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Resumo 

Objetivo: Identificar a produção cientifica de enfermeiros nos últimos 10 anos, a 
respeito do parto humanizado no Brasil. Método: A presente pesquisa se trata de uma 
revisão narrativa, baseada em artigos científicos, escrito por enfermeiros (as) e 
publicados no Brasil, no período de dez anos que abordam a discussão relacionada 
ao parto humanizado no cenário brasileiro. Resultados parciais: Foram encontrados 
10 artigos, por meio de busca na biblioteca virtual de saúde. A distribuição anual da 
produção foi: 4 artigos entre 2010 e 2012 e 6 artigos entre 2015 e 2018; as revistas 
com maior número de publicações foram: revista Brasileira de enfermagem, os 
estados que acumularam o maior número de publicações foram Rio de Janeiro, 
Recife, Minas Gerais e São Paulo, as metodologias empregadas foram: Revisão 
Narrativa. Conclusão: trabalho de conclusão de curso em andamento. 
  



1.Introdução 

 

Em meados do século do XVIII o parto não era considerado um procedimento 

médico e ficava a cargo das parteiras a sua realização, apenas os que apresentassem 

alguma complicação (distócia) eram designados aos cuidados médicos, porém eram 

baixos os índices de eficácia e sobrevida da mãe ou do feto.1 

Esse contexto foi modificando-se segunda metade do século XX, no qual 

ocorreram medidas que tornaram a parturição um evento exclusivamente controlado 

pelos médicos e com isso criou-se instrumentais como (fórceps, pelvímetro, sondas, 

agulhas, tesouras, ganchos e cefalotribos). Esses aparatos tornaram a figura médica 

portadora de todo o conhecimento científico e capaz de realizar um parto com 

segurança. Com isso as parteiras foram sendo banidas do cuidado ao parto e a mulher 

foi deixando de ser protagonista desse evento para tornar-se apenas portadora do 

útero (objeto de estudo).1, 2  

Mediante essa medicalização em torno do parto onde ocorre a perda de 

autonomia e protagonismo da mulher no momento da parturição, o ambiente 

hospitalar se torna local comum para o paciente e seus familiares, sendo trocado o 

conforto e aconchego do lar por alas de monitoramento humano e tecnológico3 

O parto normal é um processo fisiológico característico do corpo feminino e faz 

parte de sua vida reprodutiva, normalmente ocorre entre a 38ª e 40ª semana de 

gestação. Estudos apontam que o hormônio liberador da corticotrofina (CRH) que é 

secretado pela placenta inicia o trabalho de parto, o colo uterino se afrouxa, os 

ligamentos pélvicos relaxam e então se iniciam contrações ritmadas que empurram a 

cabeça do feto contra o colo uterino empurrando-o para fora através da vagina. Apósa 

expulsão do feto a placenta se desprende da parede uterina e por fim é expelida.4 

Todo esse processo tem uma grade representação psicossocial para a mulher, 

pois acarretam mudanças significativas em sua vida como um todo e traz modificações 

em sua percepção corporal, familiar e financeira, sendo parte de um dos momentos 

mais importantes em sua vida. Pode trazer sentimentos de ansiedade e em relação a 

responsabilidade da criação de um filho, misturado com o entusiasmo e inseguranças 

relacionados ao seu parceiro. E o profissional da área da saúde deve estar preparado 

tanto para as questões fisiológicas quanto para as questões sociais envolvidas nesse 

processo.5 



Desta forma, vem sendo implantados modelos assistenciais humanizados, afim 

de mudar a percepção e a prática do profissional de enfermagem, especialmente em 

torno da parturiente e a sua família, que consiste em um atendimento humanizado 

durante todo o processo de parto. Este modelo foi criado pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS), e adotado pelo Ministério da saúde. Visando também diminuir o 

número de intervenções durante o trabalho de parto. 8 

A assistência humanizada, deve levar em consideração todas as características 

e sentimentos essênciais do ser humano, como o respeito, a sensibilidade, a 

dignidade da mulher, criando um ambiente que seja acolhedor para a parturiente e 

também a sua família que fará parte de tal momento. E ainda assim deve-se garantir 

a segurança do procedimento que tragam benefícios tanto para a mãe quanto para o 

recém-nascido, resgatando sempre a autonomia da mesma.8 

Podemos perceber que por meio da implantação de enfermeiras obstétricas na 

atenção e suporte ao parto, verificamos mudanças nas práticas e rotinas institucionais 

já que funciona com uma assistência humanizada a favor do parto e do nascimento, 

incluindo técnicas não invasivas utilizado pela enfermeira (o) obstétrica (o) durante a 

sua relação de cuidado profissional, que compreende o parto como um processo 

fisiológico, respeitando a sua natureza, a integridade corporal e psíquica das 

mulheres. Humanizar o parto é respeitar e criar condições para que todas as 

dimensões espirituais, psicológicas e biológicas do ser humano sejam atendidas. 9 

 

Durante esse momento o Enfermeiro deve estar preparado para amparar a 

mulher de forma holística e ajudá-la a enfrentar o medo do desconhecido e sua 

capacitação, inicia-se na graduação de enfermagem, a regulamentação da grade 

curricular de ensino de nível superior em enfermagem de acordo com o Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) o estudante terá uma formação generalista segundo as 

diretrizes curriculares nacionais do curso Graduação em Enfermagem 7 

 
 “Capaz de conhecer e intervir sobre problemas/situações de 

saúde-doença mais prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com 
ênfase na sua região de atuação, identificando as dimensões 
biopsicossociais dos seus determinantes. Capacitado a atuar, com 
senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, 
como promotor da saúde integral do ser humano”.  

 

  



O tema escolhido necessita de reflexão e continuação e em nada compromete 

a originalidade dos raciocínios para o desenvolvimento de estudos já conhecidos. 

Desde a fase de elaboração nos preocupamos em estimular ao máximo o 

conhecimento e a reflexão sobre este tema que aborda uma temática atual e de 

grande discussão entre a sociedade. Trata-se de uma revisão narrativa que será 

baseada em comparação de estudos já existentes. 

 

2. Método 

A presente pesquisa se trata de uma revisão narrativa que pretende descrever 

e discutir a produção científica em artigos produzidos por enfermeiros (as) sobre parto 

humanizado no período de dez anos, com seleção dos anos de 2008 a 2018. A 

literatura identificada por meio da busca dos artigos em base de informação eletrônica 

– biblioteca virtual de saúde (BVS) ocorreu no período de 01/08/2018 à 25/08/2018. 

Utilizou-se os descritores parto-humanizado, enfermeira, parto-normal, humanização, 

enfermagem e palavras chaves: parto humanizado, enfermeira obstetra, papel do 

enfermeiro no parto, enfermagem obstétrica. O limite temporal de dez anos permitiu 

incluir na pesquisa artigos que iniciaram a discussão sobre parto humanizado e sua 

posterior inserção nas atividades do enfermeiro (a). Como critérios de inclusão 

buscou-se artigos que discutissem a política do parto humanizado em redes 

hospitalares no Brasil. 

O levantamento do material utilizado será realizado através de uma pesquisa 

eletrônica em ambiente virtual de artigos indexados. São eles o Portal Periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) uma 

biblioteca virtual que reúne e disponibiliza as instituições de ensino e pesquisa no 

Brasil . E na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), realizado em site de pesquisa científica 

descritores em ciências e saúde (DESC), uma biblioteca eletrônica que integra 

diversos periódicos (revistas) eletrônicas no Brasil na área de Enfermagem. 

Realizamos uma busca em artigos científicos do dia 01/08/2018 ao dia 24/08/2018, 

publicados por enfermeiros (as) , escrito em todo o Brasil com a finalidade de 

reconhecer o cenário nacional, no idioma português brasileiro, nos últimos 10 anos. 

Foram selecionadas apenas obras completas, as quais foram localizadas a partir dos 

resultados de buscas com palavras chaves: “enfermagem”, “parto”, “parto 

humanizado”, “parto normal”, “humanização”. Os critérios de exclusão foram artigos 



com mais de 10 anos de publicação, em outras línguas e que não abrangiam o 

território nacional Brasileiro, que não foram escritos por enfermeiros (as), e os quais 

não possuíam nenhuma relação com a linha de pesquisa proposta.  

 



Título  Data de publicação Periódico  

Reflexões sobre a assistência de 
enfermagem prestada à parturiente 

Jun., 2010 Rev. bras. enferm 

Vivenciando a experiência da parturição 
em um modelo assistencial humanizado.  

Jan/Fev 2011 Rev. bras. enferm 

Humanização do parto e a formação dos 
profissionais da saúde 

Jan/Mar. 2011   Cienc Cuid Saude 

Modelo humanizado de atenção ao parto 
no Brasil: evidências na produção 
científica  

Abril/Junho 2012    Rev. enferm.  

 Significado de parto humanizado para 
gestantes. 

Jan/Março 2015 J. res.: fundam. care. 

Cuidados humanizados: A inserção de 
enfermeiras obstétricas em um hospital de 
ensino.  

Nov/Dez 2016 Rev Bras Enferm; 

Contribuição de enfermeiras obstétricas 
para consolidação do parto humanizado 
em maternidades no Rio de Janeiro – 
Brasil.  

 Mar/2017  Esc Anna Nery. 

Práticas dos profissionais de enfermagem 
diante do parto humanizado 

Jun., 2017 Rev enferm UFPE on line., Recife 

Programa de humanização do parto e 
nascimento: aspectos instituicionais na 
qualidade da assistência 

Ago., 2017 Rev enferm UFPE on line., Recife 

Práticas de humanização com 
parturientes no ambiente hospitalar: 
revisão integrativa 

2018 Rev Baiana enferm 

  

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev%20Bras%20Enferm


Título Objetivo Conclusão 

Reflexões sobre a assistência de 
enfermagem prestada à parturiente 

identificar estado da arte da produção 
publicada sobre atuação da enfermeira 
obstétrica no processo do nascimento, 
contribuir para futuras investigações e 
auxiliar nas reflexões sobre esta 
temática 

Entendemos que embora a atuação da 
enfermeira obstétrica seja reconhecida 
como importante e configure-se como 
uma mudança paradigmática no cuidado 
às mulheres, recém-nascidos e famílias, 
ainda existem lacunas de 
conhecimentos acerca desta temática, 
exigindo novas discussões, reflexões e 
publicações que venham respaldar e dar 
maior visibilidade ao trabalho 
desenvolvido por estas profissionais. 

Vivenciando a experiência da parturição 
em um modelo assistencial humanizado.  

Compreender as experiências de 
puérperas que vivenciaram o trabalho de 
parto e o parto em um modelo 
assistencial humanizado,  

Os relatos evidenciaram sentimentos 
como dor, medo e ansiedade, porém, 
possibilitou a participação e resgate da 
autonomia.  

Humanização do parto e a formação dos 
profissionais da saúde 

Resgatar a importância da inclusão 
dessa temática no processo de ensino e 
aprendizado das instituições de ensino 
superior e nos programas de educação 
permanente das instituições de saúde 

constatou-se a predominância do 
modelo biomédico de atenção à saúde, 
a desconsideração do ser humano numa 
perspectiva holística, a carência da 
abordagem dos aspectos que envolvem 
a humanização no âmbito acadêmico, a 
insensibilidade e o despreparo dos 
profissionais da saúde, os quais se 
constituem desafios para a atenção 
humanizada ao parto e nascimento. 

 

  



Título Objetivo Conclusão 

Modelo humanizado de atenção ao parto 
no Brasil: evidências na produção 
científica  

Analisar as tendências na produção 
científica sobre atenção ao parto, no 
Brasil, na perspectiva da humanização, 
no período de 2001- 2010 

As produções apontam mudanças 
insuficientes para produzir impacto 
satisfatório nos resultados perinatais. 
Essas mudanças são compreendidas 
como processo com avanços e 
retrocessos, envolvendo as instituições 
no campo do ensino e serviço em saúde 
e da sociedade civil 

 Significado de parto humanizado para 
gestantes. 

Compreender o significado de parto 
humanizado na concepção de gestantes 

As gestantes definiram que o parto 
humanizado deve ser pautado nas 
bases filosóficas da humanização do 
parto e nascimento, preconizado pelo 
Ministério da Saúde, que tem como 
princípios o relacionamento interpessoal 
e uma assistência competente. 

Cuidados humanizados: A inserção de 
enfermeiras obstétricas em um hospital de 
ensino.  

Analisar a assistência prestada em uma 
unidade de Pré-parto/Parto/Pós-parto 
(PPP) de um hospital de ensino após a 
inserção de enfermeiras obstétricas 

Os resultados sugerem que a inserção 
das enfermeiras obstétricas contribuiu 
para a qualificação do cuidado prestado 
ao parto e ao nascimento, uma vez que 
ocorreu a redução de intervenções, tais 
como a episiotomia e as cesarianas, 
havendo o incentivo ao uso de práticas 
que não interferem na fisiologia do 
processo parturitivo, gerando bons 
resultados perinatais 

 

  



Título Objetivo: Conclusão 

Contribuição de enfermeiras obstétricas 
para consolidação do parto humanizado 
em maternidades no Rio de Janeiro – 
Brasil.  

Identificar as práticas empregadas por 
enfermeiras obstétricas na assistência 
ao parto em maternidades públicas e 
sua contribuição na consolidação da 
humanização do parto e nascimento.  

As práticas mais utilizadas foram 
aquelas que não interferem na fisiologia, 
contribuindo para a humanização. A 
presença de práticas intervencionistas 
reflete um processo ainda em 
transformação.  

Práticas dos profissionais de enfermagem 
diante do parto humanizado 

conhecer como são desenvolvidas as 
práticas de humanização durante o 
trabalho de parto. 

A proposta da humanização na 
maternidade, além de tornar o ambiente 
de trabalho mais agradável para os 
profissionais da enfermagem, trará 
também declínio de dúvidas e medos 
que a parturiente vivencia durante o 
período do parto e, consequentemente, 
a redução na apreensão dos familiares. 
Assim, o responsável pela maternidade 
deve implantar práticas humanizadas, e 
os profissionais de saúde devem atuar 
baseando-se nessa nova modalidade de 
assistência. 

Programa de humanização do parto e 
nascimento: aspectos instituicionais na 
qualidade da assistência 

discutir os aspectos institucionais, a 
partir de uma perspectiva dinâmica e 
interrelacional, nos limites e 
possibilidades para a operacionalização 
da Proposta de Humanização da 
Atenção ao Parto e Nascimento 

As condições estruturais das 
maternidades se fazem necessárias e 
ainda se constituem como desafio, 
cabendo aos gestores e às equipes dos 
serviços de saúde desenvolver 
mecanismos que ampliem sua 
comunicação visando a contribuir na 
prestação do cuidado de qualidade e 
consolidação do PHPN. 

  



Título Objetivo Conclusão 

Práticas de humanização com 
parturientes no ambiente hospitalar: 
revisão integrativa 

Analisar a produção científica de 
profissionais de saúde sobre as práticas 
de humanização no trabalho de parto e 
parto 

Conclui-se que as práticas de 
humanização dispensadas às mulheres 
no trabalho de parto e parto são 
iniciativas relevantes e capazes de 
agregar qualidade ao processo de 
parturição. A participação da 
enfermagem no processo de cuidar da 
parturiente destaca-se, tornando essa 
profissão estratégica para a 
humanização do parto e, inclusive, com 
o potencial de contribuir para a redução 
do indicador 

 



6. Resultado 

Foram encontrados 10 artigos, por meio de busca na biblioteca virtual de saúde. 

A distribuição anual da produção foi: 4 artigos entre 2010 e 2012 e 6 artigos entre 

2015 e 2018; as revistas com maior número de publicações foram: revista Brasileira 

de enfermagem, os estados que acumularam o maior número de publicações foram 

Rio de Janeiro, Recife, Minas Gerais e São Paulo, as metodologias empregadas 

foram: Revisão Narrativa. 

  



7. Conclusão 

 O estudo ainda está em andamento com previsão de término para NOV/2018. 
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