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RESUMO 

 

O estudo abordou como tema a assistência humanizada da enfermagem obstétrica 
no período pré-parto e parto. Durante a gravidez, o corpo da mulher passa por 
transformações; ou seja, todo o seu corpo sofre grandes alterações que são 
necessárias ao desenvolvimento da futura criança. Tendo como problemática: em 
que medida a assistência humanizada do(a) enfermeiro(a) obstetra contribui para o 
processo do pré-parto e parto? Tendo como objetivo geral: descrever a assistência 
da enfermagem obstétrica no processo do parto e como objetivos específicos: 
estudar o processo de pré-parto e parto; entender a assistência humanizada 
prestada pelo enfermeiro (a) obstetra; discutir a importância do Enfermeiro (a) no 
processo de pré-parto e parto. Metodologia: pesquisa bibliográfica integrativa com 
abordagem qualitativa, realizado através de artigos indexados na Biblioteca Virtual 
de Saúde (BVS), no Banco de Dados do Centro Latino-Americano e do Caribe de 
Informações em Ciências e Saúde (LILACS) e na Base de Dados de Enfermagem 
(BDENF); no site de busca do Google Acadêmico e manuais; com um corte temporal 
de cinco anos. Os resultados revelam a importância dos cuidados de enfermagem 
no período pré-parto e parto; onde se faz necessário a Sistematização de 
Enfermagem para o cuidado com a parturiente e o bebê. Foi possível concluir que o 
enfermeiro deve possuir o saber científico aliado a prática, sendo o ideal a 
atualização de seus conhecimentos e indispensável a capacitação para 
humanização do cuidado. 
 

Palavras-chave: Parto; Humanização na Assistência; Enfermagem Obstétrica. 

  



  
 
  

FONSECA, Daiane Erruas. The humanized care of obstetric nursing in the 
prepartum and delivery. 2018. 34. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação 
em Enfermagem) – Centro Universitário Anhanguera, Niterói, 2018. 

ABSTRACT 

 
The study focused on the humanized care of obstetric nursing in the prepartum and 
delivery periods. During pregnancy, the woman's body undergoes transformations; 
that is, your entire body undergoes major changes that are necessary for the 
development of the future child. Having as a problem: to what extent does the 
humanized care of the obstetrician nurse contribute to the process of prepartum and 
childbirth? The objective of this study is to describe obstetric nursing care in the 
delivery process and its specific objectives: to study the process of prepartum and 
delivery; understand the humanized care provided by the obstetrician nurse; discuss 
the importance of the nurse in the process of prepartum and childbirth. Methodology: 
integrative bibliographical research with a qualitative approach, carried out through 
articles indexed in the Virtual Health Library (VHL), in the Latin American and 
Caribbean Center of Information in Science and Health (LILACS) and in the 
Database of Nursing (BDENF); on the Google Scholar search site and manuals; with 
a time cut of five years. The results reveal the importance of nursing care in the 
prepartum and delivery periods; where Nursing Systematization is necessary for the 
care of the woman in labor and the baby. It was possible to conclude that the nurse 
must possess the scientific knowledge allied to the practice, being the ideal the 
updating of his knowledge and indispensable the qualification for humanization of the 
care. 
 

Key-words: Childbirth; Humanization in Care; Obstetric Nursing.  
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1. INTRODUÇÃO 

A importância da assistência humanizada no parto tem por objetivo principal 

trazer uma qualidade de vida à parturiente e ao bebê. A finalidade de expor essa 

assistência para a tríade: mãe, profissional e família, foi explicar o benefício para a 

saúde da mulher e da criança, desta forma a gestante se sente acolhida e com isso 

se tranquiliza, trazendo menos dificuldades a este momento tão delicado e ao 

mesmo tempo tão especial. Analisa-se que cada vez mais deve ser percebido o 

cenário do parto visando aprimorar e aperfeiçoar o atendimento à parturiente e ao 

recém-nascido, buscando beneficiá-los da melhor forma possível. 

Acredita-se que com a adoção dessa medida e a função natural da hipófise, 

que tem um papel importantíssimo no processo do parto no qual ela libera o 

hormônio ocitocina que é fundamental no processo de expulsão do feto, que ao ser 

liberada aos poucos, torna esse momento menos doloroso reduzindo-se assim, a 

necessidade de intervenção externa. Para isso os profissionais de enfermagem 

devem estar sempre se atualizando através de estudos científicos, treinamentos, 

especializações nessa área, com o objetivo de se capacitar para desempenharem 

suas funções com segurança e eficiência neste momento tão especial que é a vida. 

E no intuito de minimizar sofrimentos da parturiente diante da realidade presente na 

hora do parto.  

O presente tema justificou-se pela relevância das ações do enfermeiro 

obstetra, tendo em vista a importância para a humanização da assistência ao parto e 

nascimento, dando prioridade às necessidades do binômio mãe e bebê. Nos dias 

atuais percebe-se que o cenário de atenção ao parto e nascimento tornou-se cada 

vez mais mecanizado, havendo em muitos casos uma intervenção. Entretanto, é 

importante que se respeite a fisiologia do parto e os aspectos clínicos do recém-

nascido. 

Os enfermeiros atuam de forma direta na prestação da assistência à mulher 

no parto traçando planos que irão permitir o direcionamento de sua equipe para o 

cuidado com a parturiente. Sendo assim, surgiu a seguinte questão norteadora deste 

estudo: Em que medida a assistência humanizada do(a) enfermeiro(a) obstetra 

contribui para o processo do pré-parto e parto? 
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Para responder ao questionamento acima, o objetivo geral foi descrever a 

assistência da enfermagem obstétrica no processo do parto; e como objetivos 

específicos foram: estudar o processo de pré-parto e parto; entender a assistência 

humanizada prestada pelo enfermeiro obstetra; e por fim, discutir a importância do 

Enfermeiro no processo de pré-parto e parto. 

Este estudo foi realizado através de uma pesquisa de revisão de literatura 

com abordagem qualitativa e descritiva, o levantamento de dados para a pesquisa 

foi realizado por meio de busca na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando os 

descritores “Parto” AND “Humanização na Assistência” AND “Enfermagem 

Obstétrica”. Utilizando como filtragem texto completo disponível; Base de Dados de 

Enfermagem (BDENF) e Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS); idioma em português; com recorte temporal de cinco anos (2013 a 

2017) e tipo de documento artigo. Foi realizada pesquisa no site de busca do Google 

Acadêmico no qual foram utilizados também artigos de 2010, um manual de 2001 e 

uma diretriz de 2017. 
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2. O PROCESSO DE PRÉ-PARTO E PARTO E SEUS DESDOBRAMENTOS 

2.1. ASPECTOS HISTÓRICOS DO PARTO 

O ciclo gravídico-puerperal entende-se como um período único na vida da 

mulher no qual ela tem que se adaptar às mudanças fisiológicas, psicológicas, 

interpessoais, culturais e sociais. Com isso, passa a ser uma experiência humana 

considerada valiosa para todos os envolvidos (SOARES et al., 2017). 

Andrade et al. (2017) Ao fim da Segunda Guerra Mundial no século XX, na 

tentativa de diminuir as elevadas taxas de morbimortalidade materno-infantil, o parto 

foi institucionalizado, e com isso, provocando um afastamento familiar no processo 

parturitivo, cuja paciente permanece internada em uma sala de pré-parto isolada 

tornando este processo estimulado por intensa medicalização e procedimentos 

cirúrgicos.  

Para Soares et al. (2017) o modelo hospitalar passou a influenciar o cenário 

do parto, deixando de considerar como um fenômeno fisiológico e incluindo 

progressivamente práticas intervencionistas. O protagonismo do parto deixou de ser 

direcionado à mulher e transferido à equipe de saúde, causando desconforto à 

parturiente, já que ela perde sua autonomia e o domínio da situação. O 

intervencionismo exagerado tendo em vista a satisfazer às necessidades 

institucionais e dos profissionais não é justificado, uma vez que 90% dos partos 

resultam fisiologicamente em uma gestação de risco habitual, não havendo 

necessidade de intervenções (OLIVEIRA; MERCES, 2017). 

Para que se tenham resultados fidedignos na coleta de dados Soares (2017, 

p.4564) declara que: 

No Brasil, os resultados dessa modificação repercutem de maneira 
negativa, uma vez que contribuíram para a existência de maus indicadores 
maternos e perinatais ocasionados, sobretudo, pelo uso inadequado de 
tecnologias, intervenções desnecessárias e assistência deficiente que 
refletem a expressiva taxa de cesárea existente no Brasil. Diante disso, o 
Brasil tem desenvolvido e implementado diretrizes, normas e protocolos 
com o objetivo de readequar o modelo de assistência obstétrica no país, 
bem como estimular a adoção de boas práticas. Dentre essas estratégias, 
destaca-se a criação, em 2011, da Rede Cegonha normatizada pela portaria 
nº1.459 que tem por objetivo ampliar o acesso e melhorar a qualidade da 
atenção pré-natal, a assistência ao parto e ao puerpério e a assistência à 
criança com até 24 meses de vida. 
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Soares et al. (2017) Levando em consideração a relevância dessa 

modificação do sistema obstétrico brasileiro, a formação de Centros de Parto Normal 

(CPN) é uma possibilidade para a implementação de um novo modelo de atenção 

obstétrica, ao passo que pretende retomar a prática do parto normal, ofertando maior 

proteção à saúde da mulher e ao recém-nascido (RN), uma vez que tem como 

benefício uma melhor recuperação pós-parto, baixo risco de hemorragias e 

infecções, entre outras complicações. 

2.2. O PRÉ-PARTO E SUA FISIOLOGIA 

O primeiro período do trabalho de parto (TP) é definido como: fase de latência 

do primeiro período do TP, considerado um período não necessariamente contínuo 

que é representado por contrações uterinas dolorosas e alguma modificação 

cervical, incluindo apagamento e dilatação até 4 cm; fase de TP estabelecido que é 

representado por contrações uterinas regulares e dilatação cervical progressiva a 

partir dos 4 cm. A duração do TP ativo pode diferenciar entre as primíparas e 

multíparas, nas primíparas dura em média 8 horas sendo pouco possível durar mais 

que 18 horas e nas multíparas dura em média 5 horas sendo pouco possível que 

dure mais que 12 horas (BRASIL, 2017). 

O segundo período do TP é definido como: fase inicial ou passiva no qual há 

dilatação total do colo uterino sem sensação de puxo involuntário ou parturiente com 

analgesia e a cabeça do feto relativamente alta na pelve; fase ativa na qual há 

dilatação total do colo uterino com cabeça do bebê visível e contrações de expulsão 

ou por esforço materno ativo após confirmação da dilatação completa do colo uterino 

na ausência das contrações de expulsão (BRASIL, 2017). 

Durante o processo de TP a dilatação do colo do útero é um elemento 

relevante da dor somado a outras razões, dentre elas: contração e distensão das 

fibras uterinas; tração de anexos e peritônio; distensão do canal vaginal; pressão 

nas estruturas pélvicas, na uretra, na bexiga e sobre as raízes do plexo lombo-sacro 

(BRASIL, 2001).  

Segundo Lehugeur, Strapasson e Fronza (2017) o desconforto da dor pode 

ser suavizado por meio de utilização de práticas e tecnologias não farmacológicas, 

tais como: método psicoprofilático, acupuntura, estimulação elétrica transcutânea 
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(TENS), deambulação, musicoterapia, massagens corporais, banhos (de chuveiro ou 

de imersão), técnicas de respiração e relaxamento, toques confortantes, utilização 

da bola suíça, aromaterapia e reflexologia, entre outros. A redução da sensação de 

dor proporciona à mulher seu envolvimento ativo no parto, eleva sua autoestima, 

promove um maior vínculo com o RN e colabora na construção de uma recordação 

positiva no pós-parto. 

É interessante salientar que no término do processo gestacional, a gestante 

pode apresentar um estado clínico caracterizado como falso trabalho de parto, 

representado por atividade uterina elevada, permanecendo, contudo, um padrão de 

contrações desajustadas. Por vezes, são contrações bem perceptíveis, apesar disso, 

todavia cessam logo após, e a cérvice uterina não apresenta dilatação. O enfermeiro 

deve se atentar para esses acontecimentos, com a finalidade de evitar uma 

admissão antes do tempo, intervenções desnecessárias e um transtorno familiar, 

propiciando uma experiência negativa de TP, parto e nascimento (BRASIL, 2001). 

2.3. O PARTO E SUA FISIOLOGIA 

O terceiro período de parto é definido como o momento desde o nascimento 

do bebê até a expulsão da placenta e membranas. A conduta ativa no terceiro 

período envolve um conjunto de intervenções no qual são realizados os seguintes 

componentes: uso rotineiro de substâncias uterotônicas; clampeamento e secção 

precoce do cordão umbilical; e tração controlada do cordão após sinais de 

separação placentária. A conduta fisiológica no terceiro período do parto envolve um 

conjunto de cuidados que inclui: sem uso rotineiro de uterotônicos; clampeamento 

do cordão após parar a pulsação; expulsão da placenta por esforço materno 

(BRASIL, 2017). 

De acordo com Lehugeur, Strapasson e Fronza (2017) O parto é um processo 

natural e fisiológico que representa um momento especial na vida da mulher, 

permeado por dúvidas e sentimentos, originando um novo papel, o de mãe. É um 

processo que perpassa por todos os tempos e sociedades, portanto, requer 

acolhimento e cuidado. O ideal é que a equipe multiprofissional construa uma 

relação de empatia e proximidade com a gestante durante o processo de pré-parto e 
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parto, além de garantir uma assistência apropriada no que concerne à oferta e 

implementação de práticas humanizadas. 

Para que se tenham resultados fidedignos na coleta de dados Lehugeur 

(2017, p.4935) declara que: 

Diante desse cenário, a humanização do parto e nascimento constitui um 
movimento de luta e valorização da mulher enquanto protagonista do 
processo de parturição. Visa resgatar a sua autonomia e os seus direitos, 
dando-lhe condições de escolha e participação durante todas as fases da 
vida reprodutiva, iniciando com o planejamento familiar, prosseguindo 
durante a gestação, parto e nascimento, estendendo-se ao pós-parto. 

Dessa forma, o parto equivale à etapa final da concepção no qual a criança 

terá que ser capaz de viver independente do organismo materno. Assim, criar 

condições propícias de conforto e satisfação à parturiente durante o processo de 

parto, da mesma maneira que valorizar sua fisiologia e a utilização de tecnologias e 

assistência humanizada que estimule a autonomia da mulher (SOARES et al., 2017). 

 



 19 

3. A ASSISTÊNCIA E AS TÉCNICAS HUMANIZADAS NO PROCESSO 

PARTURITIVO 

3.1. A ASSISTÊNCIA HUMANIZADA NO ATENDIMENTO A PARTURIENTE 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) criou o modelo de humanização de 

assistência ao parto adotado pelo Ministério da Saúde (MS) através da portaria 569 

de 2000 visando melhores condições no cuidado à gestante dando a ela 

oportunidade de se colocar mediante ao conhecimento da eficácia do tratamento e a 

coparticipação da família, assegurando-a no tratamento com dignidade, respeitando 

suas necessidades, adotando conduta humanitária, ofertando um ambiente propício 

de conforto usando técnicas adequadas, evitando palavras inapropriadas e com 

sensibilidade. Em aproximadamente uma década, na área da obstetrícia, já vem 

sendo disseminado os conceitos e modelos implantados na assistência com a 

finalidade de mudar o olhar e a prática assistencial do profissional de saúde, em 

especial com relação à parturiente e seus familiares (VERSIANI et al., 2015). 

Atualmente, em vários países existem grupos que realizam um movimento 

mundial para humanização do parto e nascimento que tem se mobilizado para 

modificar as dimensões da assistência obstétrica (ALMEIDA; ACOSTA; PINHAL, 

2015). Segundo Fujita e Shimo (2014) o Brasil tem se dedicado na formação de 

políticas públicas tendo em vista a humanização e a qualidade dessa assistência, 

embora, ainda se vê o processo tradicional sendo utilizado com mais frequência, 

empregando práticas rotineiras que não tem fundamentação em evidências 

científicas prejudicando a mulher desnecessariamente na perda de sua autonomia e 

saúde materno e infantil. 

De acordo com Aurélio a expressão humanização quer dizer tornar humano, 

compadecer, suavizar e dentro do enfoque do estudo para Medeiros et al (2016) a 

humanização quer dizer respeitar o protagonismo da mulher e a fisiologia do parto 

que desincorpore o modelo tecnocrático através de práticas baseadas em 

evidências, evitando condutas invasivas desnecessárias que possam ser 

prejudiciais. Humanizar o parto é levar em consideração circunstância para que as 

dimensões possam ser atendidas, tanto nos âmbitos espirituais, psicológicos e 

biológicos (VERSIANI et al., 2015). 
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Um aspecto fundamental que diz respeito à humanização, é saber que é 

obrigação das instituições hospitalares receber as mulheres, seus familiares e o RN 

com dignidade, com ética e solidariedade pelos profissionais da saúde, 

proporcionando um ambiente acolhedor com modificações na estrutura física e 

criando rotinas que desfaçam com o tradicionalismo, trazendo informações sobre os 

procedimentos e respeitando as condições da fisiologia do TP e parto. E para que 

não acarrete maiores riscos para a mulher e o bebê, outro aspecto é adotar medidas 

e procedimentos que sejam realmente benéficos no processo parturitivo 

(TAKEMOTO; CORSO, 2013; SOUZA et al., 2013). 

O Ministério da Saúde preconiza que o acompanhamento do pré-natal é a 

primeira medida que visa o processo de parturição humanizado garantindo um 

nascimento de uma criança sem comprometimento da saúde e com isso visa a 

necessidade de informações necessárias durante o período gravídico para que não 

venham a ser no momento do parto uma surpresa podendo causar deficiência na 

assistência do processo parturitivo (REIS et al., 2016; ALMEIDA; ACOSTA; PINHAL, 

2015). A responsabilidade do enfermeiro e de sua equipe está em garantir o 

tratamento e bem-estar da mulher e que tenha transparência das rotinas e suas 

flexibilidades, com isso assegurar confiança e satisfação no processo de parir 

(SOUZA et al., 2013). 

3.2 AS TECNOLOGIAS HUMANIZADAS NA ATENÇÃO AO PARTO E 

NASCIMENTO 

Tendo em vista a necessidade que as mulheres relatam da dor do processo 

parturitivo, embora sendo de natureza humana, torna-se evidente que devem ser 

desenvolvidas ações para amenizar o nível de ansiedade, dor e estresse durante o 

trabalho de parto. Essas ações podem ser utilizadas pelos profissionais da saúde 

envolvidos por meio de técnicas não farmacológicas para o alívio da dor 

recomendadas pela OMS como sendo estratégias que devem ser encorajadas por 

serem notoriamente úteis (NASCIMENTO et al., 2017; ALMEIDA; ACOSTA; 

PINHAL, 2015). 

Ainda hoje os modelos culturalmente estabelecidos ao longo dos anos, na 

condição de amenizar o sofrimento da parturiente, utiliza-se de tecnologias duras 
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que são os instrumentos tecnológicos como medicamentos e intervenções cirúrgicas 

como as cesárias, que devem ser utilizadas com cautela sem se sobrepor às 

tecnologias leves que são as tecnologias de relação, acolhimento, vínculo, 

comunicação, incluindo também as técnicas não farmacológicas de alívio da dor 

(MATTOS; VANDENBERGHE; MARTINS, 2016; OLIVEIRA et al., 2014). 

Dentre as técnicas que devem ser estimuladas em todo período de pré-parto 

e parto, pesquisas de evidência científica revelam como eficazes a presença de um 

acompanhante, oferta de líquido e alimento, mudanças de posição, deambulação, 

musicoterapia, aromaterapia, banho de chuveiro e imersão em água aquecida, 

massagem, bola suíça, cavalinho, contato pele a pele e amamentação e 

clampeamento oportuno do cordão umbilical (NASCIMENTO et al., 2017; FUJITA; 

SHIMO, 2014). 

3.2.1 PRÁTICAS PARA RELAXAMENTO, ALIVIO DA DOR E PROGRESSÃO 

FETAL 

A presença do acompanhante é garantida na lei federal 11.108/2005, na qual 

garante também a livre escolha da mulher sobre quem será seu acompanhante 

durante o pré-parto, parto e puerpério imediato tanto em serviços de saúde públicos 

ou privados (SANTOS et al., 2017). Apesar disso, em alguns estados brasileiros 

onde é implementado o Programa de Rede Cegonha a maioria das parturientes não 

tiveram seus direitos de acompanhante assegurados conforme previsto em lei 

(DULFE et al., 2016). 

A presença de um acompanhante durante o TP e parto é eficaz para reduzir 

sentimentos de abandono, sendo uma pessoa do âmbito familiar da mulher causa 

sensação de conforto e segurança (NASCIMENTO et al., 2017), eleva o bem-estar 

da mulher proporcionando diminuição do TP, redução de probabilidades de 

complicações e cesarianas, aumenta as chances de seguir com um parto natural 

sem uso de procedimentos considerados violência obstétrica e de analgesia 

(SOUZA et al., 2016). Além de estimular os níveis de ocitocina endógena  

ocasionado por um melhor sentimento de relaxamento e segurança evitando com 

isso a necessidade de uso de ocitocina endovenosa (DULFE et al., 2016), maior 
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satisfação com a experiência do processo parturitivo e um RN com melhores índices 

de Apgar até o quinto minuto de vida (SOUZA et al., 2016). 

A oferta de líquidos e alimentação é necessária no trabalho de parto, uma vez 

que o TP demanda uma grande capacidade energética e como não se pode 

presumir sua permanência é importante que haja reposição dessas fontes, 

principalmente a ingesta hídrica e de glicose via oral. Contudo, as reposições dessas 

fontes que ocorrem nos hospitais são via endovenosa, o que limita a parturiente a 

permanecer no leito e ocasionando intervenções sem necessidade (TAKEMOTO; 

CORSO, 2013). 

A mudança de posição é uma tecnologia que pode ser adotada durante o 

primeiro estágio do TP, consiste em incentivar a mulher a alternar posturas entre 

horizontal como em decúbito lateral e verticalizada como sentada, agachada, de 

quatro apoios ou em pé com inclinação de tronco podendo utilizar o método 

cavalinho (SANTOS et al., 2017; Motta et al., 2016). De acordo com Motta et al 

(2016) e Takemoto e Corso (2013) as mudanças posturais são recomendadas pois 

diminuem a sensação dolorosa, proporciona maior intensidade e eficiência das 

contrações uterinas resultando na capacidade estimulativa da dilatação cervical, o 

que contribui para redução da duração do TP, oferece conforto materno e contribui 

na circulação materno-fetal e a descida do feto na pelve materna o que minimiza o 

risco de sofrimento fetal. 

A deambulação facilita na diminuição da dor e na duração do TP, já que muda 

o foco de pensamento da parturiente em relação a dor, auxiliando na circulação fetal 

e na contração uterina que reduz a necessidade do uso de analgesia e ocitocina 

endovenosa. Além disso, a ação gravitacional quando a parturiente está ereta 

amplia o canal do parto (TAKEMOTO; CORSO, 2013; MOTTA et al., 2016). 

A musicoterapia é um instrumento de grande importância à parturiente não só 

auxiliando na redução da dor, da tensão e do medo como também a mulher 

experimenta um estado de tranquilidade, paz, paciência e o relaxamento nos 

momentos das contrações, estimula em muitos casos a oração e a espiritualidade 

contribuindo para uma evolução de parto sem distócias, levando assim, a uma 
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diminuição da necessidade de recursos farmacológicos (SANFELICE; SHIMO, 2016; 

TAKEMOTO; CORSO, 2013). 

A aromaterapia tem uma ação que promove a produção de elementos 

estimulantes e sedativos que são extraídas do próprio corpo através do poder das 

plantas e suas essências (TAKEMOTO; CORSO, 2013). 

O banho em água aquecida, seja de imersão ou de chuveiro, durante o 

primeiro período do TP, ajuda na liberação da tensão muscular favorecendo uma 

sensação de bem-estar. Fisiologicamente a água aquecida promove vasodilatação e 

estimulação nervosa reduzindo a produção de catecolaminas levando à contrações 

menos dolorosas (SANFELICE; SHIMO, 2016; TAKEMOTO; CORSO, 2013). 

A massagem é um método usado para estimulação sensorial que favorece o 

alívio da dor e transmite relaxamento, com isso diminui o esgotamento emocional e 

melhora a circulação sanguínea e oxigenação dos tecidos (MOTTA et al., 2016). 

A bola suiça é uma prática que impulsiona a participação atuante da mulher 

no TP, visto que possibilita a utilização de postura verticalizada diminuindo as dores, 

auxilia na circulação materno-fetal e no encaixe do feto na pelve, beneficia nas 

contrações uterinas e reduz trauma perineal (MOTTA et al., 2016). 

3.2.2 PRÁTICAS PARA A EVOLUÇÃO DO RECÉM NASCIDO E DE 

RELAÇÃO MATERNO INFANTIL 

O contato pele a pele mãe e bebê deve ser iniciado logo após o nascimento, 

devendo ser contínuo e prolongado, dessa maneira o bebê se sente mais calmo e 

seguro e a mãe emocionada e aliviada, atenuando o sofrimento do parto, é o 

momento que ambos entram em sintonia. Além disso, essa prática ajuda na 

estabilização térmica e sanguínea, nos batimentos cardíacos e respiração do RN, 

diminui choro e cansaço reduzindo perda de energia do bebê, favorece o escore de 

Apgar entre 7 e 10 no quinto minuto e incentiva o aleitamento materno precoce 

(MEDEIROS et al., 2016; TAKEMOTO; CORSO, 2013). 

O contato pele a pele não impede de o profissional prestar os cuidados e 

avaliar o RN, uma vez que isso pode ocorrer em conjunto. É importante ressaltar 

ainda que apesar dessa prática ser benéfica e incentivar o aleitamento materno ela 
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não deve ser realizada de forma abrupta e repentina, já que humanizar a assistência 

envolve o respeito e a vontade da mulher em querer ou não executar essa ação 

(MEDEIROS et al., 2016). 

O clampeamento oportuno do cordão umbilical deve ocorrer no momento da 

cessação da pulsação, conforme recomendação da OMS, podendo levar a um 

intervalo de 1 a 3 minutos. Há poucos estudos sobre os efeitos dessa medida, mas é 

relatado que com a transferência do sangue da placenta para o RN nesse momento 

apresenta aumento da concentração de hemoglobina e hematócrito, evitando, deste 

modo, a anemia ferropriva neonatal e no lactente com dois a seis meses de idade 

(SANTOS et al., 2017). 

De acordo com Motta et al (2016) mesmo com todas essas técnicas a serem 

utilizadas favoráveis ao progresso do parto e que estão disponíveis, entretanto não 

há necessidade do emprego de todas, deixando à vontade da parturiente na escolha 

daquelas que mais lhe convém. 
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4. SISTEMATIZAÇÃO DE ENFERMAGEM NO PROCESSO DE PRÉ-PARTO E 

PARTO 

 “Os componentes que integram o cuidado de enfermagem no processo do parto são 

complexos e inter-relacionados” (FRELLO; CARRARO, 2010, p. 8). Quando se são 

utilizados rotinas e excesso de intervenções que não são recomendadas e sem estar 

claras as evidências que devem ocorrer de modo fisiológico no corpo da mulher, 

esses procedimentos feitos de formas não sistematizadas podem ocasionar 

implicações desfavoráveis (REIS et al., 2016). 

Ao abordar a sistematização da assistência de enfermagem (SAE), por meio 
do processo de enfermagem (PE), subentende-se que os registros de 
enfermagem permeiam todas as suas fases, devendo ser anotadas no 
prontuário do paciente as informações completas, desde o histórico, exame 
físico, diagnósticos de enfermagem, prescrição da assistência, até a 
evolução/avaliação de enfermagem (PIMPÃO et al.; 2010, p. 1 e 2). 

“O cuidar, ato intrínseco ao fazer em Enfermagem, se faz necessário durante todo o 

processo do parto” (FRELLO; CARRARO, 2010, p. 2). O enfermeiro “como membro 

da equipe de saúde que permanece a maior parte do tempo junto aos pacientes, é a 

profissional que centraliza as informações relativas às condições tanto do paciente 

como do ambiente assistencial e organizacional” (PIMPÃO et al.; 2010, p. 3). 

Pimpão et al (2010), de acordo com “a Lei do Exercício Profissional 7498/866 e a 

Resolução COFEN 272/20027 onde estabelecem que a SAE é um dever legal do 

enfermeiro”.  

A interação entre enfermeiro-mulher no processo, desde a gravidez, o parto 
e até o puerpério, necessita se fundamentar no "diálogo, sensibilidade, 
afetividade, no prazer de estar com o outro e na atenção do bem-estar 
físico, mental, social e espiritual” (FRELLO; CARRARO, 2010, p. 2). 

Durante o desenvolvimento do TP, tanto o profissional, quanto a mulher, 

experimentam sentimentos e sensações que podem colocar em dúvida a efetividade 

das práticas de humanização (SANTOS; MELO; CRUZ, 2015). 

A SAE por ser um dever do enfermeiro, ele deverá aplicar esse modelo assistencial 

em todas as áreas de assistência à saúde em que se fizer presente (PIMPÃO et al.; 

2010). 
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Os cuidados de enfermagem no processo de pré-parto e parto vão além de 

procedimentos técnicos, mas que envolvem a sensibilidade no processo de parir; 

onde todas as habilidades podem ser utilizadas pelos enfermeiros, mas sempre 

delineando um cuidado sistematizado sensível com essa mulher (FRELLO; 

CARRARO, 2010). 

Pimpão et al. (2010), o enfermeiro seria responsável por avaliar e planejar a 

assistência de enfermagem no processo de pré-parto e parto dessas mulheres, 

proporcionando um cuidado mais sistematizado (PIMPÃO et al.; 2010). 

Este cuidado é imprescindível nos momentos que antecedem o parto e 
durante o nascimento do bebê já que o estado emocional da parturiente 
muitas vezes se mostra extremamente sensível e vulnerável às condições 
apresentadas pelo ambiente e pelas relações com as pessoas ao seu redor 
(FRELLO; CARRARO, 2010, p. 2). 

“Tanto o profissional, quanto a parturiente passem por um momento de 

sensibilização para compreender a fisiologia do trabalho de parto e todos os 

caminhos até o nascimento propriamente dito” (SANTOS; MELO; CRUZ, 2015, p. 

10). 

Frente ao processo de mudança do paradigma do cuidado no trabalho de 
parto e parto, a equipe de enfermagem possui papel decisivo já que são os 
profissionais que estão mais próximos da parturiente. É necessário então, 
“que a equipe de enfermagem desenvolva, amparada por instrumentos 
pertinentes e educação permanente, um modo de cuidar próprio, 
caracterizando-o como uma prática autônoma e consciente do seu papel 
como agente de mudança” (FRELLO; CARRARO, 2010, p. 2). 

Assim proporcionar o alívio dos medos e tensões e estabelecendo uma troca 

favorável entre ambas as partes (SANTOS; MELO; CRUZ, 2015). 

A presença desse profissional enfermeiro é de relevância no desenvolvimento 

do processo de parturição; pois por ele deter o conhecimento técnico-científico, onde 

estudos apontam que a atuação do enfermeiro obstetra na assistência ao parto 

interfere positivamente na redução de intervenções desnecessárias, como a questão 

da prática excessiva da cesariana, fazendo que como consequência haja uma 

diminuição da morbimortalidade materna e perinatal (OLIVEIRA et al., 2016). 

Neste sentido, Carraro, tendo como subsídios os escritos de Florence 
Ninghtingale e Ignaz Philip Semmelweis, no intuito de sistematizar o cuidado 
realizado à mulher em seu processo de parto, propõe Componentes do 
Cuidado de Enfermagem, os quais subsidiam teoricamente este manuscrito. 
Os Componentes do Cuidado de Enfermagem propostos por Carraro 
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compreendem: observação e atenção ao estado emocional da mulher; 
relações interpessoais; conforto e bem-estar; e condições oferecidas pelo 
meio ambientes na potencialização do poder vital da mulher. Esse poder 
vital, segundo a autora, é “uma força inata ao ser humano [...] no processo 
saúde-doença o poder vital age contra a doença quando canalizado para a 
saúde”, e pode ser potencializado ou enfraquecido conforme a situação se 
apresentar (FRELLO; CARRARO, 2010, p. 2). 

Segundo Santos, Melo e Cruz (2015), “o profissional deve ser um mediador 

do trabalho de parto e como tal, deve mostrar conhecimento e respeito à fisiologia do 

parto”.   

A mulher, pelas transformações em seu corpo que, durante a gravidez, 
ocorreram de forma gradual e no parto alteram-se rapidamente, somando-
se ainda a um turbilhão de sentimentos e emoções. O acompanhante, 
próximo ou à distância, quando é impedido de estar junto, apesar de não 
sentir em seu corpo as mudanças, apoia a mulher, sofrendo e solidarizando-
se com a sua dor, vivenciando com ela o que de fato é o processo do parto. 
O enfermeiro, que a cada parturiente deve despir-se de qualquer 
preconceito ou fórmula pronta para cuidar, lutando contra a rotina e 
massificação desse cuidado, para sentir com ela suas emoções, dores e 
realizações do parto (FRELLO; CARRARO, 2010, p. 8). 

O enfermeiro deve comprometer-se e se responsabilizar em não realizar 

intervenções desnecessárias e respeitar sempre os desejos da mulher (SANTOS; 

MELO; CRUZ, 2015). 

Sabendo a importância de acompanhar as parturientes durante o processo de 

parto, entendo também a importância da comunicação com elas e sabendo ouvir as 

necessidades delas. Deve-se lembrar que é de extrema importância valorizar a 

história de vida dela, “incluindo aspectos sociais, psicológicos e emocionais que 

podem influenciar de modo significativo na vivência do parto, promovendo vínculo 

entre equipe multiprofissional e parturiente”; onde tudo isso se faz pelo olhar de um 

enfermeiro que possui embasamento suficiente para prestar um cuidado 

sistematizado tanto no pré-parto quanto no parto em si (OLIVEIRA et al., 2016, p. 4).   

Neste contexto, a enfermagem obstétrica; o enfermeiro obstétrico vem se 

utilizando das tecnologias não invasivas de cuidados de enfermagem (TNICE), 

proporcionando um autoconhecimento e mais conforto, autonomia e satisfação para 

a mulher e seu filho; também permitindo uma satisfação por parte de sua família 

(REIS et al., 2016). 

Os enfermeiros obstetras demonstraram que exercem papel definido na 
assistência às parturientes como profissional de suma importância nesse 
processo, ajudando essas mulheres a participarem e comandarem seu parto 
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da maneira mais confortável e segura respeitando seus aspectos 
emocionais, sociais e familiares. Contudo, para que a assistência ao parto 
normal e nascimento humanizado alcance seus objetivos, faz-se necessária 
a interação de uma equipe multiprofissional justamente como preconizam o 
MS e OMS, possibilitando ao processo de parto e nascimento uma 
experiência agradável tanto para a mãe como para seu feto (OLIVEIRA et 
al., 2016, p. 6). 

 “Tendo em vista o entrosamento da equipe multiprofissional, todos falando a 

mesma língua, cada um atuando em seu papel, haja vista que quando se trabalha 

em equipe é mais fácil atingir o êxito desejado” (OLIVEIRA et al., 2016, p. 4). 

Importante lembrar que o enfermeiro deve ajudá-las a desenvolver 

conhecimentos, atitudes, habilidades e autoconhecimento necessário, fazendo com 

que elas possam assumir de fato responsabilidades e assim tomar decisões que se 

diz respeito ao seu bem-estar (OLIVEIRA et al., 2016). 

É de extrema importância lembrar que o enfermeiro e de modo especial o 

enfermeiro obstetra, tem o conhecimento que irá postular a melhor assistência, 

conseguindo que a mulher e filho estejam saudáveis; sem ou com o mínimo possível 

de intervenção. Profissional este que será um facilitador no processo de pré-parto e 

parto, ao invés de atrapalhar a fisiologia do parto e do nascimento (GOMES et al., 

2014). 

4.1. CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL  

Esse profissional deve ter formação ético-humanística e científica para assistir 

a parturiente de forma segura com postura diferenciada, menos tecnicista, mais 

humana, tendo como foco o cuidar (OLIVEIRA et al., 2016). 

A capacitação de profissionais obstetras tornou-se prioridade dentre as 
políticas públicas e, diante disso, o Ministério da Saúde (MS) em 2011 criou 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) a Rede Cegonha (RC) que 
tem como objetivo cuidados para assegurar à mulher atenção humanizada e 
qualificada na gravidez, parto e puerpério, bem como à criança o direito ao 
nascimento seguro, crescimento e desenvolvimento saudáveis (OLIVEIRA 
et al., 2016, p. 2). 

Oliveira et al. (2016), atualização por meio de cursos de aperfeiçoamento 

melhorando seu desenvolvimento profissional, confirmando que o enfermeiro 

obstetra é um profissional comprometido e qualificado, proporciona: Dignidade; 

Segurança e autonomia, resgatando o parto como evento fisiológico. 
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Gomes et al. (2014), deve-se entender todas as condutas que serão 

prejudiciais ou ineficazes para essa mulher antes, durante e depois do trabalho de 

parto, sendo que essas condutas deverão ser eliminadas, tais como o uso rotineiro: 

enema e tricotomia; da posição supina durante o trabalho de parto; exame retal; 

administração de ocitocina para acelerar o trabalho de parto;  revisão rotineira do 

útero depois do parto, entre outras. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Trata-se de um estudo em que verificou o panorama histórico sobre o 

protagonismo da mulher no momento do parto, no qual possui dois cenários: o 

domiciliar, onde a mulher possuía total domínio sobre seu parto e o hospitalar, 

quando a mulher perde sua autonomia. Também refere à fisiologia no pré-parto e 

parto onde o corpo da mulher se adapta ao processo do parto no qual se inicia as 

contrações uterinas, início da dilatação do colo uterino até chegar ao parto 

propriamente dito. 

 Quanto ao processo de assistência de enfermagem no atendimento a 

parturiente visa buscar um cuidado humanizado com utilização das boas práticas 

que pretende trazer melhores condições físicas e emocionais para o relaxamento, 

suavização das dores, promover melhor eficiência das contrações uterinas, entre 

outros fatores para o momento do parto. Entendeu-se que ao realizar uma 

assistência humanizada verifica-se o empodeiramento na mulher no trabalho de 

parto após a utilização dos métodos não farmacológicos do alívio da dor. 

 Compreende-se que em todos esses processos que a mulher irá presenciar é 

importante que o enfermeiro utilize a Sistematização da Assistência de Enfermagem 

de forma que o mesmo obtenha um diagnóstico preciso e que, não haja a 

necessidade de intervenções, mas caso ocorra, que essa intervenção possa vir no 

momento certo para a mulher ou para o neonato. Para isso, o enfermeiro precisa 

buscar de forma continuada sua capacitação que proporcione assim uma assistência 

a parturiente já que é o profissional que estará presente em todo o momento do pré-

parto e parto. 

 Com esse estudo torna-se relevante que o enfermeiro possua o saber 

científico aliado a prática, sendo o ideal a atualização de seus conhecimentos e 

indispensável a capacitação para humanização do cuidado. Além de ser importante 

objetivar o máximo possível a autonomia e empodeiramento da mulher. 
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