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1. RESUMO 

Trata-se de uma pesquisa realizada através de revisão integrativa com 

abordagem descritiva e qualitativa. Os descritores que nortearam a pesquisa 

foram: humanização; enfermagem; parto humanizado. Foi realizada leitura dos 

resumos e objetivos para identificar se contemplavam o tema. O objetivo geral 

deste trabalho foi realizar um levantamento bibliográfico das melhores formas de 

humanização prestada às parturientes, analisando a assistência prestada pela 

equipe de enfermagem em sala de parto normal. E o objetivo específico observar 

através de estudos científicos quais medidas estão sendo praticadas de forma 

ampla. A assistência e a humanização a mulher durante o parto normal, estão 

relacionadas em proporcionar uma importante queda da mortalidade materna e 

neonatal, e abrange várias formas de alívio da dor, como o uso de não 

farmacológicos, as melhores posições para o parto normal e o aleitamento 

materno na primeira hora de vida. O momento do parto é íntimo e cercado de 

medos para a mulher, então ela deve se sentir acolhida, para que este momento 

tão único seja lembrado de forma positiva, não gerando traumas e ainda mais 

medos nas mesmas. Com a institucionalização do parto, a mulher se sente na 

obrigação de procurar um hospital para receber assistência profissional durante o 

processo de parturição.  A separação da família e do seu ambiente domiciliar por 

si só já pode ser encarada como um fator estressor para essa mulher que vem 

cheia de receios e medos, já que essas instituições são regidas por normas e 

regras, que podem gerar ainda mais ansiedade diante das mudanças. Com isso, 

faz-se de estrema valia que os cuidados oferecidos não sejam centrados somente 

nos procedimentos e normas, mas na individualidade que essa mulher traz 

consigo, tratando o deferente de forma diferente, humanizando o cuidado. Os 

principais resultados obtidos foram que no momento do trabalho de parto e parto 

as necessidades dessa parturiente devem ser atendidas, sejam elas físicas ou 

psicológicas, portanto os profissionais devem ser capacitados para suprir tal. A 

presença de um familiar deve sempre ser permitido, sendo este escolhido pela 

mulher, a deambulação deve ser estimulada, deve-se permitir banhos mornos, 

massagens, posição de preferência da mulher, entre outros. Neste estudo 



defende-se que a humanização é a melhor forma de conduzir o parto, já que a 

mulher se torna protagonista desse momento tão íntimo e pessoal, dando 

empoderamento a ela de tomada de decisão, de conduzir seu parto de forma 

natural e fisiológica. 

2. INTRODUÇÃO 

Historicamente a assistência ao parto era de responsabilidade exclusiva da 

mulher, pois apenas as parteiras cumpriam essa prática.  As mesmas eram 

conhecidas na sociedade pelas suas experiências empiricas, pois não possuiam 

conhecimento científico.  Assim, os acontecimentos na vida da mulher ocorriam 

na sua residência, onde elas trocavam conhecimento e descobriam afinidades, 

sendo considerada incômoda à presença masculina durante a parturição. Porém, 

a partir do século XX aproximadamente 1940, foi acentuada a hospitalização do 

parto, que permitiu a medicalização e controle do período gravídico puerperal e o 

parto como um processo natural, privativo e familiar, passou a  ser  vivenciado  na  

esfera pública,  em  instituições  de  saúde  com  a  presença  de vários  atores  

comandando  este  período.  Esse fato proporcionou a submissão da mulher que 

deixou de ser protagonista do processo parturitivo (GOMES et al., 2014). 

A assistência e a humanização a mulher durante o parto normal, estão 

relacionadas em proporcionar uma importante queda da mortalidade materna e 

neonatal, e abrange várias formas de alívio da dor, como o uso de não 

farmacológicos, as melhores posições para o parto normal e o aleitamento 

materno na primeira hora de vida (KNOBELL et al., 2006). 

Devido à forte dor das contrações uterinas, há vários tipos de intervenções a 

serem feitas para o alívio dessa dor, conduzindo a gestante para o banho, 

estimulando a deambulação, o uso da bola, orientar que a melhor posição para o 

bebê é decúbito lateral esquerdo, e a realização da massagem nas costas e 

região lombossacra, sendo assim, a realização dessas maneiras, aliviará a dor 

das parturientes e utilizaria menos farmacológicos na hora do parto, que seria o 

uso de analgésicos e anestésico. 

As várias posições do trabalho de parto vêm sendo um grande desafio para a 

obstetrícia, onde a posição mais comum ganha um grande destaque por se tratar 



de uma posição que favorece o médico obstetra ou a enfermeira obstetra do que 

a parturiente, não levando em considerações medidas de conforto e alivio de dor. 

(MAMEDE et al., 2007). 

Outro ponto importante a ser discutido é o aleitamento materno na primeira hora 

de vida, levando em consideração as condições do neonato. O Ministério da 

Saúde (2014) preconiza o aleitamento materno assim que a fase de expulsão seja 

realizada, proporcionando a saúde do bebê e a liberação de ocitocina e 

prolactina. 

O momento do parto é íntimo e cercado de medos para a mulher, então ela deve 

se sentir acolhida, para que este momento tão único seja lembrado de forma 

positiva, não gerando traumas e ainda mais medos nas mesmas. 

Com isso, podemos dizer que a atitude profissional é muito importante no cuidado 

à parturiente, já que cuidados específicos podem ser realizados, como a empatia, 

procurando aliviar a dor presente nas parturientes e agindo como ponte entre 

parturiente, família e profissionais. Com a realização desses cuidados, o processo 

se torna menos doloroso e tenso, já que estas necessitam de atenção, 

acolhimento, vínculo e habilidades de comunicação (SOUZA et al., 2013). 

Apesar de haver incentivo dos governos, a humanização não é realizada, e o 

parto se transformou em um momento íntimo e familiar, em um modelo 

hospitalocêntrico, onde as necessidades dessa parturiente não são levadas em 

consideração. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho foi realizar um levantamento bibliográfico das 

melhores formas de humanização prestada às parturientes, analisando a 

assistência prestada pela equipe de enfermagem em sala de parto normal. E o 

objetivo específico observar através de estudos científicos quais medidas estão 

sendo praticadas de forma ampla. 

4. METODOLOGIA 



Trata-se de uma pesquisa realizada através de revisão integrativa com 

abordagem descritiva e qualitativa. Foram realizadas buscas nas bases de dados 

Scielo, Bireme e Lilacs, como descritores que nortearam a pesquisa foram 

utilizados: humanização; enfermagem; parto humanizado. Foi realizada leitura dos 

resumos e objetivos para identificar se contemplavam o tema, como critério de 

inclusão foi utilizado publicações com texto completo, publicados nos últimos dez 

anos, em português, condizente com assunto estudado, e que auxiliem para que 

o resultado deste trabalho seja alcançado. Como critério de exclusão foram as 

publicações ano inferior a 2004; assuntos que não se encaixem com tema 

estudado, artigos em outro idioma e artigos que não possuíssem texto completo. 

Este estudo não foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), por se 

tratar de uma revisão literária, onde os conteúdos encontram-se disponíveis nas 

bases de dados. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Conceitualmente, humanizar é uma atitude de respeito à natureza do ser humano, 

voltada para sua essência, singularidade, totalidade e subjetividade. É contribuir e 

estimular a mulher para uma participação ativa. Apesar de o termo humanização 

vir se incorporando nas políticas de saúde, o termo tem diferentes sentidos, 

percepções e significados, dependendo das diferentes posições ou papéis que 

ocupam aqueles que a ele se referem, sejam dirigentes, tomadores de decisão, 

profissionais de saúde, movimentos organizados da sociedade ou usuários. O 

termo humanização possui também um conteúdo importante de questionamento 

às práticas de saúde excessivamente intervencionistas, julgadas muitas vezes 

práticas desumanizadoras, ao desconsiderarem as condições fisiológicas da vida 

e a importância do apoio emocional na atenção em saúde (GOMES et al., 2014). 

A humanização da assistência prestada pela equipe da saúde é de extrema 

importância para garantir que um momento único, como o trabalho de parto e 

parto, seja vivenciado de forma positiva e enriquecedora (MABUCHI 2008). 

 

6. RESULTADOS  



Nota-se que dos cinco artigos utilizados os anos variam de 2003 a 2014. Como formação 

do pesquisador principal temos de graduada até pós doutor nas áreas diversas da 

enfermagem, aparecendo especialista em saúde pública e enfermagem do trabalho. 

Como formas de humanização no trabalho de parto foi unanime nas pesquisas de MATEI 

(2003), SANTOS (2012), SILVANI (2010), CARRARO (2006) e GOMES (2014) a 

necessidade de atender as necessidades biopsicoespiritual da mulher, assim como o 

direito da mulher de escolher seu acompanhante durante todas as fases do trabalho de 

parto. Ambiente acolhedor a atenção dos profissionais de saúde apareceu em duas 

pesquisas e diminuição da medicalização em uma.  

De acordo com Santos (2012) atender as necessidades biopsicoespiritual está 

relacionado a uma mudança no modelo atual de assistência, onde as 

necessidades da mulher e sua família devem ser atendidas, e os profissionais 

precisam respeitar o tempo da mulher, sem intervenções desnecessárias, sempre 

oferecendo suporte emocional a essa mulher e seus familiares, favorecendo o 

vínculo ao binômio. A autonomia da parturiente dever ser respeitada pelos 

profissionais, assim como a mesma deve sempre ser informada sobre todos os 

procedimentos ao qual deverá passar, e sempre deve consentir a realização 

destes. 

O acompanhante durante o trabalho de parto é um direito garantido pela lei 

11.108 de 07 de abril de 2005, onde os estabelecimentos de saúde ficam 

obrigados a cumpri-la, durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-

parto imediato (BRASIL, 2005).  

Ambiente acolhedor pode ser definido como um local onde a parturiente não 

perceba estar em um ambiente hospitalar, onde a mulher sinta-se livre para se 

movimentar, visto que a parturição não é um momento de doença, e sim de vida 

(SANTOS et al., 2012). 

Medicalização durante o trabalho de parto segundo manual do ministério da 

saúde, ocorreu devido a desmotivação ou até mesmo falta de capacitação dos 

médicos frente a realização de parto normal, com isso ocorre um aumento no 

número de cesáreas, e também muitas vezes as mulheres acabam não 

contestando a decisão médica, passado de sujeitas ativas para passivas em um 

momento que deveria ser protagonista (BRASIL, 2001). 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo defende-se que a humanização é a melhor forma de conduzir o 

parto, já que a mulher se torna protagonista desse momento tão íntimo e pessoal, 

dando empoderamento a ela de tomada de decisão, de conduzir seu parto de 

forma natural e fisiológica. 

Podemos verificar com o desenvolvimento deste trabalho, que a equipe de 

enfermagem é fundamental para que a mulher se sinta segura e amparada 

durante o trabalho de parto e parto, sempre ouvindo a parturiente e informando 

sobre a evolução do parto e procedimentos a que esta será submetida. Os 

profissionais devem sempre prestar auxílio físico, ou ao menos ensinar o 

acompanhante, que pode ser uma ferramenta importante, como realizar 

massagens, exercícios de respiração, na bola de fisioterapia, banho morno, 

estimular deambulação e auxílio emocional, escutando os medos, desmistificando 

ideias errôneas sobre esse momento deslumbrante. Para isso precisamos de 

profissionais capacitados e empenhados para tal momento, que é muito 

importante para esta mulher. 

Outro ponto importantíssimo, é a presença de um acompanhante da preferência 

da mulher, com o qual ela se sinta segura, e sempre podendo ver um rosto 

familiar dentro de um ambiente no qual todos os rostos são diferentes e 

desconhecidos.  

De acordo com a literatura, algumas formas de humanização muitas vezes 

deixam de ser aplicadas por falta de atualização ou práticas dos próprios 

enfermeiros obstetras, salientando a importância do profissional sempre buscar 

novas fontes e cursos de atualização, para que a assistência prestada a 

parturiente alcance nível de excelência, sempre oferecendo o que há de mais 

atual a ela.   
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