
   

Saúde Coletiva

ISSN: 1806-3365

editorial@saudecoletiva.com.br

Editorial Bolina

Brasil

Carlos de Amorim, Ana Tereza; Silva Araújo, Vanessa Karolline; Cottin Severiano, Rosicler Cristine;

Barbosa Davim, Rejane Marie

Estratégias utilizadas no processo de humanização ao trabalho de parto: uma revisão

Saúde Coletiva, vol. 9, núm. 56, 2012, pp. 61-66

Editorial Bolina

São Paulo, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84223413006

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=842
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84223413006
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=84223413006
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=842&numero=23413
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84223413006
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=842
http://www.redalyc.org


Amorim ATC, Araújo VKS, Severiano RCC, Davim RMB. Estratégias utilizadas no processo de humanização ao trabalho de parto: uma revisão 

 Saúde Coletiva 2012;09 (56): 61-66 61

humanização e saúde da mulher

Estratégias utilizadas no processo de 
humanização ao trabalho de parto: 
uma revisão 
Pesquisa descritiva do tipo revisão, objetivando identificar na literatura científica a implantação da humanização ao parto e es-
tratégias utilizadas para sua aplicação. A aquisição literária foi realizada na internet no período de fevereiro a outubro de 2009, 
consultando-se obras e textos entre os anos de 2004 a 2009 identificados na base de dados LILACS e SciELO que se encon-
tram localizadas na BIREME, BVS e em outras fontes como o site oficial do Ministério da Saúde. A análise e discussão dos 
dados foram apresentadas de maneira teórica, correlacionando os dados adquiridos na literatura pesquisada e os objetivos 
propostos. Como principais resultados identificou-se propostas de humanização ao parto nas quais foram mostradas como 
alternativas para redução dos altos índices de cesarianas nas instituições hospitalares, porém, percebe-se que as condutas atu-
almente tomadas durante o processo de parto não condizem com as políticas públicas de assistência à saúde da mulher. 
Descritores: Humanização; Parto; Enfermagem; Saúde da mulher. 

Descriptive research of review type, aiming to identify, at the scientific literature, the factors that led to the deployment of an 
humanization process of delivery and strategies used in its application. The literature acquisition was performed on the Internet, 
in the period from February to October 2009, referring to the works and writings between the years 2004 to 2009 identified in 
LILACS and SciELO that are located at BIREME, VHL and other sources, such as the official website of the Ministry of Health. 
The analysis and discussion of the data were presented in a theoretical way, associating the data acquired in the research lite-
rature and the proposed objectives. As main results, we identified proposals for humanizing childbirth in which were shown as 
alternatives to reduce the high rates of caesarean sections in hospitals, however, it is noticed that the pipelines currently taken 
during the birth process aren’t coherent with the public policies of assistance to women's health.
Descriptors: Humanization; Delivery; Nursing, Women's Health.

Investigación descriptiva del tipo revisión, objetivando analizar en la literatura científica la implantación de la humanización al 
parto y estrategias utilizadas para su aplicación. La adquisición literaria fue realizada en el internet en el período de febrero 
a octubre de 2009, consultándose obras y textos entre los años de 2004 a 2009 identificados en la base de dados LILACS y 
SciELO que se encuentran localizadas en la BIREME, BVS y en otras fuentes como el sitio oficial del Ministerio de la Salud. El 
análisis y discusión de los datos fueron presentados de manera teórica, correlacionando los datos adquiridos en la literatura 
pesquisada y los objetivos propuestos. Como principales resultados se identificaron propuestas de humanización al parto en 
las cuales fueron enseñadas como alternativas para reducción de los altos índices de partos quirúrgicos en las instituciones 
hospitalarias, sin embargo, se percibe que las conductas actualmente tomadas durante el proceso de parto no condicen con las 
políticas públicas de asistencia a la salud de la mujer. 
Descriptores: Humanización; Parto; Enfermería; Salud de la mujer.
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INTRODUÇÃO

Até o século XII, a participação masculina no processo de 
parto era ínfima, sendo contrária aos padrões da cultura 

dominantes nessa época, levando a um atraso no desenvolver 
da atividade médica perante a mulher. A assistência prestada 
à parturiente era considerada assunto feminino e as parteiras 
proporcionavam ambiente emocionalmente favorável com 
suas crenças, talismãs, orações e magias para alívio da dor 
provocada pelas contrações e os homens apenas assistiam os 
partos de animais1.

A incorporação da vivência em obstetrícia pelos médicos 
iniciou-se na Europa nos séculos XVII e XVIII e no Brasil, com 
criação das Escolas de Medicina e Cirurgia na Bahia e Rio de 
Janeiro em 1808 e, aqueles que trabalhavam nessa atividade, 
eram denominados de parteiros ou médicos-parteiros. O parto 
realizado em hospitais tornou-se prevalente no século XX, 
principalmente após a Segunda Guerra 
Mundial, viabilizando a introdução de 
manobras cirúrgicas no parto, como é o 
caso da episiotomia e fórceps profilático2.

O desenvolvimento e valorização 
na utilização de tecnologias na área da 
saúde, acréscimo no número de leitos 
hospitalares e prestação da assistência 
individual e curativa, tornaram o acom-
panhamento ao Trabalho de Parto (TP) e 
parto, ato medicalizado dando-se prefe-
rência ao desempenho técnico-científico, 
abordando de forma secundária a relação 
que ocorre entre parturiente e médico 
pautada ao ato assistencial3.

O processo de desmedicalização não 
pode ser visto como exclusão do médico 
no campo da obstetrícia, e sim como 
modificação de atitude no relacionamen-
to com as parturientes por todos os pro-
fissionais. Desmedicalizar deve ser a eliminação do raciocínio 
clínico-médico como única possibilidade para entender o 
processo parturitivo, apresentando às mulheres outras opções, 
como, tecnologias não invasivas de cuidado utilizadas pela 
enfermeira obstétrica, dando a mulher o direito de escolha4.

A institucionalização do parto ocorreu de forma progressiva 
após a Segunda Guerra Mundial, período em que normas e 
rotinas passaram a ser utilizadas no tratamento e comportamen-
to da mulher. Foram incorporados à medicina, neste período, 
novos conhecimentos e habilidades no que se refere à assepsia, 
cirurgia, anestesia, hemoterapia e antibioticoterapia, diminuin-
do de maneira significativa riscos hospitalares, ampliando a 
quantidade de possibilidades de intervenções, tendo como 
consequência o aumento do número de cesarianas5. 

O parto hospitalar deixa a mulher como antagonista e não 

como protagonista do processo parturitivo, visto que as mano-
bras e rotinas a serem realizadas e até mesmo os profissionais 
envolvidos são mais importantes do que a relação afetiva entre 
o binômio mãe-filho. A dor, ansiedade e o medo não são 
considerados em favor das intervenções clínicas, tornando o 
atendimento cada vez mais impessoal e autoritário, diminuin-
do o contato interpessoal entre os profissionais e parturientes6.

Em 1996, a OMS publicou um documento intitulado 
“Humanização do Parto Normal” mencionando o enfermeiro 
obstetra como profissional qualificado para acompanhar o TP 
e nascimento, cooperando com a humanização desse pro-
cesso. Esse documento sugere modificações essenciais para a 
prática da obstetrícia, nas quais a parturiente deve adotar pos-
tura participativa, assim como familiares devem estar presentes 
durante todo o processo. O referido documento propõe que a 
mulher tenha direito de optar pela melhor posição para o parto, 

conscientizando os profissionais sobre os 
benefícios e malefícios desta7.

Ao final dos anos 1990, o processo de 
humanização do parto foi inserido pelo 
Ministério da Saúde (MS) como forma de 
política pública de cuidado à saúde da 
mulher. Em 1998 é publicada um con-
junto de portarias denominada Programa 
Nacional de Humanização do Pré-Natal e 
Parto (PNHPN)8, criado com o objetivo de 
aperfeiçoar as condições do atendimento 
à parturiente9.

Em 1999, com o Prêmio Galba de Araújo, 
houve incentivo na humanização no decor-
rer da gestação, parto e puerpério nas ins-
tituições integradas ao SUS, reconhecendo 
os esforços praticados pelos profissionais e 
destacando as inovações da humanização 
na assistência materno-infantil6. 

De acordo com o Manual Maternidade 
Segura da OMS, as ações não-farmacológicas que devem 
ser incentivadas durante o TP incluem respeito à vontade da 
mulher, um acompanhante da família ou amigo, monitorar 
o estado emocional e físico da mãe, informações necessárias 
à parturiente, respeitar o direito da mulher à privacidade no 
local de parto, liberdade de deambular, locomover-se e optar 
pela posição que desejar no decorrer do período de dilatação 
e expulsão, aconselhar e oferecer massagem, banho morno e 
técnica de relaxamento para o alívio da dor, oferecer fluídos 
orais, monitorar a evolução do parto, oferecer alojamento con-
junto e orientar sobre a importância do aleitamento materno10.

O PNHPN tem como objetivo reorganização da assistência, 
interligando o pré-natal, parto e puerpério. Cabe ao enfermeiro 
fazer consulta de enfermagem no pré-natal, proporcionar ati-
vidade de grupo com a finalidade de promover bom desenvol-

“O cOncEitO dE AnsiEdAdE 
pOdE sEr divididO 

dE duAs mAnEirAs: 
AnsiEdAdE-trAçO quE 

Está rElAciOnAdA cOm às 
difErEnçAs individuAis 
rElAtivAmEntE EstávEis 
Ou cOm A prOpEnsãO dO 

indivíduO Em vivEr A 
AnsiEdAdE”
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vimento gestacional, prevenir situações de risco e reconhecer 
as gestantes que possam apresentar intercorrências. A equipe 
de saúde prepara adequadamente a mulher para o processo de 
parto, tendo em vista cuidados que ofereçam possibilidades 
de vivenciar um parto e puerpério privativo e autônomo. A 
parturiente deve obter informações indispensáveis à prevenção 
e domínio da ansiedade e medo, tornando-a preparada, tendo 
como resultado opção adequada ao tipo de parto, garantindo 
saúde ao binômio mãe/recém-nascido por meio dos diagnósti-
cos e cuidados de enfermagem11.

Acompanhar a parturiente durante o processo parturitivo na 
maior parte das vezes implica em dar suporte psicológico e 
emocional, contato físico para prevenir o medo e a ansiedade 
de modo que haja soma de forças e impulsionar positivamente 
a parturiente nesse processo. Para que isso ocorra, além do 
acompanhamento do companheiro ou qualquer outra pessoa 
durante as intervenções não-farmacológicas, deve-se associar 
informações às parturientes e, junto a isso, mudança de postura 
da instituição com estrutura adequada e preparação para que 
ocorra o processo de humanização12.

As mudanças ocorridas após a implantação do PNHPN vêm 
ocorrendo de forma lenta, entretanto, um estudo realizado em 
201013, demonstrou mudanças de postura de enfermeiras obs-
tétricas frente às intervenções desnecessárias quando compara-
das com pesquisas anteriores. Corroborando com este estudo 
observou-se em outra pesquisa no mesmo ano, que essas 
profissionais passaram a reduzir o número de intervenções, 
preservando a integridade do corpo da mulher, respeitando o 
processo natural e fisiológico do TP e nascimento, como tam-
bém seus direitos reprodutivos14.

No que se refere ao alívio da dor, os cuidados não farma-
cológicos hoje utilizados, são uma opção com a finalidade 
de substituir conforme possibilidade o uso de analgésicos e 
anestésicos no decorrer do TP15. 

Sabe-se que os métodos não-farmacológicos diminuem a 
percepção dolorosa e são considerados não invasivos. Sua 
utilização pode ser aplicada de forma conjunta ou isolada, pro-
porcionando alívio da dor, reduzindo o uso da medicalização e 
melhorando a experiência vivida durante o TP16. 

Diante de todas essas considerações, surgiu a necessidade 
em desenvolver um trabalho que investigasse o entendimento 
teórico sobre a implantação da humanização ao parto e as 
estratégias a serem aplicadas nessa ocasião. É relevante ao 
relacionar benefícios que a humanização oferece ao processo 
parturitivo, contudo ainda é necessário ser inserido com maior 
frequência pelos profissionais da área da saúde, para que esse 
procedimento seja realizado de modo ético e seguro, dando 
todo o aparato necessário para que o parto humanizado seja 
reconhecido como melhor forma de assegurar conforto e bem-
estar, tanto para mãe como para o bebê. Diante disto, teve-se 
como objetivo para esta pesquisa, identificar na literatura 

científica implantação da humanização ao parto e estratégias 
utilizadas para sua aplicação.

METODOLOGIA
Pesquisa descritiva do tipo revisão de literatura, com recorte 
temporal de 2004 a 2009, envolvendo estratégias na huma-
nização ao parto, utilizando-se as bases de dados da Bireme 
(Lilacs, e SciELO), com os seguintes descritores: parto, huma-
nização e estratégias não-farmacológicas e a coleta de dados 
foi realizada de fevereiro a outubro de 2009.

O critério para essas bases refere-se ao fato de que as mes-
mas concentram maior número de publicações na saúde e 
também originadas de teses e dissertações, contribuindo para 
a construção do saber. A análise e discussão dos dados foram 
apresentadas de maneira teórica, correlacionando os dados 
adquiridos na literatura pesquisada, os objetivos propostos e a 
vivência dos pesquisadores sobre o tema em estudo.

RESULTADOS
O acompanhamento dos profissionais da saúde às parturien-
tes na maioria das vezes envolve suporte psíquico, emocional, 
contato físico com a finalidade de dividir medo, stress e ansie-
dade, somando forças e estímulo positivo ao nascimento. A hu-
manização neste momento requer presença de acompanhan-
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tes, familiares, intervenções não farmacológicas, associando 
tudo isto informações à parturiente no seu preparo ao parto17. 

A vivência da enfermeira em centros obstétricos possibilita o 
enxergar de modo mais amplo as características do ambiente, 
ansiedade e medo da parturiente durante o partejar, aproximação 
entre ambas, linguagem não-verbal e disponibilidade de ajuda. O 
cuidado a essa mulher proporciona bem-estar entre enfermeira-
parturiente, encontrando-se presente o diálogo e o envolvimento 
existencial da equipe quando adentra o centro obstétrico18. 

 Diante disto, o cuidar da enfermeira obstétrica ao partejar 
ganha espaço com tendências humanísticas ao acompanhar 
a mulher respeitando a fisiologia natural do parto. Ao garantir 
bem-estar e proporcionar ambiente aconchegante, privacidade 
e medidas de conforto, a enfermeira passa a ter contato íntimo 
a essa usuária com palavras, toques, com o olhar, acolhimento, 
sensibilidade de compreensão a grandeza do evento e ser elo 
às necessidades verbalizadas pela parturiente19. 

Diante disto e, após análise e discussão dos dados coletados 
de maneira teórica, correlacionando com os adquiridos na 
literatura pesquisada e os objetivos propostos, identificou-se as 
seguintes estratégias utilizadas para sua aplicação na humani-
zação ao parto.

- Banhos de Imersão
Autores que avaliaram os resultados do banho de imersão no 
decorrer do TP observaram que esta intervenção tem o poder 
de exercer influência sobre o padrão das contrações do útero 
e sua duração. O uso do banho de imersão em experiência de 
atendimento a 100 parturientes que pariram na água exerceu 
condições para o TP ocorrer mais rapidamente20.

Em ensaio clínico experimental randomizado efetuado 
com 108 parturientes no Centro de Parto Normal do Amparo 
Maternal objetivou estimar efeito do banho de imersão diante 
da dimensão, frequência e duração da dor no primeiro estágio 
de TP. Coletaram-se os dados entre outubro de 2002 e junho de 
2003, e os principais resultados demonstraram que o banho de 
imersão não influencia na duração do TP, haja vista que foram 
semelhantes entre os grupos (= 0,885). Em relação à dimensão 
da dor, observou-se apresentação de médias significativamente 
menores comparadas ao grupo controle (=0,001), tanto na 
escala de números quanto no índice de comportamento. Não 
foi constatada diferença na estatística de frequência, contudo, a 
duração das contrações foi considerada estatisticamente menor 
no grupo experimental, dando conclusão que o banho de 
imersão pode ser considerado forma de conforto à parturiente, 
aliviando a dor sem intervir no processo de parto20.

- Deambulação e movimentação durante o trabalho 
de parto
A deambulação é uma prática empregada com a intenção, 
além de outras, alívio da dor sentida durante o TP, contudo 

não há explicações claras dessa influência21.
Um estudo de revisão sobre movimentação/deambulação 

no TP averiguou que as consequências da deambulação/
liberdade de posicionamento e movimentação da parturiente 
empregados a partir da antiguidade foram tornando possível a 
diminuição da dor, redução do tempo do TP, melhoria da con-
tração uterina, proporcionou conforto além de garantir troca 
materno-placentário-fetal durante mais tempo, atenuando o 
risco de sofrimento fetal22.

Um estudo analítico de intervenção do tipo quase-experi-
mental junto a parturientes cujo objetivo foi análise dos efeitos 
da deambulação na fase ativa desse trabalho, observou que 
a quantidade de tempo caminhada no transcorrer das três 
primeiras horas nessa fase está relacionada a diminuição da 
duração do TP, visto que a cada 100 metros deambulados 
há redução de 22 minutos na primeira hora, 10 minutos na 
segunda e 6 minutos na terceira. Em relação aos escores da 
dor, observou-se que os pontos aumentaram conforme a dila-
tação do colo do útero progredia. Verificou-se também que 
há relação positiva apenas nos 5 cm de dilatação, haja vista 
que, quanto maior o percurso transcorrido, maiores foram os 
escores de dor pontuados pelas parturientes23. 

Deve-se evitar a posição supina conforme o recomendado 
pelo MS, estimulando e admitindo que a mulher adote posição 
vertical, já que há diminuição do desconforto, das dores e do 
risco de traumatismo nas regiões vaginais e perineais. Os pro-
fissionais da saúde devem respeitar a parturiente, revelando as 
vantagens da posição verticalizada, estando treinados a usá-la24. 

- Técnicas de respiração e relaxamento no alívio da 
dor e ansiedade
Há ligação entre ansiedade, medo e dor na parturição, refe-
rindo que a dor é extinta quando a ansiedade é abrandada. 
O conceito de ansiedade pode ser dividido de duas manei-
ras: ansiedade-traço que está relacionada com às diferenças 
individuais relativamente estáveis ou com a propensão do 
indivíduo em viver a ansiedade; e ansiedade-estado que é um 
estado de transição e tensão mediante situação de ameaça, 
não se podendo identificar o objeto do perigo. No ano de 
2006, foi realizada uma pesquisa em que foram empregadas 
técnicas de respiração e relaxamento muscular para aliviar a 
dor das parturientes e os resultados demonstraram que essas 
técnicas não diminuíram a intensidade da dor, todavia, impul-
sionaram a manutenção de pequeno nível de ansiedade num 
tempo mais prolongado às parturientes25.

Outro estudo executado em 2000/2001 na cidade de 
Goiânia/GO com parturientes que usaram as mesmas 
técnicas de respiração e relaxamento muscular foi notado 
aumento da sensação de aceitação da dor, encorajando-
as vivenciar o processo parturitivo com bem-estar físico e 
psicoemocional26.
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- O acompanhante
O parto é um dos assuntos essenciais na vida psicossexual de 
uma mulher. Tendo em vista que, ao se experimentar momento 
de dor, angústia, medo e isolamento, a tendência é ocasionar 
distúrbios psicológicos, afetivos e emocionais. Logo, o acom-
panhante, como pessoa de preferência da parturiente, reflete 
suporte psicológico e emocional reconfortante, já que ajuda a 
repartir o medo e ansiedade, somando forças e estimulando a 
mulher nos momentos difíceis do parto8.

A existência de o acompanhante no transcorrer do parto 
diverge de acordo com a situação social, política de saúde 
do país e legislação, principalmente em concordância com os 
valores da maternidade. Deste modo, há locais com estímulo à 
presença do acompanhante, enquanto que outros não27.

Mesmo sabendo-se de comprovações científicas sobre os 
benefícios do acompanhante para a tranquilidade da mulher 
e do bebê, a utilização dessa prática ainda não compõe total 
realidade nas instituições de parto, haja vista a necessidade de 
promover revisão sobre o conceito de humanização entre os 
profissionais que rejeitam a ideia do acompanhante28. 

- O enfermeiro obstetra
O enfermeiro obstetra que atua na assistência à parturiente, é, 
na atualidade, notado como vetor na redução da morbimorta-
lidade materna e perinatal. A assistência prestada pelo mesmo 
poderá contribuir com diminuição das ações intervencionistas 
e, consequentemente, no número de cesáreas, na maioria das 
vezes desnecessárias. Outro benefício atri buído à assistência 
à mulher pelo enfermeiro obstetra está em privilegiar a partu-
riente de modo que a mesma se sinta ativa, empoderada no 
processo de parturição29. 

A ação do enfermeiro obstetra no acompanhamento ao 
parto normal ganhou força tendo como resultado debates na 
assistência prestada pelo médico e os exemplos da atuação 
desse profissional nos países da Europa, tais como: Inglaterra 
e Holanda, observando-se resultados satisfatórios perinatais e 
satisfação das usuárias em relação da assistência30. 

Em 1998, o MS declarou oficial a atuação do enfermeiro 
obstetra ao parto em hospitais conveniados com o SUS regu-
larizando pagamento desses profissionais. Já em 1999, sugeriu 
a criação dos chamados Centros de Parto Normal (CPN), 
locais autorizados acompanhar às parturientes de baixo risco 
além dos limites dos hospitais, onde se é possível trabalhar 
sem médicos e os enfermeiros obstetras se tornam responsá-
veis pelos cuidados com as parturientes e recém-nascidos30. 
Estima-se que a quantidade de enfermeiros obstetras no Brasil 
atuando pelo SUS ainda é muito baixa e em conse quência 
o número de partos realizados seja representado em 0,9% 
da totalidade ocorridos pelo SUS, apesar de estimar-se que o 
número real seja bem mais alto8. 

O material pesquisado revelou que a institucionalização do 

parto ocorreu de maneira progressiva onde foram adicionados 
novos conhecimentos e habilidades científicas que proporcio-
naram diminuição dos riscos hospitalares, aumentando a quan-
tidade do número de cesáreas pelo mundo, visto que no Brasil 
cerca de 90% dos partos realizados nos hospitais particulares 
são cesáreas e no SUS é de 40%, sendo o preconizado como 
ideal pela OMS de 15%8. 

A institucionalização do parto modificou de forma intensa o 
modelo de assistência a mulher, de modo que ocorreu substi-
tuição do parto domiciliar pela parteira para o hospitalar com 
a assistência do médico, e desta maneira transformação da 
atenção feminista para a masculina, que não leva em conside-
ração o momento sublime que é o processo parturitivo31. Deste 
modo, o parto hospitalar, apesar de contribuir com a redução 
da mortalidade materno-infantil, tornou o acompanhamento à 
parturiente mais impessoal e autoritário com ações interven-
cionistas como a episiotomia imposta às parturientes, princi-
palmente as menos informadas, fazendo com que as mesmas 
percam todos os direitos sobre seu corpo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Segundo informações obtidas durante esse trabalho, a hu-
manização do parto deve ocorrer com a aplicação de estra-
tégias que ajudem na diminuição da ansiedade e da dor, tais 
como deambulação, liberdade para posições diversificadas, 
técnicas de respiração, banhos de imersão, relaxamento, o 
acompanhante, entre outras. As técnicas de respiração são 
empregadas com o intuito de atenuar a ansiedade, de modo 
que com a redução da mesma há diminuição dos níveis de 
dor. O banho de imersão se mostra importante, ajudando a 
aliviar a dor de modo que não haja intervenção no processo 
de parto, proporcionando bem-estar a parturiente. O acom-
panhante ao lado da mulher durante o parto proporciona à 
mesma sensação de conforto, de modo a promover redução 
de sua insegurança, medos e angústias. A deambulação é 
uma intervenção importante, oferece a mulher redução da 
dor sentida no transcorrer do processo parturitivo, promove 
melhora da contração uterina e como consequência diminui 
o tempo de parturição. 

As atuais propostas de humanização do parto indicam alter-
nativas para redução dos altos índices de cesarianas nas insti-
tuições hospitalares e ainda percebe-se que as condutas atu-
almente tomadas durante o processo de parto não condizem 
com as políticas públicas de assistência à saúde da mulher. 
Diante disso, não se pode esquecer a importância do pré-natal 
para gestantes juntamente com o cuidado da enfermagem que 
tem por finalidade promover bom desenvolvimento gestacio-
nal, prevenir situações de riscos, garantindo assim saúde a 
parturiente e recém-nascido.

Observou-se atuação do enfermeiro durante a gestação 
e parturição com aplicação das estratégias de humanização 
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do parto contribuindo para o pleno exercício de cidadania 
da mulher, ao dar-lhe direito de escolha sobre quais atitudes 
tomar. Ficou claro que com a humanização do parto a mulher 
passa a ser protagonista neste processo, vivencia o aconteci-
mento de forma que o parto deixa ser um evento apenas bio-
lógico, mas também experiência humana entendida de acordo 
com suas expectativas. 

É importante que os profissionais da saúde observem a 
mulher como um ser único, respeitando desejos e direitos, 

entendendo que mãe e filho são componentes indispensáveis 
no evento do parto, compreendendo que não basta apenas 
promover um parto por via vaginal, mas considerar seus senti-
mentos e vontades.

Embora, a assistência ao parto natural seja realizada pela 
equipe de saúde que entende e investe nas práticas de humani-
zação com respeito à mulher e sua constituição física, psicoló-
gica e cultural, torna-se necessário o desenvolvimento da visão 
humanizadora do cuidar.                       
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