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RESUMO 

 
A pesquisa monográfica aqui elaborada tem a pretensão de analisar o fenômeno que é 
consoante ao parto normal e o seu conteúdo de humanização que pode ser destinado 
pela atuação do enfermeiro obstétrico à paciente em trabalho de parto. Essa 
preocupação é latente na disposição em que a parturiente se encontra de certo modo 
fragilizada no momento mais importante de sua vida, e ainda em estado de 
vulnerabilidade, portanto, nesse momento é imprescindível o quesito de humanização 
relacionado então a condicionar o parto humanizado. Nesta premissa o objetivo geral 
da pesquisa monográfica está em analisar no meio de atuação do enfermeiro 
obstétrico, quais as dificuldades que possam surgir e as que são enfrentadas durante 
a realização do parto com humanização. O tema dimensionado tem provocado na área 
da saúde como um todo uma grande discussão em face da humanização, humanizar, 
não é somente proporcionar o teor do seu significado etimológico da palavra, vai muito 
mais além disso, para tanto o Ministério da Saúde se mostrou bastante preocupado 
com essa situação e seus problemas que trouxe a recomendação de uma portaria 
destacando o apreço ao parto humanizado, e ainda cabe mencionar a lei nº 11.108 de 
2005 que prevê as parturientes um acompanhante durante o trabalho de parto. O parto 
humanizado, via de regra, não é só o parto normal é um conteúdo destinado a 
parturiente que em tese pode ser evidenciado na atuação do enfermeiro obstétrico. A 
pesquisa monográfica é embasada por meio de revisão bibliográfica, com abordagem 
utilizada na caracterização qualitativa e método dedutivo. Com a finalidade de 
aproximar a parturiente ao enfermeiro e condicionar uma melhor fluidez no trabalho de 
parto, e retirar esse conteúdo de discussão, a humanização tende a proporcionar 
principalmente o apoio emocional, físico e psicológico a parturiente, prestando uma 
assistência de melhor qualidade no momento mais importante da vida da mulher. 
 

 

PALAVRAS-CHAVE: 1. Parto Normal; 2. Humanização; 3. Parto Humanizado; 

4. Enfermeiro Obstétrico; 5. Parturiente. 
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ABSTRACT 

 
The monographic research elaborated here has the pretension to analyze the 
phenomenon that is childbirth normal and its content of humanization that can be 
destined by the performance of the obstetric nurse to the patient in labor of childbirth. 
This concern is latent in the disposition in which the parturient is somewhat fragile at 
the most important moment of her life, and still in a state of vulnerability, therefore, at 
that moment it is essential the question of humanization related to the condition of 
humanized childbirth. In this premise the general objective of the monographic 
research is to analyze in the midst of obstetrical nurse performance, what difficulties 
may arise and what are faced during the delivery of humanization. The dimensioned 
theme has provoked in the area of health as a whole a great discussion in the face of 
humanization, to humanize, not only to provide the content of its etymological meaning 
of the word, it goes much beyond that, for which the Ministry of Health has shown 
enough Concerned with this situation and its problems, which has led to the 
recommendation of a decree emphasizing the appreciation of humanized childbirth, 
and it is worth mentioning Law Nº 11,108 of 2005, which provides for parturients a 
companion during the labor of childbirth. Humanized childbirth, as a rule, is not only 
normal childbirth, it is a content intended for the parturient that in thesis can be 
evidenced in the performance of the obstetric nurse. The monographic research is 
based on a bibliographical review, with an approach used in the qualitative 
characterization and deductive method. In order to bring the parturient closer to the 
nurse and condition a better fluidity in labor, and to withdraw this content of discussion, 
humanization tends to provide mainly the emotional, physical and psychological 
support to the parturient, providing a better quality assistance at the moment Most 
important part of a woman's life. 

 

KEY WORDS: 1. Normal birth; 2. Humanization; 3. Humanized Childbirth; 4. 

Obstetric Nurse; 5. Parturient. 
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INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa monográfica traz a temática sobre o papel do enfermeiro 

obstétrico destinado a paciente parturiente no processo de humanização do 

parto conhecido como normal. No tocante a humanização e trazendo ao campo 

da saúde, é um tema que promove certa discussão, haja vista a intrínseca 

necessidade de uma conduta e prática humanizada da parte de seus atuantes 

para com os pacientes em geral. 

O cuidado em face da humanização se faz recorrentes mediante aos 

cuidados de forma humanizada e na estrita relação com os profissionais da 

saúde, e tendo este foco, é percebida que a integração do enfermeiro 

obstétrico na realização de partos de baixo risco se tem uma ligeira estratégia 

para incentivar o parto humanizado. 

Todavia deve ser ressaltado que a justificativa e relevância do trabalho 

está em dimensionar que este papel encontrado na atuação do enfermeiro 

remete a uma espécie de suporte, a partir de cuidados e assistência, contendo 

o aparato de humanização. 

Sabendo que o enfermeiro tange num diferencial a proposição de um 

parto tranquilo, isso porque o profissional de enfermagem é o primeiro a lidar 

principalmente com um conteúdo emocional e psicológico da paciente. 

Considerando essa premissa se justifica o trabalho porque hodiernamente 

constatando ainda a evolução da tecnologia e na tentativa de substituição do 

ser humano em muitas ocasiões, parecendo que os cuidados humanos estão 

sendo revelados em segundo plano. 

Visando a condição da saúde materna e posteriormente da criança, o 

interesse por esta temática é de vital importância, ademais a problemática da 

pesquisa é na pretensão de responder a pergunta sobre: Quais as dificuldades 

do enfermeiro de obstetrícia em realizar um parto com humanização? 

Estabelecida ainda pela proposição dos seguintes objetivos dimensionados no 

âmbito da pesquisa, em analisar o meio e atuação do enfermeiro obstétrico e 

quais as dificuldades enfrentadas durante a realização do parto humanizado. 

Ainda pontuando os objetivos específicos os quais são: a) identificar a 

importância do enfermeiro no parto com humanização; b) verificar as 

dificuldades encontradas durante a realização do parto com humanizado; c) 
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descrever a importância do parto humanizado; d) sugerir aos profissionais de 

enfermagem como minimizar as dificuldades enfrentadas durante a realização 

do parto humanizado.  

A pesquisa tem a orientação metodológica exclusiva disposta pelo 

fenômeno de referências bibliográficas, atendo ainda a relevância ao método 

dedutivo e abordagem qualitativa, com informações advindas a partir de textos, 

publicações, obras e artigos que tratam com intrínseca relevância a temática 

que é proposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

1 BREVE CONTEÚDO HISTÓRICO SOBRE A ENFERMAGEM 

 

Antes de trazer o conteúdo direto sobre a obstetrícia que também é uma 

parte inserida tanto na enfermagem como na medicina, inicialmente deve ser 

colacionada uma breve atenção sobre a enfermagem de forma ampla, para 

posteriormente dimensiona-la na forma estrita. 

 

1.1 A ENFERMAGEM DESDE OS PRIMÓRDIOS DA CIVILIZAÇÃO 

 

Evocando os primórdios da civilização humana e ao que ressoa a 

abrangência sobre a saúde e a doença, essa era tratada basicamente como 

um castigo vindo da parte dos deuses, e para a promoção da cura tinham os 

sacerdotes e feiticeiros. 

De certa forma, embora talvez não tão apropriado, esse aspecto 

percebido nos primórdios da civilização humana pode ser observado como um 

indicativo a posterior atividade da enfermagem. O conhecimento nesta época 

era de forma exclusivamente empírica, com o uso principalmente de plantas 

medicinais e todo o saber era remetido por meio do processo da 

hereditariedade. 

Conforme o pensamento de Haddad (2000), já na Idade Média a 

enfermagem era efetuada quase que exclusivamente por pessoas do sexo 

feminino, e ainda exercida por pessoas principalmente que estavam de alguma 

forma ligadas a religião, tendo uma disposição que ressoava no quesito da 

caridade. 

Observando que a enfermagem num primeiro momento se tratava de um 

universo geralmente feminino, Florence Nightingale pontou em 1862 que se 

tratava de forma especial de uma profissão feminina, como assevera Lopes e 

Leal (2005): 

 
Na compreensão desse processo é necessário considerar a influência 
de Florence Nightingale ao institucionalizar, na Inglaterra Vitoriana 
(1862), uma profissão para as mulheres, para a qual elas são 
“naturalmente preparadas”, a partir de valores que se consideravam 
femininos. (LOPES; LEAL, 2005, p. 110) 
 

Ressaltando na Idade Média, e tendo a condição da religião, surgiram os 

primeiros estabelecimentos de saúde que albergavam os doentes que não 
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tinham condições de um médico. A assistência era concebida a partir do 

conteúdo espiritual, mas a adoção deste aspecto envolto principalmente na 

caridade pela igreja é sobretudo a fundamentação da enfermagem em face do 

seu histórico. 

Reforçando essa ideia Padilha (2005) discorre: 

 
O cuidado dos enfermos foi uma das muitas formas de caridade 
adotadas pela igreja e que se conjuga à história da enfermagem, 
principalmente após o advento do cristianismo. Os ensinamentos de 
amor e fraternidade transformaram não somente a sociedade, mas 
também o desenvolvimento da enfermagem, marcando, 
ideologicamente, a prática de cuidar do outro e modelando 
comportamentos que atendessem a esses ensinamentos. (PADILHA, 
2005, p. 723) 
 

Ademais Carvalho (2004), deixa clarividente que enfermagem tinha uma 

intrínseca relação com as pessoas conhecidas como “cuidadores” e que 

participavam dum processo que era remetido aos indivíduos pertencente a 

família. 

Ambas as situações evidenciadas acima sobre a enfermagem, 

coadunam de forma muito perceptível com a característica de humanização, e 

que é destacada por Vila e Rossi (2002, p. 17: “Humanização deve fazer parte 

da filosofia da enfermagem.” E ainda Ferreira Junior et al. (2015, p.02), “Na 

área obstétrica, é essencial a atuação profissional que tem por norte a 

humanização”. 

Da mesma forma e corroborando, acentua Oliveira (2001, p. 104) 

preconiza que: “Humanizar, caracteriza-se em colocar a cabeça e o coração na 

tarefa a ser desenvolvida, entregar-se de maneira sincera e leal ao outro e 

saber ouvir com ciência e paciência as palavras e os silêncios.” 

Na Idade Moderna, a enfermagem é visualizada em Florence 

Nightingale, mais precisamente na Guerra da Criméia iniciada em 1854, e 

Florence foi considerada como a fundadora da enfermagem na época 

moderna. (NASH, 1980) 

Florence pertencia a uma família nobre do século XIX, de orientação 

religiosa e muito caridosa, na Guerra da Criméia, ela foi nomeada responsável 

do grupo de enfermeiros que assistiam aos feridos da guerra mencionada. 

(OSAVA, 1997, p 31) 
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Portanto, neste apreço, na Idade Média a prática da enfermagem passa 

a apresentar um contexto aprimorado e de suporte a partir da ciência, tendo 

mesmo o início das escolas de enfermagem, com Florence Nightingale, sendo 

a primeira pessoa especializada nessa função. 

Como discorre Grisard e Vieira (2008, p. 146): “Voltando a Londres, 

criou a primeira escola de enfermagem do mundo no Hospital St. Thomas de 

Londres, em 1860, desenvolvendo o corpo de doutrina da enfermagem 

moderna.” 

E ainda locupleta Padilha: 

 
Não obstante, foi ela quem exerceu maior influência sobre a reforma 
da enfermagem no mundo e o seu trabalho neste sentido é 
considerado por todos os autores que tratam sobre a história da 
enfermagem, como o mais completo. (PADILHA, 2005, p. 723) 
 

Reforçam Potter e Perry: 

 
Com a atuação de Florence Ninghtingale, juntamente com sua equipe 
na guerra da Criméia, na metade do século XIX deu-se início a 
Enfermagem como uma profissão. Florence Nightingale, fundadora 
da Enfermagem moderna, estabeleceu o primeiro princípio da 
Enfermagem com base na manutenção e recuperação da saúde 
(POTTER e PERRY, 2006). 
 

Diante desse aspecto que demonstrou brevemente sobre a enfermagem 

e seu conteúdo histórico no mundo, segue a pesquisa destacando os primeiros 

passos da enfermagem no Brasil, que teve como ícone principal a baiana Ana 

Justina Ferreira Néry. 

 

1.2 A ENFERMAGEM NO BRASIL 

 

No Brasil a enfermagem foi organizada inicialmente no país quando 

ainda colônia de Portugal, e que neste modelo perdurou até o século XIX, os 

doentes eram cuidados pelos escravos que por sua vez ajudavam o grupo de 

jesuítas, que por sua vez atendiam e exerciam os trabalhos médicos. (OSAVA, 

1997, p 34)  

Ainda Osava (1997) discorre que o tratamento era basicamente de forma 

terapêutica, e neste século fora criada a maternidade no Brasil, mais 

precisamente no ano de 1832 a faculdade de medicina é inaugurada na cidade 

do Rio de Janeiro e esta faculdade se tinha a escola de parteiras, mesmo 
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assim ainda não foi evidenciada a profissão da enfermagem nas terras 

brasileiras. 

Dantes ressalta que mediante a transferência da Corte Portuguesa vindo 

de Lisboa para a cidade do Rio de Janeiro foi o ponto inicial para “a história 

institucional da ciência no país. Com a criação de Escolas profissionais de 

medicina e engenharia militar, um horto, uma casa de História Natural.” 

(DANTES, 1995). 

No Brasil a figura mais exponencial é Ana Nery, conforme alude Osava 

(1997, p. 36) que ofereceu seus serviços na Guerra do Paraguai que teve início 

no ano de 1864, não mediu nenhum esforço a promover os cuidados 

necessários aos feridos.  

Grisard e Vieira fornecem um valoroso histórico consoante aos trabalhos 

realizados por Ana Néry: 

 
Pela imperiosa indissociabilidade do trabalho de médicos e 
enfermeiros em prol dos doentes, se lhe reconhece o trabalho em 
campanha e se lhe outorga o galardão de precursora e madrinha da 
enfermagem brasileira. O cuidado dos feridos, inicialmente de forma 
empírica e pouco a pouco de forma sistematizada, levou-a a adquirir 
segurança e confiança, aprimorando táticas de cuidados e criando 
técnicas próprias no atendimento. Em sua convivência diária com os 
médicos no trato conjunto das obrigações adquiriu conhecimentos e o 
bom senso aliado ao seu olhar de mãe que cuida de filhos doentes 
muitas vezes fez prevalecer sua opinião noutras entrando em 
discordância com os médicos. (GRISARD; VIEIRA. 2008, p. 146) 
 

A profissão da enfermagem foi legalmente instituída pelo Decreto 

Federal 791, de 27 de setembro de 1890, como afirma Galleguillos e Oliveira 

(2001): 

 
No Brasil, o ensino de Enfermagem iniciou-se oficialmente em 1890, 
com a promulgação do Decreto n.791, tendo como objetivo preparar 
enfermeiros e enfermeiras para trabalhar nos hospícios e hospitais 
civis e militares, nos moldes da escola existente em Salpetrière, na 
França. (GALLEGUILLOS; OLIVEIRA, 2001, p. 80) 
 

E a primeira escola com o nome de Escola de Enfermagem Alfredo 

Pinto, a denominação é uma homenagem a um ilustre cidadão erradica do Rio 

de Janeiro, formado em ciências jurídicas e sociais, a instituição é pertencente 

a Faculdade do Estado do Rio de Janeiro.  

No século XX a Escola de Enfermagem Ana Nery isso no ano de 1923, 

como informa Loyola (1987, p. 29): “Somente 30 anos depois é fundada a 

Escola Ana Nery, considerada Escola Modelo do Brasil, com assistência 
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predominantemente primária e baseada em atividades de Saúde Pública, 

inclusive como visitadoras Sanitárias.”   

Depois já no ano de 1933 foi criada a Escola de Enfermagem Carlos 

Chagas, e ainda a Escola de Enfermagem Luisa de Marillac homenagem a co-

fundadora das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo (CASTRO, 1936), e 

em 1944 a Escola Paulista de Enfermagem e escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo (USP). 

Considerando todo esse enfoque levantado, é muito fácil compreender 

que a obstetrícia é uma parte fundamental nesse processo, uma vez que o 

trabalho relacionado com a vida, ou mesmo o início dela. A obstetrícia é 

dimensionada num primeiro plano nos serviços das parteiras como preconiza 

Osava (1997, p. 96), realizavam os trabalhos que eram pertinente aos 

atendimentos dos nascimentos das crianças, e essa atividade não tinha o 

apreço pelos profissionais da medicina. 

Noutro plano, a obstetrícia diante da compreensão de Resende e 

Montenegro (2006) ela é um ramo da medicina que tem a incumbência de 

estudar as ações relacionadas a reprodução feminina, tendo como fases desde 

a gestação, até o parto, e ainda investigando a saúde da mulher, bem como a 

sua fisiologia e doenças que podem advir dessa etapa da vida da mulher, e 

postulando condições que servem de assistência em toda a sua vida 

reprodutiva. 

Entretanto, o surgimento da obstetrícia, num âmbito mais próximo ao 

caráter médico e cirúrgico tem a satisfação diante da exposição de Osava e 

Mamede (1995) que demonstra um grande apreço para a técnica, e um forte 

indicativo mediante a aceitação da obstetrícia tendo o aspecto científico foi a 

introdução do fórceps, 

O referido instrumento na alusão de Benzecry apud Montenegro e 

Rezende (2010, p. 21) se trata de um instrumento que tem a destinação 

primeiro em aprender a cabeça do feto e retirá-la do canal, entendendo essa 

periculosidade do parto, e então evocando de forma extremamente impreterível 

a presença e um profissional com gabarito a promover segurança no processo 

de parto. 

No Brasil ressaltam Osava e Tanaka (1997), que a prática das 

“parteiras” foi tendo o seu encerramento bem no final do século XIX, 
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constatando que ao parto todo o processo e procedimentos são de via 

cirúrgica. Portanto, necessitando de forma cabal a presença do profissional 

obstetra. 

Todavia, com essa disposição da enfermagem obstetrícia no Brasil, deve 

ser reiterado que a profissão passaria por várias modificações conforme 

leciona Shiratori (2004), que lhe garantiu espaço no tocante a saúde específica 

da mulher.  

A repórter Alana Granda no artigo publicado na Agência Brasil mostra 

que mesmo com o forte indicativo do crescimento da profissão da enfermagem 

no Brasil deixa clarividente que neste momento atual a maior parte dos 

profissionais que atuam no quadro da enfermagem no Brasil que é 

correspondente a cerca de 77% somente é composta por técnicos e ou 

auxiliares. (GRANDA, 2015. p. 01) 

E de contrapartida apenas 23% dos profissionais, atualmente, são 

diplomados com curso em nível de ensino superior, e a maior parte desta 

faceta de profissionais estão disponível no Sudeste do Brasil, enquanto o Norte 

e Nordeste carecem de forma considerável destes profissionais. (GRANDA, 

2015. p. 01) 

Ainda Granda (2015) evidencia a disposição do público masculino e 

feminino atuante na enfermagem, como pode ser vislumbrado: “A equipe de 

enfermagem no Brasil é liderada por mulheres, com 85,6% do total, contra a 

média nacional de 14,4% de homens, segundo a pesquisa.” (GRANDA, 2015, 

p. 01) 

Embora, ao decorrer do século mencionado, foi-se perdendo o espaço 

adquirido para os procedimentos da medicina, passando a fortalecer indicativos 

que o nascimento na sua remessa natural pairava de forma contrária a 

medicina. (SHIRATORI, 2004) 

Destarte a enfermagem obstetrícia atualmente, se torna muito valiosa, o 

que deixa bastante importante a temática levantada no papel do profissional de 

enfermagem obstetrício na intrínseca relação á humanização do parto, 

vislumbrado como normal, levando a observação aos primórdios da condição 

humana. 
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2 O PARTO HUMANIZADO 
 

Neste capítulo da pesquisa a direção da abordagem é consoante ao 

parto humanizado, que por sua vez é confundido como sendo o parto normal – 

o que não é – destarte o parto normal pode sim ser um parto humanizado. 

Diante desta questão e noutras que demonstram a sua definição e 

conceituação e ademais a importância desta ação tanto para a gestante quanto 

para o recém-nascido. 

 

2.1 CONCEITUANDO O PARTO HUMANIZADO 

 

Inicialmente sobre o parto de uma forma ampla, mediante ao 

entendimento das autoras mencionado abaixo é basicamente descrito da 

seguinte forma: 

 

O parto é um processo natural que envolve fatores biológicos, 
psicológicos e socioculturais. Por isso, ele constitui para a mulher 
uma experiência de impacto emocional significativo. Com a transição 
entre o parto domiciliar e hospitalar passou a vigorar o modelo 
biomédico de assistência obstétrica institucionalizada que interferiu 
na expressão desses fatores. (LONGO, et al 2010. p. 387) 

 

Já o parto humanizado: 

 

Uma preocupação humanitária de resolver o problema da parturição 
sem dor, revogando assim a sentença do Paraíso, iníqua e inverídica, 
com que há longos séculos a tradição vem atribulando a hora bendita 
da maternidade (MAGALHÃES, 1916). 

 

O parto em via de regra é o maior momento do universo feminino, hoje 

no que é consoante a questão sobre todo o quesito de humanização, é de 

forma imprescindível a compreensão entre um e o outro, ou seja, o parto e a 

humanização, que culminam no parto humanizado. 

Hodiernamente, conforme preconiza Moreira et al (2009, p. 721) se tem 

uma grande discussão sobre o aparato que é pertinente ao quesito 

“humanização no parto”, e na intenção de traze-lo numa dimensão de formas 

mais fisiológicas contendo sobretudo o mínimo possível de intervenção, em 

suma cirúrgicas. 
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A idealizadora do “despertar do parto”, a psicóloga Eleonora Moraes, 

destaca que não se pode confundir que o parto humanizado é porventura um 

tipo ou uma modalidade de parto, e podendo ser normal. E continua 

ressaltando que a humanização do parto é um: “é um processo e não um 

produto que nos é entregue pronto.” (MORAES, s.d) 

Nesse sentido de processo é como que um caminho a ser percorrido, 

fato é que não se existe um consenso sobre o parto humanizado, alguns 

profissionais restringem ao tratamento dado por uma determinada pessoa para 

que surja a denominação de humanizado, logo também tem a existência de 

preconceito. (DUARTE, 2004) 

Reforçando Duarte (2004) informa que a ideia encontrada na 

humanização do parto é totalmente associada em decorrência do ato de 

ignorar que é protagonizado pelos serviços médicos, em face das 

recomendações tanto da Organização Mundial de Saúde (OMS) quanto do 

Ministério da Saúde. 

Teoricamente o parto humanizado tende a colocar a mulher como 

protagonista e não somente como coadjuvante, isso quando do processo do 

parto. Indo na direção contrária ao parto humanizado, que é sobretudo um ato 

fisiológico e natural, como uma condição possível a desencadear alguma 

patologia. 

Toda a evolução tecnológica e também científica, proporcionou grandes 

avanços na medicina e na enfermagem obstetrícia, como a cesariana por 

exemplo, mas esse procedimento era ou seria efetuado somente com o condão 

de salvar a vida da mãe ou do feto, e não uma regra. 

Todavia não se pode avaliar o processo do parto de maneira fria, 

apenas, sem mesmo reivindicar o conteúdo de humanização, sendo este um 

assunto atual e médico.  

A assistência no parto sabe-se que era remetida as parteiras, isso em 

momento passado – embora, ainda muito frequente em lugares desassistidos – 

mas com a evolução da medicina, evidenciou-se uma indisposição entre 

médicos, parteiras, assistentes de parto, etc. 

No século XIX que a assistência ao parto toma um viés significativo, 

surgindo o parto conhecido como hospitalar e tornando uma prática 

considerada urbana, o parto na forma antiga perdia seu espaço. Destarte os 
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benefícios constatados na realização de um parto normal e humanizado agora 

no século XXI tem tomado um ganho maior e notório, e mais divulgado e de 

igual modo aceito. 

É sabido também que o parto normal é a modalidade mais natural para o 

nascimento de um bebê, sendo recomendado pelo Ministério da Saúde, 

entretanto o quesito humanização mediante a locução de Moreira et al (2009, 

p. 721): “O termo humanização tem atravessado essas discussões tornando-se 

sinônimo de cuidar bem do outro, mas isso é uma questão de paradigma” e a 

Organização Mundial de Saúde estabelece o parto humanizado da seguinte 

forma: 

 

Um conjunto de condutas e procedimentos que visam à promoção do 
parto e do nascimento saudável e à prevenção da morbimortalidade 
perinatal. Incluem o respeito ao processo fisiológico e à dinâmica de 
cada nascimento, nos quais as intervenções devem ser cuidadosas, 
evitando-se os excessos e utilizando-se, criteriosamente, os recursos 
tecnológicos disponíveis. (WHO, 1996) 

 

Nesta premissa então é destacado que o parto humanizado vem a ser 

em suma uma atividade realizada no intuito de se ter o fomento ao nascimento 

saudável, também direcionado a saúde da gestante e com vistas a 

principalmente prevenir a morte seja do feto ou de sua mãe, neste momento 

que é sem dúvida o mais importante da vida humana, logo, sobretudo o início 

dela. 

 

2.2 PARTO HUMANIZADO E PARTO NORMAL 

 

Em caráter preliminar humanização é: “O conceito de atenção 

humanizada é amplo e envolve um conjunto de conhecimentos, práticas e 

atitudes que visam a promoção do parto e do nascimento saudáveis e a 

prevenção da morbimortalidade materna e perinatal.” (BRASIL, MS 2001. p. 09) 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define o parto normal como o: 

“Parto de início espontâneo, de baixo risco no início, mantendo-se assim até ao 

nascimento, a criança nasce espontaneamente, em apresentação encefálica de 

vértice, entre 37 e as 42 semanas completas de gravidez.” (OMS, 1996. p. 06) 

Logo a intenção de humanizar o parto ou torná-lo humanizado não é 

realizar o parto conhecido como normal (MOREIRA, et al 2009), e mesmo em 
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realiza ou não “procedimentos intervencionistas”, mas o enfoque do parto 

humanizado é coadunar a parturiente como protagonista deste ato, e não uma 

simples coadjuvante. (MOREIRA, et al 2009, p. 721) 

Sabendo que a humanização do parto é um assunto que traz um debate 

bastante pertinente, o Parto Humanizado visa de forma completa a assistência 

em caráter integral. A rotina hospitalar – tendo em vista que a atividade é 

traduzida sumariamente num processo em que necessita muitas vezes em 

preocupar com a vida do paciente – parece, em alguns momentos a atenção 

ressaltada somente aos procedimentos normais e metodológicos, 

correspondente ao exercício médico e a literatura médica. 

Sendo assim a decisão sobre o parto, fica a encargo da equipe médica e 

não a personagem que é protagonista nesse momento, a gestante. O conteúdo 

de humanização tem sido incentivado veemente pelos órgãos de saúde – 

conforme já mencionado – no intuito de ser melhorada a atenção a este 

momento, deste modo:  

 
Os profissionais de saúde são, coadjuvantes desta experiência e 
desempenham importante papel. Têm a oportunidade de colocar seu 
conhecimento a serviço do bem-estar da mulher e do bebê, 
reconhecendo os momentos críticos em que suas intervenções são 
necessárias para assegurar a saúde de ambos. Podem minimizar a 
dor, ficar ao lado, dar conforto, esclarecer, orientar, enfim, ajudar a 
parir e a nascer. Precisam lembrar que são os primeiros que tocam 
cada ser que nasce e ter consciência dessa responsabilidade. 
(BRASIL, MS 2001. p. 09) 
 

O nascimento conforme alude o Ministério da Saúde é como um evento 

natural que por sua vez as civilizações mais antigas trouxeram para este 

evento: “(...) inúmeros significados culturais que através de gerações sofreram 

transformações, e ainda comemoram o nascimento como um dos fatos 

marcantes da vida. (BRASIL, MS 2001. p. 17) 

E as mulheres nesta época, e até mesmo pela metade do século XX 

tinham a ajuda de outras mulheres para o parto, e somente depois veio a ser 

“(...) objeto do interesse médico e ter seus partos atendidos ou observados por 

profissionais oficialmente preparados para este fim, como as enfermeiras-

parteiras e os médicos.” (BRASIL, MS 2001. p. 17) 

Conforme dados do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de 

Saúde, no Brasil o parto cesáreo tem índices de 80% de todos os partos que 

são realizados nos planos de saúde privados, e 26% no público, basicamente 
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são cerca de 40% de cesarianas, tendo o Brasil como o primeiro colocado no 

mundo. (BRASIL, 2006) 

Sendo um número bastante preocupante, pois conforme Hopkins (2000) 

a Organização Mundial de Saúde (OMS) indica que sejam somente 15% de 

todos os partos realizados na modalidade cirúrgica. Logo a cesariana venha a 

ser executada quando houver o fator imprescindível a salvar a vida ou a saúde 

da mãe e do feto.  

A preocupação do Ministério da Saúde é tanta com a questão do parto 

humanizado que neste ano no Diário Oficial da União foi publicado a Portaria nº 

353/2017, que aprova diretrizes para o parto normal no Brasil. 

Ainda sobre o parto humanizado Freitas (2017, p.1) destaca que sobre a 

discussão inerente ao tema e nas dúvidas e preconceitos que ainda existem no 

tocante a esta prática: 

 

O parto humanizado tem sido cada vez mais debatido, porém o tema 
ainda causa dúvidas e preconceito em muita gente e, na prática, 
ainda está distante de ser uma opção para a maioria das mulheres - 
as escolhas ainda são entre o parto normal e a cesariana. 

 

Continuando a autora discorre mencionando Braulio Zorzella, membro 

da Rede de Humanização pelo Parto e Nascimento (ReHuNa) que o parto 

humanizado é: "o parto do século 21, o mais atualizado em relação às 

pesquisas científicas e segurança" (FREITAS, 2017, p.1) 

E reforça Zorzella apud Freitas (2017): 

 

Evidências científicas, que mostram maior segurança neste método 
em comparação a cesárea e ao parto normal tradicional; a autonomia 
da mulher, que tem poder de escolha e protagonismo no parto; e 
atuação de uma equipe transdisciplinar, em que todas as pessoas 
entendem um pouco da área uma da outra, mas cada um tem uma 
função, treinada e disponível 24 horas por dia para a realização do 
parto. 

 

Notoriamente a assistência ao parto, isso trazendo um conteúdo 

histórico, era remetido de forma exclusiva a responsabilidade feminina, uma 

vez condicionado as parteiras, mesmo contendo somente o conhecimento 

empírico. 
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Logo o parto traz uma remessa de um total desconforto, com intensos 

momentos de dor e sofrimento, que em muitas vezes pode comprometer todo o 

processo fisiológico, levando até o seu impedimento.  

Sendo assim esse modelo de assistência no parto, e no atual modelo na 

menção de Caparroz (2003) esse impedimento leva ao processo de 

intervenção, e essa intervenção tem postulado um aumento considerável nos 

índices de cesarianas, e até mesmo na morbimortalidade tanto materna quanto 

do feto. 

Ainda na Carta de Campinas da Rede pela Humanização do Parto e do 

Nascimento ReHuNa pode ser vislumbrado que:  

 

A violência da imposição de rotinas, da posição de parto e das 
interferências obstétricas desnecessárias perturbam e inibem o 
desencadeamento natural dos mecanismos fisiológicos do parto, que 
passa a ser sinônimo de patologia e de intervenção médica, 
transformando-se em uma experiência de terror, impotência, 
alienação e dor. Desta forma, não surpreende que as mulheres 
introjetem a cesárea como melhor forma de dar à luz, sem medo, sem 
risco e sem dor. (REHUNA,1993). 

 

De contrapartida o Ministério da Saúde (2003), evidência que a 

assistência no trabalho de parto, tendo o aparato disponível na humanização, 

tende a favorecer de forma a corroborar com a inexistência de riscos e das 

complicações inerentes ao trabalho de parto. 

Todavia, e ainda ecoando a consideração do Ministério da Saúde 

(2003), essa assistência e a humanização vem destinar ao parto o fator que lhe 

é totalmente cabível, sendo o momento mais importante da vida de uma 

mulher, nesta premissa deixa clarividente os autores abaixo que: 

 

É imprescindível que a equipe compreenda o nascimento como um 
momento fisiológico e natural, que valorize a experiência humana, 
vendo a mulher e a família como centro do processo de atenção e 
fortalecendo-os como cidadãos. Modificando, assim, a cultura vigente 
do nascimento somente como evento médico-hospitalar. (GAÍVA, et 
al, 2002, p. 145) 

 

Além da presença dos enfermeiros e profissionais da saúde que 

atendem a humanização no trabalho de parto, a Lei nº 11.108 de 2005 veio a 

oportunizar a presença não só dos profissionais de saúde mencionados, para 

prestar a devida assistência, como também um acompanhante que é de 
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escolha da parturiente, para então corroborar e remeter todo esse quesito de 

humanização do parto. 

Portanto o entendimento de que o parto humanizado é sem dúvida um 

indicativo para contribuir de forma significativa à saúde da mãe e da criança ou 

mais precisamente o feto e posteriormente o recém-nascido, tendo o médico e 

o enfermeiro obstétrico, assentindo a mulher a sua escolha, ao passo de que 

essa escolha é voltada diretamente com a necessidade da mulher. 

 
 

3 O PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM 

 

Neste terceiro capítulo da pesquisa a abordagem é consoante ao 

profissional de enfermagem, sendo este um profissional de extrema 

importância na área da saúde, embora o próprio profissional de enfermagem de 

acordo com a locução de Andrade (2007): “Estudando a história da 

enfermagem é possível entender porque os próprios enfermeiros e mesmo as 

outras categorias que formam a enfermagem acreditam ser submissos à 

medicina.” (ANDRADE, 2007, p. 97). 

Entretanto Geovanini (2005) ressalta que a enfermagem como já se 

sabe é uma das profissões tão antigas quanto a própria humanidade e da 

civilização, uma vez que tem consigo indicativos intrínsecos a necessidade de 

promover a sobrevivência do ser humano. 

 

3.1 O ENFERMEIRO OBSTETRA – LEGISLAÇÃO 

 

Alguns mecanismos de ordem legislativa são encontrados nos diplomas 

elencados neste tópico, que traduzem de forma assertiva a funcionalidade do 

enfermeiro obstetra os quais seguem mencionados:  

a) A Lei nº 8.697 de 1994, que veio no seu texto a promover alteração a 

Lei nº 7.498 de 1986, esta que é a lei que regulamenta no ordenamento jurídico 

brasileiro o exercício da enfermagem e no seu artigo inicial e inciso II descreve 

de forma expressa: “Art. 6º São enfermeiros: (...) II - o titular do diploma ou 

certificado de Obstetriz ou de Enfermeira Obstétrica, conferido nos termos da 

lei;” (BRASIL, 1986) 
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b) o Decreto nº 94.406 de 1987 e que deixa explícito no seu artigo 9º a 

definição da profissão como pode ser vislumbrado: 

 
Art. 9º – Às profissionais titulares de diploma ou certificados de 
Obstetriz ou de Enfermeira Obstétrica, além das atividades de que 
trata o artigo precedente, incumbe: 
I – prestação de assistência à parturiente e ao parto normal; 
II – identificação das distócias obstétricas e tomada de providências 
até a chegada do médico; 
III – realização de episiotomia e episiorrafia com aplicação de 
anestesia local, quando necessária. (BRASIL, 1987) 
 

c) E a Portaria nº 2.815 de 1998 e a Resolução Normativa nº 167 de 

2007. Já o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) na sua Resolução nº 

199 de 1997 dando legalidade ao enfermeiro em solicitar exames de rotina; e a 

Resolução nº 223 de 1999 traz as responsabilidades ao enfermeiro obstetra no 

seu artigo 3º as quais são informadas: 

 
Art. 3º – Ao Enfermeiro Obstetra, Obstetriz, Especialistas em 
Enfermagem Obstétrica e Assistência a Saúde da Mulher, além das 
atividades constantes do artigo 2º, compete ainda: 
a) assistência à parturiente e ao parto normal; 
b) identificação das distocias obstétricas e tomada de todas as 
providências necessárias, até a chegada do médico, devendo intervir, 
de conformidade com sua capacitação técnico-científica, adotando os 
procedimentos que entender imprescindíveis, para garantir a 
segurança do binômio mãe/filho; 
c) realização de episiotomia, episiorrafia e aplicação de anestesia 
local, quando couber; 
d) emissão do Laudo de Enfermagem para Autorização de Internação 
Hospitalar, constante do anexo da Portaria SAS/MS-163/98; 
e) acompanhamento da cliente sob seus cuidados, da internação até 
a alta. (COFEN, 1999) 
 

Embora o conteúdo da pesquisa não está em destacar a questão de 

caráter legislativo que é constada em ordem significativa, mas foi necessário 

elucidar e para a visualização exata da importância relacionada ao enfermeiro 

obstetra.  

Haja vista tal necessidade é decorrente principalmente por conta do 

desconhecimento dos limites da atuação deste profissional, onde vários 

procedimentos são inerente a sua responsabilidade, e vale a pena ressaltar 

que são elementos que indicam o parto humanizado. 

 

3.2 DEFININDO O ENFERMEIRO OBSTETRA  

 

Como até o presente momento da pesquisa aqui dimensionada soube-
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se então que o profissional de enfermagem é indispensável a promoção da 

saúde, todavia, esse profissional de forma ampla, atende em todas as áreas da 

saúde, considerando esta direção existe uma área muito peculiar que é a do 

enfermeiro obstetra, que por sua vez tem as funções direcionadas também a 

saúde, e a obstetrícia propriamente dita. 

O exercício deste profissional é em parceria exclusiva com o médico que 

apresenta a especialização em obstetrícia, essa modalidade da medicina foi 

destacada devido o avanço da medicina. Os autores Rezende e Montenegro 

(2006) definem a obstetrícia como o ramo da medicina que tende a estudar os 

fenômenos elencados a partir do processo de reprodução feminina, isso tendo 

o momento inicial na gestação, e passando pelo parto e também pertinente a 

saúde feminina. 

Maiormente a profissão do enfermeiro obstetra, mesmo tendo a 

obtenção de várias conquistas e a abertura no ramo da medicina, a sua 

atuação ainda não tem o devido reconhecimento de acordo com sua 

importância e imprescindibilidade. 

A enfermagem obstetrícia é uma área da enfermagem destinada de 

forma determinante ao tratamento de problemas que surgem diretamente ao 

conteúdo disponível a procriação tendo o início na gravidez ou gestação, 

sugerida até mesmo após o parto. 

Sendo então o enfermeiro obstetra habilitado para efetuar e a conduzir o 

parto que é preconizada na forma natural. Nesse sentido corrobora Barbosa et 

al (2008) que:  

 
Sendo assim, a OMS tem recomendado maior participação desse 
profissional na assistência à gestante de baixo risco e ao parto 
normal sem distócia. Com isso, tanto a população quanto os outros 
profissionais poderiam acompanhar de perto o trabalho do enfermeiro 
obstetra. (BARBOSA et al 2008, p. 458) 
 

Tendo essa premissa é notória não só a definição, mas também quanto 

a imprescindibilidade da atuação deste profissional. 

 

3.3 A IMPORTÂNCIA RELACIONADA AO PAPEL DO ENFERMEIRO NO 

PARTO HUMANIZADO 

 

Antes de elucidar sobre a atuação no papel do enfermeiro no parto 
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humanizado o sentido de humanizar o parto no entendimento de Vezo et al 

(2013) é basicamente o seguinte: "Humanizar o nascimento é adequá-lo a cada 

mãe, a cada pai ou a cada família envolvida, ou seja, o enfermeiro não pode 

apenas aplicar boas técnicas e esquecer se dos sentimentos das pessoas 

envolvidas nesse processo.” (VEZO et al 2013, p.21) 

Esse conteúdo de humanização que é consoante ao parto é presente na 

(PNH) que é a Política Nacional da Humanização, que foi direcionada pela 

Organização Mundial de Saúde OMS, e no teor desta política é pertinente em 

promover um aparato humano na saúde e de igual modo ao momento do parto. 

O Ministério da Saúde no Programa de Humanização do Parto traz a 

humanização permeada sendo contemporizada a partir de dois pressupostos, 

sendo: “O primeiro diz respeito à convicção de que é dever das unidades de 

saúde receber com dignidade a mulher, seus familiares e o recém nascido.” 

(BRASIL 2002, p. 05), já o segundo faz referência à: 

 
(...) adoção de medidas e procedimentos sabidamente benéficos para 
o acompanhamento do parto e do nascimento, evitando práticas 
intervencionistas desnecessárias, que embora tradicionalmente 
realizadas não beneficiem a mulher nem o recém nascido, e que com 
frequência acarretam maiores riscos para ambos (BRASIL, 2002, p. 
5). 
 

Desta forma o parto humanizado tem a previsibilidade de evocar o 

cuidado a gestante no momento do parto e ao nascimento, o que reflete na 

participação intrínseca do enfermeiro obstetra, mesmo envolvendo um 

conteúdo mais amplo em face da humanização, e essa continência aqui 

contemporizada é voltada ao exercício do enfermeiro e principalmente no 

intuito de promover a prevenção do aspecto de morbimortalidade sugestionado 

tanto a mãe quanto ao feto. 

Logo a humanização que é destinada a mulher e com a devida relação 

ao parto humanizado pode ser traduzida no entendimento das autoras Marque 

et al (2006), onde o processo de gravidez se faz de forma impreterível em 

promover uma assistência compreendida no teor da dignidade, onde se trata 

efetivamente de um: “(...) fenômeno que necessita a implementação de uma 

assistência verdadeiramente humanizada (...).” (MARQUE et al 2006, p. 446) 

Todavia nesta premissa Matos et al (2010) elenca que o papel ao 

exercício do pessoal da enfermagem é relevante e jamais deve ser preterido no 
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momento do parto.  

Sabendo que neste momento se tem uma transferência onde a mulher 

vem a se tornar mãe, e no exercício profissional desta equipe, concomitante 

com a valorização da mulher no parto humanizado, sobretudo é um momento 

indescritível. 

De contra partida Marque et al (2006) relata sobre a desvalorização do 

parto conhecido como normal onde a prática consentida de intervenções 

cirúrgicas e ainda em muitos casos totalmente desnecessárias e que “mostram 

o quanto a população feminina é carente de informação e educação em 

saúde.” (MARQUE et al 2006, p. 440) 

Na linha contrária ao parto normal e bem como ao parto humanizado o 

Brasil é o país campeão quando se tem a remessa a prática de cesarianas, 

somente na rede particular são cerca de 82% dos partos realizados, são 

cesarianas, já na esfera pública da saúde o índice é de 37%, quantitativo esse 

que por sua vez extrapola em mais que o dobro da recomendação 

oportunizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que postula como 

parâmetro o indicador de 15% de todos os partos a serem realizados possam 

ser na forma de parto cesáreo. (EBC, 2014) 

Trazendo a demonstração ao lócus de Campo Grande/MS, no último 

ano o parto humanizado aumentou consideravelmente conforme elucida 

Galvão e Fernandes (2015), fato é que a humanização é totalmente presumida 

e de forma inerente aos serviços de saúde. 

E neste sentido Gaíva et al deixa clarividente: 

 
É imprescindível que a equipe compreenda o nascimento como um 
momento fisiológico e natural, que valorize a experiência humana, 
vendo a mulher e a família como centro do processo de atenção e 
fortalecendo-os como cidadãos. Modificando, assim, a cultura vigente 
do nascimento somente como evento médico-hospitalar. (GAÍVA et al 
2002. p 143) 
  

Desta forma mediante a relação estabelecida entre os profissionais de 

saúde e a paciente, aqui no caso a gestante pode trazer um certo sentimento 

em que as mulheres pareçam estar incapacitadas a promoção de suas 

escolhas e na valia do seu desejo em ter o parto humanizado, tende a conter a 

impossibilidade e a dificultosa condição participativa no momento decisório em 

face de todas as questões que sejam destacadas pela equipe de saúde, tendo 
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até mesmo o caráter técnico. 

Nesta retórica Marque et al (2006) trazem a seguinte dimensão: 

 
Humanizar a assistência de enfermagem materno-infantil é de vital 
importância porque garante à mulher o seu acesso ao pré-natal, 
assegurando-lhe uma assistência digna, uma gravidez segura e 
saudável, com as informações necessárias para que possa escolher 
com tranquilidade o local, o tipo de parto, o profissional que lhe 
assistirá, o acompanhante, a posição de parição, entre outras, 
respeitando sempre a participação de sua família em todo esse 
processo. (MARQUE et al 2006, p. 440) 
 

Diante da exposição contida neste capítulo da pesquisa, é perceptível 

que a humanização do parto tem o envolvimento em âmbito pertinente na 

participação efetiva da equipe médica, e logo de forma concomitante a atuação 

do enfermeiro obstetra. 

As medidas que atualmente foram implementadas pelo Ministério da 

Saúde e de igual modo a Organização Mundial da Saúde (OMS) indicando o 

quesito de humanização ao parto é imperioso rotular a importância do 

profissional de enfermagem na condição específica de obstetra, e na sua 

participação principalmente ao acompanhamento de todo o período e processo 

gravídico-puerperal considerado como de baixo risco. Tendo a humanização de 

forma contundente aos serviços de saúde, que tem o foco precípuo no tocante 

a reduzir as intervenções cirúrgicas que coadunam como desnecessárias, 

sendo a mais latente o parto cesariano.  

Ademais a humanização ao parto com a participação do enfermeiro 

obstetra implicam também a estes que seja respeitado não somente o 

momento da mulher, quanto a sua fisiologia, para que não ocorra intervenções 

se necessidade, tendo em vista ainda o oferecimento de âmbito emocional a 

gestante. 

Destarte para a realização do parto humanizado é impreterível que os 

profissionais envolvidos, logo o enfermeiro obstetra, devem estar prontamente 

comprometido profissionalmente e qualificado a promover o conteúdo 

disponível na humanização em toda a sua abrangência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Tendo em vista a abordagem vislumbrada a partir da presente pesquisa 

monográfica que trouxe o enfoque direcionado a atuação do enfermeiro 

obstétrico à paciente parturiente com a premissa de proporcionar a 

humanização do parto.  

A questão da humanização que vem sido destinada ao parto, tem sido 

vista atualmente como algo que tem preocupado toda a área da saúde, bem 

como por excelência também o Ministério da Saúde que veio a recomendar a 

referida humanização. 

Logo a humanização tem uma relação muito pertinente com os 

profissionais da saúde, e ainda consoante aos enfermeiros obstétricos, o parto 

humanizado tende a promover vários benefícios tanto a parturiente, quanto ao 

bebê, que por sua vez tem o apreço conferido a equipe médica e de atenção 

priorizada da equipe de enfermagem e do enfermeiro obstétrico. 

Todavia, a equipe de enfermagem tem a plena importância para 

propiciar a humanização a parturiente no maior momento de sua vida, e diante 

deste aspecto a discussão que ressoa ao uso da humanização destacada aos 

serviços de saúde.  

Neste interim, e de forma maiormente exclusiva e direcionada na área 

obstétrica, sendo perceptível na atuação deste profissional é de caráter 

perspicaz, e tendo na execução de suas ações visando sobretudo potencializar 

o parâmetro em que a mulher surge evidenciada como protagonista neste 

sublime momento. 

A importância revelada em face da atuação do enfermeiro obstétrico é 

qualificada na Política Nacional de Humanização (PNH) que observa e vem a 

ser consolidada como uma política além de âmbito nacional, totalmente voltada 

nesta premissa, ou seja, em coadunar com a relação entre o enfermeiro 

obstétrico e o parto humanizado. 

Haja vista a enfermagem é intrínseca e afortunada numa tênue ligação 

com a obstetrícia, e o elemento de humanização não pode jamais ser visto de 

forma desassociada da atuação do enfermeiro pois se encontra como item 

imprescindível a sua formação e que é presente a todo histórico da 

enfermagem. 
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O conceito de humanização ao que já fora mencionado na pesquisa 

monográfica aqui desenvolvida como elemento pertinentemente posto na 

enfermagem, tem sido construída no tocante ao parto humanizado, evocando 

um conteúdo de atenção prioritária a parturiente.  

A humanização é entendida como o papel principalmente do enfermeiro 

obstétrico e no seu atendimento que traça uma linha na valorização da mulher 

no momento de parto, e não somente no trabalho médico, ou seja, sobressai 

ao atendimento de ordem médica. 

O propósito da humanização e logo da sua assistência está na 

satisfação em proporcionar a garantia em que o momento mais importante e 

único da mulher parturiente, possa ser vivenciado da forma mais natural 

possível, e ainda benéfica ao nascimento e a saúde da mãe e do bebê. 

Portanto, a humanização, ainda traz o apreço a parturiente como 

detentora de direitos exclusivos e porém devendo ser respeitados, o cuidado 

nesse momento é o diferencial – isso desde o pré-natal até o parto 

propriamente dito – o ato de cuidar por sua vez é uma atitude consentida no 

zelo e na preocupação com a parturiente. 

A enfermagem em decorrência unicamente da sua essência, tem para si 

além do cuidado técnico e igualmente procedimental, observa-se também o 

cuidado que tem o conteúdo aplacado pela humanização, e na relação que tem 

a sensibilidade como fator preponderante. 

Sobretudo o papel do enfermeiro obstétrico na realização de um parto 

denominado como humanizado, é centrado no apoio e no cuidado a parturiente 

durante o seu parto, ademais tem uma fundamental importância. A assistência 

de caráter humanizado é intrínseca na sensibilidade do enfermeiro obstétrico 

para com a parturiente. 

Sabendo da importância do seu papel o enfermeiro obstétrico além de 

essencial é o colaborador de toda a equipe para promover o aparato 

humanizado a parturiente, e atendendo de forma exclusiva a sua necessidade, 

em face deste momento em especial. 

Ademais este profissional durante o processo de parto deve demonstrar 

a capacidade técnica, bem como a sensibilidade disponibilizada a proporcionar 

a parturiente tanto aos seus anseios quanto a sua necessidade e de igual 

modo a sua inteira compreensão. 
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Conclusivamente, é ressaltado que mediante a todo o aparato 

demonstrado na presente pesquisa monográfica em face da importância a 

atuação do enfermeiro obstétrico em proporcionar e realizar o parto 

humanizado, bem como as suas práticas humanizadas pode ser evidenciado 

em dois aspectos:  

O primeiro que é mediante aos benefícios compreendidos na 

humanização contemplada ao parto e por conseguinte é destinada a 

parturiente e ao bebê; o segundo aspecto é na necessidade intrínseca em que 

a humanização coaduna como item indispensável a toda atenção do 

enfermeiro e impreterível na obstetrícia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

REFERÊNCIAS 

 
ANDRADE, Andréia de Carvalho. A enfermagem não é mais uma profissão 
submissa. Revista Brasileira de Enfermagem. Florianópolis, v. 60, n. 16, p. 
96-98, jan.-fev. 2007. 
 
BARBOSA, Priscila Gonçalves; CARVALHO, Geraldo Mota de; OLIVEIRA, 
Laércio Ruela de. Enfermagem obstétrica: descobrindo as facilidades e 
dificuldades do especialista nesta área. Disponível em: 
<https://www.saocamilo-
sp.br/pdf/mundo_saude/65/07_Enfermagem_baixa.pdf> Acesso em: 
04.10.2017. 
 
BENZECRY, R. Fórcipe. In: MONTENEGRO C. A. B; REZENDE Filho J (Eds). 
Rezende Obstetrícia. 11a ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara; 2010. p. 
905-21. 
 
BRASIL, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Resolução Normativa – 
RN nº 167, de 9 de janeiro de 2007. Atualiza o Rol de Procedimentos e 
Eventos em Saúde, que constitui a referência básica para cobertura 
assistencial nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 
1º de janeiro de 1999, fixa as diretrizes de Atenção à Saúde e dá outras 
providências. 

 
______, Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987. Regulamenta a Lei nº 
7.498, de 25 de junho de 1986 que dispões sobre o exercício da enfermagem, 
e dá outras providencias.  

 
______, Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre o exercício da 
Enfermagem, e dá outras providencias. 

 
______, Lei nº 8.967, de 28 de dezembro de 1994. Altera a redação do 
parágrafo único do art. 23 da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe 
sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências. 
 
______, Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Área Técnica 
de Saúde da Mulher. Parto, aborto e puerpério: assistência humanizada à 
mulher/ Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de Saúde, Área Técnica da 
Mulher. – Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 199 p.: il. ISBN: 85-334-0355-0. 
 
______, Ministério da Saúde. Portaria nº 2.815, de 29 de maio de 1998. 
 
______, Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Programa Humanização 
do Parto: humanização no pré- natal e nascimento. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2002. 
 
CARVALHO, M. M. M. J. A dor no estágio avançado das doenças. In: V.A.A. 
Camon (Org.), Atualidades em Psicologia da saúde. (pp. 85-101). São Paulo: 
Pioneira Thomson Learning. 2004. 
 



33 
 

CASTRO, J. C. M. Vida de Luiza de Marillac - fundadora das irmãs de 
caridade. Petrópolis(RJ): Vozes; 1936. 
 
COFEN, Conselho Federal de Enfermagem. Resolução COFEN-199/1997. 
Dispõe sobre a solicitação de exames de rotina e complementares por 
Enfermeiro.  
 
______, Conselho Federal de Enfermagem. Resolução COFEN-223/1999. 
Dispõe sobre a atuação de Enfermeiros na Assistência à Mulher no Ciclo 
Gravídico Puerperal. 
 
DANTES, M. A. Relações científicas e tradições locais. In: GOLDFARD, A. 
M.; MAIA, C. História da Ciência. São Paulo: Edusp, 1995. p. do capítulo. 
 
EBC, Agência Brasil. Parto humanizado: quais as vantagens para a mãe e o 
bebê? Publicado em: 23/09/2014 – 9h25 por Adriana Franzim. Disponível em: 
<http://www.ebc.com.br/infantil/para-pais/2014/09/parto-humanizado-quais-as-
vantagens-para-mae-e-bebe> Acesso em: 05.10.2017. 
 
FERREIRA JUNIOR, Antonio Rodrigues et al. Percepções de Profissionais 
de Enfermagem Sobre a Humanização em 
Obstetrícia. [S.l.]: Sanare, 2015. 02 p. Disponível em: 
<https://sanare.emnuvens.com.br/sanare/article/view/821/492>. Acesso em: 17 
abr. 2017. 
 
GAÍVA, M.A.M.; TAVARES, C.M.A. O nascimento: um ato de violência ao 
recém-nascido? Rev. Gaúcha Enferm. 2002 jan; 23(1): 132-45. 
 
GALVÃO, Gabriela; FERNANDES, Gabriella. Parto humanizado aumenta em 
Campo Grande. 5 de maio de 2015 - 07h16. Disponível em: 
<http://www.primeiranoticia.ufms.br/saude/parto-humanizado-cresce-em-
campo-grande-segundo-obstetra-e-ativistas/584/> 
Acesso em: 05.10.2017. 
 
GALLEGUILLOS, T.G.B; OLIVEIRA, M.A.C. A gênese e o desenvolvimento 
histórico do ensino de enfermagem no Brasil. Rev Esc Enf USP, v.35, n. 1, 
p. 80-7, mar. 2001. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v35n1/v35n1a12> Acesso em: 05.09.2017. 
 
GEOVANINI, Telma. História da enfermagem: versões e interpretações. Rio 
de Janeiro: Revinter, 2005. 
 
GRANDA, Alana. Pesquisa:  77% dos profissionais de enfermagem do Brasil 
não têm curso superior. Publicado em: 11/08/2015 – 22h20. Rio de Janeiro. in 
EBC Agência Brasil. Disponível em: 
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-08/pesquisa-mostra-que-77-
dos-profissionais-de-enfermagem-do-brasil-nao-tem-curso> Acesso em: 
05.09.2017 
 

http://www.ebc.com.br/infantil/para-pais/2014/09/parto-humanizado-quais-as-vantagens-para-mae-e-bebe
http://www.ebc.com.br/infantil/para-pais/2014/09/parto-humanizado-quais-as-vantagens-para-mae-e-bebe
http://www.primeiranoticia.ufms.br/saude/parto-humanizado-cresce-em-campo-grande-segundo-obstetra-e-ativistas/584/
http://www.primeiranoticia.ufms.br/saude/parto-humanizado-cresce-em-campo-grande-segundo-obstetra-e-ativistas/584/
http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v35n1/v35n1a12
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-08/pesquisa-mostra-que-77-dos-profissionais-de-enfermagem-do-brasil-nao-tem-curso
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-08/pesquisa-mostra-que-77-dos-profissionais-de-enfermagem-do-brasil-nao-tem-curso


34 
 

GRISARD, Nelson; VIEIRA, Edith Tolentino de Souza. Ana Néri: Madrinha da 
Enfermagem no Brasil. Gaz. méd. Bahia 2008;78 (2):145-147. Disponível em 
<http://www.gmbahia.ufba.br/index.php/gmbahia/article/viewFile/981/959> 
Acesso em: 05.09.2017 
 
HADDAD, M. C. L. Qualidade de vida dos profissionais de enfermagem. 
Revista Espaço para a Saúde, 1(2), 75-88. 2000. 
 
LOPES, Marta Júlia Marques; LEAL, Sandra Maria Cezar. A feminização 
persistente na qualificação profissional da enfermagem brasileira. 
cadernos pagu (24), janeiro-junho de 2005, pp.105-125. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/cpa/n24/n24a06> Acesso em: 06.09.2017. 
 
LOYOLA, M. C. D. Os dóce(i)s corpos do hospital: as enfermeiras e o poder 
institucional na estrutura hospitalar. Rio de Janeiro, UFRJ, 1987. 
 
MARQUE, Flavia Carvalho; DIAS, Ieda Maria Vargas; AZEVEDO, Leila. A 
percepção da equipe de enfermagem sobre humanização do parto e 
nascimento. Esc. Anna Nery Rev. Enferm. v. 10, n. 3, p. 439-447, 2006. 
 
MATOS, T. A. et al. Contato precoce pele a pele entre mãe e filho: 
significado para mães e contribuições para a enfermagem. Rev. Bras. Enferm. 
v. 63, n. 6, p. 998-1004, 2010. 
 
NASH, R. Um esboço da vida de Florence Nightingale. Rio de Janeiro (RJ): 
EEAN/UFRJ; 1980. 
 
OLIVEIRA, M. E. Mais uma nota para a melodia da humanização. In: 
OLIVEIRA, M. E.; ZAMPIERI, M. F. M; BRUGGEMANN, O. M. A melodia da 
humanização: reflexos sobre o cuidado durante o processo do nascimento. 
Florianópolis. Ed. Cidade Futura. 2001. 
 
OMS, Organização Mundial de Saúde. Assistência ao Parto Normal: Um guia 
prático. Genebra, 1996. 
 
OSAVA, R.H.; TANAKA, A.C.D’. A. Os paradigmas da enfermagem 
obstétrica. Revista da Escola de Enfermagem da USP. v.31, n.1, p. 96-108, 
abr. 1997. 
 
PADILHA, Maria Itayra Coelho de Souza; MANCIA, Joel Rolim. Florence 
Nightingale e as irmãs de caridade: revisitando a história. In REBEn – 
Revista Brasileira de Enfermagem. Rev. Bras. Enferm. 2005 nov-dez; 
58(6):723-6. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/reben/v58n6/a18v58n6> 
Acesso em: 05.09.2017. 
 
POTTER, P. A.; PERRY, A. G. Fundamentos de enfermagem. 6 ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2006. p. 1-5.  
 
REZENDE, Filho J; MONTENEGRO, C.A.B. Obstetrícia. 10ª ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan; 2006. 

http://www.gmbahia.ufba.br/index.php/gmbahia/article/viewFile/981/959
http://www.scielo.br/pdf/cpa/n24/n24a06
http://www.scielo.br/pdf/reben/v58n6/a18v58n6


35 
 

 
VEZO, Gilda M. S.; CORONEL, Lucialina M.; DO ROSÁRIO, Mirian S. O. 
Assistência Humanizada de Enfermagem no Trabalho de Parto. Mindelo - 
Cabo Verde: [s.n.], 2013. 21 p. Disponível em: 
<http://www.portaldoconhecimento.gov.cv/bitstream/10961/3251/1/Vezo,%20C
oronel%20e%20Ros%C3%A1rio%202013.%20Assist%C3%AAncia%20humani
zada%20de%20enfermagem%20no%20trabalho%20de%20parto.pdf>. Acesso 
em: 19 abr. 2017. 
 
VILLA, V. da S. C.; ROSSI, L.A. O significado cultural do cuidado 
humanizado em unidade de terapia intensiva: “muito falado e pouco vivido”. 
Rev. Latino americana de Enfermagem. v. 10, n.º 02. 2002. 
 
SHIRATORI, K; LEITE, JL; SOUZA, B.S. Conhecimento da enfermagem em 
Brasil: reflexões preliminares. Enfermería global. 2004;3(2):1-12. Disponível 
em: <http://revistas.um.es/eglobal/article/view/552/592Similares> Acesso em: 
15.09.2017. 

 

 
 

http://revistas.um.es/eglobal/article/view/552/592Similares

