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RESUMO 

 

A vulnerabilidade social de mulheres e de crianças a algumas situações de risco é 

comprovadamente fator determinante de sua morbimortalidade, com destaque para as mortes 

maternas e neonatais. Aproximadamente 287 mil mulheres morrem no mundo inteiro, todos os 

anos, devido às complicações relacionadas a maternidade. No Brasil, a qualidade da atenção 

obstétrica continua a ser um ponto crítico da assistência à saúde da mulher. Apesar da melhoria 

dos indicadores, persistem questões preocupantes como a crescente medicalização, a utilização 

inadequada de tecnologias no parto e o aumento progressivo das taxas de cesarianas. Diante 

disso, o Ministério da Saúde com a finalidade de reverter esta situação, implantou iniciativas, 

objetivando enfrentar os desafios do âmbito da humanização e promoção da qualidade do 

atendimento à saúde, dando destaque ao incentivo à participação dos profissionais de 

enfermagem-obstétrica no acompanhamento ao pré-natal e parto de gestantes. A equipe de 

enfermagem possui um papel fundamental na humanização do parto, pois no processo do 

nascimento é ela que está mais próxima da mulher. O enfermeiro deve conhecer a situação da 

parturiente, para poder interpretar e obter uma compreensão do seu estado, para que, a partir 

disto, possa selecionar estratégias adequadas de assistência visando um maior benefício à estas 

mulheres. O presente estudo tem por objetivo conhecer sobre a atuação do profissional 

enfermeiro no parto humanizado. Trata-se de uma revisão de literatura, descritiva e 

exploratória, de caráter qualitativo, com a finalidade de realizar um levantamento acerca da 

percepção do profissional enfermeiro sobre a importância do parto humanizado. Com a 

realização desse estudo foi possível perceber que, apesar de haver uma conscientização sobre a 

importância de humanizar o parto, os profissionais apontam várias dificuldades encontradas na 

implementação da humanização da assistência. A participação do enfermeiro no processo de 

trabalho de parto, expulsão e nascimento, é de fundamental importância, pois proporciona 

satisfação à parturiente e seus familiares. Humanizar o parto é proporcionar a cada mãe, a cada 

pai ou a cada família envolvida conforto, ou seja, o enfermeiro não deve apenas aplicar boas 

técnicas e esquecer-se dos sentimentos das pessoas envolvidas nesse processo. Portanto, os 

resultados contribuíram positivamente para uma melhor compreensão da importância do parto 

humanizado, assim como se pode perceber como é imprescindível a atuação do enfermeiro em 

todas as etapas da gestação e do parto. 
 

Palavras-Chave: Saúde da Mulher. Parto Humanizado. Atuação da Enfermagem.  
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ABSTRACT 

 

The social vulnerability of women and children to some risk situations is proven determinant 

of morbidity and mortality, especially maternal and neonatal deaths. Approximately 287,000 

women die worldwide every year due to complications related to motherhood. In Brazil, the 

quality of obstetric care remains a critical issue of health care of women. Despite the 

improvement of the indicators remain worrisome issues such as the increasing medicalization, 

inadequate use of technology in the delivery and the gradual increase in cesarean rates. Thus, 

the Ministry of Health in order to reverse this situation, implemented initiatives, aiming to meet 

the challenges of the context of humanization and promotion of quality of health care, with a 

focus on encouraging the participation of nursing-midwifery professionals in monitoring the 

prenatal and birthing mothers. The nursing staff has a key role in the humanization of childbirth, 

because the birth process is that it is closer to the woman. The nurse must know the situation of 

the mother, in order to interpret and gain an understanding of their status so that, from this, can 

select appropriate assistance strategies designed to further benefit to these women. This study 

is objective know about the role of the professional nurse in humanized birth. This is a 

bibliographical, descriptive and exploratory review of qualitative character, in order to carry 

out a survey on the perception of nursing professionals about the importance of humanizing 

delivery. With the completion of this study it was revealed that, although there is an awareness 

of the importance of humanizing delivery, professionals point out various difficulties 

encountered in the implementation of healthcare humanization. The participation of nurses in 

the labor process, expulsion and birth, is of fundamental importance as it provides satisfaction 

to the laboring woman and her family. Humanizing childbirth is to provide every mother, every 

parent or every family involved comfort, ie, the nurse should not only apply good techniques 

and forget the feelings of the people involved in this process. Therefore, the results contributed 

positively to a better understanding of the importance of humanized childbirth, and can be seen 

as the work of nurses at all stages of pregnancy and childbirth is essential. 

 

Key - Words: Women's Health. Humanized birth. Performance of Nursing.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, o nascimento é considerado um evento natural, considerado até o 

século XVI um movimento exclusivamente feminino, o mesmo era realizado com o auxílio de 

parteiras (FOSSA et al., 2015). 

O parto era realizado culturalmente por parteiras, mulheres sem instrução acadêmica, 

experiência puramente prática e conhecimentos passados de geração em geração, pela própria 

escassez de profissionais e o precário acesso ao sistema de saúde, dedicavam-se a realizar partos 

da própria família ou da comunidade em que residiam. 

A vulnerabilidade social de mulheres e de crianças a algumas situações de risco é 

comprovadamente fator determinante de sua morbimortalidade. Aproximadamente 287 mil 

mulheres morrem no mundo inteiro, todos os anos, devido a complicações relacionadas à 

maternidade (BRASIL, 2014). 

Atualmente o Brasil apresenta a maior taxa mundial de cesáreas (alguns hospitais com 

taxas acima de 80%), passando a ser o método “normal” de parir e nascer, fazendo assim uma 

inversão da naturalidade da vida (BRASIL, 2014). 

A qualidade da atenção obstétrica no Brasil continua a ser um ponto crítico da 

assistência à saúde da mulher. Apesar da melhoria dos indicadores, persistem questões 

preocupantes como a crescente medicalização, a utilização inadequada de tecnologias no parto 

e o aumento progressivo das taxas de cesáreas. Diante disso, o Ministério de Saúde com a 

finalidade de reverter esta situação, implantou iniciativas, objetivando enfrentar os desafios do 

âmbito da humanização e promoção da qualidade do atendimento à saúde, dando destaque ao 

incentivo à participação dos profissionais de enfermagem-obstétrica no acompanhamento ao 

pré-natal e parto de gestantes (SILVA, 2014). 

A mortalidade materna e neonatal possuía altos índices, sendo as parteiras 

responsabilizadas por tal acontecimento, por não deter os padrões da medicina em seus 

procedimentos, então iniciou-se a hospitalização da mulher no parto, favorecendo o 

intervencionismo, culminando nas realizações de cesarianas e medicalização no parto, sendo 

cada vez mais necessário a  humanização, que tem por objetivo o resgate da forma natural de 

parir. 

A equipe de enfermagem possui um papel fundamental na humanização do parto, pois 

no processo do nascimento é ela que está mais próxima da mulher, o enfermeiro deve conhecer 

a situação da parturiente, para poder interpretar e obter uma compreensão do seu estado. A 

finalidade dessa compreensão é selecionar estratégias mais adequadas para resolver o 
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acompanhamento da mesma. A participação do enfermeiro no processo de trabalho de parto, 

expulsão e nascimento, proporciona fundamentalmente satisfação à parturiente e ao profissional 

(LIMA, 2010). 

A enfermagem tem grande participação nas principais discussões que envolvem a 

saúde mulher, juntamente com movimentos sociais que defendem o Programa de Humanização 

no Pré-natal e nascimento (PHPN). Baseado nisso, o Ministério da Saúde (MS) vem criando 

portarias e favorecendo a atuação do enfermeiro na atenção integral a saúde da mulher, 

enfatizando o período gravídico puerperal, por compreender que tais medidas são fundamentais 

para diminuir intervenções desnecessárias e riscos e por consequência estimular a humanização 

da assistência em maternidades e casa de parto (MOURA et al., 2007). 

É importante o enfermeiro sensibilizar a parturiente quanto ao poder do corpo feminino 

e que ela é capaz de parir, a mulher deve ser encorajada e incentivada a cada progresso que 

fizer, tanto pelo acompanhante como pelo profissional. 

Humanizar o parto é proporcionar a cada mãe, a cada pai ou a cada família envolvida 

conforto, ou seja, o enfermeiro não deve apenas aplicar boas técnicas e esquecer-se dos 

sentimentos das pessoas envolvidas nesse processo (VEZO; CORONEL; ROSÁRIO, 2013). 

O enfoque central da assistência materna humanizada de qualidade é propiciar 

experiência positiva para a mulher e sua família, manter a sua saúde física e emocional, prevenir 

complicações e responder às emergências. Uma boa comunicação entre a equipe, e a mulher e 

sua família é fundamental para se alcançar tal objetivo. Ambos, mulher e familiares, devem 

receber apoio constante da equipe assistencial, suas angústias e questionamentos devem ser 

esclarecidos com linguagem clara e acessível e com tom de voz que traduza calma e serenidade 

(BRASIL, 2014). 

O interesse por esse tema iniciou-se com a experiência acadêmica nas práticas 

assistidas que foi possível observar à situação do atendimento as parturientes nas maternidades, 

onde surgiu o interesse em conhecer a partir de enfermeiros a atuação dos mesmos que no parto 

da humanizado. 

Trata-se de um estudo do tipo revisão integrativa, descritivo e exploratório, de caráter 

qualitativo coma finalidade de realizar um levantamento sobre a percepção do profissional 

enfermeiro sobre a importância da autonomia da mulher no parto humanizado, produzindo a 

seguinte indagação: Quais são as estratégias do enfermeiro para a promoção da autonomia da 

mulher no parto humanizado? 

Desta forma o presente estudo tem por objetivo geral discutir a literatura encontrada 

sobre as estratégias do enfermeiro para promoção da autonomia da mulher no parto 
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humanizado. E como objetivos específicos: Identificar as condutas mais utilizadas pelo 

enfermeiro afim de promover a autonomia da mulher no parto; Refletir sobre as atribuições do 

profissional enfermeiro no parto humanizado; Analisar na literatura especifica fatores que tem 

dificultado a implementação da assistência ao parto humanizado. 

Desta forma, este estudo se justifica por se propor a identificar como as estratégias do 

enfermeiro podem promover o empoderamento da mulher durante o parto normal e contribuir 

para a reflexão da assistência de enfermagem durante o parto. 

Destaca-se também a proposta de fomento de conhecimentos para a enfermagem em 

saúde da mulher e a contribuição para NUPEESC (Núcleo de Pesquisa e Extensão em Educação 

e Saúde Comunitária) na linha de pesquisa Atenção à saúde dos seres humanos, no ciclo vital, 

nas dimensões do cuidar /cuidado na saúde. 
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Fonte; httpvilamamifera.commulheresempoderadastagparto-normal 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 O PARTO 

 

O nascimento é historicamente um evento natural. Como é indiscutivelmente um 

fenômeno mobilizador, mesmo as primeiras civilizações agregaram, a este acontecimento, 

inúmeros significados culturais que através de gerações sofreram transformações, e ainda 

comemoram o nascimento como um dos fatos marcantes da vida (BRASIL, 2001). 

Mundialmente, a instituição do parto está associada ao fim da Segunda Guerra 

Mundial, quando os governantes da época observaram a necessidade de minimizar as taxas de 

mortalidade materna e infantil (MATOS et al., 2013). 

Anteriormente somente as parteiras realizavam o parto, essa era uma prática exclusiva 

feminina. Todo o processo de parto e nascimento acontecia nas residências das mulheres, onde 

a presença masculina era considera incômoda, as parteiras se dispunham a realizar o parto que 

muitas vezes levavam horas e acompanhavam a mulher e o recém-nascido até dias após o 

nascimento. 

Quando havia complicações no parto, as parteiras recorriam na maioria das vezes as 

culturas, ao homem – inicialmente shamans, padres ou rabinos e mais recentemente os 

barbeiros-cirurgiões e finalmente médicos (PETER, 2005). 

 

Em torno de 1880, os médicos apresentavam melhor aceitação na sociedade e 

as mulheres de todas as classes sociais começaram a procurar a maternidade 

para os casos mais complicados e, gradualmente, passaram a considerá-la mais 

segura que o domicílio. O hospital vendia uma imagem de ter conseguido 

associar o melhor de dois mundos: era um hotel que estaria habilitado a prover 

serviços de atenção, tanto direcionados à mulher quanto ao bebê, com 

segurança e com a internação durante um período suficiente para a 
recuperação da mulher. O estudo da evolução do modelo de atenção ao parto, 

em particular, de sua institucionalização, passa pelo entendimento do próprio 
processo de urbanização ocorrido na época. A transição durou apenas duas 

gerações, passando de um evento familiar e fisiológico para um procedimento 

médico (BRASIL, 2014, p.185). 

 

O parto transformou-se num evento exclusivamente hospitalar, formado por 

medicalização e rotinas cirúrgicas, distanciando cada vez mais o partejar, e destituindo o 

domínio da mãe durante esse processo (MATOS et al., 2013). 

Foi a partir do século XVII, que a obstetrícia passou a sofrer diversas modificações, 

como a introdução da anestesia em sala de parto. Em seguida o parto passou a ser visto como 
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um ato cirúrgico, onde a parturiente passou a ser chamada de paciente, não podendo mais adotar 

a posição que desejava e posicionar-se na 15 posição que o médico lhe impunha. Iniciou-se 

então a era do parto médico (LIMA, 2010). 

Nas últimas três décadas percebe-se a ascensão de um movimento que propõe 

modificar o modelo de atendimento hospitalar/medicalizado. A prioridade desse movimento 

são as propostas da Organização Mundial de Saúde (OMS), que foram difundidas a partir de 

1985. Esse movimento foi denominado de Movimento pela Humanização do Parto e 

Nascimento (SILVEIRA; CAMARGO; CREPALDI, 2010). 

O modelo atual de assistência obstétrica no Brasil é caracterizado pelo excesso de 

intervenção do parto, o que vem elevando consideravelmente o número de cesáreas 

desnecessárias e a morbimortalidade materna e perinatal. 

 

A maior parte das mulheres brasileiras prefere e deseja o parto normal à 

cesariana, mas acaba se submetendo à cirurgia por indicação do médico, de 

acordo com vários autores. Existe no Brasil a cultura de que as mulheres 

preferem a cesariana como opção de parto, no entanto, o parto normal ainda é 

prioridade na escolha da maioria delas, tanto entre as que utilizam o serviço 

de saúde público, quanto o privado (MELCHIORI, et al., 2009, p.14). 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o objetivo principal da assistência 

ao parto é manter sadios o recém-nascido e a mulher, visando a garantia de segurança a ambos, 

com o menor número possível de intervenções cirúrgicas. Desta forma, é recomendado pela 

OMS que o profissional de saúde deve interferir no nascimento da criança somente quando for 

indispensável (PATAH, MALIK, 2011). 

Diante das mudanças nos padrões do cuidado no trabalho de parto e parto, quem tem 

papel decisivo é a enfermagem, pois são eles que se encontram mais próximos da mulher a todo 

momento desde o acolhimento e quando possível até mesmo desde o pré-natal. 

 É imprescindível que a equipe de enfermagem torne-se capacitadas e amparadas por 

educação permanente, que se cultive uma maneira de cuidar singular, caracterizando-se como 

autônoma e tome consciência de seu papel como causador de mudanças (FRELLO; 

CARRARO, 2010). 

A partir desse breve histórico, percebe-se que o modo de parir ao longo dos anos foi 

se modificando, onde a medicalização do parto ganhou seu lugar, deixando esquecida a forma 

natural de parir, o que gera uma grande necessidade de humanizar do parto.  
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 2.1.1 TIPOS DE PARTO 

 

Atualmente ouvem-se falar em vários “tipos de parto”: parto normal, cesárea, parto 

fórceps, parto de cócoras, parto Leboyer, parto na água, parto domiciliar, parto natural, parto 

humanizado (MORAES, 2008). 

Um parto deve ser sempre o mais seguro possível, tanto para mãe como para o bebê. 

A mulher e o médico devem discutir e chegar a um acordo do que seria mais seguro para o caso 

da mesma, levando em consideração suas crenças e valores (RAVERATTI, 2014).  

 

2.1.1.1 Parto Normal 

 

Dá-se por via vaginal, obedecendo à ação biológica do corpo da mãe. A recuperação 

da mãe é rápida. Pesquisas tem demonstrado que bebes nascidos de parto normal são mais 

tranquilos, e se alimentam com maior facilidade (RAVERATTI, 2014). 

O MS afirma que atualmente o parto normal é o mais seguro e aconselhado (BRASIL, 

2002). O parto normal possui inúmeras vantagens, tanto para a mãe quanto para o bebê. Dentre 

elas podemos destacar a maior disponibilidade da mãe para os primeiros contatos com o bebê, 

pois não há incômodos do corte da cesariana, o que possibilita a movimentação mais fácil e a 

retomada de atividades cotidianas da mãe (DIAS et al., 2009). 

 

Figura 2: Parto Normal 

 

Fonte: Paula Louredo Moraes 
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2.1.1.2 Parto Cesáreo  

 

É um procedimento cirúrgico onde é feito um corte no abdômen para a retirada do 

bebê (SILVANI, 2010). A cesariana é um procedimento que é realizado com indicação medica 

quando a saúde da gestante e/ou o bebê correm riscos (MPPE, 2015). 

As indicações medicas para cesárea, quando o bebê não passa por cona da estrutura 

óssea da mulher ou quando está sentado. Além de sofrimento fetal, gestação gemelar, infecção 

pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). O procedimento não deve ser usado 

indiscriminadamente, por aumentar o risco de hemorragias, infecções e complicações no pós 

operatório (DIAS et al, 2009). 

 

Figura 3: Parto Cesáreo 

 

Fonte: Pat Zaldana 

 

2.1.1.3 Parto Fórceps 

 

É uma variação do parto normal que se dá através da introdução de uma pinça na 

vagina da mulher adaptando-a a cabeça do bebê a fim de ajudar a expulsão. Esse tipo de parto 

é cada vez menos utilizado por ser muito traumático para a mãe e para bebê (RAVERATTI, 

2014). As indicações maternas do parto a fórceps são para minimizar os ricos, de maneira que 

poupem de um maior esforço. Atualmente, as indicações para este tipo de parto continuam as 

mesmas, como nos casos de cardiopatia, pneumopatias (nas situações em que tem a reserva 

pulmonar diminuída e dificuldade em executar esforço), e aneurismas ou tumores cerebrais 

(onde o esforço pode ocasionar acidente vascular hemorrágico). Portanto, ainda existem as 

indicações fetais, que são para a redução dos riscos, que inclui sofrimento fetal e cessação do 

avanço durante o período expulsivo. Nessas situações quando há insistência poderá acarretar 

em óbito fetal ou sequelas irreversíveis (CUNHA, 2011). 
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Figura 4: Parto a Fórceps 

 

Fonte: Adam 

 

2.1.1.4 Parto de Cócoras 

 

Ganhou grande espaço, por ser considerado confortável para a mulher e saudável para 

o bebê, pois a posição permite que haja maior circulação, o que não acontece na posição deitada 

de costa, onde há compressão de vasos importantes (DUARTE, 2000). 

 

Figura 5: Parto de Cócoras 

 

Fonte: Tua Saúde 

 

O parto de cócoras dispõe de inúmeras vantagens, em relação ao momento de expulsão 

do bebê, assim como: a área pélvica é aumenta até 40%, o que facilita a passagem do bebê; a 

mãe tem maior eficácia no momento de fazer esforço; diminui consideravelmente ao dor e 

duração do parto, pois as contrações uterinas são mais eficazes; é comprovada uma grande 

redução nos casos de intervenções desnecessárias (MORAES, 2008). 



22 
 

É um dos partos mais antigos e muito praticado por índias, que ao ter o costume de 

ficar nessa posição ao lavar roupa no rio fortaleciam essa musculatura, o que não é a realidade 

da mulher ocidental, que possui dificuldade, dor e  não tem resistência para tal posição. 

 

2.1.1.5 Parto Leboyer 

 

É mais uma variação do parto normal, que surgiu na França (RAVERATTI, 2014). 

Este parto é realizado com pouca luz, silencio, sem violência, banho do bebê perto da mãe, 

amamentação precoce (DUARTE, 2000). 

O parto Leboyer foi pioneiro em destacar a importância do fortalecimento do vínculo 

entre mãe/bebe. Neste tipo de parto o foco central é o bebê, não a mulher, onde a mesma é posta 

deitada de costa, pernas elevadas em estribos e era feito rotineiramente o uso de episiotomia 

(MORAES, 2008). 

 

Figura 6: Parto Leboyer 

 

Fonte: Moraes (2008) 

 

2.1.1.6 Parto na água 

 

Trata-se de uma técnica que surgiu na Rússia, também é aplicado ao parto normal que 

se dá numa banheira com água morna. A mulher fica na água durante o período de expulsão 

fazendo com que o bebê chegue ao mundo no meio aquático, assim como estava no útero 

(RAVERATTI, 2014). 

É comprovado cientificamente que a utilização de água morna no trabalho de parto é 

um grande auxilio para minimizar a dor e tensão, o que ajuda consideravelmente na dilatação 

uterina. Além de ser mais confortável para o nascimento do bebê, e por conta da água quente o 

períneo torna-se mais flexível (MORAES, 2008). 
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Figura 7: Parto na Água 

 

Fonte: Dr. Alexandre Faisal 

 

2.1.1.7 Parto domiciliar 

 

O parto domiciliar é uma prática cultural de comunidades, é realizada por parteiras, as 

dificuldades de acesso aos hospitais, seja pela distância ou pela falta de recursos da população 

fazem optar por esse tipo de parto (BRASIL, 2014). Quando se fala de parto domiciliar, 

relacionamos a cultura onde esse tipo de parto era realizado apenas em comunidades carentes 

que não tinham acesso a hospitais onde era realizado por parteiras. O PD vem ganhando seu 

espaço nos grandes centros urbanos, que está relacionada à escolha da mulher (BRASIL, 2014). 

A opção de parir em casa nos centros urbanos aponta uma grade mudança de valores e 

comportamentos no que se refere à maneira de dar à luz (BRASIL, 2014).  

 

Figura 8: Parto Domiciliar 

 

Fonte: Talitha Cicon 
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2.1.1.8 Parto humanizado 

 

A assistência humanizada ao parto consiste especialmente, que sejam respeitados os 

aspectos fisiológico da mulher, que não haja intervenções desnecessárias, que os fatores sociais 

e culturais do parto e nascimento sejam reconhecidos, e que seja ofertado suporte emocional a 

mulher e sua família, facilitando os laços familiares e o vínculo mãe/bebê (BRASIL, 2014). 

Deve haver a garantia de um atendimento humanizado tanto para mãe, quanto para os 

familiares. Proporcionando a presença do acompanhante de escolha da mulher, ofertar apoio 

físico e emocional, transmitindo segurança e tranquilidade no momento do parto. Além de ser 

informada de todos os procedimentos que forem realizados, de modo que todos os seus direitos 

com cidadã sejam respeitados (BRASIL, 2014). 

A mulher tem direito a sua autonomia no parto, ela é quem vai escolher a melhor forma 

de parir seja de cócoras ou na água, definindo quanto tempo ela vai ficar como o bebê após o 

nascimento, quem vai acompanhá-la, ela vai decidir se vai se alimentar ou ingerir líquidos, 

todas as decisões devem ser tomadas pela parturiente, pois ela como dona de seu corpo deve 

ser a protagonista de seu próprio parto (MORAES, 2008). Levando em consideração a história 

do pré-natal e do desenvolvimento fetal, e interferir apenas quando necessário (BRASIL, 2014). 

 

 

 

Figura 9: Parto Humanizado 

´ 

Fonte: Fisioteraloucos 

Lopes et al (2005) afirma que “o parto, por sua natureza, não é um evento neutro - ele 

tem força para mobilizar grandes níveis de ansiedade, medo, excitação e expectativa e, por sua 

intensidade, pode ajudar na reformulação da identidade da mulher. ” 

A experiência que a mulher terá neste momento é de extrema importância, e depende 

de uma série de condições, desde as já inclusas à gestação, até aquelas diretamente relacionadas 
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ao sistema de saúde como acessibilidade, qualidade do atendimento, sensibilidade da equipe de 

enfermagem e médica para o acolhimento dessa parturiente. 

Ressalta-se ainda que a melhor forma de parir não é a de cócoras, deitada de costa ou 

sentada, mas sim a posição em que a mulher escolhe e se sente mais segura, podendo seu 

trabalho de parto (SILVA, 2007). 

Contudo, o “bom parto”, independente da escolha que seja feita (vaginal, Cesário, 

domiciliar), deve ser escolhido àquele que garanta o bem-estar da mãe e do RN. Levando em 

consideração a preferência da gestante, de forma que a mesma tenha condições de escolher 

aquele que melhor lhe convém (PATAH; MALIK, 2011).  
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2.2 PROGRAMA DE HUMANIZAÇÃO DO PARTO 

 

O programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento (PHPN) que foi criado em 01 

de Junho de 2000, com a finalidade de aprimorar o Programa de Assistência à Saúde da Mulher 

(PAISM), que era limitado apenas à qualidade da assistência prestada e um baixo impacto na 

mortalidade materna. O PHPN surgiu para fortalecer os direitos da mulher, estabelecendo a 

humanização como forma de melhorar a qualidade da atenção. O Pacto pela Vida (2006) definiu 

as principais estratégias para redução da mortalidade materna, e visa garantir o direito das 

gestantes ao acesso com dignidade e qualidade na atenção à gestante, parto e puerpério 

(ALMEIDA; TANAKA, 2009). 

O PHPN ressalta que a principal maneira de humanizar é receber bem a gestante, esse 

acolhimento começa no pré-natal até o parto e puerpério, baseado na humanização da 

assistência obstétrica e neonatal como prioridade para o acompanhamento do parto e puerpério 

adequado (BRASIL, 2002). 

 

O Ministério da Saúde, ao compreender que a não percepção da 

mulher como sujeito e o desconhecimento e desrespeito aos direitos 

reprodutivos constituem o pano de fundo da má assistência, instituiu, em 

junho de 2000, o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento 

(PHPN) no qual o respeito a esses direitos e a perspectiva da humanização 

aparecem como elementos estruturadores (BRASIL, p. 72, 2002). 

 

Segundo (BRASIL, 2001), o PHPN está estruturado a partir dos seguintes princípios:  

✓ Toda gestante tem direito ao acesso a atendimento digno 

e de qualidade no decorrer da gestação, parto e puerpério;  

✓ Toda gestante tem o direito de saber e ter assegurado o 

acesso à maternidade em que será atendida no momento do parto;  

✓ Toda gestante tem direito à assistência ao parto e ao 

puerpério e que esta seja realizada de forma humanizada e segura, de acordo 

com os princípios gerais e condições estabelecidas na prática médica; 

✓ Todo recém-nascido tem direito à assistência neonatal d 

forma humanizada e segura.  

O PHPN tem como propósito incentivar para que o atendimento obstétrico holístico e 

que garanta os direitos de escolha da mulher, com a finalidade de mudanças na assistência. 

Ademais, o programa enfatiza a questão da mulher e favoreceu a discussão que envolve 
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mudanças nas condutas implementadas no ciclo gravídico-puerperal (MALHEIROS et al., 

2012). 

 

2.2.1 Programa Rede Cegonha 

 

Em março de 2011 foi lançada a Rede Cegonha, instituída pela portaria MS/GM n° 

1.259/2011. Essa foi uma estratégia que o MS/Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) criou para 

enfrentar a mortalidade materna, a violência obstétrica e a precariedade da rede de atenção ao 

parto e nascimento, desenvolvendo ações para que haja maior qualidade e aumento do acesso 

ao planejamento familiar, pré-natal, parto e puerpério (GIOVANNI, 2013).  

A finalidade dessa estratégia é a estruturação e organização da atenção à saúde 

materno-infantil no Brasil, será implantada em todo o pais, gradativamente, o início da 

implantação respeita o índice epidemiológico, taxa de mortalidade infantil e razão da 

mortalidade materna e a densidade populacional (BRASIL, Portal Brasil, 2012).  

A Rede Cegonha tem como diretrizes:  

 

I. garantia do acolhimento com avaliação e classificação de risco e 

vulnerabilidade, ampliação do acesso e melhoria da qualidade do pré-natal; 

II. garantia de vinculação da gestante à unidade de referência e ao 

transporte seguro; 

III. garantia das boas práticas e segurança na atenção ao parto e 

nascimento; 

IV. garantia da atenção à saúde das crianças de zero a vinte e quatro 

meses com qualidade e resolutividade; e 

V. garantia de acesso às ações do planejamento reprodutivo. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011, Portaria nº 1.459, art. 4°, 2011). 

 

A Rede Cegonha acredita no acolhimento humanizado, das maternidades, de uma 

estrutura que favoreça o parto normal. Tornando esse o maior desafio, mudar a visão para poder 

mudar a realidade do Brasil. As práticas deveriam reforçar a fisiologia da mulher, pois a mesma 

é vista como incapaz. Gravidez não é um processo que necessite de intervenção, na maioria das 

vezes nem é necessária assistência médica, apenas cuidados (BRASIL, 2014). 
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2.3 HUMANIZAÇÃO DO PARTO 

 

O termo humanizar ultrapassar as limitações do fazer e saúde, pois almejam mudanças 

nos valores implícitos, na gestão e na estrutura social, física e funcional, postos junto ao sistema 

de saúde. Portanto, é imprescindível que a sua compreensão esteja de acordo com as questões 

sociais, políticas, econômicas e culturais (CASSIANO et al., 2015). 

Humanizar significa atenção dos direitos fundamentais das parturientes e recém-

nascidos e acesso aos cuidados apropriados de assistência, o direito a escolha da forma de parir, 

com quem, onde, do apoio emocional, social, da preservação de seu corpo, da experiência 

pessoal, familiar e sexual, com respeito, assistência em saúde, proteção contra abuso e 

negligencia que estão sendo classificada como violências obstétricas. 

A Constituição Federal de 1988 garante como direito o parto humanizado, é uma 

estratégia para minimização da morbimortalidade materna e neonatal, recomenda o respeito à 

fisiologia do parto, à mulher, ao recém-nascido e aos familiares, assim como, o fim das práticas 

intervencionistas desnecessárias na assistência obstétrica (OLIVEIRA; NOÉLI, 2015). 

O movimento de humanização do parto do Brasil teve início na década de 1970, porém, 

foi por volta de 1980 que vários grupos que prestaram assistência humanizada à gravidez e 

parto propuseram mudanças em suas práticas. Em 1993, foi fundada a Rede pela Humanização 

do Parto (REHUMA), tendo como integrantes profissionais da saúde, médicos e enfermeiros 

oriundos das áreas da obstetrícia, saúde pública e de Organizações Não Governamentais 

(ONG’s), além de usuárias, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas alternativos e profissionais 

liberais (DINIZ, 2005). 

A humanização do parto pressupõe que o profissional atue respeitando a fisiologia da 

mulher, não realizem intervenções desnecessárias, compreenda os fatores sociais e culturais do 

parto e nascimento, promovendo assim a saúde e ofereça apoio emocional à mulher e sua 

família, fortalecendo os laços afetivos familiares e o vínculo entre mãe e bebê (DINIZ, 2005). 

O objetivo principal do Programa de Humanização é assegurar a melhoria do acesso, 

da cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e puerpério 

às gestantes e ao recém-nascido, na perspectiva dos direitos da cidadania (BRASIL, 2002). 

Acerca do tema humanização do parto cada profissional se apropriou de uma visão 

diferente. Para os anestesiologista o parto humanizado é sinônimo de parto sem dor, alguns 

profissionais acreditam que seja o parto vertical, outros acreditam a ideia da presença de 

acompanhante e para outros é um parto com mais suporte físico e emocional. Contudo, 
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nenhuma dessas intervenções será humanizada se não levar em consideração a opinião da 

mulher, uma vez eu ela, o recém-nascido e a família são os protagonistas reais (BRASIL, 2014) 

O Parto Humanizado é muito mais do que um parto feito por seres humanos. 

Humanizar o parto é dar às mulheres o que lhes é de direito: um atendimento focado em suas 

necessidades, e não em crenças e mitos (DUARTE, 2012). 

Para que seja feita a humanização do parto, é necessário que o preparo da paciente seja 

adequado, e deve ser iniciado desde o pré-natal, é necessário esforço para sensibilizar e motivar 

os profissionais de saúde com informações de como deve ser realizado o trabalho humanizado 

com as gestantes, abrangendo desde as mais simples, de como o nascimento ocorrerá , o preparo 

psíquico e físico da mulher (SILVA et al., 2015). 

A equipe de saúde que assiste o parto humanizado tem a função de oferecer suporte 

afetivo, psicológico, físico-técnico e tecnológico, intervindo apenas quando realmente for 

necessário. Priorizando o protagonismo da mulher no parto, o respeito ao tempo e a saúde do 

bebê e a participação do pai ou outros acompanhantes (BRASIL, 2014). 

   O enfermeiro deve ter a sensibilidade para abordar a paciente e o acompanhante, 

questionar sobre o que já é conhecido por eles através da criação do vínculo profissional-

paciente e assim adotar a educação em saúde como método, procurando realizar uma troca de 

saberes. 

Figura 10: Retrato da assistência ao parto praticada no Brasil 
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Segundo pesquisa Nascer no Brasil, as mulheres não têm seus direitos respeitados no 

momento do parto, uma grande maioria desconhece tais direitos, o que dificulta a identificação 

de violação dos direitos das mulheres. Essa pesquisa retrata a real situação brasileira em relação 

à pratica da assistência ao parto, onde é possível observar a necessidade de mudança dessa 

realidade (MPPE, 2015). 

 

É direito da pessoa, na rede de serviços de saúde, ter atendimento humanizado, 

acolhedor, livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em virtude 

de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, 

condições econômicas ou sociais, estado de saúde, de anomalia, patologia ou 

deficiência (Portaria nº 1.820/09 do Ministério da Saúde). 

 

A humanização do parto é ter a escuta ativa, possibilitar à mulher sua autonomia, 

prestar um atendimento de qualidade de acordo com suas necessidades, acolher o dar o direito 

ao acompanhante de escolha da mulher e não no que é melhor para a equipe. 

A OMS destaca os direitos da mulher para um parto humanizado, baseados nesses 

direitos temos: direito ao acompanhante no trabalho de parto e parto, acompanhante de sua 

escolha; conhecer o profissional que lhe presta assistência; ser chamada pelo nome; serem 

informadas dos procedimentos a serem realizados com ela e com seu filho; receber alimentos e 

líquidos no trabalho de parto; ser chamada pelo nome; receber massagens e técnicas relaxantes 

assim como caminhar e fazer movimentos durante o trabalho de parto; adotar a posição mais 

adequada e de sua escolha na hora do parto; receber o bebê logo após o nascimento para que 

seja amamentado (SANTOS; OKAZAKI, 2012). 

O processo de humanização do parto ainda é crescente e deve ser prioridade em todas 

as instituições que ofereçam assistência à mãe e filho (SANTOS; MELO; CRUZ, 2015). 

 

2.3.1 Desmedicalização do parto  

 

Ao longo dos anos, as características do parto foram se modificando, passando a ser 

atendidas por várias pessoas, foi quando surgiram os cirurgiões e por consequência as parteiras 

foram perdendo espaço. A partir da inserção do cirurgião foi adotar a posição de decúbito dorsal 

no parto, com a justificativa de que seria a mais adequada e facilitaria o trabalho do médico, 

assim como a introdução de instrumentos, onde se inicia a medicalização do parto (SILVA, 

2007). 

A medicalização do parto ganhou destaque por mudar a visão do parto para patológico, 

onde há um uso inadequado de técnicas invasivas, medicalizadas com o uso exacerbante de 
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tecnologias, instrumentos e a utilização de cesarianas rotineiras sem nenhum tipo de 

recomendações para tal. 

A institucionalização acarretou no processo de medicalização do parto à mulher na 

sociedade, essa pratica rotineira transformou em saber, poder e fazer médicos, onde é visto uma 

superação somente quando há uma participação de profissionais obstétricos, que mesmo 

conscientes da disponibilidade de tecnologias, ainda dão prioridade a práticas humanizadas no 

processo de parir (SILVA, 2007). 

 

O processo de desmedicalização não implica a exclusão do profissional 

médico do campo obstétrico, porém numa mudança de atitude na maneira de 

se relacionar com as mulheres, por todos os profissionais, A maneira como o 

parto é visto nos dias de hoje por uma parcela significativa dos profissionais 

de saúde e até mesmo pela sociedade reforça as relações assimétricas entre 

médicos, que ainda ocupam melhores posições no campo e outros 

profissionais. Aos primeiros cabem as decisões e aos demais o cumprimento 

das mesmas. Tal situação encontra na estrutura social hospitalar o campo ideal 

para o exercício do poder simbólico que perpetua o modelo biomédico e suas 

relações desiguais (PROGIANTI, 2004, p. 196). 

 

A realização de procedimento é utilizada rotineiramente, mas de acordo com 

orientações da OMS e do Ministério da Saúde, esses procedimentos devem ser evitados: 

tricotomia; episiotomia (episio ou pique); enema; a proibição de alimentos e líquidos no 

trabalho de parto; manobra de Kristeller; ocitocina no trabalho de parto; posição deitada de 

barriga para cima durante o parto; revisão frequente, exploração do útero ou lavagem rotineira 

do útero após o parto (MPPE, 2015). 

Esses procedimentos interrompem o parto como processo fisiológico e retirando 

mulher o direito de escolha, promovendo o medo, insegurança, desconforto e isolamento. 

O Ministério da Saúde a partir das novas diretrizes de parto normal dispõe de práticas 

e métodos não farmacológicos que auxiliam no trabalho de parto para o alivio da dor, dentre 

eles: massagens, técnicas de relaxamento; acupuntura, hipnose, assim como aromaterapia, 

musicoterapia e áudio analgesia atuam como suporte à mulher durante o trabalho de parto, essas 

técnicas vêm demonstrando benefícios significativos no alivio da dor (CONITEC, 2016). 

A Lei do exercício profissional da enfermagem 7.498/86, que desde 1986, apesar de 

não ser respeitada respalda a autonomia do enfermeiro (a) na consulta de enfermagem à 

gestante, acompanhar a parturiente e puérpera, durante todo o trabalho de parto e execução do 

parto sem risco. E tem competência para assistir a mulher em casas de parto, maternidades e/ou 

outras instituições (SILVA et al., 2015).  
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2.4 ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO PARTO HUMANIZADO 

 

Humanizar a assistência de enfermagem materno-infantil é de vital importância porque 

garante à mulher o seu acesso ao pré-natal, assegurando-lhe uma assistência digna, uma 

gravidez segura e saudável, com as informações necessárias para que possa escolher com 

tranquilidade o local, o tipo de parto, o profissional que irá assisti-lo, o acompanhante, a posição 

de parir, entre outras, respeitando sempre a participação de sua família em todo esse processo 

(MARQUE; DIAS; AZEVEDO, 2006). 

O papel do enfermeiro é definido e amparado nos seguintes textos legais: Lei do 

Exercício Profissional nº 7.498 (25/06/1986) Art. 11º Parágrafo Único: regulamenta o exercício 

da enfermagem; Decreto nº 94.406 (08/06/1987) define as atribuições do enfermeiro obstetra; 

Portaria Ministerial nº 2.815 (29/05/1998) compreende na tabela valores para o parto normal 

realizado por enfermeiros; Portaria Ministerial nº 163 (22/07/1998) regulamenta a realização 

do Parto Normal sem Distocia; Portaria nº 985/GM (05/08/1999) institui o Centro de Parto 

Normal (CPN) e determina os recursos humanos necessários ao funcionamento do CPN; 

Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) nº 223 (03/12/1999) dispõe sobre a 

atuação de enfermeiros na assistência à mulher no ciclo gravídico-puerperal e nas Portarias nº 

569, 570, 571 (01/06/2000) instituem o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento 

(BRASIL, 2008). 

O objetivo principal de assistência materna de qualidade é favorecer experiência 

positiva para a mulher e sua família, manter a sua saúde física e emocional, prevenir 

complicações e responder às emergências. Uma boa comunicação entre a equipe e entre esta e 

a mulher e sua família é fundamental para se alcançar tal objetivo. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2002) 

Os profissionais de enfermagem são peças fundamentais para a realização da mediação 

entre a mulher, a família e a equipe de saúde presente no parto, afim de promover um ambiente 

favorável e harmonioso para o nascimento e protagonismo da mulher durante o processo da 

parturição. 

Davim (2008) afirma que “ atitude profissional é de relevante importância na 

assistência à parturiente” nesse contexto entende-se o parto como um momento único e especial 

para a mulher, expressado por inúmeras emoções e a equipe de enfermagem necessita ter a 

percepção dessas necessidades da mulher para através da assistência humanizada fornecer o 

melhor atendimento. 
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As (os) enfermeiras (os) possuem competência e perfil para acompanhar o processo 

fisiológico e nascimento, contribuindo para a sua evolução natural. Além disso, tem papel de 

facilitar a participação da mulher no processo de parturição, trilhando o modelo fundamentado 

nos princípios da humanização que se baseiam no respeito ao ser humano, na empatia, na 

intersubjetividade, no envolvimento, no vinculo, oferecendo à mulher e à família a 

possibilidade de escolha de acordo com suas crenças e valores culturais (BRASIL, 2014). 

A enfermagem deverá ter suas ações baseadas em uma assistência individualizada, 

acolhedora, eficiente, proporcionar um ambiente onde favoreça as práticas do cuidado, centrada 

na integralidade (SILVA; NASCIMENTO; COELHO, 2015). 

 

Uma equipe em sintonia com a Política de Humanização é aquela em que se 

faz presente em diferentes quadros sociais, e com autonomia, potencializa e 

defende a vida, acolhe e recebe não somente a usuária, sua família e suas 

crenças, mas, também permite que traga sua cultura, transformando se preciso 

for, o curso de seu parto, ou ainda permitindo que cada mãe sinta da sua 

maneira a sua dor, apoiando seus laços, ou até colaborando para que o berço 

possa se transformar em varandas e em redes, sem jamais porém, desfazer os 

laços tramados pelo encontro. (BRASIL, 2014) 

 

Santos, Okazaki (2015) reforçam que o maior desafio para os enfermeiros que realizam 

assistência as parturientes, é fazer com que seja minimizado o sofrimento da mulher 

transformando o trabalho de parto e parto em uma experiência de realização e crescimento para 

a mesma e sua família. 

Entres as condutas de enfermagem no Trabalho de Parto (TP) e alívios da dor estão: 

a) Estimular a participação ativa da mulher e seu acompanhante durante o TP; 

b) Priorizar a presença do profissional junto da parturiente proporcionando segurança 

para a paciente; 

c) Estimular utilização de recursos alternativos para a condução do TP como: as bolas 

de fisioterapia, massagens, banho de chuveiro ou banheira. 

d) Encorajar a mulher a adotar a posição como a de cócoras; 

e) Estimular a mulher adotar a posição vertical durante o TP; 

f) Permitir a deambulação; 

g) Permitir que a mulher sinta-se preparada e coopere com o processo de parir; 

h) Ensinar exercícios respiratórios durante o TP; 

i) Realizar massagem especialmente na região sacrolombar, poderão ser bastante úteis 

quando as dores se intensificarem; 
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j) Oferecer apoio emocional durante o TP pode ajudar no desconforto em mulheres 

não preparadas; 

k) Condicionar a parturiente a responder ás contrações com exercícios respiratórios e 

relaxamentos. 

l) Ensinar exercícios que fortaleçam os músculos abdominais e relaxem o períneo; 

m) Nunca dizer para a paciente que o TP e o parto serão indolores, mas ensinar ou 

realizar os métodos para alívio da dor; 

n) Assegurar a paciente que ela terá compreensão e apoio por parte da equipe de 

enfermagem; 

o) Permitir banho de imersão ou de aspersão: os banhos preferencialmente os de 

imersão são de grande ajuda quando as contrações se intensificarem;  

p) Além de outras técnicas para relaxamento e alívio da dor como: A acupuntura, 

musicoterapia, cromoterapia, fitoterapia, as quais ainda não têm comprovação científica da sua 

eficácia.  

 

Acolher a parturiente adequadamente requer, antes de tudo, uma reflexão 

sobre a influência dos próprios valores na prática profissional, 

reconhecimento e aceitação dos próprios limites e das diferenças que 

caracterizam a sociedade humana. Comentários desrespeitosos e conclusões 

precipitadas devem ser banidos do dia a dia dos serviços. A discussão coletiva 

e o repensar cotidiano de cada indivíduo poderão evitar julgamentos e atitudes 

preconceituosas sobre o comportamento reprodutivo das mulheres e/ou, pelo 

menos, erradicar práticas condenáveis e antiéticas na oferta de serviços, como 

as punições e castigos impostos a muitas mulheres que gritam ou demonstram 

medo na hora de parir (BRASIL, p.194-195, 2003). 

 

É importante que a equipe na atenção obstétrica seja orientada sobre a importância de 

trabalhar em conjunto superando conflitos, com finalidade de que sejam respeitados os desejos 

da mulher. 

Para que seja alcançada a excelência no desempenho do enfermeiro no parto 

humanizado, é indispensável uma formação acadêmica concreta, além da humana, e que 

compreenda os aspectos culturais que envolvem a parturiente (MOURA et al., 2007). 

É dever do enfermeiro que seja resgatado o caráter fisiológico no processo de parir, 

proporcionando a mulher experiências positivas, com ausências de procedimentos invasivos e 

desnecessário no momento do parto, conquistando a confiança e estimulado a coragem, dando 

informações e orientações sobre o trabalho de parto e parto (SILVA, 2007). 

É importante sensibilizar a parturiente e seu acompanhante quanto ao poder do corpo 

feminino e que ela é capaz de parir sozinha; a mulher deve ser encorajada e incentivada a cada 
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progresso que fizer, tanto pelo acompanhante como pelo profissional: isto a deixa mais segura 

e empoderada; (GOMES, 2010) 

O trabalho da equipe de enfermagem é um processo vital, onde os profissionais 

precisam ser capacitados e orientados sobre a importância do trabalho em conjunto para que 

haja superação dos conflitos, com finalidade de que os direitos da mulher sejam respeitados, os 

seus desejos no momento do seu parto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

2.5 BENEFICIOS DO PARTO HUMANIZADO PARA MÃE E BEBE  

 

A assistência humanizada ao parto e nascimento, focada na mulher e na família, trazem 

diversos benefícios, tanto das perspectivas dos indicadores de morbimortalidade como nos 

elementos emocionais, sociais e culturais (BRASIL, 2014). 

A finalidade dos profissionais que atendem partos é prestar um recém-nascido 

saudável com potencial para um bom desenvolvimento biológico e psicossocial, 

proporcionando a mulher um processo de parto-nascimento sem traumas.  

O parto normal pode trazer diversos benefícios tanto para mãe como para o bebê. Os 

benefícios vão desde uma recuperação mais rápida da mulher, minimização dos riscos de 

infecção hospitalar até uma redução nos casos de desconforto respiratório (LOBO, 2012). 

 

Este estudo demonstra que enfermeiros e auxiliares de enfermagem acreditam 

que as atividades de humanização desenvolvidas no centro obstétrico geram 

diversos benefícios às parturientes e a seus familiares, deixando claro, em seus 

discursos, o êxito de suas ações: Porque elas ficam mais tranquilas, há um 

desenvolvimento melhor no parto, desde a humanização até o acompanhante, 

eu acho que elas ficam mais tranquilas e desenvolve mais o parto normal. 

(FERREIRA, 2015, p. 33-34). 

 

O contato imediato entre mãe e bebê após o nascimento, reduz o risco de hipotermia 

do recém-nascido (RN) a termo com respiração espontânea por conta do contato pele a pele, 

ainda se faz desnecessária a ventilação, contanto que seja coberto com campos preaquecidos, 

onde a amamentação já poderá ser iniciada (BRASIL, 2014).  

 

Das cerca de três milhões de crianças brasileiras que nascem ao ano, 98% 

nascem em hospitais, sendo que a maioria é de termo e tem boa vitalidade, 

não necessitando de qualquer manobra de reanimação (BRASIL, 2011a), 

devendo apenas ser secado e posicionado sobre o abdome da mãe ou ao nível 

da placenta por no mínimo um minuto, até o cordão umbilical parar de pulsar 

(aproximadamente três minutos após o nascimento), para só então realizar-se 

o clampeamento. Após o clampeamento do cordão, o RN poderá ser mantido 

sobre o abdome e/ou tórax materno, usando o corpo da mãe como fonte de 

calor, garantindo-se que o posicionamento da criança permita movimentos 

respiratórios efetivos (BRASIL, 2014). 

 

 

Assim como fortalece o vínculo afetivo entre mãe e filho, esse primeiro contato e 

indispensável, pois dá continuidade a uma relação que se iniciou na vida intrauterina (FUCKS 

et al., 2015). 
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É importante destacar que o clampeamento tardio, o contato pele a pele e amamentação 

exclusiva são maneiras simples que, além de favorecer ao RN benefícios instantâneos, poderá 

ter influência na nutrição e na saúde da mãe e do RN, e podem trazer benefícios além do período 

neonatal e puerpério (BRASIL, 2011). 
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Fonte; httpssemearmos.wordpress.comtagparto-humanizado 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Trata-se de uma revisão de literatura cujo objetivo foi identificar o estado da arte das 

publicações sobre as estratégias utilizadas pelo enfermeiro para promover a autonomia da 

mulher no parto humanizado. Entende-se aqui baseado em Ferreira (2002) que pesquisas 

caracterizadas pela denominação “estado da arte” ou “estado do conhecimento” são pesquisas 

de caráter bibliográfico cujo desafio é mapear e discutir certa produção acadêmica em diferentes 

campos do conhecimento tentando destacar os aspectos e dimensões que vem sendo 

privilegiadas em diferentes épocas e lugares.  

Sendo reconhecidas por realizarem uma metodologia descritiva da produção cientifica 

sobre o tema a ser investigado através de categorias que formam um conjunto de ideias sob as 

quais o fenômeno passa a ser analisado (FERREIRA, 2002).  

Devido à grande quantidade de material e do crescente leque de informações na área 

da saúde, se faz necessário a escolha de um método capaz de delimitar as etapas a fim de 

proporcionar uma melhor utilização das evidências dos estudos. (SOUZA et al., 2010).  

O levantamento bibliográfico foi realizado por meio da internet, através de consulta 

no banco de dados da BVS e nas bases de dados: Medline, Lilacs e Scielo. Nos quais depois de 

lidos os resumos foram selecionados e lidos na integra. A autora teve facilidade de acesso aos 

artigos na íntegra, visto que estão todos disponíveis online. As fontes utilizadas foram artigos 

científicos publicados no período de 2006 a 2015. 

 

3.1.1Fases para elaboração da revisão integrativa: 

 

Primeira etapa: elaboração da pergunta norteadora 

A elaboração de uma revisão integrativa é algo que exige tempo e esforço 

consideráveis do revisor. Sendo assim, é relevante a escolha de um tema que desperte o 

interesse do revisor para que esse processo se torne mais encorajador, vale considerar também 

a escolha de um problema vivenciado na prática clínica (MENDES et al., 2008). 
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Definir a questão norteadora é a fase crucial da revisão integrativa uma vez que 

determinam os estudos que serão incluídos na amostragem, os meios adotados para identifica-

los alem de as informações a serem coletadas em cada estudo selecionado (SOUZA et al., 2010). 

 

Segunda etapa: busca ou amostragem na literatura 

Para realizar a busca dos artigos na literatura é necessária a delimitação de critérios de 

inclusão e de exclusão. É importante que os critérios sejam estabelecidos de maneira bem clara 

e delimitados, pois uma demanda muito alta de estudos pode inviabilizar a construção da 

revisão ou conduzir a erros nas próximas etapas (MENDES et al., 2008). 

 Logo, a determinação dos critérios deve ser realizada em concordância com a pergunta 

norteadora definida na primeira fase, considerando os participantes, a intervenção e os 

resultados de interesse (SOUZA et al., 2010).  

A seleção dos estudos para a avaliação crítica é fundamental, a fim de se obter a 

validade interna da revisão, sendo essencial que todas as decisões tomadas frente aos critérios 

de inclusão e exclusão da amostragem sejam documentadas e por vezes, justificadas na 

descrição da metodologia da revisão (MENDES et al., 2008). 

 

Terceira etapa: coleta de dados/ categorização dos estudos 

A coleta de dados deve ser realizada através de um instrumento previamente elaborado 

que assegure que a totalidade dos dados relevantes seja extraída além de minimizar o risco de 

erros na transcrição e garantir a precisão na checagem das informações (SOUZA et al., 2010). 

Conforme Souza et al., (2010) os dados devem incluir a definição dos sujeitos, a metodologia, 

o tamanho da amostra, a mensuração de variáveis, o método de análise e conceitos embasadores 

empregados. Em suma, o objetivo nesta etapa é organizar e sumarizar as informações de 

maneira concisa, formando um banco de dados de fácil acesso e manejo. 

Visando alcançar os objetivos desta revisão, o instrumento de categorização dos 

estudos consta com os seguintes itens: nome do periódico, ano de publicação, área do 

conhecimento, pais de publicação, título, objetivo e principais achados dos estudos. 
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Quarta etapa: avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa 

Essa etapa corresponde a análise de dados, no qual para garantir a validade os estudos 

nos quais foram selecionados devem ser analisados minuciosamente de forma crítica a fim de 

procurar explicações para resultados distintos. A competência clínica do revisor auxilia na 

avaliação do estudo. 

Quinta etapa: interpretação de resultados 

Essa etapa representa a fase de discussão dos principais resultados. O pesquisador 

embasado nos resultados da avaliação realiza a comparação com o conhecimento teórico, à 

identificação de conclusões e implicações resultantes a revisão integrativa  

(MENDES et al., 2008) 

Sexta etapa: apresentação da revisão/ síntese de conhecimento 

Na revisão de literatura deve estar incluído informações que permitam o leitor avaliar 

os procedimentos empregados na elaboração da revisão, os aspectos relativos aos tópicos 

abordados e o detalhamento dos estudos incluídos. (MENDES et al., 2008). 

             Para a compreensão da revisão faz-se necessário a explicação clara de cada 

procedimento empregado em cada etapa anteriormente citada. 

             Esta etapa consiste na elaboração do documento que deve contemplar a 

descrição das etapas percorridas pelo revisor e os principais resultados evidenciados da análise 

dos artigos incluídos. É um trabalho de extrema importância já que produz impacto devido ao 

acúmulo do conhecimento existente sobre a temática pesquisada. A importância da divulgação 

dos resultados da investigação é incondicionalmente reconhecida, mas as formas de como 

divulgar ainda são limitadas devido às exigências dos periódicos científicos, a necessidade de 

outro idioma e dos recursos financeiros dispensados, apesar dos enormes avanços na tecnologia 

da comunicação. (ROMAN et al, 1998 apud MENDES et al, 2008) 
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3.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO  
 

Os artigos foram selecionados de acordo com os seguintes critérios de inclusão: 

• Presença dos descritores escolhidos no título do trabalho ou 

inseridos no resumo 

• Artigos na integra disponíveis na internet 

• Produções com idiomas em português 

• Recortes dos anos de 2006 a 2015 

 

3.3 CRITERIOS DE EXCLUSÃO 

• Artigos disponíveis pagos em bases de dados 

• Parturientes que viveram experiências desagradáveis em 

gestações anteriores com o parto humanizado.  

• Artigos que não apresentam a temática 

 

3.4 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 
 

               Após a definição dos itens a serem analisados nos artigos elaborou-se um 

instrumento para servir como base de agrupamento, categorização e análise dos estudos. A 

primeira leitura dos artigos foi realizada com a intenção de verificar a adequação da sua inclusão 

e exclusão previamente estabelecidos. Após uma nova leitura, foram selecionados os que 

continham informações compatíveis com a questão norteadora os quais foram analisados e 

deram origem aos resultados presentes no estudo.  

             As análises foram realizadas através de leitura e agrupamento de artigos na 

tabela, separada pela proximidade do assunto abordado, a fim de permitir uma melhor 

organização e compreensão dos achados. Esta etapa corresponde a fase de discussão dos 

principais resultados na pesquisa convencional.  O pesquisador fundamentando nos resultados 
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da avaliação crítica dos estudos incluídos realiza a comparação com o conhecimento teórico, a 

identificação de conclusões e implicações resultantes da revisão integrativa.  Devido a revisão 

conduzida, é possível identificar fatores que incidem o desenvolvimento do vínculo afetivo 

entre mãe e bebê prematuro.  A identificação de lacunas permite que se aponte sugestões 

pertinentes para futuras pesquisas direcionadas para a melhoria da assistência à 

saúde (GANONG,1987). 

 

3.5 APRESENTAÇÕES DOS ACHADOS DA REVISÃO DE 

LITERATURA. 

 

           Para Benefield, a revisão integrativa inclui a análise de pesquisas relevantes que 

dão suporte para a tomada de decisão e a melhoria da prática clínica (2003), possibilitando a 

síntese do estado do conhecimento de um determinado assunto, além de apontar lacunas do 

conhecimento que precisam ser preenchidas com a realização de novos estudos (POLIT, BECK, 

2006). Este método de pesquisa permite a síntese de múltiplos estudos publicados e possibilita 

conclusões gerais a respeito de uma particular área de estudo. 

      

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

A Resolução 466/12 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) sugere a observância aos princípios bioéticos – autonomia, 

não maledicência, beneficência e justiça (BRASIL, 2012). 

O presente trabalho por se tratar de uma revisão de literatura e não haver em nenhuma 

das fases de sua elaboração, pesquisa envolvendo humanos, não precisou atender às normas 

preconizadas pela Resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde nem ser submetido à 

autorização do Comitê de Ética e Pesquisa.  
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Fonte; httppotencialgestante.com.brna-minha-cama 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos serão apresentados em quadros, serão dispostos de acordo com 

cada objetivo especifico, com a finalidade de facilitar a compreensão do leitor sobre as 

estratégias do enfermeiro para promover a autonomia da mulher no parto humanizado extraído 

da literatura.  

 

4.1 Caracterização da amostra 

 

A caracterização da amostra foi considerada a partir do ano da publicação, 

delineamento do estudo e tipo de instrumento para coleta da amostra e objetivo.   

Após análise dos critérios de escolhas dos artigos utilizados no estudo, foi realizado 

uma distribuição segundo o ano de publicação, da seguinte forma: 2006 02 publicações, 2007 

03 publicações, 2008 01 publicação, 2009 1 publicação, 2010 1 publicação, 2011 01 publicação, 

2012 01 publicação, 2013 0 publicação e 2015 01 publicação. 

 

Tabela 1: Pesquisa em base de dados através do cruzamento dos descritores e leitura 

dos artigos 

Descritores Achados Filtrados Excluídos Selecionados 

 

Parto humanizado 

X 

Saúde da mulher 

 

 

 

302 

 

 

48 

 

 

        

44* 

 

 

4 

Parto humanizado 

X  

Assistência de 

enfermagem 

 

 

355 

 

 

71 

 

 

 

65* 

 

 

6 

Saúde da mulher 

X 
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Assistência de 

enfermagem 

4.862 57 55* 

 

2 

Total 5.519 176 164           

12 

(*) Artigos excluídos e/ou repetidos  

 

Os artigos escolhidos para elaboração desse estudo foram aqueles que em seu decorrer 

abordavam a temática de forma relevante e compatíveis com a escolha dos descritores. E para 

a obtenção dos mesmos foram utilizados três descritores, que combinados geraram um 

resultado. Após a filtragem, utilizando os métodos de inclusão, previamente estabelecidos, 

foram encontrados um total de 164 artigos, no qual foram lidos e excluídos 152 artigos, que não 

se adequavam ao estudo. 

Em primeira análise da amostra ainda generalizada, porém disposta em quadros, é 

possível ressaltar algumas características iniciais. Foram selecionadas 12 publicações para 

serem utilizadas neste estudo, todas possuem o mesmo foco que é o da humanização da 

assistência de enfermagem como ponto inicial de uma perspectiva de melhora na qualidade do 

atendimento as mulheres. O tema proposto é um tema muito explorado, entretanto, há 

necessidade de ser mais utilizada na formação do enfermeiro generalista, para dar um suporte 

qualificado ao conhecimento e prática da enfermagem.  

Ao realizar uma análise mais aprofundada nos conteúdos aqui expostos foram 

identificados quais foram os eixos temáticos abordados em seus conteúdos de acordo com o 

contexto estudado escolhido pela pesquisadora. Neste estudo, entende-se como eixo temático o 

direcionamento das abordagens publicadas a assistência de enfermagem no parto humanizado, 

parto humanizado e a implementação da humanização da assistência de enfermagem, assim, 

foram denominados os seguintes eixos temáticos: 1) Programa Parto Humanizado; 2) 

Atribuições do enfermeiro na assistência ao parto humanizado e 3) fatores que tem dificultado 

a implementação da assistência do parto humanizado. 
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Tabela 2: Artigos por eixos temáticos 

Eixo Temático Publicações 

 

O Programa do Parto 

Humanizado 

 

 

1) Eliz Cristine Maurer Caus;  Evanguelia Kotzias 

Atherino dos Santos; Anair Andréia Nassif;  Marisa Monticelli; O 

processo de parir assistido pela enfermeira obstétrica no contexto 

hospitalar: significados para as parturientes. 

2) Taísa Guimarães De Souza;  Maria Aparecida Munhoz 

Gaíva; Priscilla Shirley Siniak Dos Anjos Modesc; A humanização do 

nascimento: percepção dos profissionais de saúde que atuam na atenção 

ao parto 

3) Octavio Muniz da Costa Vargens; Jane Márcia 

Progianti;  Anna Carolina Ferreira da Silveira; O significado de 

desmedicalização da assistência ao parto no hospital: análise da 

concepção de enfermeiras obstétricas 
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Atribuições do 

enfermeiro na 

assistência ao parto 

humanizado. 

 

 

1) Natasha Faria Barros Guida; Gabrielle Parrilha Vieira 

Lima; Adriana Lenho de Figueiredo Pereira; O ambiente de relaxamento 

para humanização do cuidado ao parto hospitalar 

2) Fabiana Villela Mamede; Marli Villela Mamede; Leila 

Maria Geromel Dotto; Reflexões sobre deambulação e posição materna 

no trabalho de parto e parto 

3) Flavia Carvalho Marque; Ieda Maria Vargas Dias; Leila 

Azevedo; Percepção da equipe de enfermagem sobre humanização do 

parto e nascimento 

4) Fernanda Maria de Jesus S. Pires Moura ; A 

humanização e a assistência de enfermagem ao parto normal  

5) Andréa Lorena Santos Silva; Enilda Rosendo do 

Nascimento; Edméia de Almeida Cardoso Coelho; Práticas de 

enfermeiras para promoção da dignificação, participação e autonomia de 

mulheres no parto normal 

1) Manuela Beatriz Velho; Maria Emília de Oliveira; 

Evanguelia Kotzias Atherino dos Santos; Reflexões sobre a assistência 

de enfermagem prestada à parturiente 

Fatores que tem 

dificultado a 

implementação da 

assistência do parto 

humanizado 

1) Marcos Augusto Bastos Dias; Suely Ferreira Deslandes; 

Expectativas sobre a assistência ao parto de mulheres usuárias de uma 

maternidade pública do rio de janeiro, brasil: os desafios de uma política 

pública de humanização da assistência 

2) Leila Regina Rabelo; Dora Lúcia de Oliveira; 

Percepções de enfermeiras obstétricas sobre sua competência na atenção 

ao parto normal hospitalar. 

3) Alessandra dos Santos Mabuchi; Suzete Maria 

Fustinoni; O significado dado pelo profissional de saúde para trabalho 

de parto e parto humanizado 
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Ao analisar sobre atuação dos profissionais enfermeiros no parto humanizado, Rabelo; 

Oliveira (2009) relatam que esses profissionais se encontram inseridos como parte responsável 

da assistência obstétrica no parto humanizado, especialmente por orientarem a mulher e seus 

familiares, o que poderá proporcionar maiores benefícios o que é possível através de uma 

assistência sem intervenções e medicalizações desnecessárias. 

Segundo Marque; Dias; Azevedo, (2006), foram observados a partir dos depoimentos 

dos enfermeiros que ainda existe uma visão diferenciada sobre a humanização do parto. Esses 

profissionais destacam a questão de humanizar como um ato de somente não utilizar de 

medicamentos e intervenções na hora do parto. O que podemos associar a sua não participação 

ativa no momento do parto nas maternidades, contribuindo para sua falta de conhecimento sobre 

o tema. 

Velho; Oliveira; Santos (2010) ressaltam que é preciso que o enfermeiro obstétrico 

tenha aprofundamento nas ações educativas que envolve educação em saúde, podendo fazer 

com que a mulher se sinta mais acolhida e segura no momento do parto. É imprescindível que 

reflitam sobre suas ações, e como seria a melhor forma de adotar as práticas humanizadas. 

Mabuchi; Fustinoni (2008) relatam que apesar dos profissionais enfermeiros terem 

conhecimento sobre os benefícios do atendimento humanizado, percebe-se que há muito a ser 

feito para que haja excelência do cuidado, onde o ser humano tenha uma assistência de forma 

holístico. 
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Tabela 3 – tabela com os dados dos artigos 

 

 

 

 

 

 

 

Título 

 

O PROCESSO DE PARIR ASSISTIDO PELA ENFERMEIRA OBSTÉTRICA NO CONTEXTO 

HOSPITALAR: SIGNIFICADOS PARA AS PARTURIENTES 

Autor Eliz Cristine Maurer Caus;  Evanguelia Kotzias Atherino dos Santos; Anair Andréia Nassif;  Marisa 

Monticelli 

Objetivo Compreender o significado que a parturiente atribui ao processo de parir assistido pela enfermeira, 

à luz da Teoria Humanística, e identificar as contribuições deste processo para promover o cuidado 

humanístico 

Eixo Temático  

O Programa do Parto Humanizado 

Metodologia Os dados foram coletados em uma maternidade pública de Santa Catarina, com nove parturientes, 

sendo obtidos por intermédio do diálogo vivido, durante a aplicação do processo da Enfermagem 

Fenomenológica. A análise seguiu etapas de apreensão, síntese, teorização e transferência. O ser-

parturiente reconhece na enfermeira obstétrica uma cuidadora diferenciada, evidenciando que sua 

atuação significa respeito à feminilidade, delicadeza, liberdade de expressão, aprendizagem, 

presença que dá segurança e ânimo nas horas mais temidas. A dor é fortemente referida, seguida da 

satisfação pelo nascimento saudável. 

Resumo Pesquisa convergente-assistencial, que objetivou compreender o significado que a parturiente 

atribui ao processo de parir assistido pela enfermeira, à luz da Teoria Humanística, e identificar as 

contribuições deste processo para promover o cuidado humanístico. Os dados foram coletados em 

uma maternidade pública de Santa Catarina, com nove parturientes, sendo obtidos por intermédio 

do diálogo vivido, durante a aplicação do processo da Enfermagem Fenomenológica. A análise 

seguiu etapas de apreensão, síntese, teorização e transferência, de onde emergiu a categoria central: 

o ser-parturiente reconhece na enfermeira obstétrica uma cuidadora diferenciada, evidenciando que 

sua atuação significa respeito à feminilidade, delicadeza, liberdade de expressão, aprendizagem, 

presença que dá segurança e ânimo nas horas mais temidas. A dor é fortemente referida, seguida da 

satisfação pelo nascimento saudável. Conclui-se que a parturiente assistida pela enfermeira 

obstétrica percebe um canal intersubjetivo aberto para o encontro, proporcionando-lhe mecanismos 

de chamados-respostas indispensáveis ao cuidado de si e do recém-nascido. 

Conclusões A parturiente assistida pela enfermeira obstétrica percebe um canal intersubjetivo aberto para o 

encontro, proporcionando-lhe mecanismos de chamados-respostas indispensáveis ao cuidado de si 

e do recém-nascido 
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Tabela 4 – tabela com os dados dos artigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título 

 

A HUMANIZAÇÃO DO NASCIMENTO: PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE 

ATUAM NA ATENÇÃO AO PARTO 

Autor Taísa Guimarães De Souza;  Maria Aparecida Munhoz Gaíva;Priscilla Shirley Siniak Dos Anjos 

Modesc 

Objetivo Conhecer a percepção dos profissionais de saúde que atuam na assistência ao parto sobre a humanização 

do processo de nascimento 

Eixo Temático  

O Programa do Parto Humanizado 

Metodologia Estudo exploratório qualitativo, foram entrevistados 17 profissionais da área da saúde que atuavam na 

atenção ao parto. Os dados foram coletados por entrevistas semiestruturadas e analisados com a técnica 

de análise temática. Na análise dos dados emergiram três categorias: o significado da humanização do 

nascimento; a prática da humanização nos serviços estudados e elementos dificultadores da 

humanização. Os resultados mostram que a humanização na assistência ao nascimento ainda não é uma 

prática presente na maioria dos hospitais estudados e que os profissionais não estão preparados para 

prestar um atendimento humanizado e com qualidade tanto para a mãe quanto para o recém-nascido 

Resumo Estudo exploratório qualitativo, cujo objetivo foi conhecer a percepção dos profissionais de saúde que 

atuam na assistência ao parto sobre a humanização do processo de nascimento. Foram entrevistados 17 

profissionais da área da saúde que atuavam na atenção ao parto. Os dados foram coletados por 

entrevistas semiestruturadas e analisados com a técnica de análise temática. Na análise dos dados 

emergiram três categorias: o significado da humanização do nascimento; a prática da humanização nos 

serviços estudados e elementos dificultadores da humanização. Os resultados mostram que a 

humanização na assistência ao nascimento ainda não é uma prática presente na maioria dos hospitais 

estudados e que os profissionais não estão preparados para prestar um atendimento humanizado e com 

qualidade tanto para a mãe quanto para o recém-nascido. Conclui-se que é indispensável que ocorram 

mudanças no modelo biomédico, essencialmente técnico, para um modelo que valorize os aspectos 

sociais e culturais da gestação e parto. 

Conclusões Conclui-se que é indispensável que ocorram mudanças no modelo biomédico, essencialmente técnico, 

para um modelo que valorize os aspectos sociais e culturais da gestação e parto. 
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Tabela 5– tabela com os dados dos artigos 

 

 

 

 

 

 

 

Título 

 

O SIGNIFICADO DE DESMEDICALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PARTO NO HOSPITAL: 

ANÁLISE DA CONCEPÇÃO DE ENFERMEIRAS OBSTÉTRICAS 

Autor Octavio Muniz da Costa Vargens; Jane Márcia Progianti;  Anna Carolina Ferreira da Silveira 

 

Objetivo O processo de construção do significado de desmedicalização para enfermeiras obstétricas 

Eixo Temático O Programa do Parto Humanizado 

Metodologia Trata-se de pesquisa qualitativa baseada nos princípios da Grounded Theory. Os dados foram obtidos e 

analisados entre fevereiro e abril de 2006. Foram entrevistadas oito enfermeiras obstétricas atuantes no 

ensino, pesquisa e/ou assistência ao parto, que adotam a proposta desmedicalizadora como orientação 

da sua prática.  A análise dos dados levou à construção de quatro categorias: refletindo sobre sua prática, 

caracterizando a prática obstétrica hospitalar como medicalizada, incomodando-se com a assistência 

medicalizada e identificando os princípios da desmedicalização, cuja integração permitiu identificar o 

processo construindo o significado de desmedicalização. 

 

Resumo Este estudo teve como objetivo o processo de construção do significado de desmedicalização para 

enfermeiras obstétricas.Trata-se de pesquisa qualitativa baseada nos princípios da Grounded Theory. 

Os dados foram obtidos e analisados entre fevereiro e abril de 2006. Foram entrevistadas oito 

enfermeiras obstétricas atuantes no ensino, pesquisa e/ou assistência ao parto, que adotam a proposta 

desmedicalizadora como orientação da sua prática. A análise dos dados levou à construção de quatro 

categorias: refletindo sobre sua prática, caracterizando a prática obstétrica hospitalar como 

medicalizada, incomodando-se com a assistência medicalizada e identificando os princípios da 

desmedicalização, cuja integração permitiu identificar o processo construindo o significado de 

desmedicalização. O respeito à Fisiologia, bem como não usar desnecessariamente práticas 

intervencionistas como rotina constituíram princípios da desmedicalização. A reflexão sobre sua vida e 

a caracterização da prática obstétrica hospitalar, como medicalizada, fizeram parte do processo mental 

das enfermeiras na desconstrução das habilidades adquiridas no modelo biomédico. 

Conclusões O respeito à Fisiologia, bem como não usar desnecessariamente práticas intervencionistas como rotina 

constituíram princípios da desmedicalização. A reflexão sobre sua vida e a caracterização da prática 

obstétrica hospitalar, como medicalizada, fizeram parte do processo mental das enfermeiras na 

desconstrução das habilidades adquiridas no modelo biomédico. 
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No primeiro eixo o Programa de Humanização do Parto Normal (PHPN) criado pelo 

MS pela portaria/GM nº. 569, de 1º de junho de 2000, no campo do SUS, tem como objetivo 

garantir melhor acesso, da cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, garantindo 

dignidade na assistência, uma gravidez segura e saudável, reorganizando a assistência ao parto 

e puerpério às gestantes e recém-nascidos de modo que seja realizado o mínimo possível de 

procedimentos. 

Esse programa apresenta ainda características marcantes, são elas: a visão de 

integralidade da assistência obstétrica e a consolidação dos direitos da mulher, incorporando 

como diretriz institucional. 

Vargens; Progianti; Silveira (2007) afirmam que as prioridades do PHPN estão 

centradas nos reforços para a minimização das taxas de morbimortalidade materna e neonatal 

do país. Reforça ainda a importância da desmedicalização do parto como forma de promover a 

autonomia e segurança da mulher em todo o processo de parturição, diminuindo os fatores de 

risco pela prática imposta. 

Souza; Gaiva; Modes (2011) relatam que PHPN visa garantir o acesso da mulher a 

atendimento de qualidade desde o pré-natal ao pós-parto. E para isso se faz necessário uma 

enfermagem especializada e mesmo havendo uma consolidação na profissão de enfermeiro 

obstétrico e suas atuações na assistência a mulher, ainda há uma grande desvalorização da 

profissão. 

Vargens; Progianti; Silveira (2007) e Souza; Gaiva; Modes (2011) compreendem a 

importância do programa para garantir melhor acesso e qualidade no acompanhamento às 

gestantes e melhorias na assistência ao parto. 

Caus et al (2012), o presente programa preconizações e mudanças tanto na estrutura e 

gestão da organização institucional, quanto por parto dos profissionais de saúde, e para que tais 

mudanças sejam efetivadas são propostas que visam condutas técnicas que sabiamente só 

trazem benefícios para o processo de parir e para o nascimento, reduzindo o máximo possível 

o número de intervenções desnecessárias. Com a finalidade de que seja proporcionando a 

parturiente um ambiente acolhedor e seguro, rompendo com o modelo tradicional de 

assistência, incentivando o modelo holístico de assistência e assegurando os direitos da mulher. 

Os autores ressaltam que as definições do PHPN são de extrema importância, para que 

possa assegurar que o esse momento singular que é o parto, possa ser vivido de forma 

enriquecedora e com sentimentos positivos. Logo é indispensável no momento do cuidado, que 

o contato humano seja restaurado, ouvir, explicar, acolher, apoiar, são primordiais. Além de 

realizar procedimentos que são comprovados que trazem benefícios para mãe e RN, e por 
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consequência o programa produz uma redução de práticas intervencionistas, trazendo 

privacidade e autonomia e respeito à mulher. 

É necessário que os profissionais ofereçam uma assistência para as parturientes não 

somente por conta de uma norma estabelecida pela PHPN, é importante que sejam feitos pelos 

benefícios que são agregados a essa prática. 
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Tabela 6 – tabela com os dados dos artigos 

 

 

 

 

 

Título 

 

O AMBIENTE DE RELAXAMENTO PARA HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO AO PARTO 

HOSPITALAR 

Autor Natasha Faria Barros Guida; Gabrielle Parrilha Vieira Lima; Adriana Lenho de Figueiredo Pereira 

Objetivo Em uma maternidade pública da cidade do Rio de Janeiro foi instituído um ambiente de cuidado 

para as parturientes, anexo ao centro obstétrico, denominado sala de relaxamento. O centro 

obstétrico ainda tem arquitetura tradicional, com dois espaços distintos para a assistência ao trabalho 

de parto e parto. A sala do pré-parto proporciona pouca privacidade para as parturientes, devido à 

ausência de boxes para o cuidado individualizado, mas há cortinas para separar os leitos 

Eixo Temático Atribuições do enfermeiro na assistência ao parto humanizado. 

Metodologia Para investigar essa experiência, foi proposta pesquisa de abordagem qualitativa, que objetivou 

descrever os critérios utilizados pelos enfermeiros para indicar o ambiente de relaxamento às 

parturientes e analisar os significados, para as enfermeiras obstétricas, dos cuidados realizados nesse 

ambiente. Foram entrevistadas 12 enfermeiras.  

Resumo Em uma maternidade pública da cidade do Rio de Janeiro foi instituído um ambiente de cuidado 

para as parturientes, anexo ao centro obstétrico, denominado sala de relaxamento. O centro 

obstétrico ainda tem arquitetura tradicional, com dois espaços distintos para a assistência ao trabalho 

de parto e parto. A sala do pré-parto proporciona pouca privacidade para as parturientes, devido à 

ausência de boxes para o cuidado individualizado, mas há cortinas para separar os leitos. Para 

investigar essa experiência, foi proposta pesquisa de abordagem qualitativa, que objetivou descrever 

os critérios utilizados pelos enfermeiros para indicar o ambiente de relaxamento às parturientes e 

analisar os significados, para as enfermeiras obstétricas, dos cuidados realizados nesse ambiente. 

Foram entrevistadas 12 enfermeiras. As entrevistas transcritas foram submetidas à análise de 

conteúdo temática. Os critérios para indicar o ambiente de relaxamento foram agrupados nos 

seguintes temas: necessidades e desejo da parturiente; critérios obstétricos favoráveis e condições 

desfavoráveis do ambiente no processo do parto. Os significados do cuidado de Enfermagem 

obstétrica no ambiente de relaxamento foram agrupados nos seguintes temas: o respeito aos direitos 

das mulheres na assistência obstétrica e a promoção do conforto e o favorecimento do parto normal. 

A sala de relaxamento é uma iniciativa das enfermeiras obstétricas para assegurar os princípios e 

valores do cuidado humanizado no ambiente hospitalar. O ambiente tradicional do centro obstétrico 

necessita de mudanças para que a humanização da assistência e o conforto sejam direitos de todas 

parturientes e favoreça o parto normal. 

Conclusões Os significados do cuidado de Enfermagem obstétrica no ambiente de relaxamento foram agrupados 

nos seguintes temas: o respeito aos direitos das mulheres na assistência obstétrica e a promoção do 

conforto e o favorecimento do parto normal. A sala de relaxamento é uma iniciativa das enfermeiras 

obstétricas para assegurar os princípios e valores do cuidado humanizado no ambiente hospitalar. O 

ambiente tradicional do centro obstétrico necessita de mudanças para que a humanização da 

assistência e o conforto sejam direitos de todas parturientes e favoreça o parto normal. 
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Tabela 7 – tabela com os dados dos artigos 

 

 

 

 

 

Título 

 

REFLEXÕES SOBRE A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PRESTADA À PARTURIENTE 

Autor Manuela Beatriz Velho; Maria Emília de Oliveira; Evanguelia Kotzias Atherino dos Santos 

Objetivo Identificar estado da arte da produção publicada sobre atuação da enfermeira obstétrica no processo 

do nascimento, contribuir para futuras investigações e auxiliar nas reflexões sobre esta temática. 

Eixo Temático Atribuições do enfermeiro na assistência ao parto humanizado. 

Metodologia Levantamento bibliográfico no LILACS, MEDLINE, Biblioteca Cochrane, SciELO. Descritores 

utilizados: enfermeiras obstétricas, trabalho de parto, parto, assistência de Enfermagem. Selecionados 

05 trabalhos, posteriormente catalogados em fichas bibliográficas. Temas selecionados: 

regulamentação da profissão; atendimento; assistência prestada; vínculo estabelecido; ações 

educativas; atividades administrativas; dificuldades 

Resumo Pesquisa bibliográfica com objetivo de identificar estado da arte da produção publicada sobre atuação 

da enfermeira obstétrica no processo do nascimento, contribuir para futuras investigações e auxiliar 

nas reflexões sobre esta temática. Levantamento bibliográfico no LILACS, MEDLINE, Biblioteca 

Cochrane, SciELO. Descritores utilizados: enfermeiras obstétricas, trabalho de parto, parto, 

assistência de Enfermagem. Selecionados 05 trabalhos, posteriormente catalogados em fichas 

bibliográficas. Temas selecionados: regulamentação da profissão; atendimento; assistência prestada; 

vínculo estabelecido; ações educativas; atividades administrativas; dificuldades. Embora os estudos 

reconheçam esta profissional como capacitada, respaldada legalmente, prestando assistência 

humanizada, resgatando o parto normal, proporcionando dignidade, segurança e autonomia à 

parturiente, muito ainda precisa ser escrito para que a mesma adquira autonomia e respeito ético-legal 

por parte dos profissionais de saúde e clientela. 

 

Conclusões Embora os estudos reconheçam esta profissional como capacitada, respaldada legalmente, prestando 

assistência humanizada, resgatando o parto normal, proporcionando dignidade, segurança e autonomia 

à parturiente, muito ainda precisa ser escrito para que a mesma adquira autonomia e respeito ético-

legal por parte dos profissionais de saúde e clientela. 
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Tabela 8 – tabela com os dados dos artigos 

 

 

 

 

 

 

Título 

 

REFLEXÕES SOBRE DEAMBULAÇÃO E POSIÇÃO MATERNA NO TRABALHO DE 

PARTO E PARTO 

Autor Fabiana Villela Mamede; Marli Villela Mamede; Leila Maria Geromel Dotto 

Objetivo Este artigo apresenta uma reflexão sobre os fatores determinantes que levaram à mudança da posição 

da mulher de vertical para horizontal no processo de parturição. 

Eixo Temático Atribuições do enfermeiro na assistência ao parto humanizado. 

Metodologia  

Reflexão sobre os fatores determinantes que levaram à mudança da posição da mulher de vertical 

para horizontal no processo de parturição de acordo com a bibliografia. 

Resumo Este artigo apresenta uma reflexão sobre os fatores determinantes que levaram à mudança da posição 

da mulher de vertical para horizontal no processo de parturição. A institucionalização do processo 

de parir e nascer promoveu uma série de mudanças no assistir à mulher e à família. Muitas das 

práticas que preservavam o respeito à autonomia e aos valores culturais deram lugar a outros que 

valorizam a tecnologia, a medicalização e a intervenção. Tais mudanças não efetivaram significativa 

redução na mortalidade materna e neonatal, pelo contrário, promoveram a desumanização da 

assistência. Um novo olhar sobre o efeito da deambulação e da posição durante o trabalho de parto 

e parto está sendo incentivado e está dando oportunidade de evidenciar uma série de vantagens e 

benefícios para mãe e filho. 

Conclusões A institucionalização do processo de parir e nascer promoveu uma série de mudanças no assistir à 

mulher e à família. Muitas das práticas que preservavam o respeito à autonomia e aos valores 

culturais deram lugar a outros que valorizam a tecnologia, a medicalização e a intervenção. Tais 

mudanças não efetivaram significativa redução na mortalidade materna e neonatal, pelo contrário, 

promoveram a desumanização da assistência. Um novo olhar sobre o efeito da deambulação e da 

posição durante o trabalho de parto e parto está sendo incentivado e está dando oportunidade de 

evidenciar uma série de vantagens e benefícios para mãe e filho. 
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Tabela 9 – tabela com os dados dos artigos 

 

 

 

 

 

 

 

Título 

 

A PERCEPÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM SOBRE HUMANIZAÇÃO DO PARTO E 

NASCIMENTO 

Autor Flavia Carvalho Marque; Ieda Maria Vargas Dias; Leila Azevedo 

Objetivo Discutir a percepção da equipe de enfermagem sobre a humanização do parto e nascimento 

Eixo Temático Atribuições do enfermeiro na assistência ao parto humanizado. 

Metodologia Este trabalho se trata de uma pesquisa qualitativa de abordagem descritiva, que discute a percepção 

da equipe de enfermagem sobre a humanização do parto e nascimento. Participaram como depoentes 

do estudo profissionais da área de enfermagem que atuam em sala de parto de duas instituições 

públicas da cidade do Rio de Janeiro. A análise dos dados construída a partir dos depoimentos das 

participantes do estudo originou a construção das seguintes categorias: humanização no 

entendimento da equipe de enfermagem; práticas que a equipe de enfermagem considera 

humanizadoras; Práticas que a equipe de enfermagem considera desumanizadoras; e a Enfermagem 

diante do tema humanização. 

Resumo Este trabalho se trata de uma pesquisa qualitativa de abordagem descritiva, que discute a percepção 

da equipe de enfermagem sobre a humanização do parto e nascimento. Participaram como depoentes 

do estudo profissionais da área de enfermagem que atuam em sala de parto de duas instituições 

públicas da cidade do Rio de Janeiro. A análise dos dados construída a partir dos depoimentos das 

participantes do estudo originou a construção das seguintes categorias: humanização no 

entendimento da equipe de enfermagem; práticas que a equipe de enfermagem considera 

humanizadoras; práticas que a equipe de enfermagem considera desumanizadoras; e a Enfermagem 

diante do tema humanização. Nas considerações finais, ficou evidenciada a diferença perceptiva das 

depoentes e a necessidade de mudança de atitude e postura dos profissionais de enfermagem diante 

da assistência ao parto e nascimento, reconhecendo sua importância como membro da equipe de 

saúde na assistência à mulher e ao neonato. 

Conclusões Nas considerações finais, ficou evidenciada a diferença perceptiva das depoentes e a necessidade de 

mudança de atitude e postura dos profissionais de enfermagem diante da assistência ao parto e 

nascimento, reconhecendo sua importância como membro da equipe de saúde na assistência à 

mulher e ao neonato. 
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Tabela 10 – tabela com os dados dos artigos 

 

 

 

 

 

 

Título 

 

PRÁTICAS DE ENFERMEIRAS PARA PROMOÇÃO DA DIGNIFICAÇÃO, PARTICIPAÇÃO 

E AUTONOMIA DE MULHERES NO PARTO NORMAL 

Autor Andréa Lorena Santos Silva; Enilda Rosendo do Nascimento; Edméia de Almeida Cardoso Coelho 

Objetivo Objetivou-se conhecer as práticas de cuidado utilizadas por enfermeiras implicadas nos processos 

autonomia, dignificação e participação de mulheres durante o parto normal 

Eixo Temático Atribuições do enfermeiro na assistência ao parto humanizado.  

 

Metodologia Pesquisa qualitativa, de caráter exploratório descritivo, desenvolvida com 30 mulheres que tiveram 

o parto realizado em um Centro de Parto Normal de Salvador - BA. Para subsidiar a análise foi 

utilizado o conceito de autonomia. As práticas dignificantes foram: o acolhimento; a promoção da 

presença de acompanhante, bem como, de ambiente adequado para o cuidado; e a transmissão de 

calma e segurança às mulheres. Para o processo de autonomia destacaram-se a promoção de relações 

pessoais livres de coerção; e a facilitação no acesso às informações; não deixando de estimular a 

participação ativa das mesmas. 

Resumo Objetivou-se conhecer as práticas de cuidado utilizadas por enfermeiras implicadas nos processos 

autonomia, dignificação e participação de mulheres durante o parto normal. Pesquisa qualitativa, de 

caráter exploratório descritivo, desenvolvida com 30 mulheres que tiveram o parto realizado em um 

Centro de Parto Normal de Salvador - BA. Para subsidiar a análise foi utilizado o conceito de 

autonomia. As práticas dignificantes foram: o acolhimento; a promoção da presença de 

acompanhante, bem como, de ambiente adequado para o cuidado; e a transmissão de calma e 

segurança às mulheres. Para o processo de autonomia destacaram-se a promoção de relações 

pessoais livres de coerção; e a facilitação no acesso às informações; não deixando de estimular a 

participação ativa das mesmas. Embora no Centro tenha havido um avanço na busca pela promoção 

da autonomia e participação das mulheres atendidas, necessita ainda de mais ações para atingir 

plenamente esse objetivo. 

Conclusões Embora no Centro tenha havido um avanço na busca pela promoção da autonomia e participação 

das mulheres atendidas, necessita ainda de mais ações para atingir plenamente esse objetivo 
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Tabela 11– tabela com os dados dos artigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título 

 

A HUMANIZAÇÃO E A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PARTO NORMAL 

Autor Fernanda Maria de Jesus S. Pires Moura 

Objetivo Identificar a produção científica sobre humanização e assistência de enfermagem ao parto normal. 

Eixo Temático Atribuições do enfermeiro na assistência ao parto humanizado. 

Metodologia Estudo bibliográfico que buscou identificar a produção científica sobre humanização e assistência 

de enfermagem ao parto normal. As fontes foram artigos científicos da base de dados da SCIELO-

Brasil, período 2000 a 2007.  Obtivemos como resultado da busca 13 artigos que foram agrupados 

nas seguintes áreas temáticas: medicalização do parto, humanização da assistência ao parto, 

acompanhante no parto e atuação da enfermeira obstétrica. A análise apontou que o paradigma atual 

é centralizado na intervenção do parto, apesar do movimento da humanização defender o parto 

natural e fisiológico realizado por enfermeira. 

Resumo Estudo bibliográfico que buscou identificar a produção científica sobre humanização e assistência 

de enfermagem ao parto normal. As fontes foram artigos científicos da base de dados da SCIELO-

Brasil, período 2000 a 2007. Obtivemos como resultado da busca 13 artigos que foram agrupados 

nas seguintes áreas temáticas: medicalização do parto, humanização da assistência ao parto, 

acompanhante no parto e atuação da enfermeira obstétrica. A análise apontou que o paradigma atual 

é centralizado na intervenção do parto, apesar do movimento da humanização defender o parto 

natural e fisiológico realizado por enfermeira. Conclui-se que assistência de qualidade e humanizada 

ao parto e nascimento privilegia o respeito, dignidade e autonomia das mulheres, com resgate do 

papel ativo da mulher no processo parturitivo. 

Conclusões Concluiu-se que assistência de qualidade e humanizada ao parto e nascimento privilegia o respeito, 

dignidade e autonomia das mulheres, com resgate do papel ativo da mulher no processo parturitivo. 
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No eixo atribuições do enfermeiro na assistência ao parto humanizado segundo Velho; 

Oliveira; Santos (2010) e Segundo Moura et al (2013) é indispensável que sejam obtidos 

profissionais qualificados e comprometidos profissionalmente, que acolham a parturiente com 

respeito, ética e dignidade, onde a mesma deve ser incentivada a resgatar o seu papel no 

processo de parir, que devem renegar qualquer tipo de violência ou discriminação, que sejam 

capazes de comprometer os direitos da mulher e a assistência prestada deve ser de qualidade 

sem qualquer dano e livre de intervenções. 

Em concordância está Mamede; Mamede; Dotto (2007), onde afirma também que 

assistência humanizada ao parto requer que o os enfermeiros (as) respeitem a fisiologia do corpo 

da mulher, sem intervenções desnecessárias, identifique as necessidades da mesma, garantir 

que os direitos de cidadania à mulher e a família sejam respeitados. 

A enfermeira frente ao atendimento a parturiente, tem o dever de buscar maneiras que 

possibilitem que a mulher se sinta segura no momento do parto e que obtenham confiança nas 

condutas implementadas. 

Guida; Lima; Pereira (2013) enfatiza que o enfermeiro (a) obstetra tem papel 

fundamental no trabalho de parto e alivio da dor, por meios de técnicas e suporte emocional 

proporcionando a melhor forma de parir. Os enfermeiros (as) auxiliam as parturientes a 

controlar a dor, e contrações em todo o trabalho de parto, através de banho morno de imersão, 

massagens e exercícios respiratórios. Orientam quanto a importância das posturas verticais que 

ajudam no aumento do diâmetro pélvico, estimulam a deambulação, e incentivam a utilização 

de bola suíça, pois favorece a postura, e ajuda no alivio da tensão muscular. 

É possível identificar nos autores a constante afirmação da importância do papel  do 

enfermeiro  na promoção da autonomia da mulher, onde deve-se  reforçar o cuidado e o serviço 

prestado de forma humanizada, respeitando, sendo solidário, dando apoio, orientações e 

incentivo a mulher, dessa forma reconhecendo a necessidade de resgatar o parto como um 

acontecimento fisiológico e natural, atuando diariamente na maternidade tornando-as 

protagonista do seu momento. 

Marque; Dias; Azevedo (2006) destacam o respeito à mulher durante o trabalho de 

parto, o ambiente deve ser um lugar agradável, devem ser oferecidos líquido e alimento via 

oral, em quantidades suficientes, oferecer suporte emocional e escutar a mulher o que ela tem 

a contar, informá-la sobre os procedimentos que forem realizados, orientar quanto a melhor 

posição e quanto a liberdade de se movimentar. 
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Silva, Nascimento, Coelho (2015), ressaltam a importância da criação de Casas de 

Parto Normal (CPN), que tem como finalidade resgatar o protagonismo da mulher no parto, 

exercendo o princípio da Humanização da Assistência. 

 No entanto, humanizar a assistência requer muito mais que técnicas, o atendimento 

de forma geral necessita de mudanças que evidenciam cada vez mais  que o cuidado deve ser 

embasado em comprovações dos benefícios à mulher, com evidencias cientificas. 
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Tabela 12– tabela com os dados dos artigos 

 

 

 

Título 

 

EXPECTATIVAS SOBRE A ASSISTÊNCIA AO PARTO DE MULHERES USUÁRIAS DE 

UMA MATERNIDADE PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO, BRASIL: OS DESAFIOS DE UMA 

POLÍTICA PÚBLICA DE HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA 

Autor  

Marcos Augusto Bastos Dias; Suely Ferreira Deslandes  

Objetivo Analisar as expectativas de gestantes, usuárias de uma maternidade pública no Município do Rio de 

Janeiro, Brasil, sobre a assistência que receberam no parto e a avaliação que fazem do atendimento 

recebido em partos anteriores 

Eixo Temático  

Fatores que tem dificultado a implementação da assistência do parto humanizado. 

Metodologia A metodologia pautou-se pela análise temática de entrevistas realizadas entre o oitavo e o nono mês 

de gravidez. Foram analisadas informações das mulheres sobre humanização da assistência ao parto, 

experiências relativas à assistência recebida em parto (s) anterior (es), seu ideal de atendimento ao 

parto eminente e sobre a atenção da equipe de saúde. As expectativas estão centradas em três 

elementos principais: admissão rápida na internação, garantia de vaga na maternidade e o 

atendimento por uma equipe atenciosa e competente que cuide de sua saúde e do seu bebê. 

 

Resumo Analisamos as expectativas de gestantes, usuárias de uma maternidade pública no Município do Rio 

de Janeiro, Brasil, sobre a assistência que receberam no parto e a avaliação que fazem do 

atendimento recebido em partos anteriores. A metodologia pautou-se pela análise temática de 

entrevistas realizadas entre o oitavo e o nono mês de gravidez. Foram analisadas informações das 

mulheres sobre humanização da assistência ao parto, experiências relativas à assistência recebida 

em parto (s) anterior(es), seu ideal de atendimento ao parto eminente e sobre a atenção da equipe de 

saúde. Os resultados mostram que as expectativas estão centradas em três elementos principais: 

admissão rápida na internação, garantia de vaga na maternidade e o atendimento por uma equipe 

atenciosa e competente que cuide de sua saúde e do seu bebê. As informações discordantes sobre a 

qualidade da assistência na maternidade trazem para essas mulheres uma tensão a mais nesse 

momento já que, a seu ver, a qualidade do cuidado dependerá mais de sorte do que da rotina 

institucional. A partir dessas expectativas, os autores avaliam os desafios da política de humanização 

da assistência ao parto em implantação nesse município. 

Conclusões As informações discordantes sobre a qualidade da assistência na maternidade trazem para essas 

mulheres uma tensão a mais nesse momento já que, a seu ver, a qualidade do cuidado dependerá 

mais de sorte do que da rotina institucional. A partir dessas expectativas, os autores avaliam os 

desafios da política de humanização da assistência ao parto em implantação nesse município. 
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Tabela 13– tabela com os dados dos artigos 

 

 

 

 

 

 

Título  

O SIGNIFICADO DADO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE PARA TRABALHO DE PARTO 

E PARTO HUMANIZADO 

Autor Alessandra dos Santos Mabuchi; Suzete Maria Fustinoni 

Objetivo Compreender o significado que o profissional de saúde que atende a parturiente, dá para trabalho de 

parto e parto humanizado. 

Eixo Temático Fatores que tem dificultado a implementação da assistência do parto humanizado. 

Metodologia Trata-se de uma pesquisa qualitativa com perspectiva fenomenológica. Foram entrevistados sete 

médicos e quatro enfermeiras que atuavam no Centro Obstétrico de um hospital público do 

Município de São Paulo. Após a análise dos dados emergiram dois subtemas: Compreendendo 

trabalho de parto e parto humanizado como um conjunto de medidas assistenciais e de 

comportamento diferenciado, e identificando falhas na busca de humanização da assistência, os 

quais ao serem sintetizados deram origem ao fenômeno maior da experiência dos sujeitos: 

Vivenciando a desarmonia entre teoria e prática na busca pela humanização da assistência. 

Resumo Objetivo: Compreender o significado que o profissional de saúde que atende a parturiente, dá para 

trabalho de parto e parto humanizado. Métodos: Trata-se de uma pesquisa qualitativa com 

perspectiva fenomenológica. Foram entrevistados sete médicos e quatro enfermeiras que atuavam 

no Centro Obstétrico de um hospital público do Município de São Paulo. Resultados: Após a análise 

dos dados emergiram dois subtemas: Compreendendo trabalho de parto e parto humanizado como 

um conjunto de medidas assistenciais e de comportamento diferenciado, e identificando falhas na 

busca de humanização da assistência, os quais ao serem sintetizados deram origem ao fenômeno 

maior da experiência dos sujeitos: Vivenciando a desarmonia entre teoria e prática na busca pela 

humanização da assistência. Conclusão: O estudo evidenciou que ainda há discordância referente 

ao que se entende por parto humanizado e o que se realiza na prática. A humanização continua sendo 

uma política governamental longe de se tornar eficaz, não apenas pelos déficits na infraestrutura ou 

escassez financeira, mas pela carência de contato com a temática, contribuindo para que a 

assistência, oferecida seja, muitas vezes, despersonalizada e desumana. 

Conclusões O estudo evidenciou que ainda há discordância referente ao que se entende por parto humanizado e 

o que se realiza na prática. A humanização continua sendo uma política governamental longe de se 
tornar eficaz, não apenas pelos déficits na infraestrutura ou escassez financeira, mas pela carência 

de contato com a temática, contribuindo para que a assistência, oferecida seja, muitas vezes, 

despersonalizada e desumana. 
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Tabela 14 – tabela com os dados dos artigos 

 

 

 

 

 

 

Título 

 

PERCEPÇÕES DE ENFERMEIRAS OBSTÉTRICAS SOBRE SUA COMPETÊNCIA NA 

ATENÇÃO AO PARTO NORMAL HOSPITALAR. 

Autor  

Leila Regina Rabelo; Dora Lúcia de Oliveira 

Objetivo  

Investiga-se a percepção das enfermeiras obstétricas sobre a sua competência na atenção ao parto 

normal.  

Eixo Temático  

Fatores que tem dificultado a implementação da assistência do parto humanizado. 

Metodologia Pesquisa qualitativa, os dados foram coletados através de pesquisas individuas semiestruturadas, 

realizada em um Hospital Universitário de Porto Alegre e submetidos a análise de conteúdo. Para 

as entrevistadas a competência para atender o PN hospitalar é multidimensional, embora tenham 

enfatizado sua dimensão técnica, essa ênfase é justificada pela insegurança justificada pela falta 

espaço para realizarem esse atendimento, em função das disputas de espaços com os médicos e a 

deficiência na formação. 

Resumo Investiga-se a percepção de enfermeiras obstétricas sobre sua competência na atenção ao parto 

normal (PN) hospitalar. Os dados foram coletados em pesquisa qualitativa, através de entrevistas 

individuais semiestruturadas, realizadas em um hospital universitário de Porto Alegre, e submetidos 

à análise de conteúdo. A análise foi embasada nos referenciais que definem competência 

profissional como a capacidade de mobilizar diferentes conhecimentos, dependendo dos problemas 

da prática a resolver. Para as entrevistadas, a competência para atender o PN hospitalar é 

multidimensional, embora tenham enfatizado sua dimensão técnica. Essa ênfase é justificada pela 

insegurança resultante da falta de espaço para realizarem este atendimento, em função de disputas 

com médicos e deficiências na formação. O desejo de serem competentes no atendimento ao PN 

não se traduz, porém, na consciência das suas responsabilidades na transformação deste cenário. 

Isso sugere que, para agir nesta direção, seria necessário, não só desenvolver competência técnica, 

mas também ético-política. 

Conclusões Concluiu-se que o desejo de serem competentes não se traduz, porém, na consciência das suas 

responsabilidades na transformação desse cenário Isso sugere que, para agir nesta direção seria 

necessário não só desenvolver competência técnica, mas também ético-política. 
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Sobre os fatores que tem dificultado a implementação da assistência do parto 

humanizado segundo Rabelo; Oliveira (2009), atualmente no Brasil são desenvolvidas várias 

maneiras de capacitar na área da obstetrícia, almejando aperfeiçoamento dos envolvidos. É de 

extrema importância que os profissionais de enfermagem sejam capacitados na área obstétrica 

e competentes a fim de que estejam aptos para que a humanização da assistência seja feita 

adequadamente, proporcionando segurança e autonomia a paciente. 

Rabelo; Oliveira (2009), ainda destaca que há uma sobrecarga de trabalho, gerada a 

partir da grande demanda de pacientes, em muitas regiões ainda ocorre a submissão do 

enfermeiro ao médico onde as rotinas medicas comprometem a assistência, pois são condutores 

do processo e acabam por se tornarem protagonista do parto, isso se deve a postura individual 

desses profissionais de saúde tornando-se assim um desafio a ser superado.  

É importante ressaltar que a melhor maneira de minimizar essa situação seria a 

valorização do trabalho em equipe na saúde, porque os profissionais de enfermagem assim 

como os médicos, possuem ainda uma formação intervencionista e isso precisa ser 

desconstruído para o benefício da mulher e do bebe, deve ser esclarecido a mulher e ao 

acompanhante todo o processo de parir, desde os aspectos fisiológicos, a possibilidade de que 

todo o processo pode ser longo e doloroso. A mudança nessa dinâmica de trabalho inclui uma 

relação de comunicação e diálogo entre os diversos profissionais, podendo posteriormente 

haver uma melhora evidente na assistência prestada. 

Mabuchi; Fustino, (2015) relata que os profissionais identificaram um dos fatores que 

dificultam a implementação da humanização, é a grande deficiência na infraestrutura. 

Observa-se a falta de utensílios básicos (copos descartáveis), medicamentos, 

inexistência de biombos, sala de espera para acompanhantes, poucos leitos, cadeiras 

confortáveis entre outras limitações que impossibilitam um atendimento efetivo e humanizado. 

Marque; Dias; Azevedo (2006) destacam a relação profissional/paciente ineficaz, 

fazendo com que a parturiente se sinta incapaz de fazer escolhas expor suas decisões e desejos. 

Portanto, esse problema poderia ao menos ser amenizado se houver a pratica de humanização 

da assistência ao parto e nascimento, que envolve todos os cuidados de enfermagem que 

envolve o processo de gestação até o puerperal. 

Dias; Deslandes (2006), ressaltam ainda a dificuldade de acesso na rede pública ser 

um fator dificultador da assistência, pois é iniciada uma busca por uma vaga e quando é 

admitida em alguma instituição, primeiramente a mulher é afastada da família, e permanecem 

em uma sala de pré-parto coletiva e sem nenhuma privacidade, que além de atenderem mulheres 
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em trabalho de parto, existem outras intercorrências obstétricas, privando-as de suas 

necessidades particulares, inviabilizando assim qualquer forma de atendimento humanizado. 
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Fonte; httpwww.mamaeplena.com.brentenda-o-seu-ultrassom-obstetrico-placenta 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a realização desse estudo foi possível identificar que a humanização da 

assistência ao parto como é preconizada pelo MS não está de acordo com a atual realidade das 

maternidades e unidades de saúde que atendem a gestante, que possuem ainda muitas 

dificuldades de acesso a um atendimento de qualidade. 

Percebe-se ainda que apesar de haver uma conscientização sobre a importância de 

humanizar o parto, os profissionais apontam várias dificuldades encontradas na implementação 

da humanização da assistência. Dentre as dificuldades mais citadas estão, deficiência na 

estrutura das maternidades; dificuldade da gestante no acesso ao atendimento hospitalar, o que 

acarreta numa série de fatores que dificultam a assistência humanizada (tais como: privacidade, 

segurança, apoio emocional, informação adequada e o direito a acompanhante). 

Frente aos resultados encontramos uma extrema necessidade de formação 

especializada em obstetrícia na enfermagem, pois esse é uma área com escassez de 

profissionais. E também no que se refere à capacitação e conscientização dos demais 

profissionais da saúde no atendimento ao parto humanizado. 

A humanização da assistência ao parto ainda requer mudanças, pois apesar do que é 

divulgado pelos programas de humanização, a assistência prestada ainda é centrada no modelo 

biomédico. 

Portanto, os resultados contribuíram positivamente para uma melhor compreensão da 

importância do parto humanizado, assim como se pode perceber como é imprescindível a 

atuação do enfermeiro e a implementação das estratégias que favorecem a humanização da 

assistência, promovendo a autonomia da mulher durante o parto. Apesar das dificuldades 

encontradas é possível ainda que de maneira incompleta dentro de suas condições, ofertarem 

um atendimento humanizado de qualidade a gestante, proporcionando maior segurança e 

conforto no nascimento tanto para a mãe quanto para o bebê. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



70 
 

 

7 REFERÊNCIAS 

 

 

ALMEIDA, C.A.L.; TANAKA, O.Y. Perspectiva das mulheres na avaliação do programa de 

humanização do pré-natal e nascimento. Revista de saúde Pública, São Paulo, v. 43, n. 1, p. 

98-104, 2009. 

 

ALMEIDA, O.S.C.; GAMA, E.R.; BAIANA, P.M. Humanização no parto: a atuação do 

enfermeiro. Revista Enfermagem Contemporânea, Salvador – BA, v. 4, n. 1, p.79- 90, 

jan/jun, 2015. 

 

BRASIL. Humaniza SUS: Humanização do parto e do nascimento. Brasília vol.04, 2014.  

 

BRASIL. Humanização do parto: Humanização no pré-natal e nascimento. Brasília, 2002.  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual PNHAH: Programa nacional de humanização da 

assistência hospitalar. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção á Saúde. Pré-natal e puerpério. Atenção 

qualificada e humanizada: Manual técnico. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2012 

.  

BRASIL. O modelo de atenção obstétrica no setor de saúde suplementar no Brasil: 

cenários e perspectivas. Rio de Janeiro, 2008.  

 

BRASIL. Portal Brasil. Rede Cegonha, 2012. . Acesso em 21/05/2016.  

 

BRASIL. Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011. Dispõe sobre a Rede Cegonha no âmbito 

do Sistema Único de Saúde. 2011.  

 

BRASIL. Portaria nº 1.820, de 13 de agosto de 2009. Dispõe sobre os direitos e deveres dos 

usuários da saúde. 2009.  

 

BRASIL. Secretaria de políticas públicas de saúde. Parto Aborto e Puérperio. Assistência 

humanizada à mulher. Brasília: Ministério da Saúde. 2003. 

 

CAMILO, A.R. et al. Aspectos que dificultam assistência humanizada ao parto normal. Revista 

de Trabalhos Acadêmicos, v. 4, n. 6, 2012. 

 

CASSIANO, A.N. et al. Percepção de enfermeiros sobre a humanização na assistência de 

enfermagem e no puerperio imediato. Rev. Pesqui. Cuid. Fundam. (online), v. 7, n. 1, p. 2051-

2060, 2015. 

 

CAUS, E. C. M. et al. O processo de parir assistido pela enfermeira obstétrica no contexto 

hospitalar: significados para as parturientes. Esc Anna Nery P 34-40 Rio de Janeiro, 2012. 

 

CONITEC. Diretrizes nacional de assistência ao parto normal. 2016. 

contexto enfermagem, Florianópolis, v. 21, n.2, p. 329-337, 2012. 

 

CUNHA, A.A. Indicações do parto a fórceps. Rev. Feminina, v.39, n.12, p.549-554, dez, 2011. 



71 
 

DIAS, G. et al. Atuação do profissional enfermeiro recuperando o parto normal. Trabalho 

de conclusão de curso para obtenção do grau de bacharel em Enfermagem. Universidade Vale 

do Rio Doce. Governador Valadares, 2009. 

 

DIAS, M. A. B.; DESLANDES, S. F. Expectativas sobre a assistência ao parto de mulheres 

usuárias de uma maternidade pública do Rio de Janeiro, Brasil: os desafios de uma política 

pública de humanização da assistência. Cad. Saúde Pública. P. 2647-2656. Rio de Janeiro, 

2006. 

 

DINIZ, C. S. G. Humanização da assistência ao parto no Brasil: Os muitos sentidos de um 

movimento. Ciência saúde coletiva. p.627-637, 2005. 

 

DUARTE, A. C. Tipos de parto, 2000. Disponível em: < 

http://www.amigasdoparto.com.br/tipos.html>. Acesso em: 22 de Novembro de 2016. 

 

FERREIRA, A.R.J. et al. Percepções de profissionais de enfermagem sobre a humanização 

em obstetrícia. SANARE, Sobral, v. 14, n. 2, p.27-35, 2015. 

 

FOSSA, A.M. et al. A experiência da enfermeira durante a assistência à gestante no parto 

humanizado. Saúde Rev., Piracicaba, v. 15, n. 40, p.25-36, abr/ago, 2015. 

 

FRELLO, A.T.; CARRARO, T. E. Componente do cuidado de enfermagem no processo do 

parto. Rev. Eletr. Enf., v. 12, n.4, p. 660-668, 2010. 

 

FUCKS, I.S. et al. A sala de parto: o contato pele a pele e as ações para o estimulo ao 

vínculo entre mãe e bebê. Av. enfermagem, v. 33, n.1, p.29-37, 2015. 

 

GIOVANNI, M. Rede Cegonha: da concepção a implantação. Brasilia- DF, 2013. Monografia 

(Curso de Especialização em Gestão Pública). Escola Nacional de Administração Pública, 

2013. 

 

GOMES, A.R.M.,et al. Assistência de enfermagem obstétrica na humanização do parto normal. 

Revista Ricien, São Paulo, v. 4, n. 11, p.23-27, 2014. 

 

GOMES, P.R.F. O resgate do protagonismo da gestante como condição de possibilidade 

para o processo de humanização do parto: o papel do profissional de saúde. Salão de 

conhecimento, v. 2, n. 1, 2014. 

 

GUIDA, N. F. B; LIMA, G. P. V.; PEREIRA, A. L. F. O ambiente de relaxamento para 

humanização do cuidado ao parto hospitalar. Rev Min Enferm. 2013  

 

LIMA, D. A. D. Condutas humanizadas no parto normal na percepção de graduandos de 

enfermagem. Trabalho de conclusão de curso em Bacharel em enfermagem, 2010 – Faculdade 

de tecnologia e ciência, Feira de Santana, 2010. 

 

LOBO, M.B. Parto normal: a natureza se encarrega, mamãe e bebê agradecem. Pró Saúde, 

2012. 

 

MABUCHI, A.S.; FUSTINON, S.M. O significado dado pelo profissional de saúde para 

trabalho de parto e parto humanizado. Acta Paul enferm. v. 21, n. 3, p.420- 426, 2008. 



72 
 

MALHEIROS, P.A. et al. Parto e nascimento: saberes e práticas humanizadas. Texto e  

 

MAMEDE, F. V.; MAMEDE, M. V.; DOTTO, L. M.G. Reflexões sobre deambulação e 

posição materna no trabalho de parto e parto. Esc Anna Nery R Enferm. P. 331 – 6. Rio de 

Janeiro, 2011. 

 

MARQUE, F.C; DIAS, I. M. V; AZEVEDO, D. A percepção da equipe de enfermagem 

sobre humanização do parto e nascimento. Esc. Anna Nery Rev. Enfermagem. p.439-447, 

2006. 

 

MATOS, G.C. et al. A trajetória histórica das políticas de atenção ao parto no Brasil: uma 

revisão integrativa. Recife, p.870-878, 2013. 

 

MELCHIORI, L.E. Preferência de gestantes pelo parto norma ou cesariano. Interação ou 

Psicologia, Curitiba, v. 13, n. 1, p. 13-23, jan/jun, 2009.  

 

MENEZES, M. G. B; DIAS, D. F. S. A humanização no pré-parto e parto. Para de Minas. Rev. 

Digital FABAM. n.3, p.24-36, 2012 

 

MORAES, E. Tipos de parto? Que classificação é essa? Disponível em: 

<www.despertardoparto.com.br%2Ftipos-de-partoqueclassificaccedilatildeoeacuteessa.html>. 

Acesso em: 10/11/2016. 

MOURA, F. M. J. S. P. et al. A humanização e a assistência de enfermagem ao parto normal. 

Rev. Bras. Enferm. vol. 60, n.04, p.452-455, jul-ago, 2007. 

 

MPPE, Ministério Público de Pernambuco. Humanização do parto. Nasce o respeito: 

informações práticas sobre seus direitos. Pernambuco – Recife, 2015. 

 

OLIVEIRA, T.C.; NOELIA, N.N.S.C. Direito ao parto humanizado: experiência e legalidade 

na visão das puérperas. Persp. Online: biol. de. Saúde, Campo de Goytacazes, p.49-50, 2015. 

 

PATAH, L. E. M; MALIK, A. M. Modelo de assistência ao parto e taxa de Cesária em 

diferentes países. Rev. Saúde Pública. P. 185-194. São Paulo, 2011. 

 

PETER, A. P. C. et al. O cuidado cultural no processo de ser e viver da mulher, recém-

nascido e família que vivenciam o parto, no domicilio e no hospital, com ênfase no contexto 

domiciliar: abrindo novos caminhos para a enfermagem. Trabalho de Conclusão de Curso de 

Graduação em Enfermagem, 2005 – Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina, 

2005. 

 

PROGIANTI, J. M. As enfermeiras obstétricas frente ao uso de tecnologias não invasivas de 

cuidado como estratégias na desmedicalização do parto. Revista de Enfermagem. Escola Anna 

Nery, v. 8, n. 2, ago, 2004. 

 

RABELO, L. R; OLIVEIRA, D.L. Percepções das enfermeiras obstétricas sobre sua 

competência na atenção ao parto normal hospitalar. Rev Escola de Enfermagem USP. P. 20-

28. São Paulo,2010.  

 



73 
 

RAVERATTI, D.S. Guia da sexualidade reedição ampliada e ilustrada. 1 ed. São Caetano 

do Sul – SP: Daikoku editora e gráfica, 2014. 

 

SANTOS, I.S.; OKAZAKI, E.L.F.J. Assistência de enfermagem ao parto humanizado. Rev. 

Enferm. UNISA, V. 13, N. 1, P. 64-8, 2012. 

 

SANTOS, R.A.A.; MELO, M.C.P.; CRUZ, D.D. Trajetória de humanização do parto no Brasil 

a partir de uma revisão integrativa de literatura. Caderno de Cultura de ciência, v. 13, n. 2, 

mar., 2015. 

 

SILVA, A.L.S.; NASCIMENTO, E.R.; COELHO E.A.C. Práticas de enfermeiros para 

promoção da dignificação, participação e autonomia de mulheres no parto normal. Revista de 

Enfermagem Escola Anna Nery, Salvador – BA, v.19, n.1, p.424-431, jul/set , 2015. 

 

SILVA, D.C. et al. Perspectiva das puérperas sobre a assistência de enfermagem 

humanizada no parto normal. REBES, Pombal – PB, v. 5, n. 2, p.50-56, abr/jun, 2015. 

 

SILVA, N. D. Importância do parto humanizado na assistência hospitalar. Monografia do 

Curso de pós-graduação em obstetrícia e saúde da mulher, 2014 - Faculdade Santa 

Terezinha. São Luis-MA, 2014. 

 

SILVA, P.A. Humanização no cotidiano do(a) enfermeiro(a) ao cuidar de mulheres 

durante o parto. 2007. Monografia (Curso de Enfermagem). Centro universitário de Brasilia 

– UniCEUB. Faculdade de Ciências da saúde – FACS. Brasilia, 2007. 

 

SILVANI, C. M. B. Parto Humanizado: Uma revisão bibliográfica. Trabalho de Conclusão 

de curso em especialização de saúde pública, 2010 – Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, Porto Alegre, 2010. 

 

SILVEIRA, S.C.; CAMARGO, B.V.; CREPALDI, M.A. Assistência ao parto na maternidade: 

representações de mulheres assistidas e profissionais de saúde. Rev. Psicol. Reflex. Crit. v. 23, 

n.1, p.1-10, 2010. 

 

SOUZA, T.G.; GAIVA, M.A.; MODES, P.S.S.A. A humanização do nascimento: percepção 

de profissionais de saúde que atuam na atenção ao parto. Rev. Gaucha enferm., Porto Alegre 

(SC), v. 32, n.3, p.479-486, set., 2011. 

 

VELHO, M. B.; OLIVEIRA, M. E.; SANTOS, E. K.A. Reflexões sobre a assistência de 

enfermagem prestada à parturiente. Rev Bras Enferm. P 652-9. Brasília, 2010. 

 

VEZO, G. M. S; CORONEL, L. M; ROSARIO, M. S. O. Assistência humanizada de 

enfermagem no trabalho de parto. Universidade do Mindelo. Mindelo, 2013. 
 

 

 

 

 

 


	R 672    Rocha, Jessica da Silva Santos.
	As estratégias do enfermeiro para a promoção da autonomia da mulher no parto humanizado / Jessica da Silva Santos Rocha. – Niterói: [s.n.], 2016.
	Fonte; httpssemearmos.wordpress.comtagparto-humanizado
	3 METODOLOGIA
	3.1 TIPO DE PESQUISA
	3.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
	3.4 COLETA E ANÁLISE DE DADOS
	3.5 APRESENTAÇÕES DOS ACHADOS DA REVISÃO DE LITERATURA.
	Doc1.pdf
	R 672    Rocha, Jessica da Silva Santos.
	As estratégias do enfermeiro para a promoção da autonomia da mulher no parto humanizado / Jessica da Silva Santos Rocha. – Niterói: [s.n.], 2016.

	JESSICA DA SILVA SANTOS ROCHA.pdf
	R 672    Rocha, Jessica da Silva Santos.
	As estratégias do enfermeiro para a promoção da autonomia da mulher no parto humanizado / Jessica da Silva Santos Rocha. – Niterói: [s.n.], 2016.





