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Parto humanizado

Este estudo teve como objetivo relatar a vivência de puérperas em relação ao parto humanizado, por meio 
de uma pesquisa de campo, com abordagem qualitativa, realizada em uma casa de parto. Fizeram parte do 

estudo nove puérperas que tiveram parto humanizado e concordaram em participar do estudo. Dentre as partici-
pantes, três mulheres já haviam vivenciando a experiência de parto humanizado e cinco eram primigestas. A partir 
da análise das entrevistas foi possível obter os temas emergentes que foram agrupados em quatro categorias 
temáticas: Perspectiva da assistência diferenciada, mencionando a dor e o relaxamento, presença do acompan-
hante, contato com o recém-nascido. Os dados encontrados neste estudo são subsídios para reflexões e sensibi-
lização das equipes para consolidar e ampliar o modelo de assistência humanizada.
Descritores: Humanização da Assistência, Parto, Parturiente

The objective of this study was to describe the experience of women in the post partum period in relation to the hu-
manized delivery, by qualitative research, carried out in a delivery household. Nine women in the post partum period 

participated and agreed to participate of the study. Among them, three women had already lived deeply the experience 
of a humanized delivery and five of them were pregnant for the first time. From the analysis of the interviews data, it was 
possible to get the emergent subjects that had been grouped in four thematic categories: Perspective of differentiated 
assistance, mentioning pain and the relaxation, presence of the companion, contact with the new-born. The data found 
in this study are subsidies for reflections and sensitization of the teams to consolidate and to extend the model of hu-
manized assistance. 
Descriptors:  Humanized Assistance, Dlivery, Parturient 

Este trabajo tuvo como objetivo relatar la experiencia de mujeres en el sobreparto en relación al parto humanizado, 
por medio de una investigación y análisis cualitativa, en una casa de parto. Nueve mujeres que habían tenido el 

parto humanizado y habían convenido participar e hicieron parte del estudio. Dentre las participantes, tres mujeres ya 
habian vivido la experiencia del parto humanizado y cinco eran primigestas. A partir de la analisis de las entrevistas fue 
posible obtener los temas emergentes que fueron agrupados en cuatro categorías temáticas: Perspectiva de la ayuda 
diferenciada, Mencionar dolor y la relajación, Presencia del compañero, Contacto con el nato. Los datos encontrados 
en este estudio son subsidios para las reflexiones y sensibilización de los equipos para consolidar y para extender el 
modelo de ayuda humanizada.
Descriptores: Atención Humanizada, Parto, Sobreparto
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escuta, podem representar um problema sério para 
quem as apresenta, portanto, respostas diretas e se-
guras são muito importantes para o bem-estar da mu-
lher6. A gestante deve ser cuidada com carinho e dedi-
cação pelos profissionais da área3.

Os estudos que envolvem a abordagem do parto 
humanizado são amplos, portanto, optou-se por reali-
zar este trabalho com o objetivo de relatar a vivência 
de puérperas em relação ao parto humanizado.

Caminho metodológico
Tipo de pesquisa: trata-se de uma pesquisa de campo, com 
abordagem qualitativa por meio de análise de conteúdo. 

Local da pesquisa: realizada em uma casa de parto 
que integra o Projeto Qualis (Qualidade Integral em 
Saúde), pertencente à Secretaria de Estado da Saúde de 
São Paulo, na zona leste da cidade de São Paulo. A casa 
de parto possui equipe composta por enfermeiro obs-
tetra, auxiliar de enfermagem, serviços gerais e moto-
rista, com atendimento 24 horas por 
dia, além de hospital de referência. 
O acompanhamento da mulher é fei-
to desde o final da gestação. Após o 
parto permanecem no local entre 6 
e 12 horas; as refeições são prepara-
das conforme sua preferência e, após 
a alta, recebem visita de enfermagem 
ou médica no seu domicilio da Uni-
dade Básica de Saúde ou Unidade de 
Saúde da Família. A casa de parto já realizou desde sua 
inauguração, em 1997, mais de 120 partos e atualmente 
cerca de 30 partos por mês. 

Sujeitos da pesquisa: fizeram parte nove puérperas 
que tiveram parto na Casa de Parto e concordaram em 
participar do estudo. Todas tiveram suas respostas gra-
vadas, a partir do roteiro de coleta de dados elaborado 
com questões fechadas para caracterização da amostra 
e uma questão aberta, norteadora do assunto: Explique 
o significado de ter seu parto realizado em uma casa de 
parto. Foi permitindo a livre expressão das mulheres a 
respeito da experiência do parto humanizado. 

Aspectos éticos: a coleta de dados teve início após 
autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da Secreta-
ria Municipal de Saúde da cidade São Paulo. As puérpe-
ras assinaram o Termo de Consentimento Livre e Escla-
recido, pautando-se, assim, nas diretrizes e normas da 
Resolução 196/96 (CNS). 

Análise dos dados: de caráter qualitativo, por meio 
de análise de conteúdo. Os dados obtidos nas entrevis-

Introdução

A gravidez e o parto são eventos sociais que inte-
gram a vivência reprodutiva de homens e mulhe-

res. O ciclo gravídico-puerperal possui forte potencial 
positivo e enriquecedor  para todos que dele partici-
pam. O parto é uma experiência singular no universo 
das mulheres e nos tempos passados as crianças nas-
ciam nas mãos de parteiras, que eram mulheres com 
conhecimento vindo de geração em geração. As par-
teiras eram praticamente como membros da família e 
auxiliavam o ato de “dar a luz”. Todavia, por mais ex-
perientes que fossem, as parteiras não poderiam resol-
ver, em casa, algumas complicações que, embora raras, 
poderiam surgir no decorrer do parto1.

Com a evolução dos conhecimentos médicos em 
obstetrícia e os avanços tecnológicos hospitalares, ob-
serva-se a grande medicalização do parto normal e altas 
taxas de parto cesárea, sob a égide de prestar assistên-
cia de qualidade e reduzir os agravos à saúde da mulher 
e do concepto. Tal atitude descarac-
terizou a normalidade do ato de pa-
rir, além de desconsiderar o desejo 
da mulher de optar pelo modo de 
parto que melhor lhe convier. 

Mais recentemente, observa-
se a grande evidência trazida dos 
tempos passados, da humanização 
do parto; só que, atualmente, com 
profissionais experientes e capaci-
tados, como as enfermeiras obstetras cuja especializa-
ção lhes permite o acompanhamento da mulher com 
baixo risco obstétrico, desde o período pré-natal até a 
realização do parto normal sem distócia. O Ministério 
da Saúde conceitua o parto humanizado como aquele 
que envolve um conjunto de conhecimentos, práticas 
e atividades que visam à promoção do parto e do nas-
cimento saudáveis, além da prevenção da morbi-mor-
talidade materna e perinatal2. 

Existe uma necessidade profunda de se modificar 
a qualidade da assistência ao parto nas maternidades 
brasileiras. Por humanização da assistência ao parto, en-
tende-se um processo que inclui desde a adequação da 
estrutura física e equipamentos dos hospitais, até uma 
mudança de postura/atitude dos profissionais de saúde 
e das gestantes. A possibilidade de a gestante escolher 
o ambiente onde ela se sinta mais segura, confiante e 
protegida em relação ao parto humanizado, permite 
que ela entre em contato com o próprio corpo.

Como relata Osava 3, o desejo de uma assistência 

em que os pais possam construir também suas opções, 
terem suas escolhas respeitadas, serem informados ho-
nestamente sobre as vantagens e as desvantagens de 
cada opção, seja o parto normal com analgesia, o par-
to sem analgesia, a cesárea eletiva, o parto conduzido, 
impulsiona o movimento de humanização do nascer.

Como estratégia da humanização do parto existem 
as casas de parto em que as gestantes permanecem 
durante o trabalho de parto, parto e puerpério ime-
diato, com seu acompanhante. Essa estratégia tem se 
mostrado efetiva na humanização do parto e no in-
centivo ao parto normal2. No parto humanizado, ocor-
rem quatro movimentos: o nascer de uma criança, o 
nascer de uma mãe, o nascer de um pai, e o nascer de 
uma família. Assim, a humanização do parto tem como 
objetivo: melhorar o atendimento à parturiente e re-
cém-nascido, sem que haja o confronto entre a tecno-
logia e o natural.

A perspectiva do parto humanizado recomenda que 
as parturientes sejam encorajadas a 
andar e tenham liberdade de esco-
lha da posição a ser adotada no mo-
mento do parto, evitando o uso sis-
temático da episiorrafia e da ruptura 
artificial das membranas amnióticas. 
Sempre que possível o recém-nasci-
do deve permanecer com a mãe e 
a amamentação logo após o nasci-
mento deve ser estimulada. Também, 

deve-se manter um ambiente tranqüilo e muito respei-
to para que se possa contribuir com a tranqüilidade das 
parturientes e a valorização do pré-parto, melhorando a 
segurança e o bem-estar da parturiente4. 

É importante que os profissionais de saúde auxi-
liem a parturiente a suportar a dor durante o trabalho 
de parto, preferencialmente com abordagem não far-
macológica, iniciando o preparo da mulher durante o 
pré-natal mediante o fornecimento de informações e 
técnicas de relaxamento a serem utilizadas. A chamada 
dor do parto possui características diferentes de ou-
tras dores: é uma dor intermitente e sua intensidade 
é variada de acordo com diferentes fatores para uma 
mesma mulher em diferentes gestações e, também, 
varia de mulher para mulher. O medo e a tensão são 
aspectos relacionados com a dor do parto5. 

O profissional que estabelece um vínculo com a 
gestante proporcionará à mesma mais segurança e 
atenção para seus questionamentos. Muitas questões 
trazidas, embora pareçam elementares para quem 

“O PROFISSIONAL, PARA 
HUMANIZAR A ASSISTÊNCIA, 

PRECISA RESPEITAR 
A LIVRE EXPRESSÃO 

DA DOR, FORNECENDO 
MEDIDAS DE CONFORTO”.
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tas gravadas foram transcritos na íntegra. Foram feitas 
leituras e releituras para análise dos dados buscando-
se organizar as histórias a partir de temas emergentes 
do conteúdo. Os temas foram então agrupados em ca-
tegorias temáticas apresentando-se trechos das entre-
vistas que justificam o tema.

Resultados e discussão
Todas as mulheres foram entrevistadas no primeiro 
dia de pós-parto, oito puérperas tinham idade inferior 
a 30 anos, cinco eram primíparas e quatro multíparas. 
Destas quatro puérperas, somente uma tinha experi-
ência de parto hospitalar, ou seja, o parto tradicio-
nal, portanto, três mulheres já haviam vivenciado o 
parto humanizado e, salienta-se que todas relataram, 
para as próximas eventuais gestações, preferência por 
realizar outro parto normal humanizado. Quanto ao 
encaminhamento para a casa de parto, duas mulhe-
res afirmaram terem sido encaminhadas diretamente 

da Unidade Básica de Saúde (UBS), 
uma de um hospital tradicional, qua-
tro vieram por indicação de paren-
tes, uma com indicação de amigos e 
uma por informação via internet.

A partir da análise dos dados das 
entrevistas foi possível obter os te-
mas emergentes que foram agru-
pados em categorias temáticas, uti-
lizando-se as falas das entrevistas, 

identificadas pelas iniciais das puérperas, cujo signifi-
cado apresentasse consistência temática. Desta forma, 
foram obtidas as categorias descritas a seguir:

-Perspectiva da assistência diferenciada 
A categoria – Perspectiva da assistência diferenciada 
apresenta a importância relatada pelas mulheres em 
relação ao modo atencioso que foram assistidas.

 “... eu adorei aqui... Gostei muito das meninas. 
Elas nunca deixam a gente sozinha. Foi ótimo! Fize-
ram, me ensinaram tudo certinho...” (JM).

“Fiz ficha, passei, e se eu passasse mal podia vir 
a qualquer hora, muito sossegado. A gente fica tran-
qüila... Toda atenção que dão,...  Adorei!...” (MP).

“Parece que está em casa mesmo. Tudo na ho-
rinha, (...) tanto na hora de ter, quanto no atendi-
mento, ... é ótimo, não tenho o que falar ...” (DG).

 “A primeira vez, eu fiquei meio assim (...). Eu 
não conhecia. Aí, depois as meninas me atenderam 
super bem (...). Poderia existir mais estes lugares. 

escuta, podem representar um problema sério para 
quem as apresenta, portanto, respostas diretas e se-
guras são muito importantes para o bem-estar da mu-
lher6. A gestante deve ser cuidada com carinho e dedi-
cação pelos profissionais da área3.

Os estudos que envolvem a abordagem do parto 
humanizado são amplos, portanto, optou-se por reali-
zar este trabalho com o objetivo de relatar a vivência 
de puérperas em relação ao parto humanizado.

Caminho metodológico
Tipo de pesquisa: trata-se de uma pesquisa de campo, com 
abordagem qualitativa por meio de análise de conteúdo. 

Local da pesquisa: realizada em uma casa de parto 
que integra o Projeto Qualis (Qualidade Integral em 
Saúde), pertencente à Secretaria de Estado da Saúde de 
São Paulo, na zona leste da cidade de São Paulo. A casa 
de parto possui equipe composta por enfermeiro obs-
tetra, auxiliar de enfermagem, serviços gerais e moto-
rista, com atendimento 24 horas por 
dia, além de hospital de referência. 
O acompanhamento da mulher é fei-
to desde o final da gestação. Após o 
parto permanecem no local entre 6 
e 12 horas; as refeições são prepara-
das conforme sua preferência e, após 
a alta, recebem visita de enfermagem 
ou médica no seu domicilio da Uni-
dade Básica de Saúde ou Unidade de 
Saúde da Família. A casa de parto já realizou desde sua 
inauguração, em 1997, mais de 120 partos e atualmente 
cerca de 30 partos por mês. 

Sujeitos da pesquisa: fizeram parte nove puérperas 
que tiveram parto na Casa de Parto e concordaram em 
participar do estudo. Todas tiveram suas respostas gra-
vadas, a partir do roteiro de coleta de dados elaborado 
com questões fechadas para caracterização da amostra 
e uma questão aberta, norteadora do assunto: Explique 
o significado de ter seu parto realizado em uma casa de 
parto. Foi permitindo a livre expressão das mulheres a 
respeito da experiência do parto humanizado. 

Aspectos éticos: a coleta de dados teve início após 
autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da Secreta-
ria Municipal de Saúde da cidade São Paulo. As puérpe-
ras assinaram o Termo de Consentimento Livre e Escla-
recido, pautando-se, assim, nas diretrizes e normas da 
Resolução 196/96 (CNS). 

Análise dos dados: de caráter qualitativo, por meio 
de análise de conteúdo. Os dados obtidos nas entrevis-

“A PARTURIENTE 
ACOMPANHADA POR PESSOAS 

EM QUE CONFIA E COM 
QUEM SE SINTA À VONTADE 

TEM MAIOR SUPORTE 
EMOCIONAL E PSÍQUICO”.

em que os pais possam construir também suas opções, 
terem suas escolhas respeitadas, serem informados ho-
nestamente sobre as vantagens e as desvantagens de 
cada opção, seja o parto normal com analgesia, o par-
to sem analgesia, a cesárea eletiva, o parto conduzido, 
impulsiona o movimento de humanização do nascer.

Como estratégia da humanização do parto existem 
as casas de parto em que as gestantes permanecem 
durante o trabalho de parto, parto e puerpério ime-
diato, com seu acompanhante. Essa estratégia tem se 
mostrado efetiva na humanização do parto e no in-
centivo ao parto normal2. No parto humanizado, ocor-
rem quatro movimentos: o nascer de uma criança, o 
nascer de uma mãe, o nascer de um pai, e o nascer de 
uma família. Assim, a humanização do parto tem como 
objetivo: melhorar o atendimento à parturiente e re-
cém-nascido, sem que haja o confronto entre a tecno-
logia e o natural.

A perspectiva do parto humanizado recomenda que 
as parturientes sejam encorajadas a 
andar e tenham liberdade de esco-
lha da posição a ser adotada no mo-
mento do parto, evitando o uso sis-
temático da episiorrafia e da ruptura 
artificial das membranas amnióticas. 
Sempre que possível o recém-nasci-
do deve permanecer com a mãe e 
a amamentação logo após o nasci-
mento deve ser estimulada. Também, 

deve-se manter um ambiente tranqüilo e muito respei-
to para que se possa contribuir com a tranqüilidade das 
parturientes e a valorização do pré-parto, melhorando a 
segurança e o bem-estar da parturiente4. 

É importante que os profissionais de saúde auxi-
liem a parturiente a suportar a dor durante o trabalho 
de parto, preferencialmente com abordagem não far-
macológica, iniciando o preparo da mulher durante o 
pré-natal mediante o fornecimento de informações e 
técnicas de relaxamento a serem utilizadas. A chamada 
dor do parto possui características diferentes de ou-
tras dores: é uma dor intermitente e sua intensidade 
é variada de acordo com diferentes fatores para uma 
mesma mulher em diferentes gestações e, também, 
varia de mulher para mulher. O medo e a tensão são 
aspectos relacionados com a dor do parto5. 

O profissional que estabelece um vínculo com a 
gestante proporcionará à mesma mais segurança e 
atenção para seus questionamentos. Muitas questões 
trazidas, embora pareçam elementares para quem 
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não permitem a presença de um acompanhante. 
A parturiente acompanhada por pessoas em que con-

fia e com quem se sinta à vontade tem maior suporte 
emocional e psíquico, partilhando tensão, medo e ansie-
dade. Duas puérperas relatam a participação do pai no 
nascimento do filho cortando o cordão umbilical. 

Tendo liberdade de escolha, nem sempre esta será 
pelo parceiro, muitas parturientes preferem a presen-
ça feminina, a mãe ou uma amiga, como relatado por 
três entrevistadas, pois podem partilhar esse momen-
to com uma pessoa que já passou pela mesma expe-
riência, bem como, a identificação de gênero. Além 
disso, o homem nem sempre se sente preparado; a 
parturição seria para eles o mundo das mulheres, tal 
fato apresentado por uma das puérperas, que disse 
que o marido não participou do primeiro parto.

-Contato com o recém-nascido
Na categoria Contato com o recém-nascido verifica-se 
a importância relatada pelas mulheres de manter o re-
cém-nascido próximo à mãe logo após o nascimento. 

“Na hora que a criança nasce, ela dá enrolada 
numa toalha de banho para segurar e sentir o ca-
lor do corpo da mãe, né?...”   (DC).

“É bom ter contato direto com o bebê assim que 
ele nasce. É ótimo...” (LJ).

“Apresenta o bebê na hora e coloca em cima de 
você...”  (JM). 

Não separar a mãe do recém-nascido logo após o 
nascimento é uma das recomendações da humaniza-
ção do parto. O contato precoce entre mãe e filho, 
além de favorecer o vínculo e dar tranqüilidade para a 
puérpera sobre o bem-estar de seu filho, possibilita o 
início da amamentação na primeira hora do pós-parto, 
conforme diretrizes da Organização Mundial da Saúde 
sobre o aleitamento materno.

Manter a mãe e o recém-nascido juntos após o parto 
parece iniciar e estimular a operação de mecanismos 
sensoriais, hormonais, fisiológicos, imunológicos e com-
portamentais conhecidos, que, sem dúvida, vinculam os 
pais à criança. A interação entre a mãe e filho, durante 
este período, assegura o desenvolvimento posterior do 
apego representado pelas seguintes características: aca-
riciar, beijos, aconchegos, prolongadas trocas de olhar8.

 
Considerações finais
Os dados encontrados neste estudo são subsídios para re-
flexões e sensibilização das equipes para consolidar e am-
pliar o modelo de assistência humanizada ao parto que, na 

Muita gente não conhece ...” (MF).
 “Pra mim foi maravilhoso o tratamento das par-

teiras, as enfermeiras, os auxiliares, o carinho, a aten-
ção, paciência (...). Me atenderam muito bem...”  (CR).

“Elas me deixaram bem tranqüila, bem ciente, e 
toda explicação foi bem explicada mesmo (...). Elas 
orientam você certinho. Elas te ajudam. Elas te ex-
plicam direitinho... Nunca pensei, mas tá todo mun-
do de parabéns aqui!...” (DC).

O fator atenção foi citado no relato de seis puérpe-
ras que se sentiram acolhidas pelos profissionais que 
prestaram assistência durante o trabalho de parto e 
parto, sendo para duas delas, a primeira experiência 
de parto humanizado. A atenção adequada facilita o 
processo de maternidade em um ambiente amigável, 
transmite segurança a partir das informações forneci-
das e da presença do profissional.

Um das finalidades da humanização do parto normal 
é a participação ativa da parturiente que poderá ser ob-
tida por meio da confiança que esta 
adquira em relação à garantia do aten-
dimento sempre que precisar, bem 
como, a partir das explicações forne-
cidas, estas são referidas por duas par-
turientes nesta categoria. 

-Mencionando o relaxamento e alívio 
da dor

Na categoria – Mencionando o re-
laxamento e alívio da dor verifica-se que quatro puérpe-
ras relatam o relaxamento e o alívio da dor como fatores 
importantes durante o trabalho de parto e o período ex-
pulsivo do parto.

 “Nossa! Até a dor parece que foi menor tempo, 
porque... Nossa! A gente fica tão sossegada...”  (MP).

 “Me senti bem segura e não passei medo nenhum, 
trauma nenhum. Excelente! Ela deu anestesia local e 
não senti dor nenhuma. Deu tudo certo...”  (DC).

“Eu ainda fiquei na banheira um tempão. Mais 
ou menos duas horas...” (DG).

 “Fui na sala de parto, entrei na banheira duas 
vezes, relaxei... Foi maravilhoso!... Foi na cama mes-
mo. Não deu nem tempo. Eu fui pro chuveiro e do 
chuveiro já voltei e o bebê já estava saindo...” (CR).

Nota-se que duas puérperas relataram que a dor foi de 
menor intensidade; estar sossegada e segura com a assis-
tência foram fatores relacionados a esse aspecto. Medidas 
de relaxamento são indicadas para minimizar a sensação 
de dor. O objetivo do relaxamento é fazer com que as ges-

tantes conheçam o seu próprio corpo e as diferentes for-
mas de relaxar durante as contrações. Podem ser utiliza-
das técnicas de respiração, banho de chuveiro ou imersão, 
massagens na região lombar, entre outras. O profissional, 
para humanizar a assistência, precisa respeitar a livre ex-
pressão da dor, fornecendo medidas de conforto, perma-
necendo junto à mulher, esclarecendo e orientando para 
que a mulher entenda as diferentes fases do trabalho de 
parto e participe ativamente deste processo. 

As tentativas de diminuir as dores do trabalho de 
parto e parto são descritas desde o século XIX, com o 
uso do ópio e posteriormente com a analgesia do par-
to. Propostas mais humanistas de assistência ao parto, 
como o método psicoprofilático de Lamaze e o méto-
do de Leboyer, postulam técnicas ditas naturais de alí-
vio da dor. No entanto, a expressão da dor de parturien-
tes é uma experiência individual que permeia, também, 
concepções de expressão de emoções pertencentes à 
cultura social na qual a mulher está inserida7.

-Presença do acompanhante
A categoria – Presença do acom-
panhante destaca como as mulhe-
res perceberam a presença de um 
acompanhante durante todo pro-
cesso de parturição.

“O pai acompanha (...) todo o 
tempo durante o parto inteiro (...) 
pode cortar o cordão, pode dar o 

primeiro banho. Na primeira vez ele não quis, (...) 
agora ele ficou mais seguro, mais tranqüilo (...) ele 
cortou o cordão umbilical...”  (MF).

“Meu marido acompanhou o parto, cortou o cor-
dão umbilical, tirou foto... Foi maravilhoso! Todo 
momento ele fez o parto junto comigo. Foi muito 
bom! Tudo certinho!...” (CR).

 “São livres o acompanhamento de uma pessoa 
que vai ter nenê. Tem hospital que você vai e a pes-
soa não pode ficar com você. Aqui já deixam tudo 
e é bom ter uma pessoa perto, né? Minha mãe que 
ficou,...” (DC).

 “Minha mãe assistiu a dar à luz...” (DG).
“Uma amiga minha me acompanhou e foi rapi-

dinho...”   (JM).
A presença de um acompanhante de livre escolha da 

parturiente, como parceiro, familiar ou amiga não exige 
necessariamente algum preparo técnico e, é um direito 
e uma recomendação, ressaltando a colocação de uma 
das entrevistadas para o fato de existirem hospitais que 

“O CONTATO PRECOCE 
ENTRE MÃE E FILHO, ALÉM DE 

FAVORECER O VÍNCULO 
E DAR TRANQÜILIDADE PARA A 

PUÉRPERA SOBRE 
O BEM-ESTAR DE SEU FILHO...”
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não permitem a presença de um acompanhante. 
A parturiente acompanhada por pessoas em que con-

fia e com quem se sinta à vontade tem maior suporte 
emocional e psíquico, partilhando tensão, medo e ansie-
dade. Duas puérperas relatam a participação do pai no 
nascimento do filho cortando o cordão umbilical. 

Tendo liberdade de escolha, nem sempre esta será 
pelo parceiro, muitas parturientes preferem a presen-
ça feminina, a mãe ou uma amiga, como relatado por 
três entrevistadas, pois podem partilhar esse momen-
to com uma pessoa que já passou pela mesma expe-
riência, bem como, a identificação de gênero. Além 
disso, o homem nem sempre se sente preparado; a 
parturição seria para eles o mundo das mulheres, tal 
fato apresentado por uma das puérperas, que disse 
que o marido não participou do primeiro parto.

-Contato com o recém-nascido
Na categoria Contato com o recém-nascido verifica-se 
a importância relatada pelas mulheres de manter o re-
cém-nascido próximo à mãe logo após o nascimento. 

“Na hora que a criança nasce, ela dá enrolada 
numa toalha de banho para segurar e sentir o ca-
lor do corpo da mãe, né?...”   (DC).

“É bom ter contato direto com o bebê assim que 
ele nasce. É ótimo...” (LJ).

“Apresenta o bebê na hora e coloca em cima de 
você...”  (JM). 

Não separar a mãe do recém-nascido logo após o 
nascimento é uma das recomendações da humaniza-
ção do parto. O contato precoce entre mãe e filho, 
além de favorecer o vínculo e dar tranqüilidade para a 
puérpera sobre o bem-estar de seu filho, possibilita o 
início da amamentação na primeira hora do pós-parto, 
conforme diretrizes da Organização Mundial da Saúde 
sobre o aleitamento materno.

Manter a mãe e o recém-nascido juntos após o parto 
parece iniciar e estimular a operação de mecanismos 
sensoriais, hormonais, fisiológicos, imunológicos e com-
portamentais conhecidos, que, sem dúvida, vinculam os 
pais à criança. A interação entre a mãe e filho, durante 
este período, assegura o desenvolvimento posterior do 
apego representado pelas seguintes características: aca-
riciar, beijos, aconchegos, prolongadas trocas de olhar8.

 
Considerações finais
Os dados encontrados neste estudo são subsídios para re-
flexões e sensibilização das equipes para consolidar e am-
pliar o modelo de assistência humanizada ao parto que, na 

perspectiva e representações das mulheres que o viven-
ciaram, apontam os benefícios do contato humano, infor-
mação e segurança transmitidas pelos profissionais para 
sua participação nesse momento de transição familiar. 

A enfermeira obstetra é uma profissional de gran-
de importância na vida da nova família. O modo pelo 
qual ela se comunica e se dedica à futura mãe defi-
nirá como a parturiente perceberá esse atendimento, 
estabelecendo vínculo, proporcionando privacidade, 
explicando cada procedimento antes de sua realiza-
ção e atendendo de maneira tranqüila. São essas pro-
fissionais que se responsabilizam pelo nascimento da 
criança, tendo a consciência de que são as primeiras a 
tocarem em um novo ser. 

Vale salientar que, além de se implementar maior 
número de Casas de Parto para assistência às partu-
rientes, faz-se necessário vincular ações de referência 
e contra-referência, para que as Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) e/ou Unidades de Saúde da Família (USF) 
além de encaminharem as clientes, possam oferecer 
orientações e divulgar a proposta do parto humanizado 
por meio de grupos de educação em saúde, bem como 
visitas domiciliares no pós-parto, para seguimento do 
binômio mãe-filho, e da nova estrutura familiar.

Referências
Rattner D. O resgate da qualidade na assistência ao nascimento e 

parto. In: SÃO PAULO. Secretaria de Estado da Saúde. 1° Seminá-

rio sobre Nascimento e Parto no Estado de São Paulo, São Paulo, 

1996.

BRASIL. Ministério da Saúde. Assistência humanizada à mulher: 

parto, aborto e puerpério. Brasília: Febrasgo/Abenfo, 2003.

Osava RH. Parto humanizado: importante mudança para a saúde. 

Revista Nursing, São Paulo fev. 2003, v. 57, n.6, p.10-23.

Organização Mundial da Saúde. Assistência ao parto normal: um 

guia prático - saúde materna e neonatal. Genebra: Unidade de 

Maternidade Segura - Saúde Reprodutiva e da Família, 1996. 

Duarte AC. A dor do parto. Disponível em: . Acesso em 

11/11/2004.

Fustinani SM. As necessidades de cuidados da parturiente: uma 

perspectiva compreensiva de ação social. Tese (Doutorado) Uni-

versidade de São Paulo, USP, São Paulo, 2000. 91 p.

Tornquist CS. Paradoxos da humanização em uma maternidade 

no Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 2003, 19(sup.2):

S419-S427.

Rocha SMM, Simpionato E, Mello DF. Apego mãe-filho: estudo 

comparativo entre mães de parto normal e cesárea. Rev. Bras. 

Enferm., Brasília, mar./abr. 2003, v.56, n.2, p.125-29.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

tantes conheçam o seu próprio corpo e as diferentes for-
mas de relaxar durante as contrações. Podem ser utiliza-
das técnicas de respiração, banho de chuveiro ou imersão, 
massagens na região lombar, entre outras. O profissional, 
para humanizar a assistência, precisa respeitar a livre ex-
pressão da dor, fornecendo medidas de conforto, perma-
necendo junto à mulher, esclarecendo e orientando para 
que a mulher entenda as diferentes fases do trabalho de 
parto e participe ativamente deste processo. 

As tentativas de diminuir as dores do trabalho de 
parto e parto são descritas desde o século XIX, com o 
uso do ópio e posteriormente com a analgesia do par-
to. Propostas mais humanistas de assistência ao parto, 
como o método psicoprofilático de Lamaze e o méto-
do de Leboyer, postulam técnicas ditas naturais de alí-
vio da dor. No entanto, a expressão da dor de parturien-
tes é uma experiência individual que permeia, também, 
concepções de expressão de emoções pertencentes à 
cultura social na qual a mulher está inserida7.

-Presença do acompanhante
A categoria – Presença do acom-
panhante destaca como as mulhe-
res perceberam a presença de um 
acompanhante durante todo pro-
cesso de parturição.

“O pai acompanha (...) todo o 
tempo durante o parto inteiro (...) 
pode cortar o cordão, pode dar o 

primeiro banho. Na primeira vez ele não quis, (...) 
agora ele ficou mais seguro, mais tranqüilo (...) ele 
cortou o cordão umbilical...”  (MF).

“Meu marido acompanhou o parto, cortou o cor-
dão umbilical, tirou foto... Foi maravilhoso! Todo 
momento ele fez o parto junto comigo. Foi muito 
bom! Tudo certinho!...” (CR).

 “São livres o acompanhamento de uma pessoa 
que vai ter nenê. Tem hospital que você vai e a pes-
soa não pode ficar com você. Aqui já deixam tudo 
e é bom ter uma pessoa perto, né? Minha mãe que 
ficou,...” (DC).

 “Minha mãe assistiu a dar à luz...” (DG).
“Uma amiga minha me acompanhou e foi rapi-

dinho...”   (JM).
A presença de um acompanhante de livre escolha da 

parturiente, como parceiro, familiar ou amiga não exige 
necessariamente algum preparo técnico e, é um direito 
e uma recomendação, ressaltando a colocação de uma 
das entrevistadas para o fato de existirem hospitais que 

Parto Humanizado.indd   83 9/14/05   11:32:38 AM


