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Humanização do parto: assistência às 
parturientes em um hospital universitário
Trata-se de um estudo descritivo, transversal e quantitativo, com objetivo de identificar a assistência, entre as puérperas, 
durante o trabalho de parto e parto, sob a perspectiva da assistência humanizada. Os dados foram obtidos através de um 
instrumento aplicado a 53 mulheres do Alojamento Conjunto do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro entre abril e junho de 2008, Uberaba, Minas Gerais, Brasil. Os resultados destes achados revelam a prática de ro-
tinas desnecessárias e apontam a necessidade de programas de conscientização dos profissionais sobre humanização do 
nascimento e direitos da parturiente.
Descritores:	Parto	humanizado;	Parto	normal;	Saúde	da	mulher;	Enfermagem	obstétrica.

It is a descriptive, quantitative study, aimed at identifying the assistance provided to puerperal during labor and delivery, 
under the perspective of humanized assistance. 53 women interned at Integrated Accommodation of Clinic Hospital of 
Federal University of Triângulo Mineiro participated in this study from April to June of 2008, Uberaba, Minas Gerais, Bra-
zil. The results of these findings reveal the practice of unnecessary routines and point to the necessity of programs of 
professional’s awareness about humanization of birth and the rights of the parturient.
Descriptors: Humanizing	delivery;	Natural	childbirth;	Women's	health;	Obstetrical	nursing.		

Este es un estudio transversal, descriptivo y cuantitativo, con el objetivo de determinar la asistencia a las madres durante 
el trabajo de parto y el parto, desde la perspectiva de la humanización. Los datos fueron recolectados través de un cues-
tionario aplicado a 53 mujeres en el alojamiento conjunto del Hospital de Clínicas de la Universidad Federal de Triángulo 
Mineiro entre abril y junio de 2008, Uberaba, Minas Gerais, Brasil. Los resultados de estos hallazgos revelan prácticas 
rutinarias innecesarias y apuntan a la necesidad de programas de sensibilización para profesionales de humanización del 
parto y los derechos de la madre.
Descriptores:	Parto	humanizado;	Parto	normal;	Salud	de	la	Mujer;		Enfermería	obstétrica.	
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INTRODUÇÃO

O conceito de humanização da assistência ao parto engloba 
uma série de aspectos relativos às ideias, aos valores e 

às práticas, envolvendo as relações entre os profissionais de 
saúde, pacientes, familiares e acompanhantes, incluindo os 
procedimentos de rotina do serviço e a distribuição de res-
ponsabilidades dentro dessa equipe1.  
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Sugere ainda que a atuação dos profissionais respeite os 
aspectos de sua fisiologia, não intervenha desnecessariamen-
te, reconheça os aspectos sociais e culturais do parto e nasci-
mento, e ofereça suporte emocional à mulher e sua família, 
proporcionando a formação dos laços afetivos familiares 
e o vínculo mãe-bebê. Considera-se também a autonomia 
da mulher durante todo o processo, com elaboração de um 
plano de parto respeitado pelos profissionais que prestam 
essa assistência; de ter um acompanhante de sua preferência; 
de serem informados sobre os procedimentos realizados e de 
ter os seus direitos de cidadania respeitados2.

A busca por um modelo de atenção que devolva à mulher 
seu papel de protagonista no parto, respeitando a fisiologia 
do trabalho de parto, proporcionando suporte clínico e emo-
cional adequado, parece ser o caminho para a assistência 
com melhores resultados perinatais e maior satisfação das 
mulheres e profissionais de saúde3.

Assim, orienta-se o incentivo ao parto natural, a presença de 
acompanhantes, a disponibilização de um ambiente mais fami-
liar, o contato imediato da mãe e filho, o suporte dado à gestante 
por outras mulheres a fim de instruí-las e apoiá-las, e por último, 

a redução, na medida do possível, de intervenções medicamen-
tosas, técnicas e cirúrgicas4. Constata-se que os profissionais de 
saúde são de suma importância no processo da humanização do 
parto e nascimento e da assistência em geral5.

As instituições deveriam propor-se a organizar os serviços 
de assistência obstétrica na perspectiva da promoção e da 
facilitação de um parto saudável, fisiológico e da prevenção 
de possíveis intervenções e agravos, inclusive aqueles resul-
tantes da assistência, como a dor iatrogênica e a lesão genital 
da episiotomia desnecessária, entre outros6.

Assim, este estudo teve como objetivo identificar a assis-
tência prestada às puérperas durante o trabalho de parto e 
parto, sob a perspectiva da assistência humanizada em um 
hospital universitário.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo, transversal, com aborda-
gem quantitativa. Esse estudo foi desenvolvido com puérpe-
ras internadas no setor de Obstetrícia do Hospital de Clínicas 
da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), em 
Uberaba, MG.  



10	 Saúde Coletiva Digital	2013;01	(01):	08-13	

Goulart	DMM,	Viana	DL,	Parreira	BDM,	Machado	ARM,	Mattos	JGS,	Silva	SR.	Humanização	do	parto:	assistência	às	parturientes	em	um	
hospital	universitário

humanização da assistência

Os dados foram coletados nas enfermarias do Alojamento 
Conjunto, através da aplicação de um instrumento estrutu-
rado.  O período de coleta de dados foi de abril a junho de 
2008. Participaram do estudo 53 mulheres.

Os critérios de inclusão foram as puérperas maiores de 18 
anos, que deram a luz de parto natural, sem distócias e que 
concordaram em participar da pesquisa. Como critérios de 
exclusão, as mulheres que fizeram cesariana ou que o parto 
teve auxílio de fórceps, aquelas que deram à luz a natimor-
to ou a recém-nascido que não estivesse no Alojamento 
Conjunto (berçário, UTI ou óbito), menores de 18 anos e as 
que não concordassem em participar da pesquisa.

As variáveis contidas no instrumento eram: aspecto socio-
demográficos (idade, tempo de estudo e renda familiar); tipo 
de parto realizado; procedimentos durante o trabalho de 
parto e parto (lavagem intestinal, tricotomia, punção venosa, 
episiotomia e analgesia); suporte durante o trabalho de parto/
parto (informações e orientações; apoio emocional; apoio 
físico - massagens, segurar a mão; encorajamento e tranqui-
lidade; presença de um acompanhante; estímulo à participa-
ção da puérpera e do acompanhante); medidas de conforto 
físico e biológico (oferta de técnicas de conforto e alívio 
da dor; liberdade de movimentação, liberdade de posição, 
ingestão de líquidos irrestrita, promoção de higiene, ambien-
te favorável e confortável); e medidas de incentivo ao vínculo 
entre mãe e filho (contato imediato com o bebê após o parto 
e incentivo à amamentação na primeira hora após o parto). 

Os dados foram digitados em uma planilha eletrônica 
– Programa EXCEL® for Windows XP® e transportadas 
para o programa Statistical Package for the Social Sciences 
versão 17.0. Os dados foram analisados por meio da esta-
tística descritiva, em freqüências absoluta, relativa, média e 
desvio-padrão. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da UFTM, sob o protocolo de número 1085.

RESULTADOS
Em relação ao perfil sócio-demográfico, 38 (71,7%) possuíam 
renda familiar entre 1 e 2 salários mínimos; 6 (11,32%) entre 2 e 
3; 6 (11,32%)  referiram não possuírem renda e 3 (5,66%) entre 
3 e 4 salários mínimos, ainda, 24 (45,3%) tiveram de 4 a 8 anos 
de estudo; 17 (32,1%) estudaram durante 8 a 12 anos; 8 (15,1%) 
de 1 a 4 anos e 4 (7,5%) mais de 12 anos. A média de idade das 
entrevistadas foi de 23,5 com variação de 18 a 38 anos.

As médias de gestações e de partos foram respectivamen-
te de 2,8 e de 2,6 com maioria normal (média de 2,38). 
Verificou-se ainda que 77,35% nunca fizeram cesarianas. 
Constatou-se que 32,07%, na ocasião, haviam tido o segun-
do parto da sua vida e 26,41% eram primíparas.

A Tabela 1 apresenta os dados referentes à assistência 
prestada às puérperas do presente estudo.

Quanto aos procedimentos durante o trabalho de parto/
parto, destacou-se a punção venosa e a episiotomia, seguida 
de analgesia, tricotomia e lavagem intestinal.

Em relação às informações e orientações sobre o trabalho 
de parto/parto por parte da equipe de saúde, a maioria das 
puérperas confirmou ter sido informada pela equipe, sendo 
em sua maior parte, encorajadas e tranqüilizadas. Observou-
se também que aproximadamente metade delas recebeu 
apoio físico.

Quanto à presença de acompanhante, 35 (66,0%) tiveram 
um da sua escolha, tendo a maioria declarada que foi incen-
tivada a auxiliar a parturiente durante o parto. 

A maior parte das puérperas, 47 (88,7%), também foi esti-
mulada na participação e auxílio no momento do nascimento. 

Dentre as medidas de conforto físico e biológico, obser-
vou-se durante o trabalho de parto uma grande ausência 
de movimentação, de ingestão de líquidos e de técnicas de 
conforto e alívio da dor, bem como de liberdade de posição 
durante o parto.

Depois do parto, 45 (84,9%) das mulheres tiveram contato 
imediato com o bebê, e 38 (71,7%) foram incentivadas a 
amamentar na primeira hora após o parto.

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis
Procedimentos	durante	o	trabalho	de	parto	e	parto

Lavagem	Intestinal

Tricotomia

Punção	Venosa

Episiotomia

Analgesia

O	suporte	durante	o	trabalho	de	parto	e	parto

Informações	e	orientações

Apoio	emocional

Apoio	físico

Encorajamento	e	tranquilidade

Presença	de	um	acompanhante

Estímulo	à	participação	da	puérpera	e	do	acompanhante

Medidas	de	conforto	físico	e	biológico

Oferta	de	técnicas	de	conforto	e	alívio	da	dor

Liberdade	de	movimentação

Liberdade	de	posição

Ingestão	de	líquidos

Promoção	de	Higiene

Ambiente	favorável	e	confortável

Medidas	de	incentivos	ao	vínculo	entre	mãe	e	filho

Contato	imediato	com	o	bebê	logo	após	o	parto

Incentivo	à	amamentação	na	primeira	hora	após	o	parto

%
		

3,8%

		7,5%

73,6%

69,8%

15,1%

60,4%

84,9%

50,9%

90,6%

66,0%

88,7%

54,7%

39,6%

7,5%

35,8%

88,7%

98,1%

84,9%

71,7%

Tabela 1 - Puérperas segundo a assistência prestada durante 
o trabalho de parto e parto. HC - Uberaba-MG, 2008.
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DISCUSSÃO
Embora a cesariana seja indicada em determinados casos, o 
método natural continua sendo a melhor forma de dar à luz7. 
Mesmo assim, o Brasil registra taxas de cesarianas maiores 
do que os recomendados pela OMS, de 10 a 15%. A inci-
dência de morte materna associada à cesariana é 3,5 vezes 
maior do que no método natural7. 

Grande parte das mortes maternas poderia ser evitada, por 
meio da redução das taxas de cesarianas, com a melhoria 
na qualidade da atenção obstétrica nos serviços de saúde, 
no incentivo ao parto vaginal e com a implantação do parto 
humanizado nos serviços de saúde8. 

Por essas razões, o Ministério da Saúde incentiva às 
mulheres a reivindicar o direito de dar à 
luz por meio do parto normal, com auto-
nomia e segurança e incentiva também 
os profissionais de saúde a oferecerem 
suporte às escolhas das mulheres7. 

Tais dados revelam coerência com os 
resultados do estudo, haja vista que a 
maioria (77,35%) nunca fizeram cesárea, 
71% possuíam renda entre 1 e 2 salários 
e uma minoria apresentava mais de 8 
anos de estudo.

A institucionalização do parto fez com 
que algumas intervenções e procedimen-
tos fossem incorporados as rotinas hos-
pitalares durante o parto tais como: a 
lavagem intestinal, tricotomia, punção 
venosa, episiotomia e analgesia. Estas 
condutas refletem a concepção errônea 
de encarar o nascimento como um evento 
patológico, tornando-o totalmente medi-
calizado ao desvincular o parto de um 
acontecimento fisiológico, natural em que 
a prioridade é o binômio mãe e filho9.

No presente estudo, a maioria das mulheres entrevistadas 
não foi submetida à lavagem intestinal (96,2%), à tricotomia 
(92,5%) e à analgesia (84,9%) o que condiz com os princí-
pios de humanização do parto.  

Em estudo realizado em Campinas –SP, os autores consta-
taram que o uso do enteroclisma não abreviou o tempo de 
trabalho de parto e que essa indicação com esse objetivo 
necessita ser revista10. 

Já o uso de tricotomia no pré-parto é indicado com intuito de 
reduzir risco de infecções, facilitar possíveis suturas e melhorar a 
higiene pós parto. Porém, não há evidências científicas claras que 
validem esses benefícios e sua utilização, pelo contrário, desvan-
tagens no que se refere o desconforto durante o procedimento e 
quando os pêlos começam a crescer, bem como o risco de trans-
missão de doença, quando se utiliza lâminas não descartáveis4. 

Métodos não farmacológicos e farmacológicos podem 
auxiliar no controle da dor no trabalho de parto. 

Nesse contexto ressalta-se a analgesia epidural, método 
moderno e popular, mas não ausente de efeitos adversos. 
Embora proporcionem alívio e controle da dor, estudiosos 
vêm investigando sua associação com a ocorrência do trauma 
perineal, pois esta prolongaria o período expulsivo, ocasio-
nando uma maior utilização de intervenções obstétricas, que 
estariam relacionadas ao aumento no índice de lacerações11.

Apesar do uso da analgesia peridural aumentar o número 
de mulheres que se submetem ao parto vaginal, uma hipó-
tese comumente levantada é também o aumento do índice 
de instrumentações e fórcipes12. Portanto, é necessária a 

avaliação dos profissionais na indicação 
deste recurso.

Este estudo apresentou um alto núme-
ro de puérperas submetidas à punção 
venosa (73,6%) e a episiotomia (69,8%). 

A literatura evidencia que o uso roti-
neiro de hidratação venosa é mais uma 
prática a ser revista3. Em relação à nutri-
ção, considera-se que o uso rotineiro de 
hidratação venosa é uma prática que não 
apresenta vantagens desse procedimento 
em relação à oferta de líquidos. Além 
de não oferecer benefícios, a hidratação 
venosa de rotina dificulta a movimenta-
ção da mulher no leito e a deambulação3. 

Em estudo realizado em duas maternida-
des, os autores observaram número exces-
sivo de exames vaginais e episiotomias3. 

No estudo realizado em São Paulo- SP, 
foi possível observar que a episiotomia 
é realizada sem um enfoque seletivo. 
Os autores concluíram que é necessário 
um programa de educação continuada, 

mostrando aos profissionais estudos sobre as vantagens e 
desvantagens da episiotomia e formas de respeitar critérios 
individuais de indicação para o referido procedimento13.

No estudo presente, pouco mais da metade tiveram a presença 
de um acompanhante (66%), informações/orientações (60,4%). 

De acordo com a lei que assegura a presença do acom-
panhante de escolha da mulher durante o processo do nas-
cimento, esta poderá optar em ter um acompanhante com 
o qual ela possua vínculo para estar ao seu lado seja no 
período de trabalho de parto, parto ou pós-parto imediato14. 

Em estudo realizado com mulheres que tiveram partos vagi-
nais em duas maternidades, pública e conveniada, 19,2% e 
0,9%, respectivamente, tiveram acompanhantes no pré-parto3.

Autores apontam que os efeitos do suporte à parturiente 
estiveram mais associados aos resultados maternos, desta-

“A instituciOnAlizAçãO 
dO pArtO fez cOm que 

AlgumAs intervenções e 
prOcedimentOs fOssem 

incOrpOrAdOs As rOtinAs 
HOspitAlAres durAnte 
O pArtO tAis cOmO: A 
lAvAgem intestinAl, 
tricOtOmiA, punçãO 

venOsA, episiOtOmiA e 
AnAlgesiA”
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cando-se redução da taxa de cesariana, do uso de ocitocina, 
duração do trabalho de parto, analgesia/medicamentos para 
alívio da dor e aumento da satisfação da mãe com a experi-
ência do nascimento15.

Quanto ao tipo de apoio, o emocional prevaleceu sobre o 
físico, respectivamente, 84,9% e 50,9%. 

É importante uma nova abordagem que estimule a par-
ticipação da mulher e seu acompanhante, priorizando a 
presença constante do profissional junto da parturiente, que 
preconize o suporte físico e emocional e o uso de novas 
técnicas de cuidado que permitam o alívio da dor, como o 
estímulo à deambulação e à mudança de posição, uso da 
água para relaxamento e massagens2.  

Das parturientes entrevistadas a 
maioria foi encorajada e tranquiliza-
da (90,6%) e estimulada a participar 
do parto, bem como o acompanhante 
quando presente (88,7%).

 Nesse contexto, para a humanização 
do nascimento, preconiza-se o estímulo 
à participação ativa da mulher durante 
todo o processo. Assim, os profissionais 
de saúde devem dividir a responsabili-
dade do nascimento com a parturiente 
estimulando a participação dela em 
exercícios de relaxamento, deambula-
ção e técnicas não farmacológicas de 
alívio da dor, e o acompanhante tem um 
papel primordial de também encorajar e 
auxiliar a gestante4.

Em relação às medidas de conforto físi-
co e biológico, destacaram-se ambiente 
favorável, manutenção da privacidade, 
promoção da higiene e oferta de técnicas 
de conforto e alívio da dor.

É fundamental que o local do parto 
seja confortável, agradável, familiar, que garanta a privaci-
dade e o respeito a sua intimidade e a segurança da mulher 
fazendo com que ela se sinta apoiada e acolhida4. 

Em geral, os hospitais apresentam resistência em modificar 
suas “rotinas” obstétricas e poucos são os que têm instala-
ções/condições minimamente adequadas para garantir sua 
privacidade. Para que não haja um descompasso entre o que 
é recomendado e o que é feito, medidas de ordem estrutural, 
gerencial, financeira e educativa devem ser adotadas4. 

Em relação à higienização, durante o trabalho de parto, 
a gestante perde secreções pela vagina e freqüentemente 
apresenta sudorese considerável, assim é preciso estimu-
lar a mulher a se higienizar e disponibilizar condições 
para tanto4.    

Há diversos métodos não farmacológicos de conforto e 

alívio da dor.  Como exemplo, o banho de aspersão e imer-
são e a hidroterapia que reduzem a dor, relaxam, encurtam o 
período do parto, melhoram as condições fetais e reduzem as 
complicações perinatais. Massagens na região lombosacral, 
deambulação ativa, exercícios de respiração, estímulos a 
movimentos corpóreos (abaixar e levantar) e balanço pélvico 
são recursos alternativos1.

Quanto à liberdade de posição, de movimentação e 
ingestão de líquidos, foram observadas restrições em mais 
da metade das mulheres. Em muitos casos, a deambulação 
poderia substituir o uso de ocitocina3. 

Em estudo realizado em dois hospitais de referência 
para atendimento ao parto no Sistema Único de Saúde, no 

município de Maringá – PR, os autores 
constataram que em relação ao uso 
de métodos não farmacológicos para 
alivio da dor no trabalho de parto, 383 
(67,3%) mulheres receberam um dos 
quatro métodos não farmacológicos. 
Os mais utilizados foram o banho de 
chuveiro e os exercícios respiratórios 
(48,2%), a massagem (20,9%) e a musi-
coterapia (1,6%)8.

Em pesquisa realizada em uma mater-
nidade no município de Niterói – RJ, 
com dezesseis profissionais de saúde, 
entre médicos obstetras e enfermeiros 
obstetras, os participantes afirmaram 
realizar o monitoramento do bem-estar 
físico e emocional da mulher, estimu-
lando atividades que aliviam a dor e 
proporcionam conforto, como deambu-
lação, incentivo a liberdade de posição 
e movimentos durante o trabalho de 
parto, e o encorajamento de posturas 
verticais. Mas também afirmaram a rea-

lização do parto em posição litotômica5.
Pesquisa qualitativa desenvolvida com 35 mulheres que 

tiveram filhos de parto vaginal se identificou que, em relação 
à movimentação durante o trabalho de parto, mais da meta-
de das entrevistadas referiu que a movimentação e a deam-
bulação são benéficas durante o trabalho de parto, enquanto 
as outras relataram que preferiam ficar deitadas16. 

Constatou-se em um estudo qualitativo realizado em um 
hospital público, na cidade de São Paulo, cujo modelo assis-
tencial tem como finalidade a humanização do processo da 
parturição e uso adequado da tecnologia, que a assistência 
em relação ao apoio, o banho, os movimentos e o caminhar 
reduziram a dor e adiantaram o parto. Quanto à afirmação 
de que o ocitócito aumenta a dor, este fato foi comprovado, 
pois as mulheres que receberam ocitocina sentiram um 

“É fundAmentAl que 
O lOcAl dO pArtO sejA 

cOnfOrtável, AgrAdável, 
fAmiliAr, que gArAntA A 
privAcidAde e O respeitO 

A suA intimidAde e A 
segurAnçA dA mulHer 

fAzendO cOm que elA se 
sintA ApOiAdA e AcOlHidA”
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referências

aumento da dor17.   
No parto, as mulheres devem adotar a posição que melhor 

lhes agradar, desde que longos períodos em decúbito dorsal 
sejam evitados. A posição vertical (parada ou deambulando) 
parece favorecer o trabalho de parto. Exceções a essa regra 
são as gestantes que apresentam rotura de bolsa com cabeça 
não encaixada (para evitar o prolapso do cordão) e aquelas 
que apresentem sangramento genital moderado ou severo4. 

Para manter uma hidratação e aporte calórico adequado 
deve-se permitir que gestantes de baixo risco, tomem líquidos 
claros (água, chá, sucos sem polpa, café, refrigerante), duran-
te a fase ativa do trabalho de parto4. 

O contato imediato com o bebê ocorreu em 84,9% das 
mulheres e o incentivo à amamentação na primeira hora após 
o parto em 71,7% de respostas afirmativas. 

Trata-se de indicadores importantes da qualidade da aten-
ção humanizada. Segundo recomendação do Ministério da 
Saúde, deve haver contato do bebê com a mãe logo que ele 
nasce bem como estimulação ao aleitamento materno9. 

Quando observado o tempo de contato entre mãe e filho, 
registrou-se que apenas 40 (7%) crianças tiveram contato 
pele-a-pele que perdurou por trinta minutos ou mais8.

A literatura trás relatos de puérperas que deram à luz em 
maternidade onde não há o parto humanizado implantado. 
Essas relataram que não viram seu bebê após o nascimento 
e outras que os viram apenas após cinco horas de seu parto, 
comprovando que ainda não se pratica o incentivo ao alei-

tamento materno nas primeiras horas em algumas materni-
dades9.

Toda a equipe de saúde que presta cuidados ao binômio 
mãe e bebê deve ser capacitada para o adequado acolhimen-
to da gestante em trabalho de parto e para as práticas que 
promovam, protejam e apóiem a amamentação9. 

O aleitamento materno é um ato de promoção da saúde 
holística, pois favorecer um desenvolvimento biológico pre-
coce, além de ser capaz de iniciar um vínculo interativo entre 
mãe e filho, ao estabelecer ações de cuidado, aceitação, 
proteção e afeto18.  

CONCLUSÃO
Observou-se que ainda se pratica algumas rotinas muitas 
vezes desnecessárias, sob a perspectiva da humanização, no 
momento do trabalho de parto e parto. O período do parto 
é um momento único, e importante para a saúde da mãe e 
da criança. 

Proporcionar uma assistência humanizada e de qualidade 
é um direito e deveria ser proporcionado por todos os profis-
sionais de saúde e serviços de saúde. 

A formação dos profissionais tem um papel fundamental 
na efetivação da proposta de humanização ao parto. 

Acredita-se que estudos com este enfoque, podem contri-
buir para uma reflexão sobre a assistência intervencionista 
prestada durante o trabalho de parto e parto, a fim de garantir 
uma assistência à mulher mais eficaz e segura.              


