
Realização: Apoio:

 

 

TÍTULO: ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO OBSTETRA NO PARTO HUMANIZADO: UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS
NÃO FARMACOLÓGICOS PARA ALÍVIO DA DOR

 

CATEGORIA: CONCLUÍDO

 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDE

 

SUBÁREA: Enfermagem

 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES - UMC

 

AUTOR(ES): HELOISA MIRANDA MATENHAUER

 

ORIENTADOR(ES): LILIAN MAUREIRA VERGARA

 



1 

RESUMO 

Introdução: O parto normal humanizado tem como finalidade resgatar o caráter 
fisiológico no método de nascer, proporcionando à mulher uma vivência positiva sem 
traumas e manobras desnecessárias. Desta forma é imprescindível que cuidados 
não farmacológicos de alívio da dor sejam utilizados, por serem mais seguros e 
ocasionarem menos intervenções. Objetivo: Descrever a atuação do enfermeiro 
obstetra frente ao trabalho de parto natural humanizado. Metodologia: Trata-se de 
uma revisão integrativa, exploratória, descritiva, nas bases de dados, como Scientific 
Eletronic Library Online (SCIELO); Literatura Latino-Americano e do Caribe e, 
Ciências da Saúde (LILACS), Banco de Dados em Enfermagem (BDENF), Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS). Os critérios de inclusão adotados foram artigos publicados 
no idioma em português e inglês, que ao menos um dos autores fosse enfermeiro, e 
que os descritores estivessem relacionados nos Descritores em Saúde (DECS), no 
período de 2010 a 2018. Resultados: Foram selecionados e categorizados 16 
artigos que atenderam os critérios de inclusão, exploraram a importância do 
enfermeiro obstetra em promover uma assistência humanizada durante o trabalho 
de parto livre de danos desnecessários. Conclusões: Consideramos que, o 
enfermeiro obstetra deve-se conscientizar da sua importância durante todo esse 
processo gravídico e puerperal, orientando, promovendo a saúde, prevenindo e 
diagnosticando intercorrências, agindo de forma ética e que dignifique a mulher e o 
bebê, com um olhar humanizado. 
 
Descritores: humanização da assistência, parto, enfermagem obstétrica.  

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O nascimento é um processo natural, de caráter pessoal, uma experiência 

dividida entre as mulheres e seus familiares. Historicamente eram acrescidos 

diversos sentidos culturais a este acontecimento. Devido as mudanças e os avanços 

no campo da medicina este método de parir sofreu algumas modificações  

(CAMPOS et al., 2016).  

Após a institucionalização do parto, passando do domicílio para o hospital, 

teve como consequência medicalização, de modo que o médico intervia no parto, e  

passa a decidir os períodos de parturição,  então a mulher deixa o papel de 

protagonista, isto é, como capaz de conduzir o seu próprio parto (MOTTA et al., 

2016). 

O parto, então, deixa de ser reservado, íntimo e feminino, e acontece de 

maneira pública, com a presença de diferentes atores sociais. Desta forma, a 

mulher/parturiente, que deveria ser a protagonista do parto, distancia-se cada vez 

mais e tem dificuldade em escolher o tipo de parto (CAMPOS et al., 2016). 

Com a finalidade de mudar esse cenário de atenção dominante, qualificar a 

assistência obstétrica e incentivar o parto normal, políticas e programas ministeriais 
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foram criados com base nas práticas assistenciais e tecnologias apropriadas 

sugeridas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e na humanização da 

assistência (SANTOS et al., 2017).  

Em 2000, visando promover uma assistência humanizada no ciclo gravídico-

puerperal, o Ministério da Saúde criou o Programa de Humanização no Pré-Natal e 

Nascimento (PHPN) para garantir a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade 

do acompanhamento pré-natal e da assistência ao parto e puerpério às gestantes e 

ao recém-nascido (MOTTA et al., 2016). 

O parto normal humanizado tem como finalidade resgatar o caráter fisiológico 

no método de nascer, proporcionando à mulher uma vivência positiva sem traumas e  

manobras desnecessárias no momento do parto, fazendo com que a mulher, ao dar 

á luz, alcance o mais alto grau de satisfação (SANTOS; OKAZAKI, 2012). 

No período do trabalho de parto, a dor é um grande obstáculo que pode ser 

enfrentado e vivenciado de forma positiva pela parturiente e por seus familiares, para 

isso ela precisa estar disposta e consciente da necessidade de manter-se calma e 

relaxada (OLIVEIRA; CRUZ, 2014).  

Tendo em vista estes aspectos, torna-se evidente que devem ser 

desenvolvidas ações a fim de diminuir o nível de estresse e ansiedade da parturiente 

durante o trabalho de parto, uma vez que, mesmo com a utilização de vários 

analgésicos, sozinhos eles não podem amenizar esse fenômeno multidimensional 

que é a dor (GAYESKI; BRUGGEMANN, 2010). 

É imprescindível que cuidados não farmacológicos de alívio da dor sejam 

utilizados, por serem mais seguros e ocasionarem menos intervenções. Sendo 

assim, o enfermeiro tem um papel fundamental na prática desses cuidados, 

proporcionando à mulher o alívio da dor, tornando o parto humanizado, provendo à 

parturiente a oportunidade de ter um olhar positivo deste momento especial que é a 

chegada do filho (SOUZA; AGUIAR; SILVA, 2015).  

A importância do enfermeiro é promover participação da mulher no seu 

trabalho de parto, suprimindo as sensações de medo, dor, angústia e aversão,  

frequentemente relatadas pelas parturientes, por meio de uma comunicação efetiva 

pode não só resultar em mudanças do comportamento desta paciente, mas também 

proporcionar uma experiência menos amedrontadora, trazendo sentimento de 

confiança e segurança (SANTOS; OKAZAKI, 2012). 

Assim, a problemática do estudo reside em detectar o uso manobras 

desnecessárias e traumáticas no trabalho de parto; perda do protagonismo da mulher 
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em conduzir seu próprio parto; ofertar a parturiente métodos benéficos para alívio da 

dor (OLIVEIRA; CRUZ, 2014; SANTOS; OKAZAKI, 2012; CAMPOS et al., 2016). 

Desta forma, o estudo justifica-se em conceituar o papel do enfermeiro 

obstetra durante a assistência ao parto e nascimento, com a finalidade de auxiliar a 

parturiente utilizando estratégias humanizadas, a fim de diminuir que a mesma seja 

exposta a manobras desnecessárias, causando traumas, distócias de parto e uso 

indiscriminado de fármacos para acelerar o processo de parturição.  Diante disso o 

enfermeiro deve estabelecer vínculo com a paciente, ofertando os métodos não 

farmacológicos para alívio da dor e respeitar o processo fisiológico do nascimento.  

Portanto, a questão norteadora do estudo foi: Como prestar uma assistência 

humanizada utilizando métodos não farmacológicos para alívio da dor ?  

 

2. OBJETIVO 
 
Descrever a atuação do enfermeiro obstetra frente ao trabalho de parto 

humanizado. 

 

3. MÉTODO 
 

Trata-se de uma revisão integrativa, exploratória, descritiva, nas bases de 

dados, como Scientific Eletronic Library Online (SCIELO); Literatura Latino-

Americano e do Caribe e, Ciências da Saúde (LILACS), Banco de Dados em 

Enfermagem (BDENF), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os critérios de inclusão 

adotados foram artigos publicados no idioma em português e inglês, que ao menos 

um dos autores fosse enfermeiro, e que os descritores estivessem relacionados nos 

Descritores em Saúde (DECS) “humanização da assistência”, “cuidados de 

enfermagem”, “parto” e “enfermagem obstétrica” que estivessem o seguinte período 

2010 a 2018. Os critérios de exclusão foram todos aqueles artigos que não estavam 

relacionados com a temática.  Na operacionalização dessa revisão, utilizaram-se as 

seguintes etapas: identificação do tema e seleção da questão norteadora; critérios 

para seleção da amostra; definição de informações a serem extraídas dos estudos 

selecionados; categorização dos estudos; avaliação, interpretação dos resultados e 

apresentação da revisão. Na busca inicial foram encontrados 30 (trinta) artigos, que 

por meio de dados da leitura foram excluídos 14 (quatorze), e, apenas 16 

(dezesseis) artigos responderam à questão norteadora e definiram a amostra final 

da presente revisão.  
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4. DESENVOLVIMENTO 
 

Parir é historicamente um evento singular, pessoal e íntimo de mulheres e 

seus familiares. Durante muitos anos as parteiras e comadres eram as pessoas de 

confiança escolhidas, para desempenhar essa atividade que era partejar (SOUZA; 

AGUIAR; SILVA, 2015).  

Com o passar do tempo a história do parto e nascimento sofreu algumas 

modificações. Então o parto que era um momento íntimo e feminino vivenciado no 

local de escolha da parturiente, a partir do século XX começa a ser considerado um 

procedimento que necessita intervenções, e passa do domicilio para o âmbito 

hospitalar (SOUSA; ASSIS; BEZERRA., 2018).  

A partir deste momento a mulher, deixa o papel de protagonista de seu próprio 

parto e começa a ser submetida a intervenções médicas. Sentindo-se insegura, por 

procedimentos invasivos e impostos a ela, perdendo a autonomia sobre seu próprio 

corpo e o desejo de parir (CAMPOS et al., 2016). 

O parto é uma transição importante na vida da mulher e da família, nesse  

processo ela precisa sentir-se segura para participar ativamente no momento de 

parir, e obter o conforto físico e psíquico (SANTOS; OKAZAKI, 2012). 
Visando a melhoria da assistência prestada, em 2000 o Ministério da Saúde 

(MS) publicou, por meio da Portaria/GM nº 569, o Programa de Humanização Pré-

Natal e Nascimento (PHPN), que tem a finalidade de assegurar a melhoria do 

acesso, cobertura e qualidade no acompanhamento do pré-natal, assistência ao 

parto e puerpério às gestantes e ao recém-nascido, incentivando um atendimento 

obstétrico integral e garantindo os direitos de escolha da mulher (LEHUGEUR; 

STRAPASSON; FROONZA, 2017).  

A assistência humanizada ao parto busca um novo olhar, a fim de  

compreender as necessidades humanas da parturiente. Acolhendo, ouvindo, 

orientando e criando o vínculo, a fim de proporcionar uma experiência positiva neste 

processo que é parir (POSSATI et al., 2017). 

Durante essa transição do parto ao nascimento, a dor é um processo 

fisiológico natural deste momento, que trás experiências únicas com respostas 

diferentes vivenciadas para cada mulher. O alívio da dor é um dos principais 

objetivos no que tange o cuidado à mulher em todo processo de parturição 

(LEHUGEUR; STRAPASSON; FROONZA, 2017).  
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A medicalização neste processo de parir ainda é dominante nos hospitais, as 

mulheres com gestação saudáveis são submetidas a intervenções e tecnologias  

desnecessárias que envolvem potenciais riscos à saúde da mãe e binômio, 

causando mais danos do que benefícios e aumentando as taxas de cesariana no 

país (SANTOS et al., 2017).  

A dor está associada a uma complexidade de respostas 

neurocomportamentais. Neste contexto é essencial a manutenção e o equilíbrio 

emocional durante o trabalho do parto, tendo em vista esses aspectos foram 

desenvolvidas ações para diminuir o nível de estresse e ansiedade. Os métodos não 

farmacológicos (MNFs) para alívio da dor, são utilizados durante o período de  

parturição (GAYESKI; BRUGGEMANN, 2010).  

Os MNFs foram instituídos pelo Ministério da Saúde, com o propósito de 

promover cuidados beneficentes que aliviem a dor do trabalho de parto, a fim de 

diminuir técnicas invasivas, analgésicas e anestésicas, onde o principal objetivo é 

oferecer apoio emocional a mulher (HANUM et al., 2017).  

No ano de 1996 a Organização Mundial da Saúde (OMS), apresentou um 

documento “Assistência ao parto normal: um guia prático”, que teve como objetivo 

descrever o processo de humanização do parto e nascimento, onde preconizou as 

práticas saudáveis que respeitem a fisiologia do parto e promova conforto a 

parturiente (COELHO; ROCHA; LIMA, 2017).  

Diante deste cenário o enfermeiro obstetra é o profissional habilitado para 

desempenhar uma assistência integral humanizada a mulher em todo o seu processo 

de parturição, livre de danos desnecessários, promovendo o cuidado com métodos 

não farmacológicos pra alivio da dor. Dentre eles destacam-se: (LEHUGEUR; 

STRAPASSON; FROONZA, 2017). 

 

 Massagem de conforto 

 
A massagem de conforto quando utilizada na fase inicial do trabalho de parto 

pode auxiliar diminuído a ansiedade e o estresse, promovendo o relaxamento da 

musculatura, agindo de forma “analgésica”, estimulando sistema simpático e 

parassimpático, que produz o equilíbrio emocional, além de permitir também a 

participação ativa do acompanhante aumentando o nível de satisfação desta 

parturiente (COELHO; ROCHA; LIMA, 2017). 
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 Banho de chuveiro ou imersão 
 

Ambos atuam no alívio da dor, por influenciada da água morna em torno de 

37 a 38°C, promovem a redistribuição do fluxo sanguíneo e a vasodilatação 

periférica. O alívio da dor ocorre pela liberação de catecolamina e elevação dos 

níveis de endorfina, diminuindo o desconforto das contrações uterinas e favorecendo 

a dilatação do colo uterino (SANTANA; GALLO;FERREIRA et al., 2013).  

 

 Deambulação 
 

A deambulação auxilia na condução do trabalho de parto, estimulando a 

mobilidade pélvica desta forma acelerando a dilatação cervical e consequentemente 

sobre o efeito favorável da gravidade a descida fetal (GALLO; SANTANA; 

MARCOLIN, 2011).  

 

 Bola Suíça  
 

A bola suíça é benéfica durante o trabalho de parto, pois promove 

relaxamento, o alongamento e fortalecimento da musculatura pélvica, durante os 

exercícios. Desta forma promovendo a ampliação de toda a musculatura do 

assoalho pélvico, auxiliando a descida fetal para o canal de parto (OLIVEIRA; CRUZ, 

2014). 

 Técnicas de relaxamento e respiração 

 
São métodos utilizados a fim de promover sensações positivas a parturiente, 

com intuito de diminuir a dor e ansiedade. Desta forma proporcionar um ambiente 

calmo e tranquilo que possua música ambiente e baixa iluminação, podem auxiliar 

na diminuição do estresse, também associado a técnicas respiratórias auxiliam e 

melhoram a oxigenação materna diminuindo a ansiedade (SOUZA; AGUIAR; SILVA, 

2015).  

Diante disso toda equipe de enfermagem deve estimular a participação ativa 

das mulheres, por meio de uma comunicação efetiva amenizando as sensações de 

medo, dor, ansiedade e estresse, frequentemente relatadas pelas parturientes, este 

vínculo entre paciente e enfermeiro pode resultar em mudanças de comportamento 

desta paciente, fazendo com que ela se encoraje a atuar como protagonistas do seu 

processo parturitivo, proporcionando experiências menos amedrontadoras e 

positivas (SILVA; NASCIMENTO; COELHO, 2015).   
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Portanto o enfermeiro obstetra deve-se conscientizar da sua importância 

durante todo esse processo gravídico e puerperal, orientando, promovendo a saúde, 

prevenindo e diagnosticando intercorrências, agindo de forma ética e que dignifique 

a mulher e o bebê, com um olhar humanizado (SANTOS; OKAZAKI, 2012).  

 

5. RESULTADOS  
 

Dos 16 artigos selecionados que atenderam os critérios de inclusão, 

exploraram a importância do enfermeiro obstetra em promover uma assistência 

humanizada durante o trabalho de parto livre de danos desnecessários. 

Identificou-se 3 artigos que a humanização da assistência, é respeitar a 

individualidade de cada pessoa, permitindo que suas escolhas sejam livres, de 

acordo com sua cultura, crenças, valores e diversidades; 5 artigos mostraram a 

importância do conhecimento técnico e ético do enfermeiro obstetra para 

desempenhar tais funções, que acolham a parturiente, o bebê e seu 

acompanhante; 8 artigos abordam, sobre as práticas desempenhadas por 

enfermeiras obstetras nos cuidados com métodos não farmacológicos para 

alivio da dor durante o trabalho de parto, a fim de minimizar ansiedade e 

estresse, e prevenir que sofra com intervenções desnecessárias e uso 

indiscriminado de fármacos. 

Diante deste estudo foi possível perceber que com o passar dos anos o 

parto deixa de ser vivenciado em ambientes domiciliares e passa para âmbito 

hospitalar, com ingresso de recursos tecnológicos. A partir deste momento a  

mulher perde sua autonomia de parir, e se torna frágil, amedrontada e 

violentada, exposta a diversos procedimentos invasivos e desnecessários, e o 

parto que era visto como um processo  fisiológico e natural de sua vida,  perde 

seu valor e se torna um momento de medo e traumático .  

A partir deste exposto permitiu dar visibilidade a importância da inserção 

da equipe de enfermagem no processo gravídico e puerperal, em que os 

profissionais devem estar focados em proporcionar uma assistência 

humanizada livre de traumas e danos desnecessários, respeitando a 

individualidade e fisiologia da parturiente, e o processo natural de nascer.  

Desta forma o enfermeiro obstetra é o profissional habilitado, com 

embasamento cientifico para desempenhar uma assistência humanizada sem 

procedimentos invasivos, como os métodos não farmacológicos de alivio da dor, 
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conduzindo um trabalho de parto o mais natural possível, livre de danos, 

intervenções e traumas e assim criando vínculo mãe-bebê.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A humanização é caracterizada pelo respeito à mulher, independentemente 

de suas crenças, culturas, diversidades e opiniões, sendo vista de forma holística.  

Por meio deste trabalho foi possível compreender o papel do enfermeiro 

obstetra e a importância de uma assistência humanizada no trabalho de parto, 

sempre respeitando os aspectos da fisiologia da mulher, que não intervenha 

desnecessariamente, que reconheça os aspectos sociais e culturais do parto e do 

nascimento, e ofereça o necessário suporte emocional à mulher e sua família, 

facilitando a formação dos laços afetivos familiares e o vínculo mãe-bebê. Outros 

aspectos referem-se à autonomia da mulher durante todo o processo, com a 

elaboração de um plano de parto que seja respeitado pelos profissionais que a 

assistirem; de ter um acompanhante de sua escolha; de serem informadas sobre 

todos os procedimentos a que serão submetidas e de ter os seus direitos de 

cidadania respeitados. 
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