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Resumo 

A humanização do parto é essencial para atender as necessidades da parturiente com 

qualidade. Objetivou-se identificar e comparar artigos que descrevam características 

envolvidas no parto humanizado e compará-las ao modelo de parto atual. Foram 

estudados 22 artigos em português e inglês, publicados no período de 2002 a 2016 e 

indexados nas bases de dados da Scielo. Observou-se que ocorre a distanciamento 

entre o recomendado e a prática. Assim, faz-se necessário a substituição do modelo 

atual de atenção pelo modelo humanizado. 

 

Introdução 

Durante muito tempo o parto domiciliar foi prática comum, considerada “normal” 

na sociedade. Somente no final do século XVI, o cirurgião inglês Peter Chamberlain 

passou a utilizar o fórceps obstétrico com frequência, fazendo com que o trabalho da 

parteira começasse a sofrer declínio. Após a Segunda Guerra Mundial, o parto no 

Brasil foi progressivamente institucionalizado. Com o crescimento do número de 

partos hospitalares, a medicina transformou o parto, que é um evento fisiológico, em 

um evento patológico, que necessita na maioria das vezes de tratamento 

medicamentoso e cirúrgico. 1 

Mesmo com a mudança da assistência ao parto para o âmbito hospitalar e com 

toda a evolução tecnológica, ainda se observa dificuldade de acesso aos serviços de 

saúde de qualidade para todas as mulheres, altos índices de morbimortalidade 

materna e neonatal, níveis altíssimos de parto operatório, na maioria das vezes sem 

real indicação, uso abusivo da tecnologia de ponta, abortos clandestinos, esterilização 

em massa e baixa adesão das mulheres ao aleitamento materno.2 

Nesta perspectiva, as mulheres foram suportando o trabalho de parto, por 

sentirem-se controladas, sofrerem por sentir dor, medo, fraqueza, culpa e ansiedade, 

conforme ocorre na obstetrícia hospitalar tradicional, que estabelece, indiretamente, 

como comportamento ideal da parturiente, a passividade, a obediência e a 

resignação.3 Nesse clima de impotência feminina, dentro de um sistema patriarcal, 

onde a medicina controla seus processos naturais, passa-se à mãe a mensagem 

cultural que essa é a forma mais segura do nascimento. 4 

É necessário, portanto, a retomada da prática do parto normal humanizado, 

com a redescoberta do paradigma da integridade, vendo a mulher de uma maneira 
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holística com necessidades biopsicossociais, culturais e espirituais e o parto como um 

evento fisiológico. 1 

O conceito social de que o parto representa risco, envolve sofrimento e é um 

procedimento médico que requer alta tecnologia, precisa ser desconstruído. Isto deve 

ocorrer sem gerar outra crença incorreta, já que o movimento para humanização nos 

remete, na maioria das vezes, à concepção de um parto feliz, sem dor e sem 

sofrimento, sendo que na realidade nem sempre ocorre desta forma.  

Logo, torna-se necessário o repensar da prática que, até então, é considerada 

humanizada, mudando-se posturas profissionais para que sejam identificados os 

verdadeiros sentimentos maternos, compreendendo a experiência no parto para, a 

partir daí, modificar os conceitos sociais que envolvem a parturição.3  

 

Objetivos  

Identificar na literatura evidências científicas que comprovem a recomendação do 

parto humanizado, seus benefícios para a mulher e o recém-nascido e compara-las 

ao modelo de parto intervencionista utilizado na maioria dos hospitais brasileiros. 

 

Metodologia 

A elaboração desta revisão integrativa utilizou como eixo norteador as seguintes 

questões: quais os benefícios do parto humanizado e os riscos das intervenções 

desnecessárias no parto? Os dados foram selecionados por meio de busca na Scielo 

(Scientific Electronic Library Online). Os critérios de inclusão para este estudo 

consistiram em artigos publicados em português e inglês, do período de 2002 a 2016. 

Ressalta-se que a consistência metodológica dos artigos não foi avaliada nesta 

pesquisa, embora se trate de revisão integrativa de literatura. As palavras-chave 

utilizadas foram Parto Humanizado, Intervenções no Parto, Violência Obstétrica e 

Aspectos Psicológicos da Gravidez. A busca foi realizada pelo acesso on line e a 

amostra foi constituída por 22 estudos que atenderam aos critérios de inclusão desta 

pesquisa. Para fins dos resultados foi realizada uma leitura analítica com a finalidade 

de organizar e ordenar, para que desta forma as fontes utilizadas passassem a ter 

coerência e entendimento sobre as questões abordadas.  

 

 

 

http://www.scielo.org/
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Desenvolvimento e Resultados 

Quando se fala em humanizar o parto logo vem à ideia de que o parto é um 

evento desumanizado. Por meio disso, muitos profissionais se escandalizam quando 

não entendem a profundidade do processo, acabam até dizendo que é modismo e 

não procuram melhorar a forma de se atender e de entender toda a necessidade 

dessa mudança. 

O conceito de humanizar segundo o dicionário Aurélio, significa inspirar 

humanidade a; adoçar; suavizar; civilizar; tornar-se humano; compadecer-se.5 

            A humanização do parto se destaca como uma abordagem que vem sendo 

implementada com o objetivo de tornar o nascimento uma experiência positiva e 

satisfatória para a mulher e sua família. Podendo ser caracterizada de diversas 

maneiras6: segundo Wagner7, humanizar o parto significa colocar a mulher no centro 

das decisões; reduzir o excesso de intervenção e medicamentos no parto;  

empoderamento da mulher; prática obstétrica baseada em evidência. Já para Mabuchi 

e Fustinoni8, significa dar às mulheres o que lhes é de direito: um atendimento seguro, 

acolhedor e que respeite suas necessidades físicas, emocionais, psicológicas, sociais 

e espirituais, independentemente do profissional que dela cuide ou da instituição onde 

ela se encontre.   

          Resgatar o contato humano, ouvir, acolher, explicar, criar vínculo são quesitos 

indispensáveis no cuidado. Tão importante quanto o cuidado físico, a realização de 

procedimentos comprovadamente benéficos, a redução de medidas intervencionistas, 

é a privacidade, a autonomia e o respeito à parturiente.8 

           Sendo assim, a mulher deve ter a liberdade de escolha da posição e 

movimentação durante o trabalho de parto, adotando posturas verticalizadas, como 

em pé, sentada ou deambulando, pois elas trazem consigo contribuições benéficas 

ao trabalho de parto. 

A deambulação, por exemplo, favorece a descida do feto, reduz o tempo do 

trabalho de parto e diminui a dor lombar, permitindo que a mulher encontre uma 

posição de conforto e o trabalho de parto seja mais curto. Já a mudança para a 

posição ortostática, ou mesmo de quatro apoios, pode favorecer a descompressão da 

cabeça fetal contra a articulação sacrailíaca, aliviando a dor e auxiliando na evolução 

do trabalho de parto. Os profissionais de saúde, nesse ínterim, devem estimular as 

mulheres a procurar posições confortáveis; devendo confiar no julgamento da mulher, 

preservando sua autonomia de escolha. 9 
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 Esse sistema de assistência garante que um momento ímpar, como o parto, 

seja vivenciado de forma positiva e enriquecedora. 8 

 

Uso adequado da tecnologia e exclusão das intervenções desnecessárias 

Desde que James Simpson, em 1847, usou o clorofórmio para mitigar as dores 

do trabalho de parto, procurou-se abreviar e suavizar os sofrimentos relacionados a 

ele.10 

Os recursos tecnológicos são de grande importância quando seu uso se faz 

necessário e é aplicado adequadamente, baseado no conhecimento científico atual.  

No Brasil, o modelo de atenção ao parto caracteriza-se por altos índices de 

intervenção. As rotinas da moderna obstetrícia hospitalar compõem um ritual 

carregado de simbologias e que reforçam as ideias de que a mulher não é mais capaz 

de parir sem a tecnologia médica e de que seu corpo, sem esse controle, pode não 

ter as condições necessárias para a parturição.11 

A tendência em transformar um evento fisiológico normal em um procedimento 

médico/cirúrgico restringe o espaço e a liberdade das mulheres em experienciar em 

toda a sua plenitude o nascimento de seu filho, e abre espaço para essas intervenções 

desnecessárias.12 

Diante disso, se faz necessário uma discussão profunda a respeito da 

reformulação do modelo de assistência ao parto e nascimento para reduzir o cunho 

intervencionista que este processo assumiu. O debate deve ser baseado em 

evidências científicas, buscando valorizar as concepções e as práticas de 

acompanhamento e aconselhamento no parto e nascimento. 13 

  O Ministério da Saúde publicou em 2012, os cuidados que devem ser seguidos pelos 

hospitais que possuem o titulo de “amigo da criança”, que foi criado em 1990 pela 

OMS e pelo Unicef com o objetivo de resgatar o direito da mulher de aprender e 

praticar a amamentação com sucesso. A partir de 2013, as instituições já 

credenciadas devem cumprir os princípios das boas práticas de atenção ao parto e 

nascimento, determinadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para 

continuarem com o título.  As boas práticas incluem a garantia de acompanhante à 

gestante, respeito à privacidade da mulher e à liberdade de movimentar-se e 

alimentar-se durante o trabalho de parto e de escolha da posição do parto. Além disso, 

possibilitam a redução do uso rotineiro de intervenções desnecessárias, como a 

http://www.unicef.org.br/
http://www.who.int/countries/bra/es/
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realização de cesariana sem indicação precisa. A ideia é incentivar cada vez mais a 

humanização do parto e do momento entre mães e bebês. 14 

               A proposta da OMS não é eliminar tais intervenções, mas reduzi-las apenas às 

situações de necessidade comprovada, uma vez que se entende que o modelo de 

atenção ao parto e ao nascimento hospitalar estaria abusando de práticas prejudiciais 

à saúde da mulher e do bebê. 

É necessário compreender, então, que tanto médicos quanto enfermeiros 

obstetras estão capacitados e autorizados a prestar assistência aos partos de risco 

habitual. Entretanto, por terem uma formação mais voltada para as complicações da 

gestação e do parto, os profissionais médicos tendem a perceber os partos como 

situações de risco, fazendo uso intensivo de tecnologias. Estas constatações não 

excluem o médico obstetra do processo de humanização da assistência, mas apontam 

para a necessidade destes profissionais modificarem sua prática assistencial frente 

aos partos de risco habitual, atuando mais como cuidadores do que efetivamente 

como ‘especialistas’ em patologia obstétrica.13 

A parturiente então, deve ser acompanhada por pessoal devidamente 

capacitado, para que as intervenções ocorram quando necessárias, e não como 

rotinas, privilegiando seu bem estar1. 

 

Episiotomia 

           Sugerida por Michaelis (1910), recomendada sua liberalização por De Lee 

(1920), a episiotomia é uma estratégia cirúrgica aplicada no período expulsivo que 

tem como objetivo evitar lacerações na região perineal, reduzir o risco de uma 

posterior incontinência urinária e fecal, e proteger o neonato do trauma do parto, visto 

que as mulheres não possuíam mais a necessária elasticidade dessa região, que 

permite uma ampliação fisiológica do canal de parto 15-16. No entanto, por vezes, pode 

constituir um trauma perineal mais grave que uma laceração espontânea.  

           Essa prática foi incorporada à rotina da assistência obstétrica sem que nenhum 

trabalho que avaliasse seus riscos e benefícios tivesse sido realizado.  Contudo, 

estudos controlados demonstram que a episiotomia aumenta o risco de laceração 

perineal de terceiro e quarto graus, de infecção e hemorragia, sem diminuir as 

complicações à longo prazo de dor e incontinência urinária e fecal.17 

            Dados demográficos demonstram a sua alta frequência sendo realizada em 

(71,6%) dos partos no Brasil, em particular nas regiões Sudeste (80,3%), Centro-
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Oeste (78,8%) e Sul (78,5%) revelando assim o uso rotineiro desta prática e 

consequentemente, a predominância de um modelo mais intervencionista na 

condução do parto normal.18 

 

Toque Vaginal 

Em relação ao concepto, ele permite identificar a apresentação, a posição e 

sua variedade, o grau de descida, a presença ou não de membrana, a tensão da bolsa 

das águas, o volume cefálico, entre outras. Em relação à pelve óssea, permite apreciar 

a pelvigrafia interna, identificar e medir todos os seus diâmetros, sentir a maior e 

menor saliência das espinhas ciáticas e determinar a forma e o grau de concavidade 

sacral. Ao canal de parto, permite contolar a evolução e os graus de cervicodilatação, 

a amplitude e a elasticidade e a resistência do assoalho pélvico. Permite também 

escoar o líquido amniótico e identificar possível presença de mecônio. Apesar de 

todas as recomendações, é prudente reduzir o número de toques ao mínimo 

necessário, evitando seus inconvenientes, como dor e incomôdo, até lesões e 

possíveis infecções, devendo então, obedecer todos os preceitos de rigorosa assepsia 

e antissepsia.15 

 

Rotura Artificial das membranas 

Quando não ocorre espontaneamente, a amniotomia deve ser realizada, porém 

é necessária cautela: ela só deve ser praticada no momento oportuno, quando a 

dilatação cervical for maior que 8cm e colo com espessura médio a fino. Ao contrário, 

pode ocorrer, traumatismo da cérvice, inconvenientes no parto (roturas), e no futuro 

(ectrópios, cervicites, etc). Lembrando que os dedos médios e indicador devem ser 

mantidos dentro da vagina, a fim de evitar o rápido escoamento do LA com possíveis 

inconvenientes: procubito e prolapso do cordão. 15 

 

Manobra de Kristeller 

Essa prática consiste em realizar pressão no fundo do útero durante o trabalho 

de parto.  Atualmente é considerada violência obstétrica e seu uso é contra indicado 

por provocar aumento violento da pressão intrauterina e pode se seguir de 

traumatismo do miométrio e de vísceras abdominais, deslocamento prematuro da 

placenta e de lesões do sistema nervoso central do feto.15 
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Fórcipe Obstétrico 

É um instrumento destinado a extrair fetos por preensão do seu polo cefálico. 

Não é mais utilizado na apresentação pélvica. Basicamente exerce 3 funções: 

preensão, rotação, tração. Alguns cuidados devem ser tomados ao escolher o tipo de 

pega, podendo algumas, provocar lesões ósseas e na pele do recém-nascido. As 

demais funções também merecem cuidado, pois quando malfeitas podem inclusive 

resultar em lesões dos fundos dos sacos vaginais, sendo provocadas pelas 

extremidades anteriores das colheres do fórcipe. Vale ressaltar, que quando seu uso 

se faz necessário, deve se escolher o tipo de fórcipe ideal para cada situação, 

sabendo que existem numerosas variedades de fórcipes. 15 

 

Vácuo Extração 

‘ É indicado em casos em que devem ser evitados os esforços de puxos 

maternos (cardiopatias, hipertensão, pneumopatias, etc), placentação baixa lateral e 

até marginal, em particular com feto morto e/ou inviável. Já os casos que são 

contraindicados são: desproporção cefalopélvica, nas apresentações de face e 

pélvicas, em prematuros, em fetos com anomalias cefálicas. Segundo seus 

defensores, quando comparada com o fórcipe tem as seguintes vantagens: 

possibilidade de se aplicar em cabeça alta e até com dilatação incompleta, favorece 

grandes rotações cefálicas internas, não ocupa espaço na escava pélvica. Apesar de 

suas indicações, possui desvantagens, como a exigência de maior tempo e provoca 

mais lesões externas do polo cefálico (bossa serossanguinea volumosa, escoriações, 

céfalo-hematoma, hemorragia craniana, fratura óssea, hemorragias retinianas, etc). 15 

 

Ocitocina Sintética 

Está indicada para indução do parto (pós termo) ou potencialização do trabalho 

de parto no terceiro estágio, no puerpério em casos de hemorragia subinvolução 

uterina, nas cesarianas após a retirada do concepto, ruptura prematura das 

membranas, pré-eclampsia, atonia uterina pós-parto. Devendo está ser suspensa na 

presença de hiperatividade uterina ou esgotamento fetal, vale ressaltar que a indução 

do parto por meio da ocitocina deve ser realizada quando estritamente indicada, 

devendo ser utilizada somente por infusão endovenosa gota a gota, devendo ser 

realizada monitorização cuidadosa da FCF, PA, etc. A dosagem excessiva pode dar 

origem a complicações como: diminuição da FCF, aparecimento de fluido amniótico 
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meconial, asfixia fetal, hipertonia uterina, contração tetânica ou ruptura uterina.  É 

contraindicado na desproporção cefalopelvica, apresentação anormal, em mulheres 

mais idosas, contrações hipertônicas, placenta previa.19 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com base nas evidências apresentadas conclui-se que as mulheres de risco 

obstétrico habitual estão sendo desnecessariamente expostas aos riscos de 

iatrogênia no parto, sendo o modelo intervencionista o mais utilizado nos dias atuais. 

É de suma importância respeitar o momento e o tempo da criança que está 

passando por um processo grandioso, à mudança de um ambiente aconchegante e 

rotineiro por outro totalmente desconhecido e em muitas vezes assustador, assim se 

faz necessário, repensar a forma com que os recém-nascidos são recebidos e que 

ambiente lhe é proporcionado no momento de acolhimento ao meio extrauterino.         

Afinal humanizar é respeitar os desejos da mulher, seus limites físicos e 

psicológicos, trata-la de forma digna e respeitosa, fornecendo um atendimento de 

qualidade e possibilitando que esse momento ímpar seja lembrado com felicidade e 

gratidão, tanto pela gestante quanto pela equipe de saúde.   
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