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RESUMO 

A atuação do enfermeiro obstetra no parto e nascimento de forma humanizada, 
destacando seu atendimento à mulher durante o período da gestação até o 
nascimento, e no final tendo como objetivo a reabilitação do seu corpo. A 
importância do enfermeiro obstetra no cuidado da mulher no parto e nascimento é 
fundamental para saúde da mesma. Esta temática propõe informações que possam 
contribuir para a saúde da mulher no parto e nascimento, podendo assim a mesma 
entender melhor os cuidados de um enfermeiro obstetra e como seu cuidado 
humanizado pode gerar grandes benefícios para sua saúde durante a gestação e 
após o nascimento. A atuação do enfermeiro na assistência a mulher no parto e 
nascimento é considerado atualmente uma possibilidade para redução da 
mortalidade materna e perinatal, nesse contexto, qual a atuação do enfermeiro no 
parto? A pesquisa teve como objetivo geral compreender os cuidados do enfermeiro 
junto a mulher no parto. Como objetivos específicos: descrever os cuidados a mulher 
no contexto da humanização inserida; analisar a escolha da via e parto e a sua 
importância para a política de humanização, e por fim, o acompanhamento dos 
enfermeiros sua capacitação nesse contexto. Os dados sobre o tema foram 
levantados nas Bases de Dados de Enfermagem (BDENF), Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Sistema Online de Busca 
e Análise de Literatura Médica (MEDLINE). A coleta de dados foi realizada no 
período compreendido entre agosto de 2018 a setembro de 2018. Ainda nesse 
estudo analisamos os fatores que possam contribuir para a formação do 
pensamento critico e como o enfermeiro pode contribuir para humanização. 
 

 

Palavras-chave: Pré-parto; Enfermeiro; Assistência; Orientação; Humanização. 

  



SAMPAIO, Andriely Marcello. Humanização No Parto: Atuação do Enfermeiro 
Obstetra na Humanização do Parto. 2018. 22. trabalho de conclusão de curso 
Enfermagem – Anhanguera, Niterói, 2018. 

ABSTRACT 

The performance of the obstetrician nurse in childbirth and birth in a humanized way, 
highlighting her care to the woman during the gestation period until birth, and in the 
end aiming at the rehabilitation of her body. The importance of the obstetrician nurse 
in the care of the woman in childbirth and birth is fundamental for the health of the 
same. This topic proposes information that can contribute to the health of women in 
childbirth and birth, so they can better understand the care of an obstetrician nurse 
and how their care humanized can generate great health benefits during pregnancy 
and after birth. The role of nurses in assisting women in childbirth and birth is 
currently considered a possibility for reducing maternal and perinatal mortality, in this 
context, what is the nurse's role in childbirth? The research had as general objective 
to understand the care of the nurse with the woman in childbirth. As specific 
objectives: describe the care of women in the context of the humanization inserted; 
analyze the choice of pathway and delivery and its importance for the policy of 
humanization, and finally, the follow-up of the nurses their training in this context. The 
data on the subject were collected in the Nursing Databases (BDENF), Latin 
American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS) and the Online 
System of Search and Analysis of Medical Literature (MEDLINE). Data collection was 
carried out between August 2018 and September 2018. In this study, we analyze the 
factors that may contribute to the formation of critical thinking and how nurses can 
contribute to humanization. 
 
 

 

Key-words: Prepartum; Nurse; Assistance; Guidance; Humanization. 
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1. INTRODUÇÃO 

  
 No parto humanizado, a mulher tem o direito de escolher qual tipo de parto, o 

local do nascimento, na hora do trabalho de parto e no parto ela pode escolher o 

acompanhante que desejar ao seu lado, escolher a melhor posição na hora do 

nascimento, movimentar se antes do parto, escolha da luminosidade do ambiente, 

da música, direito de ser bem atendida e amamentar seu bebê na primeira hora de 

vida. É colocado em primeiro lugar o bem estar da parturiente e do seu bebê. 

 Para que se realize o parto, a mãe e o bebê devem estar saudáveis, sendo 

necessário frequentar corretamente o pré-natal, pois oferece informações essenciais 

para ajudar o enfermeiro e o médico a decidir junto com o casal a melhor opção de 

parto mais adequado para aquela parturiente e seu bebê. O parto humanizado, não 

é um tipo de parto e sim, um conceito.  

 Este estudo foi desenvolvido para mostrar a atuação do enfermeiro obstetra 

no parto e nascimento de forma humanizada, destacando seu atendimento à mulher 

durante o período da gestação até o nascimento, e no final tendo como objetivo a 

reabilitação do seu corpo. A importância do enfermeiro obstetra no cuidado da 

mulher no parto e nascimento é fundamental para saúde da mesma. Esta temática 

propõe informações que possam contribuir para a saúde da mulher no parto e 

nascimento, podendo assim a mesma entender melhor os cuidados de um 

enfermeiro obstetra e como seu cuidado humanizado pode gerar grandes benefícios 

para sua saúde durante a gestação e após o nascimento.  

A atuação do enfermeiro na assistência a mulher no parto e nascimento é 

considerado atualmente uma possibilidade para redução da mortalidade materna e 

perinatal, nesse contexto, qual a atuação do enfermeiro no parto? 

A pesquisa teve como objetivo geral compreender os cuidados do enfermeiro 

junto a mulher no parto. Como objetivos específicos: descrever os cuidados a mulher 

no contexto da humanização inserida; analisar a escolha da via e parto e a sua 

importância para a política de humanização, e por fim, o acompanhamento dos 

enfermeiros sua capacitação nesse contexto. 

Este estudo caracterizou-se como uma pesquisa descritiva e exploratória de 

natureza qualitativa, embasada em artigos filtrados na biblioteca virtual de saúde 

relacionado às atribuições do enfermeiro e a importância do cuidado humanizado à 

gestante no momento do parto. Os dados sobre o tema foram levantados nas Bases 
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de Dados de Enfermagem (BDENF), Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) e Sistema Online de Busca e Análise de Literatura 

Médica (MEDLINE). A coleta de dados foi realizada no período compreendido entre 

agosto de 2018 a setembro de 2018. Após a escolha do tema foram considerados os 

seguintes critérios de inclusão: artigos publicados em português, que fossem 

localizáveis com os descritores “Enfermagem obstétrica”, “Parto humanizado” e 

“Cuidados de enfermagem”; recorte temporal de dez anos (2008-2018). 
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2. A ESCOLHA DA VIA DE PARTO 

 
Os modelos de assistência ao parto e a realização de cesáreas são debatidos 

no Brasil desde a década de 1980. A complexidade do parto e sua assistência têm 

causado grandes questionamentos, envolvendo desde a qualidade da atenção 

obstétrica até o significado da parturição para as mulheres (PATAH, 2010). 

Uma das razões apontadas para o aumento das cesarianas, tanto no Brasil 

como em outros países, tem sido a escolha das mulheres por esse tipo de parto.  A 

proporção de cesariana apresenta distribuição desigual no país, sendo maior nas 

mulheres com maior idade, escolaridade, primíparas, com assistência pré-natal em 

serviços privados e residentes nas regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste, sendo 

determinada, em muitos casos, por fatores não clínicos, ainda mesmo em situações 

em que não existe risco materno ou fetal, é mais frequente em mulheres de melhor 

condição econômica, tendo sido associada ao que seria um bom padrão de 

atendimento (DOMINGUES, 2014). 

Assim, grande parte das mortes maternas poderia ser evitada mediante a 

redução das taxas de cesarianas, com a melhoria na qualidade da atenção 

obstétrica nos serviços de saúde em geral, no incentivo ao parto vaginal adequado 

e, principalmente, com a implantação ampla do parto humanizado nos serviços de 

saúde privado e publico (NAGAHAMA, 2011). 

A compreensão do parto humanizado é o atendimento centrado na mulher, 

individualizado, fundamentado na medicina baseada em evidências, no respeito à 

evolução fisiológica do parto e, portanto, na indicação criteriosa de cesáreas 

(NAGAHAMA, 2011). 

Sendo assim, a indicação de uma cesariana deveria ser feita mediante o 

diagnóstico de intercorrências durante a gestação ou trabalho de parto, havendo 

possibilidade de limitação dos agendamentos de cesárea a pedido da mulher. 

Alternativas além do SUS são as ofertas de serviços privados no Brasil, com parto 

financiado por pagamento direto ou por meio de planos de saúde. Nesses sistemas, 

o atendimento ao pré-natal e ao parto é realizado geralmente por um médico de 

escolha da mulher, sem a opção de consulta com a enfermagem. No setor privado, 

existe a possibilidade de agendamento de uma cesariana, conforme desejo da 

mulher e/ou indicação do obstetra, sem muita rigorosidade sobre a responsabilidade 

de interrupção da gravidez.  A decisão pela via de parto é influenciada por fatores 
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culturais, socioeconômicos, obstétricos e, especialmente, pela forma de pagamento 

do parto, pelo subsistema de saúde privado ou público (DOMINGUES, 2014). 

 

2.1 NORMAL X CESARIANA 

 
As duas alternativas na maioria das vezes estão disponíveis para escolha, o 

conhecimento delas e reduzido ou apenas ignorado, tendo eles benefícios e 

dificuldades. A cesárea é uma intervenção cirúrgica originalmente concebida para 

reduzir o risco de complicações maternas e/ou fetais durante a gravidez e o trabalho 

de parto. Essa intervenção não é isenta de risco. Antes só realizada em mulheres 

mortas para salvar a vida do feto, a cesariana passou a proporcionar segurança à 

gestante e a seu filho em situações de maior complexidade. A prática do parto 

cesariano se tornou recorrente, e nem sempre se trata de uma opção que atende às 

reais necessidades psicossociais das gestantes, mas favorece interesses diversos 

dos profissionais envolvidos (MENEZES, 2013) 

Por exemplo, ao determinar a cirurgia cesariana, o médico pode manejar o 

tempo de duração do parto e o horário de realização, auferir maiores ganhos 

financeiros, associar o procedimento cirúrgico de cesariana com a execução de 

ligação tubária e ainda esconder a falta de preparo na condução de partos normais. 

Comentam que há indicações relacionadas ao sofrimento fetal e riscos à mãe que 

justificam a cesárea, porém, muitas vezes, há uma avaliação subjetiva não 

relacionada às questões clínicas, que impõe a comodidade do médico sobre a 

necessidade da mãe (PATAH; MELCHIORI, 2010; 2009). 

O parto considerado normal deve ocorrer sem intercorrências ou 

procedimentos desnecessários nos períodos de trabalho de parto, parto e pós-parto, 

e deve-se manter uma constante atenção voltada para o bem-estar, segurança e 

direitos da parturiente e do bebê. Sendo necessário que este evento seja momento 

tranquilo e prazeroso para a parturiente, a mulher que opta pelo parto normal espera 

por cuidado humanizado, o modelo assistencial deve proporcionar um cuidado 

direcionado às suas necessidades e este cuidado deve ser aplicado também às 

rotinas e protocolos preestabelecidos do local do parto e aos profissionais 

diretamente ligados à assistência ao parto (FERREIRA, 2014). 
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Na maioria das vezes esses diretos e deveres não são cumpridos, o que 

acabam gerando as percepções negativas sobre o evento do parto normal, que 

também leva a essa fator é que o parto normal é percebido como um processo 

doloroso, com intensidade de dor maior do que a esperada, mesmo que por um 

curto período de tempo,  realização de amniotomias ou administração de ocitocina, 

para acelerar o trabalho de parto, a transformação do corpo feminino em objeto de 

trabalho, não respeitando o protagonismo da mulher e reproduzindo o modelo de 

medicalização da assistência, acabam por contribuir para a percepção negativa do 

parto (LONGO, 2010) 
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3. A HUMANIZAÇÃO NOS CUIDADOS À PUÉRPERA 

 
Ocorrem intensas modificações físicas e psicológicas no período após o parto 

chamado puerpério. Essas peculiaridades ajudam para o aumento da insegurança 

da mãe em relação aos cuidados necessários com ela e seu bebê para garantir a 

saúde no inicio da maternidade e é da competência do enfermeiro realizar os 

cuidados necessários à mãe, um deles e o cuidado para que seu organismo volte o 

quanto antes as condições normais (STRAPASSON, 2010). 

O enfermeiro é quem orienta os cuidados que deve ter com seu corpo. Após o 

parto a mãe tem o desejo de ver seu filho e de poder tê-lo em seus braços e isso 

vem em conjunto aos sentimentos de ansiedade, medo, insegurança, emoção e 

alegria. Esta é uma situação ideal para o enfermeiro atuar, pois a mesmo encontra 

se mais sensibilizada e ajudara em tudo que for preciso (SILVA, 2015). 

Reconhecer a singularidade é humanizar a atenção, o que permite ao 

enfermeiro estabelecer com cada mulher uma ligação e perceber suas necessidades 

e possibilidade de lidar com o processo do nascimento. Na assistência exercida à 

mulher no puerpério, deve-se considerar a particularidade da vivência característica 

deste momento, tendo em vista ocasiões particulares da vida da pessoa e a busca 

na adaptação nesta nova função que assume, lembrando que a fragilidade torna-a 

mais acessível para receber ajuda (CHAGAS, 2007). 

A aprendizado adquirido com a maternidade é um momento único, de muita 

expectativa e sentimentos no que se diz respeito à condição de espera e incerteza, 

como é a gestação, para a prática concreta da maternidade. É uma mistura de 

sentimentos a cada puérpera, as quais criam sentidos próprios de ser mãe 

(CHAGAS, 2007). 

As falas comuns das puérperas expressam o quanto a experiência de ser 

mãe é única na vida delas e confirmam a procura pela concretização de um sonho 

seguido de responsabilidade e compromisso com o ser que é totalmente dependente 

e ligado à mãe (STRAPASSON, 2010). 

É clara a compreensão das mulheres acerca da amamentação, da 

importância de fazê-lo, sem perder a essência de ser sujeito social e, principalmente, 

amamentar com amor e não por obrigação, para não sofrer rejeição por uma 

sociedade que prioriza doação exclusiva à saúde da criança (MATOS, 2013). 
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Os enfermeiros assistem as mulheres com qualidade e de forma humanizada, 

demonstrando o saber e o fazer técnico, atuando com competência, tomando 

decisões para a garantia o bem estar da mãe e de seu filho. “Pesquisas confirmam 

que a enfermeira obstétrica é uma profissional comprometida e qualificada que 

proporciona dignidade, segurança e autonomia, resgatando o parto como um evento 

fisiológico” (SILVA, 2015). 

A expressão humanização foi admitida em 2000, por meio do Programa 

Humanização do Pré Natal e Nascimento (PHPN), através da Portaria GM/MS nº 

569, de 1º de junho de 2000. O programa visa promover um melhor acesso, 

cobertura e qualidade do acompanhamento do pré natal, da atenção ao parto e ao 

pós-parto para o binômio mãe-filho (MATOS, 2013). 
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4. O ENFERMEIRO DENTRO DA HUMANIZAÇÃO  

 
O enfermeiro deve ter conhecimento para acompanhar uma situação diante da 

parturiente, para poder interpretar o seu sofrimento, e assim selecionar estratégias 

mais adequadas para resolver as questões que envolvem os cuidados se deve ter 

com a futura mãe (OLIVIA, 2015). 

A sistematização da assistência de enfermagem (SAE) garante que as ações da 

equipe tenham especificidade. Ao realizar o processo de enfermagem, as ações se 

tornam efetivas e de maior qualidade, facilitando a adaptação da puérpera para o 

auto-cuidado e para os cuidados com o recém-nascido. Dessa forma, haverá uma 

maior adesão e sucesso no processo, diminuindo as complicações no puerpério e o 

tempo de internação (VARGENS, 2007). 

Gradativamente vem se desenvolvendo em todos os estados brasileiros, o 

processo de adequação das maternidades para o atendimento humanizado às 

gestantes, vindo então com a capacitação de profissionais de saúde, reestruturação 

de área física, aquisição de equipamentos, como começo, porem o caminho de 

adequação e longo e de processo lento (FIALHO, 2008). 

Portanto chegamos ao patamar que e de extrema importância que os 

hospitais e maternidades tenham profissionais capacitados para garantir o 

atendimento e atenção especializada a gestante; estrutura organizada, com equipe 

qualificada, material adequado e em quantidade suficiente, no qual o acompanhante 

esteja envolvido, que tenha direito a informações e a possibilidade de expressar 

seus medos e sentimentos (OLIVIA, 2015).  

Sendo então alguns dos deveres do enfermeiro dentro da assistência 

humanizada ao parto: acompanhamento das mudanças científicas e tecnológicas, 

reocupando-se com as ações integradas ao ser-sujeito, objeto do seu cuidado: a 

família e a amamentação; aplicação da ciência para humanização da arte de 

amamentar; aprendizado contínuo sobre a amamentação, ensinado sempre o 

aleitamento materno (talvez esta seja a maior missão do enfermeiro); postura 

profissional para responder às necessidades e demandas de saúde da população, 

com a realidade da amamentação; atendimento às mães, familiares e comunidades 

sempre que solicitarem auxílio ou demonstrarem insegurança; conhecimento 

científico da amamentação (inclusive as técnicas) para facilitar a interação sólida e 

duradoura com a mãe, pai e comunidade; confiança na capacidade da mãe em 
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amamentar o seu filho, concomitante aos ensinamentos e orientações de como 

proceder; educação sobre o aleitamento materno, baseado na análise do ser 

humano e suas necessidades bio-psicossociais; ensino, cuidado e assistência ao 

casal que amamenta. Este é um compromisso biopsicossocial e de cidadania; 

Gerenciamento da promoção, apoio e prática do aleitamento materno, garantindo, 

por meio da educação continuada, uma assistência mais completa e humana; 

Promoção da integração da Enfermagem com os demais profissionais da saúde 

materno-infantil, de modo que todos assegurem pronto atendimento à gestante e à 

nutriz; Organização das habilidades para criar parcerias entre hospitais, escolas e 

comunidades; Obtenção de conhecimentos teóricos objetivando transmiti-los, 

modificando condutas, demonstrando os benefícios e a importância do laço afetivo 

mãe-filho, gerado pela prática saudável da amamentação; Respeito aos sentimentos 

pessoais da mulher em relação à amamentação, e à individualidade de cada caso; 

Superação das situações que dificultam o aleitamento, extinguindo os fatores 

negativos e promovendo os facilitadores para cada casal (FIALHO, 2008). 

O papel da enfermagem junto a um acompanhamento humanizado durante o 

parto exige um profissional sem preconceitos, a prestação de serviço livre de 

qualquer dano e utilização mínima de intervenções em suas práticas. O respeito, 

solidariedade, apoio, orientação e incentivo são fatores que demonstram o cuidado e 

importância da assistência humanizada, mostrando assim sua capacidade, 

habilidade e influência, aliado a autoconfiança e experiência no processo de parir, 

preservando sempre as condições físicas, emocionais, psicologias e os valores da 

parturiente (BARBOSA, 2007). 
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4.1 CAPACITAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO 

 
A Educação em Saúde vem sendo cada vez mais disseminada, com o 

objetivo de proporcionar o desenvolvimento de ações e reflexões para qualificar o 

cuidado e a assistência prestada. Na saúde da mulher, o foco na linha da educação, 

precisa ser pensada nesta perspectiva, fazendo então que as ações educativas 

permitem discutir e reformular estratégias com a própria mulher a fim de buscar sua 

saúde nas diferentes mudanças e adaptações que terá pela frente, tomando como 

ponto de partida seus saberes e experiências vividas em sociedade (CEOLIN, 2008). 

Essa educação em saúde é compreendida como uma prática progressiva em 

conjunto com os grupos sociais e por uma equipe interdisciplinar, com ações entre 

os sujeitos de ações sociais sendo através de práticas baseadas em diálogos e 

estratégicas. Portanto, o diálogo e a troca de experiências possibilitam vincular o 

individual e coletiva nesse processo educativo (CEOLIN, 2008). 

Dentre os campos de trabalho da enfermagem, as duas áreas vem se 

destacando cada dia mais são: o trabalho em saúde pública e a assistência 

hospitalar. O enfermeiro que atua nas unidades básicas de saúde é um membro 

primordial da equipe multidisciplinar, devendo realizar consultas de enfermagem, 

solicitar exames complementares, prescrever medicações de acordo com protocolos 

e atuar no gerenciamento, coordenação da unidade, considerando as necessidades 

reais da população (MENEZES, 2013). 

Cabe ainda ao enfermeiro, segundo as diretrizes do Manual Pré-natal e 

Puerpério do Ministério da Saúde, realizar ações educativas para as mulheres e 

suas famílias; realizar consulta de pré-natal de baixo risco; solicitar exames de rotina 

e orientar tratamento conforme protocolo de serviço; encaminhar gestante 

identificada como de risco para o médico; realizar atividades com grupo de 

gestantes, grupo de salas de espera; realizar visita domiciliar; quando for o caso, 

fornecer o cartão da gestante devidamente atualizado a cada consulta e realizar o 

exame citopatológico (MENEZES, 2013). 

O trabalho de enfermagem, como instrumento do processo de trabalho em 

saúde, subdivide-se em várias dimensões, como cuidar/assistir, 

administrar/gerenciar, pesquisar e ensinar e participar politicamente (MENEZES, 

2013). 
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É importante a realização de um Pré-Natal que forneça as informações que a 

parturiente deve receber durante o trabalho de parto e parto, pois no momento da 

internação as orientações dos profissionais de saúde serão recebidas como reforço 

e não como uma nova informação (SESCATO, 2008). 

Vale dizer que o significado da palavra “orientar” não deve ser apenas 

entendida como uma forma de guiar o desejo das gestantes, pelo contrário, o 

incentivo deve ser a de aconselhamento e esclarecimentos possibilitando um diálogo 

sobre o processo materno, desta forma, a mulher começa a ganhar a autonomia nas 

decisões tomadas (NASCIMENTO, 2013).  

Para tudo isso acontecer, é necessária a aquisição de profissionais 

qualificados e comprometidos com o assunto que está inserido, que recebam a 

mulher com respeito, ética e dignidade, como também serem protagonistas de suas 

vidas, que possam comprometer os direitos da mulher e cidadão, além de fazerem 

com que as mulheres sejam incentivadas a exercerem a sua autonomia no resgate 

do papel ativo no processo parturitivo (MOURA, 2007). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Este estudo analisou os fatores que possam contribuir para esse pensamento 

humanizado e como o enfermeiro pode contribuir pelo estudo continuado, sendo 

papel da enfermagem orientar a mulher e mostrar qual a melhor forma de parto 

humanizado, sendo os enfermeiros tão engajados nesse objetivo de tornar o parto 

mais humanizado, a necessidade de um debate mais claro e intervencionista sobre 

esse assunto é de grande importância com as equipes multidisciplinares.  

Ainda nesse estudo analisamos os fatores que possam contribuir para a 

formação do pensamento critico e como o enfermeiro pode contribuir para 

humanização mesmo quando uma cesárea ou parto normal e necessário, 

tranquilizando e informando a mulher sobre seus direitos, sendo o principal fato de 

que é o papel da enfermagem orientar essa mulher, e sempre levando em conta a 

vontade e desejo da mulher de forma humanizada, e informá-la e apoiá-la na 

escolha feita.  

Sendo assim chegamos ao objetivo do que foi proposto com o que 

abordamos a cima e devemos continuar com os estudos sobre o assunto sendo ele 

atual e de grande importância, com uma futura publicação em periódicos específicos 

da enfermagem, pois esse tema e importante na cultura atual e de valor bibliográfico 

relevante.  
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