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Introdução: Muitos estudos têm se dedicado à investigação de fatores que influenciam a qualidade e a duração da amamentação; no 
entanto, a satisfação materna com a amamentação tem sido pouco explorada, apesar da alta probabilidade desse fator ser um 
importante determinante dessa prática. Objetivos: Verificar o nível de satisfação das mulheres com a amamentação no primeiro mês 
de vida de seus filhos e identificar fatores associados a essa prática. Métodos: Este é um estudo de coorte envolvendo duplas mães-
bebês selecionas em duas maternidades de Porto Alegre (HCPA e HMV). As mulheres foram visitadas em seus domicílios, onde foi 
aplicado questionário para a obtenção de dados sociodemográficos, pré-natal, assistência ao parto e satisfação com a 
amamentação. A satisfação com a amamentação foi medida pela pergunta: “Como você está se sentindo com relação à 
amamentação?”, com 5 opções de respostas: de muito satisfeita à muito insatisfeita. Para testar as associações foi utilizado o teste 
do qui-quadrado. Resultados Preliminares: Até o momento foram analisadas 117 duplas mães/bebês (32,5% da amostra total 
prevista), 65,8% da maternidade pública e 34,2% da privada. A idade das mulheres variou de 16 a 42 anos, com média de 29,2 anos. 
A escolaridade predominante foi o ensino médio completo (29,9%) e a classe socioeconômica a C (39,7%). A maioria dos partos foi 
cesariana (51,3%). A satisfação com a amamentação foi bastante elevada: 42,2% se declaram muito satisfeitas, 42,2% satisfeitas, 
10,3% nem satisfeitas, nem insatisfeitas e 5,2% insatisfeitas e 0% muito insatisfeitas. As mulheres com menos de 30 anos estavam 
muito satisfeitas com a amamentação em maior proporção (50,9%) que as com 30 anos ou mais (33,9%) (p=0,012). As multíparas 
estavam mais satisfeitas (muito satisfeitas + satisfeitas) (87,7%) que as primíparas (81%) (p=0,009), assim como as mulheres que 
tiveram os seus partos na rede pública quando comparadas às usuárias da rede privada (92,1% vs. 70%, respectivamente; p=0,011). 
As mulheres que desejavam amamentar por 12 meses ou mais se apresentavam muito satisfeitas em 49,1% e satisfeitas em 40,4%, 
e para as que desejavam amamentar por menos de 12 meses, essas frequências foram menores (27,3% e 31,8%, respectivamente; 
p=0,017), Conclusões: A satisfação com a amamentação foi bastante elevada e esteve associada com menor idade materna, maior 
paridade, parto na rede pública e intenção de amamentar por maior período. Unitermos: Aleitamento materno; Satisfação; Fatores 
associados 
 
 




