposta são muito importantes, portanto, a diminuição da qualidade destas 

dimensões terá efeitos prejudiciais a longo prazo na satisfação e rentabilidade da instituição. 

Embora essas dimensões possam não ser tão imperativas quanto à segurança do cliente de 

saúde, elas desempenham papéis importantes no atendimento (Ye et al., 2017). Consideramos 

que a compreensão cultural por parte dos profissionais é pertinente e necessária, para promover 

os comportamentos de procura de cuidados de saúde e facilitar a prestação de cuidados 

competentes. 

O estudo de Srivastava et al. (2015) reforça os nossos resultados ao evidenciar que o 

atendimento foi o fator mais amplamente relatado, com o maior conjunto de evidências em 

torno dos comportamentos dos profissionais de saúde. Outros aspetos do atendimento incluem 

a comunicação terapêutica, a confiança, a competência profissional e o encorajamento das 
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puérperas (Srivastava et al., 2015). Jenkinson, Coulter, Bruster, Richards e Chandola (2002) 

referem que os clientes em saúde recomendam os médicos a outros clientes baseando-se na 

relação afetiva, e que os principais fatores da satisfação foram o conforto físico, o apoio 

emocional e o respeito pela autonomia (Jenkinson et al., 2002). O estudo de Kondasani e Panda 

(2015) sugeriu que a relação afetiva com os profissionais, a qualidade das instalações tem um 

efeito positivo na perceção da qualidade em saúde. No entanto, outros estudos em satisfação 

materna mostram que as puérperas geralmente têm uma opinião positiva sobre a conduta dos 

profissionais de saúde, assim como dos cuidados que lhe são prestados, mas neutros quanto às 

instalações físicas, recursos e acesso aos serviços de saúde (Oyugi et al., 2018). 

Os resultados sugerem um alto nível de satisfação das puérperas com o TP e parto (M=5,93) e 

PP (M=5,79). Contudo, também nos indicam que é no período pós-natal que as puérperas 

expressam estar ligeiramente menos satisfeitas. Estes resultados são consistentes com outros 

estudos (Prosser et al., 2013; Todd et al., 2017). Isto sugere, que é mais fácil à maternidade 

corresponder as expectativas durante o TP e parto, do que no PP. Esta etapa da maternidade é 

um momento intenso em que os profissionais de saúde têm dificuldades em satisfazer as 

expectativas das puérperas e suas famílias. Para muitas os níveis de ansiedade e as necessidades 

de informação são tantos, que as mesmas procuram tranquilidade e informações contínuas. 

Manter a perceção de um alto desempenho ao longo do tempo é difícil, sobretudo, quando há 

vários profissionais envolvidos. 

A dimensão confiança nos profissionais de saúde só teve efeito significativo na satisfação no 

BP, uma suposta explicação dada para estes resultados é que as mulheres escolhem a 

maternidade pela confiança no médico. No entanto, verificamos que 52,8% das puérperas 

vigiou a sua gravidez em mais do que um médico, demonstrando necessidade de terem mais 

que um profissional da mesma categoria na vigilância da gravidez. Isto implica, que a confiança 

no profissional pelo cliente em saúde deve ser promovida pelo profissionalismo, com uma série 

de medidas práticas recomendadas (Nie et al., 2018). Este fator é fundamental, uma vez que, 

do ponto de vista clínico, os clientes de saúde relatam comportamentos de saúde mais benéficos, 

menos sintomas, maior qualidade de vida e maior satisfação com o tratamento, quando têm 

maior confiança no profissional de saúde (Birkhäuer et al., 2017). Somos da opinião destes 

autores quando referem que estudos prospetivos são necessários para aprofundar a compreensão 

da complexa interação entre confiança e os resultados de saúde (Birkhäuer et al., 2017). Por 

outro lado, a autoconfiança da puérpera e a confiança que esta tem na equipa de profissionais 
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durante o TP e parto, torna-se fundamental na perceção sobre a experiência vivenciada e pode 

influenciar as suas escolhas e decisões no futuro, bem como a perceção sobre o que elas acham 

de si mesmas. Mais de 80,0% das mulheres no estudo de Redshaw e Henderson (2015) sempre 

sentiram confiança na equipa que cuidava delas. A autoconfiança no TP, parto e PP é crucial, 

por facilitar a colaboração com os profissionais de saúde e consequentemente a satisfação das 

puérperas (Goodman, Mackey & Tavakoli, 2004). 

As dimensões que avaliam a variável experiência negativa apresentam médias baixas e por isso, 

não revelam grande impacto nas variáveis de resultado (satisfação e fidelização). 

Quanto ao PPP verificamos que só 19,0% das puérperas assistiram a todas as sessões 

programadas. Isto sugere que as grávidas e as suas famílias não reconhecem a importância 

destes programas na tomada de decisão, ou então, as sessões não se adequam ao grupo. Até 

porque, pela análise das médias o conhecimento subjetivo e a autoconfiança são dimensões que 

devem ser melhoradas. Isto implica, que é exigido aos profissionais de saúde um cuidado 

redobrado nestas dimensões durante o TP, parto e PP. São necessários o reconhecimento e o 

momento propício para o fornecimento de informações e orientações, tendo em consideração 

as alterações emocionais e físicas que a mulher vivencia nesta etapa. As puérperas não têm 

habilidade para avaliar exatamente a confiabilidade técnica do serviço, de modo que as 

dimensões de interação ganham maior destaque: como o apoio e a empatia com os profissionais 

de saúde. Vários estudos sugerem que os clientes em saúde, por vezes, não estão em condições 

de avaliar a qualidade técnica do processo de cuidados e são sensíveis às relações interpessoais 

(Donabedian, 1980, 1989; Jenkinson et al., 2002; Vinagre & Neves, 2008). Consideramos que 

os PPP devem ser melhorados e incentivados, pois só assim teremos mulheres capazes de tomar 

decisões e, desta maneira, favorecer a mudança de comportamentos imperativos por parte dos 

profissionais de saúde e com o devido respeito pela sua autonomia. Por outro lado, a 

participação do cliente com interações individualizadas, relacionais e fortalecidas leva a um 

maior nível de valor percebido (Anh & Thuy, 2017), pelo que achamos que o plano de parto 

poderia ser a metodologia aconselhada para o ganho de autonomia pela mulher neste processo. 

Os resultados desta investigação levam-nos a concluir que a qualidade percebida tem um 

impacto positivo e significativo na satisfação e indiretamente na fidelização, isto é, quanto 

maior a qualidade percebida pela puérpera maior o nível de satisfação e fidelização, resultados 

corroborados pelo o estudo quantitativo efetuado em clientes em saúde por Pramita (2019). O 

papel mediador da satisfação na ligação entre qualidade do serviço percebido e as intenções de 
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comportamento – fidelização é também consistente com outros estudos (Agyapong, Afi e 

Kwateng, 2018; Marimon, Gil-Doménech & Bastida, 2019). 
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CONCLUSÃO, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES 

Conclusão 

O estudo da satisfação do cliente é atualmente um imperativo para que as organizações possam 

responder às expectativas dos clientes, melhorando de forma contínua os processos e os 

resultados (Gajewska & Piskrzyńska, 2016). Nas unidades hospitalares, tendo em conta as suas 

especificidades e não perdendo de vista que o fim último é a qualidade de vida e o bem-estar 

do cliente, os serviços de saúde devem corresponder às expectativas de qualidade, favorecer a 

experiência positiva e mitigar os fatores que podem conduzir a experiências negativas 

dos clientes. 

Melhorar a eficácia geral do sistema de saúde é uma das preocupações dos gestores de saúde. 

Neste contexto, este estudo ajudará os gestores e os profissionais de saúde a analisar as 

perceções da puérpera, quanto à qualidade percebida e à experiência com a maternidade. O 

índice de satisfação das puérperas dá aos gestores de saúde a capacidade de melhorar a 

qualidade oferecida no TP, parto e PP, com a implementação de estratégias de melhoria. A 

melhoria da satisfação das mulheres e suas famílias é tanto maior quanto mais elevado for o 

grau de confiança nos profissionais de saúde, o que influencia a disposição de seguir as 

orientações/prescrições dos profissionais, com maiores ganhos em saúde e, por sua vez, a 

fidelização à maternidade numa próxima gravidez. Este objetivo torna-se fundamental, visto 

que, por um lado, demonstra a responsabilização das instituições e por outro, influi nos 

resultados em saúde.  

O objetivo desta pesquisa foi identificar fatores de qualidade e a experiência percebida da 

puérpera durante o TP, parto e PP e, simultaneamente, avaliar como estas dimensões de 

qualidade interferem na satisfação e, indiretamente, na fidelização numa maternidade no Norte 

de Portugal. Conclui-se que existe um alto nível de satisfação das puérperas com o TP, parto e 

PP e é no período pós-natal que as mesmas expressam estar ligeiramente menos satisfeitas. 

Olhando apenas para as relações estatísticas significativas quanto ao atendimento, notamos que 

no BP o atendimento médico apresenta o maior coeficiente estrutural, já no internamento o 

maior coeficiente cabe ao atendimento de enfermagem. Uma possível explicação para este 

resultado poderá ser devido às puérperas no internamento interagirem muito mais com os 

enfermeiros, uma vez que as suas necessidades residem se aos cuidados de enfermagem. Já no 

bloco de partos o médico tem um papel mais preponderante pela necessidade de tomada de 
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decisões durante o processo de TP e parto. E no geral a qualidade percebida é ligeiramente 

superior para o atendimento de enfermagem quando comparado com o atendimento médico. 

Relativamente ao ambiente físico, a perceção de qualidade no BP é ligeiramente superior ao do 

internamento. Por outro lado, o ambiente físico do internamento tem maior impacto na 

satisfação. No PP as mulheres sentem outras necessidades, nomeadamente no que diz respeito 

ao cuidado com o RN e necessitam gerir emoções tanto positivas como negativas, fruto do 

cansaço e das alterações hormonais comuns nesta etapa da maternidade. 

Quanto à variável experiência positiva e à sua influência na satisfação, destacou-se o constructo 

confiança nos profissionais no BP e o respeito pela privacidade tanto no BP como no 

internamento, com efeito estatístico significativo. Nas dimensões que avaliam a variável 

experiência negativa não foram encontrados resultados significativos. De um modo geral, as 

inquiridas não valorizaram o medo nem a dor. 

Conclui-se que a conduta e a prática dos profissionais de saúde são um importante fator na 

perceção da qualidade da puérpera. A maioria das puérperas está muito satisfeita com o 

desempenho dos profissionais de saúde (médicos e enfermeiros). O outro fator valorizado pelas 

inquiridas centra-se no afeto positivo associado ao ambiente físico. Para a fidelização 

contribuem, por esta ordem, o atendimento médico no BP, o atendimento de enfermagem no 

internamento e o ambiente de ambos. Tendo em conta a perceção das puérperas, a melhoria do 

ambiente no internamento teria o maior impacto na fidelização à maternidade, uma vez que a 

perceção do atendimento já é muito favorável.  

A literatura aponta que o plano de parto é uma valiosa ferramenta educacional e de comunicação 

entre os profissionais de saúde. No nosso estudo, verificamos que as puérperas não têm cultura 

relativamente a este documento, pelo que a sua tomada de decisão poderá ser inadequada. É 

fundamental melhorar o cumprimento do plano de parto e para isso são necessárias políticas 

para favorecer o seu uso e melhorar a sua implementação. É necessária uma atenção especial 

para melhorar o comportamento interpessoal, a comunicação entre os profissionais e as 

mulheres e a competência profissional, uma vez que as evidências da revisão apontam para a 

importância que as puérperas atribuem ao tratamento respeitoso relativamente à privacidade, à 

confiança e à competência dos profissionais de saúde (médicos e enfermeiros), 

independentemente do contexto sociodemográfico. 

A satisfação da puérpera na vivência da maternidade é uma questão crítica para os profissionais 

e instituições de saúde, pois trabalham presentemente num ambiente competitivo. A 
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maternidade em estudo necessita de investir em estratégias de marketing, uma vez que o número 

de partos está em decréscimo ano após ano. Se quiser permanecer na competição com outras 

maternidades do SNS, deverá, portanto, estar atenta aos fatores que influenciam a satisfação. 

Os pontos fortes da maternidade, como o atendimento dos profissionais (médicos e 

enfermeiros) destacado pelas puérperas devem continuar. No entanto, deve planear estratégias 

eficazes de satisfação no sentido de fidelizar a cliente numa próxima gravidez, assim como o 

aconselhamento desta maternidade a outras grávidas, que deverá passar pela melhoria das 

condições físicas.  

Em síntese, os nossos resultados apoiam a literatura sobre satisfação do cliente em saúde e a 

qualidade dos serviços oferecidos, sendo a satisfação da puérpera importante para a 

maternidade nas quatro áreas seguintes: mantê-la satisfeita implica fidelizá-la numa próxima 

necessidade; identificar áreas de forças e fraquezas organizacionais; criar estratégias de 

melhoria de qualidade com valor para a puérpera; benefícios na saúde e benefícios económicos. 

A satisfação do cliente em saúde é basicamente satisfazer as expectativas e atender às suas 

necessidades. O feedback das puérperas pode melhorar a qualidade dos serviços e melhorar a 

aprendizagem organizacional, ou seja, é uma oportunidade de desenvolvimento. Este estudo 

pode ainda contribuir para projetar estratégias de marketing.  

Por outro lado, os gestores devem trabalhar em estreita colaboração com os profissionais de 

saúde, a fim de encontrarem maneiras de aperfeiçoar o serviço oferecido às mulheres na 

maternidade. As instituições de saúde precisam fornecer um ambiente de tratamento seguro e 

agradável a todas as mulheres e suas famílias para aumentar a satisfação. Nesta perspetiva, 

tendo em consideração o objeto do nosso estudo, os profissionais de saúde de obstetrícia devem 

esforçar-se para corresponder às expectativas ou mesmo excedê-las, contribuindo desta forma 

para a satisfação das mulheres na vivência da maternidade.  

Implicações  

Todos os agentes com ação no campo da saúde devem assegurar a melhoria contínua da 

qualidade, como um meio de promover a qualidade e garantir que os progressos científicos e 

tecnológicos sejam integrados e implementados de um modo sistemático e generalizado (DGS, 

2015).  
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O estudo contribuirá para a literatura, estabelecendo o efeito direto da qualidade do serviço 

sobre a satisfação das mulheres e o efeito indireto da satisfação nas intenções de 

comportamento, quanto à sua fidelização com a maternidade. Os resultados ajudarão as 

maternidades do SNS, a formular estratégias eficazes na melhoria da qualidade dos serviços de 

saúde. Ajudará os gestores de saúde a fidelizar, atrair e conquistar mais clientes. As principais 

conclusões deste estudo permitirão a comparação com outras pesquisas, relativamente aos 

padrões de atendimento, fornecidos por políticas nacionais e locais, em comparação com as 

diretrizes das boas práticas na vivência da maternidade.  

Com base nos resultados sugerimos que os gestores da maternidade deveriam projetar 

estratégias centradas nas mulheres e suas famílias, para atender às suas expectativas e enfatizar 

tanto a competência técnica quanto a funcional dos profissionais de saúde, contribuindo para a 

qualidade dos serviços oferecidos. A garantia do atendimento com qualidade requer o 

fortalecimento das conquistas alcançadas e a consolidação da política de humanização da 

atenção obstétrica, assegurando às mulheres e aos RN partos seguros. Finalmente, pode inferir-

se um conjunto de intervenções no sentido de aumentar a satisfação da puérpera e fidelizá-la à 

maternidade: 

• Estar atento ao índice da satisfação das puérperas e das suas famílias pela importância 

que estas têm na formulação de opinião quanto à qualidade percebida; 

• As intervenções deverão propiciar o aumento da articulação, entre cuidados primários e 

diferenciados, sem descurar as diferentes unidades funcionais. Apontamos para a 

necessidade de investir a nível dos cuidados de saúde primários e hospitalares em PPP e 

parentalidade, na formação e preparação das grávidas e famílias para a criação de 

expectativas realistas sobre o parto e sobre os cuidados que têm direito e ao seu dispor, 

onde estão incluídas: 

➢ Sessões teóricas e práticas com conteúdos preconizados para uma experiência 

positiva do TP e parto; 

➢ Visitas programadas à maternidade em combinação com o EESMO dos cuidados 

primários, oferecendo-lhes Workshops de interesse, como forma de informar e 

divulgar os serviços que existem ao dispor das mulheres; 

➢ Programas de recuperação PP, importantes pelo tratamento de complicações e apoio 

oferecido na adaptação à parentalidade; 
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➢ Visitas domiciliárias por uma equipa de profissionais dos cuidados primários, com 

o apoio de uma equipa hospitalar (presença física ou telefónica). Um estudo na 

Holanda efetuado por Baas et al. (2017) 97,0% das mulheres recebeu a visita de 

uma parteira em casa, e foi altamente avaliado por estas. Na Inglaterra 77,0% das 

puérperas têm o nome e número de telefone da parteira de referência (Redshaw & 

Henderson, 2015); 

• Recetividade dos profissionais de saúde ao plano de parto, respeitando a tomada de 

decisão da mulher; 

• Por último, os gestores de saúde precisam atender às necessidades dos profissionais, para 

poderem realizar o seu trabalho com satisfação e qualidade. A satisfação dos profissionais 

é crucial, pois a imagem que estes transmitem da instituição é importante para o cliente 

em saúde. Os profissionais devem estar comprometidos com as mudanças ocorridas no 

ambiente de trabalho, contribuindo assim, para a melhoria da qualidade. Continuar a 

apostar/incentivar a formação profissional dos profissionais e a divulgação da mesma 

para que a mulher e as suas famílias percebam que o serviço prestado pelos profissionais 

é bastante qualificado; divulgar estudos efetuados na maternidade no sentido de transmitir 

o trabalho científico produzido pelos profissionais e chamar mais a atenção das potenciais 

clientes. 

Limitações 

A capacidade de extrair inferências causais é limitada pela natureza transversal do estudo. A 

partir desses resultados e de outros estudos, pensamos que, embora os constructos estudados 

pareçam explicar uma parte da satisfação da puérpera, recomenda-se que investigações mais 

profundas e inovadoras sejam feitas para explorar novas variáveis, a fim de obter melhores 

previsões na satisfação e fidelização nas maternidades portuguesas. Por fim, é de referir que as 

conclusões de nossa investigação são limitadas pela representação geográfica do estudo.  

Sugestão para futuros estudos 

Uma recolha de dados de uma amostra maior em vários pontos do país e em diferentes tempos 

(estudo longitudinal) seria uma abordagem de pesquisa apropriada e eficaz no futuro. Uma 

análise comparativa de itens de medição de qualidade também pode ser estendida a nível 
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internacional. Posto isto, sentimos necessidade de pesquisar outros fatores que influenciam a 

perceção da qualidade, a satisfação das puérperas e a fidelização à maternidade. 

Qual é a prática atual na prestação de cuidados das maternidades em Portugal? Isso inclui, 

aspetos do cuidado dos serviços oferecidos e a organização associada. 

Quais são as principais áreas de preocupação para as puérperas que recebem cuidados 

obstétricos em Portugal? 

As experiências e as perceções de cuidado das puérperas mudam de acordo com a região? 
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Anexo 1 

Consentimento informado da puérpera 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO 

de acordo com a Declaração de Helsínquia e a Convenção de Oviedo 2 

Por favor, leia com atenção a seguinte informação. Se achar que algo está incorreto ou não está claro, 

não hesite em solicitar mais informações. Se concorda com a proposta que lhe foi feita, queira assinar 

este documento. 

Título do estudo: “Qualidade percebida e satisfação da puérpera: aplicação a uma maternidade no 

Norte de Portugal”. 

Enquadramento: Pretendemos realizar o questionário em anexo as puérperas no internamento de 

obstetrícia do um Centro Hospitalar do Norte de Portugal. O projeto de investigação em epígrafe, insere-

se no Mestrado de Gestão dos Serviços de Saúde na Universidade de Trás-os-Montes alto Douro 

(UTAD), sendo o coordenador científico do estudo: Carlos Peixeira Marques. 

Explicação do estudo: O presente questionário pretende recolher informação, sobre quais os fatores de 

qualidade percebida que afetam significativamente a satisfação da puérpera, uma vez que a sua 

identificação leva à possível melhoria da qualidade dos serviços em Obstetrícia. Agradece-se que 

responda a todas as questões colocadas com a maior sinceridade. Por favor, não deixe qualquer questão 

por responder, caso contrário o questionário não poderá ser utilizado.  

 Condições e financiamento: Esta investigação é financiada pelos próprios investigadores. A sua 

participação é de caráter voluntário e caso não queira participar, não haverá qualquer prejuízo, 

assistenciais ou outros. Este estudo de investigação, mereceu parecer favorável da Comissão de Ética 

do Centro Hospitalar. 

Confidencialidade e anonimato: Garantimos a confidencialidade e o anonimato dos participantes e o 

uso exclusivo dos dados recolhidos para o presente estudo. 

Para qualquer esclarecimento pode me contactar: 

Nome: Maria Elisabete Carvalho Pereira Espinheira 

Profissão: Enfermeira Especialista de Saúde Materna e Obstetrícia 

Local de trabalho: Bloco de partos do CHTMAD 

Contactos: telefone 936263976; email: elisabete.espinheira@gmail.com 

 Assinatura:______________________________________________________________   
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-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que me foram 

fornecidas pela pessoa que acima assina. Foi-me garantida a possibilidade de, em qualquer altura, 

recusar participar neste estudo sem qualquer tipo de consequências. Desta forma, aceito participar 

neste estudo e permito a utilização dos dados que de forma voluntária forneço, confiando em que apenas 

serão utilizados para esta investigação e nas garantias de confidencialidade e anonimato que me são 

dadas pela investigadora        

 

Nome: … … … … … … … …... … … … …... … … … … … … … … … … … … 

Assinatura: … … … … … … … …... … … … …... … … … … … … … … … … … … 

 Data: …… /……  /……….. 

 

 

ESTE DOCUMENTO É COMPOSTO DE 7 PÁGINAS E É FEITO EM DUPLICADO: 

UMA VIA PARA A INVESTIGADORA, OUTRA PARA A PESSOA QUE CONSENTE 

 

 http://epidemiologia.med.up.pt/pdfs/Helsinq.2013.pdf  2 http://dre.pt/pdf1sdip/2001/01/002A00/00140036.pdf 

 

 

http://epidemiologia.med.up.pt/pdfs/Helsinq.2013.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2001/01/002A00/00140036.pdf
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Anexo 2 

Instrumento de recolha de dados 
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Anexo 3 

Autorização para a realização do estudo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


