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RESUMO 

 

Tratou-se de uma pesquisa através do método de revisão de literatura, de carácter 
qualitativo, com o objetivo em ponderar sobre o papel da enfermagem no parto 
humanizado, descrevendo o parto e parto humanizado e também o papel do 
enfermeiro. Houve um aumento no parto humanizado, sem intervenções médicas e 
medicalização da parturiente, o uso rotineiro do papel da enfermagem para 
acompanhar as condutas, para induzir, corrigir e monitorar o trabalho de parto. O 
processo de parir foi reconquistado nos últimos tempos, com critérios e 
discernimentos, todas as estratégicas praticadas tem um único objetivo de resgatar o 
parto humanizado, de uma forma que a mulher consiga ter seu próprio controle no 
momento de parturição e nascimento, ter o acompanhamento do enfermeiro desde o 
início das contrações até o nascimento, sendo de forma humanizada, com atenção, 
massagens e monitoramento do bebê. As casas e centros de partos, vinculam uma 
assistência humanizada, com menos intervenções possíveis, tentando garantir um 
aspecto fisiológico natural do parto humanizado e nascimento, é também analisado 
as expectativas que as mulheres trazem consigo, como a escolha da participação dos 
familiares, escolha do seu próprio parto e o lugar desejado de parir. Ao finalizar a 
pesquisa, foi considerado a importância de continuar com novas pesquisas referente 
ao assunto, visando contribuir para construção de novos conhecimentos para todos 
os profissionais da saúde, sendo de grande importância para continuar com o 
crescimento do parto humanizado. 
 
Palavras-chave: Parto; Parto Humanizado; Enfermagem; Assistência. 
 
  



 

 

SOUZA, Rosilei Francisca de. THE ROLE OF NURSING IN HUMANIZED LABOR, 
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ABSTRACT 

This was a qualitative literature review, with the objective of considering the role of 
nursing in humanized childbirth, describing childbirth and humanized childbirth, as well 
as the role of nurses. There was an increase in the humanized delivery, without 
medical interventions and medicalization of the parturient, the routine use of the 
nursing role to follow the conducts, to induce, correct and monitor labor. The process 
of giving birth has been reconquered in recent times, with criteria and insights, all  the 
strategies practiced have a single objective of rescuing the humanized childbirth, in a 
way that the woman can have her own control at the time of parturition and birth, follow 
up of the nurse from the beginning of the contractions until birth, being in a humanized 
way, with attention, massages and monitoring of the baby. Homes and delivery centers 
link a humanized care with fewer possible interventions, trying to guarantee a natural 
physiological aspect of humanized childbirth and birth, and the expectations that 
women bring with them, such as the choice of family participation, his own birth and 
the desired place to give birth. At the end of the research, it was considered the 
importance of continuing with new research regarding this subject, aiming to contribute 
to the construction of new knowledge for all health professionals, being of great 
importance to continue the growth of humanized delivery. 
 

Keywords: Childbirth; Humanized birth; Nursing; Assistance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Parto humanizado é de extrema importância para garantir um momento único 

entre a parturiente o recém-nascido, de forma humanizada, onde o Enfermeiro estará 

presente para garantir todo apoio, carinho e atenção, deixando de forma agradável o 

ambiente para a parturiente e o acompanhante de sua escolha, para assistir ao nascer 

com qualidade. 

Entende-se que o momento vivenciado é uma forma positiva para o primeiro 

contato humano, o ouvir, o acolher, e criar um vínculo com a mãe nesse momento é 

indispensável no cuidado, deixar que ela se sinta à vontade, propor a ela uma 

assistência humanizada, uma boa comunicação da Enfermagem é muito importante, 

procurar saber o grau da dor, o que gera tal desconforto, deixando claro todo o 

procedimento e como será realizado. 

A humanização da assistência no trabalho de parto e do nascimento segue as 

diretrizes de forma defendidas pelo Ministério da Saúde. Criaram a importância do 

acolhimento, do respeito e decisões da mulher, acercaram a importância de abreviar 

as práticas de intervenções e entenderam que a presença do acompanhante é um 

direito da mulher. 

Humanizar o parto, é um conjunto de fatores que promove o nascimento 

saudável, respeitando um processo natural sem as condutas muitas vezes 

desnecessárias, que pode colocar em risco tanto o feto como a mãe. Um 

acompanhamento desde o Pré-Natal, ser orientada dos procedimentos que tem direto 

e de suas próprias escolhas é de grande importância. Diante do exposto, questiona-

se: Qual a importância do enfermeiro no parto humanizado? 

Objetivou-se descrever a importância de se ter um enfermeiro no parto 

humanizado, desde do momento em que se descobre a gestação, acompanhando o 

início do pré-natal até como receber a parturiente para o momento do parto, 

orientações de como vai ser feito, orientar que o profissional de enfermagem pode 

acompanhar seu parto tanto no ambiente hospitalar como em casa, pois possuem 

habilidades para o procedimento.  

Os objetivos específicos dessa pesquisa, por conseguinte, é compreender a 

importância do enfermeiro no parto humanizado, ajudando que esse momento seja 

natural, pois o corpo da mulher entende o exato momento do parto, ter uma boa equipe 

estruturada e um bom atendimento. Apontar os procedimentos e as orientações 
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cabíveis dentro do parto humanizado, sendo elas todas naturais para garantir a 

segurança da mãe e do recém-nascido.  

Tratando de um assunto muito discutido na área da enfermagem, os 

profissionais da saúde devem estar capacitados para atender as parturientes que 

escolher o parto humanizado, realizando as orientações a paciente, esse momento é 

em especial os primeiros momentos de vida do seu bebê, o primeiro contato físico de 

mãe e filho, sendo importante também o incentivo do aleitamento materno. 

Observado o quanto é considerável e o papel do enfermeiro, saber lidar com a 

situação, ter o conhecimento suficiente para a ação e tratamentos de qualidade. A 

pesquisa tem o objetivo de levar aos profissionais da saúde e a comunidade a 

qualidade do serviço prestado, a forma humanizada que se pode receber o 

nascimento, dando o suporte e o cuidado necessário. 

Trata-se de uma pesquisa através do método de revisão de literatura, onde 

foram utilizados como critérios de seleção dos artigos: ser publicado entre 1997 a 

2016, estar disponível on-line gratuitamente e ter os temas adequados ao proposto 

neste projeto, foram excluídos os artigos que não atendem ao tema proposto.  

Foram elaborados através da busca nas bases de dados da Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS), LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde), BDENF (Bases de dados em Enfermagem), SCIELO (Scientific Eletronic 

Library) e ainda utilizadas palavras chaves como: Humanização, Enfermagem e 

Assistência. 
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2 DEFINIÇÃO SOBRE PARTO E PARTO HUMANIZADO 

O parto marca o final de uma gravidez, e o nascimento do bebê que se 

desenvolveu por um período no útero de sua mãe, o qual é feito por algumas 

intervenções autorizadas e protocoladas. O parto humanizado é um procedimento 

natural o qual o corpo da gestante entende que o feto já está pronto para o nascimento 

e nesse momento começa o processo de expulsão (CARNEIRO; VILELA, 2002). 

 Organização Mundial de Saúde, o Ministério de Saúde e outros órgãos não-

governamentais, têm proposto mudanças nessa assistência, incluindo o resgate do 

parto natural, com estímulo da atuação da enfermeira obstetra na assistência à 

gestação e parto (CASTRO; CLAPIS, 2005). 

Figura 1 – Parto humanizado  

 
Fonte: (A REVISTA DA MULHER,2016) 

O parto é como um fenômeno humano, o ato de um nascimento após o período 

gestacional, o trabalho de parto é um conjunto de fenômenos, ativos e passivos, que 

preparam e realizam o nascimento do bebe e os anexo ovulares. É tradicional o parto 

vaginal assistido em ambiente hospitalar, utilizados alguns procedimentos e 

intervenções protocolados, como a tricotomia (raspagem dos pelos pubianos) se 

necessário o uso de sonda para esvaziar a bexiga, jejum de 6 horas, punção venosa 

permanente, intervenção na assistência durante todo o trabalho de parto, é um 
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procedimento natural e fisiológico, respeitando todos os sentimentos, emoções, 

necessidades e valores culturais (CARNEIRO; VILELA, 2002). 

O parto humanizado é o nascimento do bebê sem nenhum tipo de intervenção 

de drogas, anestesia ou qualquer tipo de procedimento clínico, é o parto natural, 

geralmente feito em banheira e a maioria das vezes é feito em casa, é um conjunto 

de condutas e procedimentos que promove o parto saudável, evita condutas 

desnecessária ou de risco para a mãe e o bebê, existem alguns tipos de maternidade 

que já possui sua equipe de médicos, doulas e até o quarto equipado para realizar o 

nascimento (BRASIL, 2000).  

A Humanização no parto pode ser bastante diversificado, existe um movimento 

que defende esse procedimento, pois respeita a individualidade da mulher, que é 

considerada protagonista do nascer, permitindo a adequação da assistência a cultura, 

crença, valor e diversidade, assim permitindo humanizar o parto e respeitar a condição 

de cada mulher, dentre elas: espiritual, psicológica e biológica. Muita da mulher não 

tem noção do respeito individual, do acolhimento obstétrico no momento do parir 

(CARNEIRO; VILELA, 2002). 

Quando tratamos de o termo humanizar, trata se de um termo atribuído pelo 

Ministério da Saúde (Programa de Pré-Natal e Nascimento), o qual foi criado para 

melhorar o atendimento as gestantes, tanto com os profissionais, como também 

atendendo aos familiares da puérpera, trazendo a importância da participação da 

família durante a gestação, o parto e puerpério (CUNHA; VIEIRA; SANTOS, 2006). 

Através do DSC (Discurso do Sujeito Coletivo), pode se perceber que a 

enfermeira acredita que, embora não haja consenso referente ao que seja 

humanização do parto, trata-se de um procedimento que é fruto de política ministerial 

de saúde que busca melhorar a assistência à mulher a ao seu bebe, sendo reduzida 

a taxa de cesariana e mortalidade materno e infantil, e que implica no envolvimento e 

melhora da formação da enfermeira obstetra e da concepção e prática onde é feito 

(CASTRO; CLAPIS, 2005). 

Parto de cócoras/natural, consiste em um parto denominado vertical, o qual a 

mulher pode adotar no momento do nascimento, esse parto acontece após 10 cm de 

dilatação do colo uterino, quando a mulher faz a forca para expulsão do feto, essa 
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posição não é muito conhecida pelas mulheres civilizadas e pelas índias 

(DOMINGUES, 2002). 

Esse tipo de parto devido à posição vertical, é realizado em forma espontânea 

(natural) com pouca ou nenhuma participação do profissional responsável pelo 

atendimento que deverá ajudar o recém-nascido a efetuar uma saída lenta 

(desprendimento) para evitar lesões (desgarros) do períneo da mãe e permitir aparar 

a criança de forma não traumática (PACIORNICK, 1997). 

Figura 2 – Parto de cócoras  

 

Fonte: (A REVISTA DA MULHER,2016) 

Existem duas formas para que o parto de cócoras aconteça, a primeira forma 

se inicia a partir do terceiro mês de gestação, com exercícios que fortalecem os 

músculos dos membros inferiores, e também a prática da posição de cócoras durante 

o restante dos meses de gestação. A segunda forma é utilizar a cadeira que é 

construída especificamente para facilitar o nascer nessa posição, existem vários 

modelos no mercado, desde o mais simples ao mais sofisticado, porém é necessário 

muito cuidados no momento da compra, pois existem produtos que é para facilitar a 

posição e não o fazem (CUNHA; VIEIRA; SANTOS, 2006). 
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Segundo Paciornick (1997), o parto de cócoras respeita o momento natural do 

nascer, e o processo fisiológico da parturição, o qual pode ser realizado em qualquer 

local de preferência da gestante, desde que se cumpram com os conceitos de limpeza 

e assepsia, deve ser realizado por profissional competente que tenha experiência em 

relação ao parto, em gestantes de baixo risco, sempre cuidando de respeitar a vontade 

da mulher e tratando de não ter intervenções no processo normal do parto, não realizar 

corte na vagina (episiotomia), não estimular os puxos (força do expulsivo), realizar o 

contato imediato após o nascimento do recém-nascido com a mãe (pele a pele olho a 

olho), esse primeiro contato é muito importante nesse tipo de nascimento. 

Parto dentro d’água é o nascimento do bebe feito dentro da banheira ou piscina, 

aonde a mãe fica com a barriga completamente dentro da água, e o pai pode ficar 

dentro da banheira ou piscina para apoiar a gestante nesse momento tão importante 

(COLACIOPPO, 2010). 

O parto normal na água diminui a dor e o tempo do trabalho de parto, para que 

seja com mais segurança é importante que meses antes seja informado ao hospital 

ou clinica aonde o procedimento irá acontecer, isso também deve ser informado pouco 

antes de iniciar o procedimento, a banheira ou piscina é de responsabilidade do local, 

devendo estar devidamente limpa e a água estar em cerca de 36º C durante todo o 

procedimento (CUNHA; VIEIRA; SANTOS, 2006). 

Figura 3 – Parto dentro d´água 

 

Fonte: (DICAS DE MULHER, 2015) 
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Segundo Lamare (2011), nesse procedimento a gestante apenas entra na 

banheira ou piscina, quando o trabalho de parto progride e a dor aumenta, é orientado 

que a apenas entre na água após uma dilatação do colo uterino maior que 5 cm e 

sentindo as contrações uterinas intensas e frequente, mais de 2 a cada 10 minutos. 

 É considerado um parto tranquilo com menos dor, maior sensação de 

segurança, relaxamento dos músculos inclusive do períneo, até mesmo o cansaço a 

mulher sente menos nesse procedimento e para o bebê uma melhor oxigenação do 

feto no trabalho de parto, menos traumático porque há menos luz e ruídos e a própria 

mãe pode trazer seu bebe a superfície, sendo muito importante o acompanhamento 

do pai nesse momento ou dentro ou fora da banheira ou piscina (LAMARE, 2011). 
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3 IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO NO PARTO HUMANIZADO 

No século XIX os partos eram realizados por parteiras nas próprias residências 

das gestantes, a atuação da equipe medica dificilmente era solicitada, nessa época 

as gestantes não confiavam no serviço hospitalar, que tão pouco era conhecida pela 

população, consideravam o âmbito hospital apavorante (MABUCHI; FUSTINONI, 

2008). 

Somente no início do século XX que ocorreu a implementação hospitalar do 

parto, junto havendo muitas mudanças dos hábitos das mulheres, sendo 

conscientizada da importância de obter um acompanhamento médico no período de 

gestação, para esclarecimento de dúvidas, higiene, a forma de alimentação correta e 

uso de medicamentos. Mostrando conhecimento no procedimento, transmitindo calma 

e confiança a gestante, preparando o ambiente para ser acolhedor, prestando sempre 

uma assistência adequada e de qualidade (ÁVILA, 2001). 

Segundo Brasil (2000) Manual Técnico de Assistência Pré-Natal do Ministério 

da Saúde do Brasil, inclui o resgate do parto natural, com estímulos da atuação da 

enfermeira obstetra na assistência a gestação, a assistência obstétrica tem sido de 

muitos avanços, a importância na humanização e respeito que os profissionais 

precisam ter com a parturiente, levam em consideração, as necessidades e os valores, 

reconhecendo o seu protagonismo durante toda a gestação, parto e nascimento. 

De acordo com Brasil, (2000, p. 65):  

É fundamental e insubstituível a importância dos Enfermeiros Obstetras 
(EO’s) no cenário do parto humanizado. Pois os mesmos adotam uma 
postura empática e equânime, de maneira integral e individualizada, a partir 
do reconhecimento do processo natural do “parir e nascer”. 

 
Os cuidados com a gestante nesse momento é de extrema importância, pois 

muitas não tinham confiança no serviço prestado hospitalar, a visão que tinham eram 

frustradas por falta de conhecimentos e valores, respeitar nesse momento traz a elas    

uma redução de ansiedade, criando forças e coragem para um conforto maior e com 

mais segurança na hora do parto (MABUCHI; FUSTINONI, 2008). 

Os enfermeiros obstétricos e obstetrizes, conforme o artigo 9 do decreto 

94.406/87 tem autonomia profissional na assistência, sendo de legalidade também o 

parto domiciliar. Conforme a lei 7498/86, estabelece no artigo 11, que entre as 

atribuições dos enfermeiros, seja integrante da equipe de saúde, a assistência de 
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enfermagem à gestante, parturiente e a puérpera acompanhando o trabalho de parto 

e a execução do parto sem distorcia (GONCALVES, 2011). 

O mês de Abril é marcado para a saúde, mês da Enfermagem Obstétrica, a 

atuação da enfermagem obstétrica é considerada umas dos pilares muito importante 

no processo de humanizar o parto e está associada com maior segurança e satisfação 

da parturiente, tem contribuído bastante para a redução da mortalidade infantil, é 

evidencia cientifica que a enfermagem obstétrica proporciona segurança para a 

gestante e para o recém –nascido, contribuindo para melhoria dos índices neonatal, o 

papel principal é cuidar da gestante durante o período da gestação auxiliando em 

todos os momentos e garantindo que após o parto a mãe e o bebe continuem sem 

bem acompanhados (ÁVILA, 2001). 

Parto domiciliar ou hospitalar humanizado, é um trabalho que começa no início 

da gestação e vai até o puerpério, que é o período de 42 dias após o parto, indicado 

para gestação de baixo risco, acompanhado pela enfermagem, é realizado por 

profissionais habilitados para o procedimento, sendo considerado um procedimento 

legal, quando feito em casa caso seja necessário a intervenção medica a própria 

equipe encaminha para o hospital, e quando feito no hospital existe uma equipe 

medica para caso necessite o atendimento (MABUCHI; FUSTINONI, 2008). 

Compreendendo a multidisciplinaridade no cuidado, a enfermagem é uma 

categoria de enorme destaque é visto como fundamental relevância na assistência a 

gestante, todos os aspectos físicos são trabalhados e respeitados de forma ampla, 

envolvendo nesse momento o cuidado também com os familiares da gestante 

(GONCALVES, 2011). 

Quando se fala em parto humanizado, trata-se de caráter fisiológico do 

nascimento, que pode ser descrito como um conjunto de condutas, procedimento e 

que tem por finalidade o parto o nascimento saudável e prevenção de 

morbimortalidade materna e perinatal (FORTES, 2004). 

A humanização no parto exige o seu atendimento com visão da vida 

reprodutiva, é um processo fisiológico, um acompanhamento sem intervenções, que 

possibilita uma equipe treinada para identificar antecipadamente complicações e 

situações de risco com atuação imediata e eficaz, respeitando todas as dimensões do 



18 

 

ser humano, sejam elas: espirituais, psicológicas e biológicas (MABUCHI; 

FUSTINONI, 2008). 

De acordo com Fortes, (2004, p. 05):  

O Manual de humanização, criado de acordo com o Programa Nacional de 
Humanização da assistência Hospitalar (PNHAH) traz importantes 
informações a respeito da implantação do processo de humanização dos 
serviços de saúde. O desenvolvimento das ações propostas pela Política de 
Humanização da Assistência à Saúde (PHAS) tem como objetivos 
fundamentais respeitar as particularidades de cada instituição e promover a 
cooperação entre elas em busca da troca de experiências que visam a 
qualificação do serviço público de saúde. A Política de Humanização da 
Assistência à Saúde promove uma diretriz que contempla os projetos de 
caráter humanizador desenvolvidos em várias instituições de saúde, 
almejando a criação e sustentação permanente de espaços de comunicação 
e divulgação, que possibilitem e estimulem a livre expressão, o diálogo, o 
respeito e a solidariedade. 

 

As ações estão direcionadas e baseadas nas condições humanas e nos ideais 

partilhados através do homem, empreendimentos científicos e tecnológicos, traçados 

pelo caráter e qualidade da atenção, priorizando as necessidades dos usuários dessa 

área (FORTES, 2004). 

Figura 4 – A importância do enfermeiro no parto humanizado  

Fonte: (REVISTA ATUALIZA SAUDE, 2015) 



19 

 

A assistência é muito importante para garantir um único momento, como o parto 

vivenciado de forma positiva e rica, acolher resgatar o seu humano, ouvir, sentir, 

explicar, criar esse vínculo são quesitos indispensáveis do cuidado (BRASIL, 2000). 

A saúde da gestante tem sido discutida para tornar-se o processo de parir e 

nascer uma promoção a parturiente e seu recém-nascido, diminuir os excessos de 

partos cirúrgicos é uma meta da assistência que deverá ser construída com foco na 

atenção mais humanizada (ÁVILA, 2001). 

 A meta da rede cegonha visa implementar cuidados para assegurar as 

mulheres o direito de planejamento reprodutivo a atenção a gravidez, ao parto e ao 

puerpério, assegurar as crianças, o direito de nascer seguro e com crescimento e 

desenvolvimento saudável. Os profissionais que atendem essa população, são 

mediadores com grande importância para tornar a tal proposta realidade (BRASIL, 

2006). 

A Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde tem proposto 

mudanças na assistência, resgatando o parto natural estimulando a atuação da 

enfermagem obstetra na assistência a gestação e ao parto, pois no passar dos anos 

esse ato fisiológico de parir é visto como patológico privilegiando somente a parte 

medicalizada e despersonalizada, deixando de lado o estimulo e o carinho a mulher 

que vive esse momento (BRASIL, 2000). 

A assistência a gestante no Brasil está voltada ao modelo biomédico, modo que 

não proporciona ao ser humano/gestante um atendimento humanizado, contribuindo 

para a permanência ou até mesmo o aumento de procedimento invasivos durante o 

trabalho de parto, não sendo autorizado a escolha da gestante e a participação de 

seus familiares (GONCALVES, 2011). 
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4 PROCEDIMENTOS E AS ORIENTAÇÕES CABÍVEIS DENTRO DO PARTO 

HUMANIZADO 

O acolhimento da mulher e seu acompanhante nesse momento, tem função 

fundamental no vínculo de confiança com o profissional da saúde, sendo muito 

favorável para o momento do parto, dessa forma ficando mais fácil para o 

entendimento de todos os procedimento e orientações (BRASIL, 2006). 

Existe um conjunto de práticas e procedimentos de parto dentro de uma 

perspectiva menos medicalizada e hospitalar tão importante quanto os procedimentos 

médicos, neste momento os protagonistas são a gestante e o bebê, o conceito de 

parto humanizado preconiza ser um parto sem procedimentos ofensivos sendo natural 

é no momento da mãe e do bebê (COUTO, 2007). 

 

 Figura 5 – Orientações dentro do Parto humanizado 

Fonte: (BE A WOMAN, 2014) 

Procedimentos e orientações ao parto humanizado, é repassado a mulher 

desde o início de sua gestação, para que no final com os inicios das contrações não 
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seja algo assustador, no momento do parto acontece não somente a expulsão do feto 

mas também os anexos ovulares (SESCATO, 2008). 

A equipe de enfermagem deverá estar preparada não somente para o trabalho 

de parto e junto um trabalho educativo, relacionados aos temas: Importância do Pré-

natal, desenvolvimento da gestação, modificações corporais e emocionais, sinais e 

sintomas do parto, importância do planejamento familiar, informação acerca dos 

benefícios legais a que a mãe tem direito, impactos e agravos das condições de 

trabalho sobre a gestação, parto e puerpério, importância da participação do pai 

durante a gestação, importância do vínculo pai-filho para o desenvolvimento saudável 

da criança, aleitamento materno, preparo psicológico para as mulheres que tem 

contraindicação para o aleitamento materno (portaria de HIV e cardiopatia grave), 

importância das consultas puerperais, cuidados com o recém-nascido, importância do 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, (vacinação, higiene 

e saneamento do meio ambiente) (BRASIL, 2006). 

De acordo com Sescato, (2008, p. 115):  

Aos procedimentos e orientações, não existe uma norma certo especifica a 
seguir, visto que cada ser humano é diferente, portanto cada situação 
diferencia, o que em primeiro momento se leva em consideração é a escolha 
que gestante escolheu para o parto, de acordo com sua saúde. 
 

Conforme citação acima, essas são as primeiras orientações a passar para a 

gestante no período da gravidez, a equipe pode estar fazendo uma palestra educativa, 

uma roda de conversas e esclarecendo as dúvidas das gestantes para um 

desenvolvimento melhor de seu bebê (GAMA, 2000). 

Algumas das práticas que devem ser estimuladas no parto Humanizado: Plano 

individual determinado onde e por quem o nascimento será realizado, feito junto com 

a mulher e seu companheiro, avaliação de risco gestacional durante o pré-natal, 

monitoramento do bem-estar físico e emocional da mulher durante e após o parto, 

respeito a escolha da mãe sobre o local do parto, após ter recebidos informações, 

fornecimento de assistência obstétrica no nível mais periférico onde o parto for viável 

e seguro, e onde a mulher se sentir segura e confiante, monitoramento fetal por meio 

de ausculta intermitente, uso de luvas no exame vaginal, durante o parto do bebê e 

manuseio de placenta, liberdade de posição, ajudar a gestante a trabalhar a 

respiração no momento de expulsão, tentar manter calma da gestante, condições 

estéreo ao cortar o cordão umbilical, contato cutâneo direto precoce entre a mãe e o 
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filho, apoio na amamentação na primeira hora após o parto, segundo as diretrizes as 

OMS, exames rotineiros de placenta e membranas ovulares (BONILHA, 2016). 

De acordo com Couto, (2007, p. 27):  

Quando a gestante tem o acompanhamento de doula, existem importantes 
praticas humanizadas para ajudar a parturiente em técnicas não invasivas 
para diminuir a dor, com banhos quentes, massagens (para preparar o 
períneo para o trabalho de parto), bolsas de agua quente, posições corporais 
e conversas para acalmar, o parto humanizado pode durar horas, por isso o 
acompanhamento com a gestante é visto como essencial. 
 

Conforme citação acima, o ambiente da sala do parto é importante poucas 

luzes e barulhos, no momento do nascimento existe o transporte dos últimos 

nutrientes para o bebe, através do cordão umbilical, que não deve ser cortado 

enquanto houver pulsação, pois indica que mesmo fora da barriga ainda está 

passando nutrientes para o bebe, podendo ser cortado apenas quando parar de pulsar 

(corte com material estéreo) (GAMA, 2009). 

Procedimento e orientações não cabíveis para o parto humanizado: Uso 

rotineiro de tricotomia, Infusão intravenosa de rotina no trabalho de parto, exame retal, 

uso de pelvimetria por RAIOS-x, administração de ocitócitos em qualquer momento 

antes do parto de um modo que não permite controlar seus efeitos, uso de posições 

de litotomia com ou sem estribos durante o parto, lavagem uterina rotineira após o 

parto, manipulação ativa do feto no momento do parto, clampeamento precoce do 

cordão umbilical, estimulação do mamilo, procedimento de episiotomia (GAMA, 2009). 

De acordo com Bonilha, (2007, p. 71):  

O momento do nascimento do filho costuma ser o mais aguardado por todas 
as mulheres, embora o parto normal seja o mais indicado para a segurança 
da mãe e do bebê, é preciso lembra que os procedimentos precisam ser feito 
conforme planejada o período da gestação, muitas da gestante acabam não 
realizando seu sonho por falta de atenção da própria equipe. 
 

 Conforme citação, o manuseio em excesso por procedimentos incorretos leva 

a ter um parto cesariana, sendo que o esperado era o parto mais humanizado/natural. 

No Brasil segundo dados do Ministério de Saúde,55% dos partos são cesarianas 

(muitas delas desnecessárias) um número muito elevado, sendo considerado um dos 

maiores do mundo, recomenda que apenas 25% dos partos sejam por meios de 

cesariana (BRASIL, 2006). 

Pós-parto humanizado tem vários pontos positivos, a recuperação após o parto 

é muito melhor do que o habitual, não é realizado a episiotomia (corte na região do 
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períneo) e isso ajuda a mãe a sentar com menos dificuldade, consegue tomar banho 

sozinha e amamentar mais rapidamente (GAMA, 2009). 

O recém-nascido é avaliado pelo pediatra neonatal e muitos dos procedimentos 

adotados no hospital são deixados de lado, como: uso de colírio de nitrato de prata 

nos olhos do bebe, de obstrução das vias aéreas, imediato teste do pezinho, injeção 

de vitamina K, logo após o nascimento o bebe fica com a mãe para ser incentivado o 

aleitamento materno e contato mãe e filho (BONILHA, 2016). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos tempos de hoje o parto humanizado não é considerado simples, porém as 

mulheres têm buscado cada vez mais por esse procedimento, sendo eles nos 

hospitais ou até mesmo em suas próprias residências. O parto humanizado é 

considerado um fenômeno natural, no entanto as parturientes e seus familiares 

merecem o apoio e todas as informações para vivenciar o momento tão esperado, os 

procedimentos é transmitido no pré-natal, aumentando a chance de conscientização 

em relação a melhor escolha para o parto humanizado, sendo em casa ou até mesmo 

nos hospitais. 

A iniciativa pelo parto humanizado é de baixo custo, baixo risco, diminuindo o 

sofrimento da mãe e do bebê e também a mortalidade neonatal, oferece uma sintonia 

maior entre mãe e filho e familiares, acreditando que humanizar o nascer, não é se 

importar apenas com a técnica mais também com as pessoas envolvidas. O papel do 

enfermeiro nesse momento é de grande importância para humanizar o parto, 

passando segurança, conforto, atenção e um bom acompanhamento com a 

parturiente. 

Muitas mulheres não conhecem os seus direitos, o direito de como quer parir, 

da escolha de seu acompanhante, está na hora de ir à luta por seus direitos e 

exigências, dessa forma os serviços médicos serão forçados a se atualizar para um 

melhor atendimento humanizado. 

Concluí, após a realização desta pesquisa, ficando claro que ainda possuem 

algumas intervenções sendo desnecessárias no processo do parto humanizado, 

tornando dessa forma imprescindível a realização de novas pesquisas, com 

divulgação de novos resultados, visando a contribuição de novos conhecimentos e 

novas condutas para serem agregadas desde a fecundação até a recepção do bebê, 

proporcionando as mulheres um grau maior de satisfação no processo de parto 

humanizado. 
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