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Sou mulher, sou mãe, sou deusa, 

e assim mereço ser cuidada. 
Se parir faz parte da natureza, 
que esta força seja respeitada. 

Respeitada pelos homens e por mim mesma, 
pois fazemos a humanidade crescer. 

Que as cesáreas, induções, tecnologia, 
sejam usadas com magia e saber. 

Saber que os médicos dominam, 
e nós, mulheres, também. 

Conhecendo nosso corpo e instinto, 
sabemos mais do que ninguém. 

Portanto, minha gente, é hora 
de parir como e com quem quiser. 

Se durante a noite ou na aurora, 
a ordem é esperar quando vier. 
Chega de intervir na natureza! 

As mulheres precisam compreender, 
receber o bebê no coração, 

experimentar o “dar à luz e renascer”. 
 

(Lívia Pavitra) 
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RESUMO 

 
A humanização da assistência ao parto requer principalmente que a atuação do 
profissional respeite os aspectos fisiológicos, e não intervenha desnecessariamente, 
saiba identificar os aspectos sociais e culturais do parto e nascimento, que dê 
protagonismo a mulher para que ela tenha autonomia sobre seu parto e ofereça o 
apoio emocional necessário a ela e a sua família. Objetivou-se com o presente 
estudo conhecer a atuação do enfermeiro na assistência frente ao parto natural 
humanizado. Tratou-se de um estudo de revisão bibliográfica, para tanto foram 
utilizadas as técnicas de pesquisa bibliográfica, assim, a partir do estudo nas bases 
de dados de livros, artigos e universidades. Foram encontrados e analisados para tal 
34 artigos.  Concluiu-se com o mesmo que o profissional enfermeiro possui papel 
primordial na assistência ao parto fazendo com que o mesmo se torne humanizado. 
O Trabalho de parto deve ser algo discutido e orientado ainda no pré-natal para que 
ao parir a mulher sinta-se confiante e reconheça cada fase no qual está passando e 
porque, tornando assim esse momento único por cada parturiente.  
 
Palavras chaves: Parto Natural. Parto Humanizado. Assistência de Enfermagem. 
Parto Normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SILVA, Camila Crishtie from Siqueira. The Nurse's Role in Assisting Humanized 
Natural Childbirth. 67 p. Course Conclusion Work (Monography). Undergraduate 
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                                                     ABSTRACT 

 
The humanization of childbirth care mainly requires that the professional's 
performance respects the physiological aspects, and does not unnecessarily 
intervene, knowing how to identify the social and cultural aspects of childbirth and 
giving protagonism to women so that she has autonomy over her birth and offers the 
emotional support needed for her and her family. The objective of this study was to 
know the role of nurses in assisting with humanized natural childbirth. It was a study 
of bibliographic revision, for that were used the techniques of documental and 
bibliographical research, thus, from the study of books, articles and universities. We 
found and analyzed 34 articles. It was concluded with the same that the professional 
nurse has a primordial role in childbirth care making it become humanized. Labor 
should be something discussed and oriented even in prenatal so that when giving 
birth the woman feels confident and recognizes each phase in which she is going 
and why, thus making this moment unique for each parturient. 
 
Keywords: Natural Childbirth. Humanized birth. Nursing care. Normal birth. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O parto é um processo normal e fisiológico que desde o começo dos tempos 

era realizado de maneira primitiva pela mulher, com o auxilio de pessoas que tinham 

certo conhecimento sobre o nascimento. (PEREIRA et al.,2016). 

De acordo com (Castro; Clapis, 2005. Pág. 961): 

 

Com o passar dos anos, o ato fisiológico de parir e nascer passou a 
ser visto como patológico, privilegiando a técnica medicalizada e 
despersonalizada, em detrimento do estímulo, apoio e carinho a 
mulher que vivência essa experiência. 

  

O parto humanizado, por outro lado, é compreendido como uma prática de 

cuidado ao parto e ao nascimento, promovendo uma qualidade de assistência 

segura que respeita a escolha do ato de dar à luz de forma natural e familiar. 

(PEREIRA et al.,2016). 

Contudo, a humanização da assistência ao parto interfere também, e 

principalmente que a atuação do profissional respeite os aspectos fisiológicos, e não 

intervenha desnecessariamente, saiba identificar os aspectos sociais e culturais do 

parto e nascimento, e ofereça o apoio emocional necessário à mulher e a sua 

família. Outros pontos se referem à liberdade da mulher durante o processo, com a 

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

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

todos os procedimentos que serão submetidos; e de ter seus direitos respeitados. 

(DIAS; DOMINGUES, 2005). 

O conforto físico pode ser aumentado pelo uso de técnicas de massagem de 

relaxamento, posições variadas, músicas, aroma terapia, métodos de respiração e 

práticas distintas, que beneficiam o bom desenvolvimento do parto e ofereça 

conforto e segurança à mãe e seu bebê. (MOURA et al., 2007). 

Observa-se que, no parto normal (vaginal) parece haver maior facilidade para 

a lactação precoce e efetiva, uma vez que não há dor incisional ou efeito de 

anestesia, como na cesárea, há menos riscos de hemorragia e dores. Além de que, 

no parto normal o primeiro contato da mãe-bebê ocorre precocemente, enquanto na 

cesárea dificilmente a criança vai até a mãe antes das primeiras 6 horas pós-parto, 
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às vezes sendo necessária a introdução da fórmula láctea ou glicose para o RN logo 

no berçário, às vezes até em bicos artificiais de mamadeira. (TEIXEIRA; BASTOS, 

2009). 

Este processo pretende estender o assunto com profissionais de saúde, sobre 

as violências, que ainda rodeiam a maioria das maternidades públicas no Brasil e 

chamar a atenção sobre todas as práticas abusivas e sem evidências científicas, 

que acontecem durante o processo de parto da mulher sem a devida participação da 

mesma, o que está colocando em risco não só sua saúde física, mas principalmente, 

trazendo muitos danos e às vezes irreversíveis a sua saúde emocional. (MOURA et 

al., 2007). 

Para tanto, este trabalho analisou as produções científicas acerca da atuação 

da enfermagem na assistência ao parto e as vantagens para mãe e filho, e 

questiona o principal: A humanização do parto realmente existe?  

Tendo como principal justificativa a importância que essa humanização terá 

neste momento único, de forma que ele seja vivenciado de modo positivo e 

enriquecedor pela parturiente. 
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2 OBJETIVOS 

 

 2.1 Objetivo geral 

 

Analisar as produções científicas acerca da atuação do enfermeiro na 

assistência ao parto natural humanizado. 

 

2.2 Objetivos específicos 

Descrever sobre o parto natural humanizado e as vantagens para o binômio 

mãe e filho. 

Compreender o papel do Enfermeiro antes, durante e após o parto para que 

seja seguro, humano e respeitado. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 História da Humanização 

 

O conceito da humanização é amplo, pode ser explorado em dimensões e de 

formas complementares entre si. (NAGAHAMA; SANTIAGO, 2011). 

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), humanizar o parto é adotar um 

conjunto de medidas e procedimentos que promovam o parto e o nascimento 

saudáveis, pois respeita o processo natural e evita condutas desnecessárias ou de 

risco para a mãe e o feto. (SANTOS; OKAZAKI, 2012). 

Destacando alguns direitos da mulher durante o parto segundo a OMS: direito 

de um acompanhante de sua escolha no trabalho de parto e parto, conhecer o 

profissional que lhe presta assistência, ser chamada pelo nome, serem informadas 

dos procedimentos a serem realizados com ela e com seu filho, receber alimentos e 

líquidos durante o trabalho de parto, receber massagens e técnicas relaxantes, 

assim como caminhar e fazer movimentos, adotar a posição mais adequada e de 

sua escolha na hora do parto, receber o bebê logo após o nascimento.(ROCHA, 

2016). 

A assistência deve ser segura, garantindo para cada mulher os benefícios dos 

avanços científicos, mas fundamentalmente, deve permitir e estimular o exercício da 

cidadania feminina, resgatando a autonomia da mulher no parto. (VELHO et al., 

2010). 

Humanizar o parir é se envolver com o outro, é lembrar e ter consciência que 

no parto está acontecendo a separação de dois corpos, que até este momento 

estiveram e viveram juntos, um dentro do outro, em dependência e intimo contato. O 

enfermeiro precisa restaurar a tranquilidade e o equilíbrio, a harmonia anterior, 

sempre com cuidado, para reestabelecer o sentimento de vazio e perda que a 

parturiente vivencia intensamente. (TRIGOLO, 2011). 

Segundo Nagahama, Santiago, pag 416. 2011: 

“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.” 
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Na década de 70, surgem profissionais que são influenciados por práticas 

tradicionais de parteiras e índios, como Galba Araújo, no Ceará. Em 1993 foi 

fundada a Rede pela Humanização do Parto e Nascimento, que através da carta de 

Campinas denunciou as circunstâncias de violência e constrangimento em que se da 

a assistência, as condições subumanas a que são colocadas mulheres e crianças 

durante o trabalho de parto. (MOURA et al., 2007). 

Na década de 80, ocorreu o auge de incentivo a pratica do alojamento 

conjunto nas maternidades. O ponto de vista defendido era que a implementação 

desta prática o recém-nascido não seria separado da mãe durante a internação. 

(CASTRO, 2003). 

Esse processo quer ampliar o diálogo com profissionais de saúde, sobre a 

violência institucional, que ainda permeia a maioria das maternidades públicas do 

Brasil e colocar a atenção sobre as práticas abusivas e sem evidência científica, que 

são efetuadas durante o processo de parto à mulher sem a participação da mesma, 

e que coloca em risco não só sua integridade física, mas principalmente a seu 

emocional. (MOURA et al., 2007). 

Ao longo da história as mulheres vêm sendo vítimas de diversas formas de 

violência. O descaso e o desrespeito com as gestantes na assistência ao parto, 

tanto no setor público quanto no setor privado de saúde, vem sendo cada vez mais 

divulgados pela imprensa e nas redes sociais por meio de relatos das parturientes 

que sofreram ou que se sentiram violentadas. (ZANARDO et al.,2017). 

A grande conquista é incentivar a realização do parto natural e a diminuição 

das cesarianas. São medidas que visam proporcionar bem estar à mulher e diminuir 

os riscos, para mãe e bebê. (MOURA et al., 2007). 

Visando diminuir a mortalidade materna, Brasil lançou uma proposta do 

Projeto Maternidade Segura, e a Federação Brasileira das Sociedades de 

Ginecologia e Obstetrícia, estabeleceu 8 passos para a maternidade segura 

(CASTRO, 2003).: 

Passo 1: Garantir informação sobre a saúde reprodutiva e direitos da mulher;  

Passo 2 : Garantir a assistência durante a gravidez parto e puerpério, e 

planejamento familiar; 

Passo 3 : Incentivar parto normal e humanizado; 

Passo 4: Ter rotinas escritas para normatizar a assistência; 
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Passo 5: Treinar toda a equipe de saúde para implementar as rotinas; 

Passo 6: Possuir estrutura adequada para atendimento materno e perinatal; 

Passo 7: Possuir arquivo e sistema de informação; 

Passo 8: Avaliar periodicamente os indicadores de saúde materna e perinatal; 

 

Segundo Nagahama; Santiago, 2011: 

 
“Indicadores de qualidade na assistência ao trabalho de parto e no 
parto: 

 Fornecer às mulheres todas as informação e explicação que 
desejassem 

 Presença de acompanhante durante o trabalho de parto (a 
presença do acompanhante no trabalho de parto é associada à 
redução da duração do trabalho de parto, redução do uso de 
ocitocina na indução, redução da taxa de cesariana, do uso de 
fórceps e da necessidade do uso de analgesia). 

 Uso de métodos não invasivos e não farmacológicos de alivio 
da dor. 

 Oferecimento de líquidos por via oral previne a desidratação e 
acidose. 

 “Promoção do contato pele a pele entre mãe e filho em sala de 
parto, promove a interação precoce entre mãe e filho, formação de 
vinculo, aleitamento materno exclusivo por período mais prolongado 
e amamentação quantitativamente melhor.” 

 
Em relação às violências contra mulheres definem-se como: negligência ( 

omissão do atendimento), violência psicológica (tratamento ruim, ameaças, gritos e 

humilhação proposital, ironias, coerção), violência física ( negar analgesia quando há 

indicação clínica, manipulação e exposição do corpo da gestante, deixando frustante 

e desagradável o momento do parto), violência sexual (assédio e estupro). 

(ZANARDO et al., 2017). 

 

 

   3.2 Tipos de Parto 

 

No decorrer dos tempos, o parto e a assistência ao parto sofreram várias 

modificações que mudaram o olhar deste fenômeno, que é transformador para a 

mulher. (VENDRUSCOLO; KRUEL, 2016). 

Ouvem-se falar em vários tipos de parto: parto normal, parto fórceps, cócoras, 

leboyer, parto na água, parto natural e parto humanizado, parto domiciliar. O parto 
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deve ser sempre o que for mais seguro possível, tanto para a parturiente quanto 

para o bebê. (ROCHA, 2016). 

O parto normal é o que se dá por via vaginal, sempre obedecendo à ação 

fisiológica do corpo da mãe. A organização mundial da saúde confirma que o parto 

normal é o mais seguro e indicado, sendo assim possui inúmeras vantagens, tanto 

para mãe quanto para bebê. (ROCHA, 2016). 

 

 

3.2.1 Parto Leboyer 

 

É mais uma variação do parto vaginal, que surgiu na França. (ROCHA, 2016). 

Desenvolvido como filosofia na assistência ao parto por Leboyer em 1974, no 

qual há maior cuidado com o bebê e busca reduzir o impacto entre o meio 

intrauterino e o extrauterino. (VENDRUSCOLO; KRUEL, 2016). 

Considera de grande valia o vínculo afetivo estabelecido entre mãe e o 

recém-nascido, produzindo um ambiente de penumbra, com pouco barulho, 

aguardar o cessar do pulsar do cordão umbilical, massagem estimulatória, mamadas 

precoces, etc. (TRIGOLO, 2011). 

O Parto Leboyer foi pioneiro em centralizar a importância do fortalecimento do 

vínculo entre mãe/bebê. (ROCHA, 2016). 

 

3.2.2 Parto sem dor 

 

É um método psicoprofilático, criado em 1949 por Velvoski, Platonov e 

Nicolaiev na Rússia, sendo o principal objetivo o treinamento da mulher para que ela 

possa participar do parto da forma mais lúcida e cooperativa, sem nenhuma ou 

pouca analgesia. (VENDRUSCOLO; KRUEL, 2016). 
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3.2.3 Parto vertical ou Parto de cócoras 

 

Esse tipo de parto ganhou grande espaço, por ser considerado mais 

confortável para a mulher e saudável para o bebê, a posição possibilita maior 

circulação. (ROCHA, 2016). 

 A mulher adota a posição de cócoras para facilitar a descida do bebê, sendo 

ajudada pela força da gravidade, dando melhor oxigenação. Ela permite uma maior 

participação do pai, dando apoio com seu próprio corpo por trás da mulher. 

(TRIGOLO, 2011). 

Este tipo de parto tem inúmeras vantagens, em relação ao momento 

expulsivo do bebê, como: a região pélvica aumenta em até 40%, o que facilita a 

passagem do bebê; a mãe tem maior eficácia no momento de fazer força; diminui 

consideravelmente a dor e a duração do trabalho de parto, devido as contrações 

serem mais efetivas e eficazes e é reduzido o risco de intervenções desnecessárias. 

(ROCHA, 2016). 

Figura 1 – Parto na banqueta 

 
Fonte: Cerqueira, 2019. 
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Figura 2 - Parto de cócoras 

 
Fonte: Kacurin, 2018. 

 

  

          
         Figura 3 – Parto de cócoras 1 

          
Fonte: Paciornik, 2001. 
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3.2.4 Parto na água 

 

Refere-se a uma técnica que surgiu na Rússia, também é aplicado ao parto 

normal. (ROCHA, 2016). 

Consiste na preparação de uma banheira com água morna (36ºC) onde a 

gestante permanece. (FREIRE, 2017). 

Ele é indicado para mulheres que se sentem confortáveis e tranquilas dentro 

da agua. A mulher fica dentro de uma banheira ou piscina que a da mais liberdade 

de movimento de sua bacia, isso faz com que a dor do parto seja amenizada e o 

bebê tenha mais facilidade para atravessar o canal da bacia. Sendo assim, o parto 

na água tende a diminuir a dor da mulher e o estresse do bebê. Esse tipo de parto 

teve um forte impulso a partir da década de 80. (VENDRUSCOLO, KRUEL; 2016). 

É comprovado cientificamente que a utilização de água morna durante o 

trabalho de parto ajuda na diminuição da dor e a tensão, o que ajuda na dilatação 

uterina, e torna o períneo mais flexível. (ROCHA, 2016). 

 

Figura 4 – Parto na piscina 

 
Fonte: Andrade, 2019. 
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Figura 5 – Parto na banheira 

 
Fonte: Rodrigues, 2018 

 

Figura 6 – Parto na água 

 
Fonte: Engeplus, 2019. 
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Figura 7 – Recém-nascido dentro da água 

 
Fonte: Thoen, 2017. 

 

 

3.2.5 Parto fórceps 

 

É uma variação do parto normal que é a introdução de uma pinça na vagina 

da mulher, moldando a cabeça do bebê a fim de ajudar na expulsão. (ROCHA, 

2016). 

O Fórceps é um instrumento obstétrico que possui duas partes longas que 

são conectadas e curvadas nas pontas, é colocado sobre a cabeça do bebê para 

força-lo ou conduzi-lo através do canal de parto, acontece por via vaginal. Indicado 

quando houver: falta de rotação no pólo cefálico; sofrimento fetal; prematuridade; 

expulsivo prolongado; cardiopatas; eclampsia ou cicatriz uterina anterior. O 

profissional tem que estar atento as suas complicações, tais como: marcas e 

traumas. (FREIRE, 2017). 
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Figura 8 - Fórceps 

 
Fonte: Gazeta do povo, 2017. 

 

Figura 9 – Parto Fórceps em bebê cefálico e pélvico. 

 
Fonte: Cesário, 2016. 

 

3.2.6 Parto Domiciliar 

 

Acredita-se que no domicilio a parturiente é sujeito ativo durante o trabalho de 

parto e parto, sendo assim, se mantem menos ansiosa e confia mais em seu próprio 

corpo, favorecendo finais positivos. O Parto Domiciliar possibilita conforto e 

liberdade para a escolha das mulheres. (SOUSA; SCHARDOSIM, 2015). 

O PD vem ganhando seu espaço nos grandes centros, que está relacionado à 

escolha da mulher, a opção de parir em casa aponta uma enorme mudança de 

valores e comportamentos que se refere à maneira de dar a luz. (ROCHA, 2016). 
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O atendimento ao PD planejado inclui várias atividades que se iniciam no pré-

natal, assistência à mulher no parto e pós-parto imediato, e até o 10º dia de 

puerpério. É avaliado o risco clínico/obstétrico de acordo com o protocolo de 

atendimento, quando atendidos os critérios de gestação de risco habitual, feto único, 

a termo e posição cefálica, com uma cesárea prévia, é iniciado o pré-natal com as 

enfermeiras. A partir dai são abordados alguns aspectos para um plano B, que 

consiste na transferência a um hospital caso seja necessário. (SOUSA; 

SCHARDOSIM, 2015). 

A opção de dar a luz em casa aponta uma grande mudança de valores e 

comportamentos, levando em consideração a vontade da mãe e o bem estar dela e  

do bebê no que se refere à maneira de dar à luz. (ROCHA, 2016). 

Figura10 - Parto domiciliar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Custódio, 2018. 

 

3.3 Posições maternas no parto 

 

O parto normal abrange vários cuidados, incluindo a sua escolha da posição 

para o ato de parir. (SILVEIRA; CARVALHO, 2003). 

A posição que a mulher deve adotar no momento do nascimento ainda é 

motivo de grande debate em gestações consideradas de baixo risco. Existem 

evidências na literatura médica que, ao colocar as gestantes de baixo risco no 

momento do parto em posição vertical ou de cócoras, os mecanismos fisiológicos do 
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parto são respeitados, colaborando para que tenha menos complicações maternas e 

fetais e com recém-nascidos mais saudáveis. (SABATINO, 2010). 

Por vários anos tem havido controvérsias sobre qual posição tem maiores 

vantagens para as mulheres durante o parto. (AGOSTINI, 2001). 

 

3.3.1 Posições horizontais 

 

A posição horizontal favorece a compressão de grandes vasos maternos 

provocando sofrimento no feto, por causar diminuição da passagem de oxigênio pela 

placenta. (SABATINO, 2010). 

A posição deitada apresenta desvantagens, uma ausência de força da 

gravidade, o expulsivo se torna mais prolongado e a mulher não tem participação 

durante o período. (SILVEIRA; CARVALHO, 2003). 

Neste tipo de posição o canal vaginal apresenta uma curvatura para cima, 

dificultando a descida fetal no período expulsivo, causando mais desgaste materno e 

fetal, contribuindo para o aumento das intervenções como a episiotomia. (ROCHA, 

2017). 

 
 

Figura 11: Posição de Litotomia  

 
Fonte: Pinheiro, 2018. 

 
 

3.3.2 Posição Semi-Sentada 

 

A mulher permanece com uma inclinação de 30º sobre um assento próprio 

para o parto com as pernas fletidas e afastadas. Estudos apontam que nesta 
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posição a dor tem maior intensidade, trazendo menor conforto a parturiente, 

recomendado que ela não permaneça nessa posição por um longo período ou no 2º 

estágio do trabalho de parto, sendo ele o período expulsivo, tendo como 

consequência o risco de edema vulvar devido à dificuldade de retorno venoso. 

(PAIVA et al., 2018).  

 

Figura 12: Posição Semi- Sentada  

 
Fonte: Pinheiro, 2018 

 

 
3.3.3 Posições horizontais lateralizadas 
 
 

Essa posição favorece um desempenho melhor no parto e auxiliar para que a 

mulher tenha um melhor relaxamento, visto que o sacro não tem limitação, podendo 

realizar o movimento de báscula livremente, porém nesta posição não se conta com 

a força da gravidade. ( SILVEIRA; CARVALHO, 2003). 

Essa posição pode reduzir o uso da ocitocina, de episiotomia, perda de 

sangue materno, traumas perineais, devido ao prolongado periodo de distensão, 

permitindo assim que o períneo se distenda aos poucos sem que haja laceração. 

Considera-se posição padrão quando se busca impedir a hipotensão e uma melhora 

na oxigenação fetal durante o período expulsivo. ( PAIVA et al., 2018). 
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Figura 13: Posição decúbito lateral 

 
Fonte: Pinheiro, 2018. 

 

 

3.3.4 Posições verticalizadas  

 

Na posição vertical as contrações uterinas tem mais eficiência, pois a posição 

promove que a circulação ocorra normalmente, permitindo contrações menos 

frequentes, porém com mais intensidade, os músculos do períneo ficam mais 

relaxados, favorecendo a saída do bebe. (SABATINO, 2010). 

A principal justificativa para apoiar esta posição no parto é por sua ação na 

gravidade, a qual contribui na descida do feto pelo canal da vagina, além de 

modificar o ângulo da pelve materna. (ROCHA, 2016). 

Além dessa vantagem, essa posição é benéfica para o débito cardíaco da 

mãe, que normalmente aumenta no TP, sendo assim, há uma melhora no fluxo 

sanguíneo para o útero e para os rins. (SILVEIRA; CARVALHO, 2003). 
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Figura 14: Posição vertical/ ou em Pé 

 
Fonte: Pinheiro, 2018. 

 
 
 
3.3.5 Posições de cócoras  
 
 

A posição de cócoras possibilita para a parturiente, contato precoce com o 

bebê, além de tornar um momento mais benéfico, otimiza a ação da gravidade, 

favorecendo o nascimento, auxiliar a pelve na melhor abertura do canal de parto e é 

considerada a mais fisiológica para o trabalho de parto e parto. (SILVEIRA; 

CARVALHO, 2003). 

Em posição de cócoras o canal de parto aumenta seu diâmetro em até 3 cm, 

resultando num espaço maior para passagem do feto. (SABATINO, 2010). 

 

Figura 15: Posição de Cócoras com apoio 

 
Fonte: Pinheiro, 2018 
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Figura 16: Posição de cócoras sentada na banqueta 

 
               Fonte: Pinheiro, 2018.  

 

3.3.6 Posição de quatro apoios 
 
 

Vale ressaltar que o fato das posições verticais estarem sendo praticadas e a 

adoção de novas camas para o parto já terem sido idealizadas, tornando esse 

momento mais natural, outra variante na posição vertical é a posição de quatro 

apoios, que ajuda na movimentação espontânea da pelve, a rotação do bebê. 

Posição que favorece as contrações uterinas, a força gravitacional e os puxos que 

auxiliar na descida do bebê, a distensão do períneo posterior diminui, e há redução 

nas episios e roturas. (SILVEIRA; CARVALHO, 2003). 

Essa posição também tem favorecido o desprendimento biacromial na 

distócia de ombro, além de reduzir as lacerações perineais, pois favorece a proteção 

perineal durante a deflexão cefálica, há possibilidade de sugeri-la quando a evolução 

do TP está muito rápida, pelo fato da mulher ter maior controle em relação ao feto. 

(PAIVA et al., 2018) 
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Figura 17: Posição quatro apoios 

 
Fonte: Pinheiro, 2018. 

 
 

  
É evidente a importância das posições assumidas pela parturiente durante o 

pré-parto e parto, e que tanto a equipe quanto ela conheça as distintas posições que 

possam ser adotadas durante todo o processo, e suas vantagens e desvantagens, a 

fim de realizar escolhas esclarecidas e consentidas. (PAIVA et al., 2018). 

 

3.4 Métodos não farmacológicos de alivio de dor 

 

A dor durante o trabalho de parto é real, não devemos subestimar o que 

algumas mulheres sentem neste momento, mesmo assim não há motivos para que o 

parto seja sofrimento para a mulher. A dor é parte natural do processo e pode ser 

administrada, sendo assim o parto pode ser uma experiência boa e alegre. 

(SANTOS; OKAZAKI, 2012) 

Uma das coisas mais importantes para a enfermagem obstétrica é ajudar as 

parturientes a suportar a dor do parto, o alívio pode ser alcançado através de vários 

métodos não farmacológicos, ferramentas importantes e com comprovação 

científica, que podem ser utilizadas durante todo processo de parto. (FREIRE, 2017). 
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A manutenção do equilíbrio emocional durante o trabalho de parto é 

fundamental, pois quando os níveis de adrenalina estão altos, o SNS (Sistema 

Nervoso Simpático) é imediatamente ativado, aumentando os níveis do hormônio 

liberador de corticotrofinas, adrenocorticotrófico e do cortisol. Sendo assim, devem-

se desenvolver ações que visem diminuir o nível de estresse e ansiedade da mulher 

durante o trabalho de parto, pois mesmo sendo utilizados vários analgésicos, só eles 

não podem gerir o fenômeno multidimensional que é a dor. (GAYESKI; 

BRUGGEMANN, 2010).  

Os métodos não farmacológicos atualmente têm sido colocados como uma 

opção a fim de substituir dentro do possível os anestésicos e analgésicos durante o 

trabalho de parto e o parto. (SESCATO; SOUZA; WALL, 2008). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera primordial que sejam 

atribuídos os métodos não farmacológicos de alívio de dor, por serem mais seguros 

e terem menos intervenções. Esses métodos são classificados pela OMS como 

categoria C – práticas em relação às quais não existem evidências necessárias para 

dar uma recomendação clara e que devem ser utilizadas com cautela até que mais 

pesquisas esclareçam a questão. Dentre os métodos considerados não 

farmacológicos alívio de dor, pontuamos: massagem, banho, presença contínua de 

acompanhante, explicação e orientação antecipada de procedimentos, liberdade 

para assumir a posição deseja durante o trabalho de parto. (NILSEN, 2009). 

 

3.4.1 Massagem   

 

Uma técnica utilizada que promove alívio da dor e proporciona o 

relaxamento, pode ser aplicada em qualquer região do corpo que a parturiente 

desejar ou onde sentir dor. Normalmente realizada nas costas durante as contrações 

e nas panturrilhas e trapézios entre contração e outra, por serem lugares que 

apresentam grande tensão muscular no processo de parto. (FREIRE, 2017). 

Sendo assim, a massagem é uma das formas mais naturais e instintiva e 

mais utilizada no alivio da dor, uma vez que diminui a ansiedade e o estresse, 

ajudando no relaxamento dos músculos e tem uma ação analgésica e sedativa, 

aumentando a viabilidade corporal e acarretando em vários benefícios no equilíbrio 

entre o sistema simpático e o parassimpático. Essa medida tranquiliza a mulher, 
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alivia a dor, diminui a ansiedade e conduz o trabalho de forma satisfatória. (NILSEN, 

2009). 

 

3.4.2 Hidroterapia (banho de aspersão, banho de imersão ou ducha) 

 

 Utilizado durante o trabalho de parto e parto, proporciona conforto e 

relaxamento com diminuição da adrenalina e aumento de ocitocina e endorfinas. A 

água morna resulta em vasodilatação periférica com relaxamento muscular e alivio 

da dor. (NILSEN, 2009). 

O banho quente é uma opção não invasiva de estimulação cutânea de calor 

superficial que associado a intensidade e tempo de aplicação produz efeito local, 

regional e geral, razão pela qual é considerado tratamento complementar e 

alternativo. Sempre numa temperatura mediana de 36ºC, é positivamente associado 

no alívio da dor e ansiedade durante o TB com redução dos níveis dos hormônios 

neuroendócrinos ligados ao estresse e correção da distócia uterina. (BARBIERI et 

al., 2013). 

 

3.4.3 Exercício respiratório  

 

Durante as contrações, os exercícios respiratórios são comuns e ajudam a 

minimizar a dor durante o trabalho de parto, sendo assim, a respiração diafragmática 

ou respiração profunda, são chamadas assim, pois expande o diafragma e leva até o 

abdômen o ar rico em oxigênio. Por meio dessa técnica a capacidade volumétrica 

dos pulmões pode ser aumentada. Esse tipo de respiração é o primeiro passo para 

redefinir o equilíbrio e ainda relaxar a mulher, desconstruindo o mecanismo de fuga 

ou de luta causado pela respiração torácica (RITTER, 2012). 

 

3.4.4 Terapia de mobilidade  

 

 A mudança de postura da mãe durante o trabalho de parto tem sido eficaz 

no aumento da rápida dilatação cervical, bem como a promoção do alivio da dor no 

momento das contrações e ainda ajuda na descida do bebê. As mães são 

incentivadas a se moverem frequentemente, entre sentada na cadeira, no leito, em 
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decúbito lateral, agachada, ajoelhada, em pé com inclinação do tronco, em quatro 

apoios, e demais, sempre considerando as capacidades motoras de cada paciente. 

(SANTOS, 2018). 

 

3.4.5 Bola Suíça  

 

O uso da bola suíça permite a parturiente adotar a posição vertical, sentada 

e com balanceio pélvico, trabalhando os músculos do assoalho pélvico, o levantador 

do ânus e o pubo coccígeo, além da fáscia da pelve. (BARBIERI et al., 2013). 

É uma das técnicas para promoção da livre movimentação da mulher no 

momento do parto. Dentre os mais importantes benefícios dessa técnica, pode se 

considerar a correção da postura, o alongamento, relaxamento e o fortalecimento da 

musculatura. (SANTOS, 2018). 

Reduz a sensação dolorosa da contração, facilita movimentos espontâneos 

e não habituais, como uma cadeira de balanço, a movimentação facilita a rotação do 

bebê, e ajuda na descida fetal. (FREITAS, 2017). 

A posição que é adotada na bola tende a reduzir o tempo do período 

expulsivo, diminuindo o numero de partos instrumentalizados, reduzindo ainda o uso 

de ocitocina e episiotomia. (SANTOS, 2018). 

 

 

3.4.6 Acupuntura  

 

 Método alternativo muito utilizado para o alivio da dor. Acredita-se que os 

estímulos gerados nos pontos agem em diferentes níveis do SNC. Mudanças 

fisiológicas que a acupuntura desencadeia inclui um aumento do fluxo sanguíneo 

como córtex somatossensorial e tálamo, uma região do SNC que é responsável pelo 

processamento de impulsos nervosos relacionados à dor, temperatura e tato. 

(NILSEN, 2009). 

A inserção da agulha ativa os receptores sensoriais da pele, músculos e 

tecidos moles, essa estimulação produz sinais elétricos, conhecidos como, 

potencial de ação, que chegam ao cérebro por meio da sinapse, após os impulsos 

de dor chegar ao córtex cerebral, endorfinas e adrenocorticotrófico e ácido gama-
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aminobutírico são liberados para diminuir os sinais de dor. (CHEROBIN et al., 

2016). 

 

3.4.7 Aromaterapia 

 

É uma prática alternativa que é utilizado o poder das plantas através do uso 

das suas essências. Seu mecanismo de ação parece estimular a produção se 

substâncias relaxantes, estimulantes e sedativas que são do próprio corpo. 

(GAYESKI; BRUGGEMANN, 2010). 

É um método novo que se usa as plantas através do uso das suas essências. 

Apesar de não concreto, o seu mecanismo de ação parece estimular a produção de 

substâncias relaxantes, estimulantes e sedativas que são do corpo. (FREITAS, 

2017). 

 

 

3.5 Assistências de Enfermagem no Parto 

 

3.5.1 Períodos do Parto 

 

O trabalho de parto é descrito em 4 períodos, conhecidos como: dilatação, 

expulsão, dequitação e período de Greenberg. A dilatação é subdividida em duas 

fases -> Fase Latente que é o momento que mãe percebe contrações regulares e 

que termina quando a dilatação alcança 5 cm. -> Fase Ativa que é a descida fetal e 

dilatação cervical de 6 a 10 cm. A fase de expulsão ou segundo período do trabalho 

de parto é quando a dilatação está completa e termina com o nascimento do bebê 

que pode durar em torno de 20 a 50 minutos. A fase de dequitação é a saída da 

placenta e Greemberg é da saída da placenta até 1 hora após o parto conhecido 

como hora de ouro. (BRASIL, 2017). 
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3.5.2 Assistência Geral no pré-parto 

 

Gestantes em trabalho de parto devem sempre ser tratadas com respeito, ter 

acesso a toda informação necessária baseadas em evidências e serem incluídas 

nas tomadas de decisões. (BRASIL, 2017). 

 

3.5.3 A Assistência no primeiro período do parto 

 

Questionar a gestante sobre seus desejos, medos e expectativas, observar 

qualquer alteração dos movimentos do bebê, sempre oferecer informações sobre a 

fase latente do trabalho de parto e como lidar com a dor, oferecer informações de 

quando procurar os serviços de saúde, oferecer informação aos acompanhantes da 

mulher. Caso ela esteja com menos de 3 cm de dilatação cervical, o que indica que 

não está em trabalho de parto estabelecido, orientar quando retornar e os sinais. 

Caso a dilatação esteja acima, com contrações efetivas, dilatação e apagamento do 

colo. (BRASIL, 2017).  

A assistência de enfermagem neste período consiste em monitorar as 

contrações uterinas, realizando dinâmica uterina para avaliar a intensidade, duração 

e frequência das contrações em um tempo de 10 minutos. Avaliar a FCF para avaliar 

a vitalidade do feto. Estimular a deambulação, principalmente nas primeiras horas. 

(ANDERS et al., 2013). 

Verificar pulso de 1 em 1 hora, temperatura e pressão arterial de 4 em 4 

horas, frequência da diurese, exame vaginal de 4 em 4 horas ou se tiver alguma 

preocupação com o progresso do TP. (BRASIL, 2017). 

O trabalho de parto e a vigilância sobre a saúde do bebê, durante todo o 

período, é importante oferecer a parturiente o suporte emocional necessário neste 

momento, visto que muitas das vezes o trabalho de parto é cercado de angústia e 

medo. A presença de um acompanhante ou doula no momento do parto produz 

melhor eficiência e maior taxa de lactação, confiança e coragem para a mãe, 

estimulando a mesma a participar com mais prazer no nascimento do filho, a ajudar 

a encontrar a posição mais confortável, a orientando sobre a importância da 

respiração e meios não farmacológicos de alivio da dor, como banhos, massagens e 

técnicas de relaxamento. (FREITAS et al., 2011) 
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O trabalho de parto exige um gasto energético muito grande, como não 

podemos estimar a duração, é fundamental repor as energias, a fim de garantir o 

bem estar da mãe e bebê. O ideal é oferecer fluídos orais e alimentos leves. Caso o 

trabalho de parto não flua normalmente a enfermeira obstetra deverá interromper 

qualquer ingesta oral para possíveis intervenções. (BARROS et al., 2002). 

Evitar ao máximo intervenções desnecessárias como: tricotomia, enema, 

amniotomia precoce. As mulheres devem ser encorajadas a se movimentarem e 

adotarem as posições que sejam mais confortáveis no trabalho de parto. (BRASIL, 

2017). 

 

3.5.4 Assistência no segundo período do parto 

 

Nesta fase do trabalho de parto a parturiente deve ser incentiva a adotar 

qualquer posição que ela achar mais confortável, incluindo a de cócoras, lateral ou 

quatro apoios. (BRASIL, 2017). 

Quando se completa a dilatação, os esforços de expulsão e os puxos se 

iniciam. Neste momento deve ser feito um toque vaginal para certificar-se que a 

dilatação está completa, verificar altura e a variedade da apresentação do bebê. 

(FREITAS et al., 2011). 

Orientar a mulher a somente realizar os puxos espontâneos, e evitar os puxos 

dirigidos. A manobra de Kristeller não deve ser realizada. (BRASIL, 2017). 

A parturiente refere mais a dor que esta sentindo, podendo gritar, se agitar e 

agir sem controle. O enfermeiro deve encoraja-la a ouvir e obedecer seu corpo e 

compreender em qual momento deve fazer força, retomando o controle e autonomia 

de seu corpo e confiando em sua capacidade de dar a luz. (ANDERS et al., 2013). 

Durante a segunda fase do parto não se deve realizar massagem perineal, e 

não realizar episiotomia de rotina, a não ser que seja necessário e caso for, 

certificar-se que a analgesia seja realizada. (BRASIL, 2017). 
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3.5.5 Assistência no terceiro período do parto 

 

 Reconhecer que esse período é bastante sensível, assegurar-se que toda 

assistência prestada leve em consideração o momento que a puérpera esta 

passando e respeitar isso, no sentido de minimizar a separação entre mãe e filho. 

(BRASIL, 2017). 

O secundamento também chamado de decedura, delivramento ou 

dequitação. Inicia-se após a saída do bebê e termina com a saída da placenta. 

(BARROS et al,. 2002). 

A mulher encontra-se agitada em relação ao parto, sente-se aliviada e toda 

sua atenção é voltada para o recém-nascido. Enquanto o profissional que 

assistência o parto completa a retirada da placenta, neste momento devem-se 

observar sinais de alterações de consciência ou respiração modificada. (ANDERS et 

al., 2013). 

Neste momento a parturiente sente bem estar e alegria, que é usualmente 

definido como repouso fisiológico do útero, pelo fim das contrações uterinas. A 

aproximação entre o bebê e mãe aumenta o vínculo afetivo e a maternidade se inicia 

com essa interação, a sucção do mamilo por este RN estabelece um vínculo 

precoce, contribuindo com a contração uterina e a dequitação. (BARROS et al,. 

2002). 

Devemos clampear o cordão apenas depois que parar pulsar, evitar o uso 

rotineiro de ureterotônicos, aguardar a expulsão da placenta apenas pelo esforço 

materno. Manter observação rigorosa na puérpera após esse período observando os 

seguintes aspectos: Condição física geral (coloração da pele e mucosas, respiração 

e sensação de bem estar), perda sanguínea. Caso haja hemorragia, retenção 

placentária, colapso materno ou qualquer coisa que leve a preocupação chamar 

imediatamente o obstetra. (BRASIL, 2017). 

Como conduta usualmente administrar 10UI de ocitocina intramuscular após o 

desprendimento do bebê, antes do clampeamento e corte do cordão. (BRASIL, 

2017). 
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Figura 16 - Placenta 

 
Fonte: Glez, 2017. 

 

 

 

 

3.5.6 Assistência ao período de Greenberg ou Pós-Parto Imediato 

 

Este período é definido como primeira hora após a saída da placenta, 

conhecida como a hora de ouro, um período de grandes hemorragias, que às vezes 

podem apresentar complicações que demandam habilidades e conhecimentos por 

parte da enfermagem. (BARROS et al,. 2002). 

Neste momento acontecem várias modificações fisiológicas maternas e, 

portanto, deve se manter vigilância e avaliação minuciosa, observar riscos de 

hemorragias. (ANDERS et al., 2013). 

Devemos observar nesta fase os seguintes aspectos: temperatura, pulso, 

pressão arterial, lóquios e involução uterina, micção. E sempre estimular o 

aleitamento materno exclusivo, deixando clara sua importância. (BRASIL, 2017). 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Delineamento da pesquisa 

 

Para o presente estudo, foi realizada uma pesquisa do caráter de revisão 

bibliográfica como instrumento de coleta de informações, abrangendo bibliografias já 

publicadas, utilizando livros, teses, artigos, revistas, no qual tem a finalidade de 

contato direto com tudo aquilo que foi desenvolvido sobre um determinado assunto 

ou contexto, proporcionando assim um novo enfoque, chegando a conclusões 

inovadoras. (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

Para Marconi e Lakatos; 2003, a pesquisa bibliográfica tem como objetivo 

fazer com que o pesquisador esteja em contato com o material escrito para ajuda-lo 

na obtenção de mais informações. 

 

4.2 Local 

 

Foram selecionados artigos fazendo uso da rede de computadores como 

ferramentas de acesso a busca na base de dados da Scielo, Gloogle acadêmico, 

além de livros, revistas e teses. 

 

4.3 Participantes da Pesquisa 

 

Foram analisados artigos publicados nos últimos 17 anos, que estavam na 

integra, em português, que tinha como foco o parto natural humanizado, bem como 

a assistência de enfermagem neste período. 

Foram excluídos artigos que não estavam em português, e incompletos, 

artigos cujo foco principal não fosse o binômio. 
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4.4 Instrumento de coleta de dados 

 

Com o objetivo de sistematizar a coleta de dados foi elaborado um roteiro em 

formato de quadro-resumo para cada um dos artigos analisados indiretamente 

(APÊNDICE A), contendo informações como: 

A)Identificação da publicação do título do artigo e do periódico, autores, 

formação e instrução de atuação do principal autor, país, idioma e ano da 

publicação; 

B)Avaliação de estudos sobre a atuação do enfermeiro na assistência ao 

parto humanizado. 

C)Características metodológicas do estudo: tipo de publicação/ delineamento 

da pesquisa; objetivos do estudo, caracterização da população, amostra, analise 

estatística e conclusão. 

 

4.5 Coleta e análise de dados 

 

As publicações foram analisadas e coletadas durante os meses de Janeiro 

à Agosto. Para a identificação dos artigos que iriamos trabalhar, foi esquematizado 

um fluxograma para caracterizar as referências que seriam incluídas e excluídas da 

analise de dados. 

Por se tratar de uma revisão bibliográfica o trabalho dispensa comitê de ética. 

 

Fluxograma: Esquema caracterizando as bases de dados das referências 

utilizadas. 
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Fonte: Autor do trabalho, 2019. 

 

 

 

Referências encontradas 

 (Nº 54) 

Base de 

Dados 

SCIELO 

(Nº=15) 

Base de Dados 

GOOGLE 

ACADÊMICO 

(Nº=12) 

Base de Dados 

UNIVERSIDADE

S E 

FACULDADES 

(Nº=25) 

Base de Dados 

BIBLIOTECA FAP 

(Nº=2) 

Referências excluídas 
(repetidas/fora da temática/ano) 

  (Nº 20) 

Base de 

Dados 

SCIELO 

(Nº=10) 

Base de Dados 

GOOGLE 

ACADÊMICO 

(Nº=3) 

Base de Dados 

UNIVERSIDADE

S E 

FACULDADES 

(Nº=7) 

Base de Dados 

BIBLIOTECA 

FAP 

(Nº=0) 

 
Total de Referências Selecionadas 

(Nº34) 
 

Base de Dados 

SCIELO 

(Nº=8) 

Base de Dados 

GOOGLE 

ACADÊMICO 

(Nº=14) 

Base de Dados 

UNIVERSIDADES 

E FACULDADES 

(Nº=10) 

Base de Dados 

BIBLIOTECA 

FAP 

(Nº=2) 



46 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicia-se a apresentação dos resultados do estudo com a base de dados, 

descrição dos artigos encontrados, de acordo com o ano de publicação QUADRO 1. 

 

Quadro 1 – Descrição dos artigos inclusos na revisão de literatura, segundo base de 
dados e ano. 

Estudo Base de dados Ano Título do Trabalho 

01 Faculdade Anhanguera de 
Santa Bárbara 

2018 Métodos não farmacológicos 
de alívio de dor durante o parto 
humanizado 

02 Google Acadêmico 2018 Posições assumidas durante o 
parto normal: percepção de 
puérperas atendidas numa 
maternidade de Jataí- Goiás 

03 Google Acadêmico 2017 Violência Obstétrica no Brasil: 
uma revisão narrativa 

04 Google Acadêmico - OMS 2017 Diretrizes Nacionais de 
Assistência ao Parto Normal 

05 Faculdade União 
Metropolitana de Educação e 

Cultura- UNIME 

2017 Assistência de enfermagem no 
parto normal humanizado 

06  
Centro Universitário 

Franciscano 

2017 Posições verticalizadas no 
parto e a prevenção de 
lacerações perineais: 
Metanálise 

07 Universidade Federal do 
Paraná 

2016 Acupuntura e auriculoterapia 
como métodos não 
farmacológicos de alívio de dor 
no processo de parturição 

08 Scielo 2016 As estratégias do enfermeiro 
na promoção da autonomia da 
mulher no parto humanizado: 
revisão de literatura 

09  
Google Acadêmico 

2016 A história do parto: do domicilio 
ao hospital; das parteiras aos 
médicos; de sujeito a objetivo. 

10 Universidade de Brasilia 2016 Parto Natural: a atuação do 
enfermeiro diante da 
assistência humanizada 

11 Universidade de Brasilia 
 

2015 Parto domiciliar no brasil: uma 
revisão integrativa 

12 Universidade Federal de 
Santa Catarina 

2013 Enfermagem na atenção à 
saúde da mulher e da criança: 
parto e nascimento 
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13 Google Acadêmico 2013 Banho quente de aspersão, 
exercícios perineais com bola 
suíça e dor no trabalho de 
parto 

14 Scielo 2012 Assistência de enfermagem ao 
parto humanizado 

15  
Google Acadêmico 

2012 Manejo não farmacológico da 
dor em mulheres durante o 
trabalho de parto em um 
hospital escola 

16 Biblioteca Fap 2011 Rotinas em Ginecologia 

17  
 

Scielo 

2011 O humanizado e tipo de parto: 
avaliação da assistência 
oferecida pelo sistema único 
de saúde em uma cidade do 
Sul do Brasil 

18  
Google Acadêmico 

2011 Casa de parto: referência na 
superação do medo e 
perspectivas das gestantes 

19 Universidade Federal de 
Santa Catarina 

2010 Métodos não farmacológicos 
para alívio da dor no trabalho 
de parto: uma revisão 
sistemática 

20 Google Acadêmico 2010 Reflexões sobre a assistência 
de enfermagem prestada à 
parturiente 

21  
Google Acadêmico 

2010 Analise crítica dos benefícios 
do parto normal em distintas 
posições 

22 Universidade Estadual de 
Campinas – UNICAMP 

2009 Dor e comportamento de 
mulheres durante o trabalho de 
parto e parto 

23 Google Acadêmico 2009 Humanização do Parto 

24  
 

Google Acadêmico 

2008 Os cuidados não 
farmacológicos para alivio da 
dor no trabalho de parto: 
orientações da equipe de 
enfermagem 

25 Scielo 2007 A humanização e a assistência 
de enfermagem ao parto 
normal 

26 Scielo 2005 Parto humanizado na 
percepção das enfermeiras 
obstétricas envolvidas com a 
assistência ao parto 

27 Scielo 2005 Desafios na implantação de 
uma política de humanização 
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da assistência hospitalar ao  
parto 

28 Scielo 2005 Humanização da assistência 
ao parto no brasil: os muitos 
sentidos do movimento 

29 Google Acadêmico 2003 Conhecimento das mulheres 
sobre posições para o parto 
normal 

30 Google Acadêmico 2003 Fundamentos da metodologia 
científica 

31 Universidade de São Paulo - 
Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto 

2003 Parto humanizado na 
percepção dos profissionais de 
saúde envolvidos com 
assistência ao parto 

32  
Biblioteca Fap 

2002 Enfermagem obstétrica e 
ginecológica: guia para a 
prática assistencial 

33 Scielo 2002 Assistência a parturiente por 
enfermeiras obstétricas no 
projeto Midwufery: um relato 
de experiência 

34  
 

Universidade Federal de 
Santa Catarina 

2001 Avaliação da influência da 
episiotomia e da posição 
materna no período expulsivo 
na modificação da pressão 
perineal pós-parto em 
primíparas 

Fonte: Autor do trabalho, 2019. 

 
Como já citado no fluxograma, foram encontrados 54 artigos e outros 

trabalhos indexados nas bases de dados consultadas. Desse total foram utilizados 

34 artigos, sendo que 8 (23,52%) artigos estavam indexados na base SCIELO, 14 

(41,17%) na base de dados GOOGLE ACADÊMICO, 10 (29,41%) na base de dados 

de UNIVERSIDADES E FACULDADES, e 2(5,90%) foram utilizados livros da 

biblioteca da FAP, totalizando 100% dos artigos. Esta seleção foi realizada seguindo 

os critérios de exclusão estabelecidos, artigos que não se enquadrem na temática, 

ano e a retirada de artigos repetidos em mais de uma base. Os artigos selecionados 

foram publicados entre os anos de 2001 a 2018. 

De acordo com o instrumento proposto para análise das referências 

encontradas, a tabela 2, abaixo apresenta a síntese das publicações, formação do 

autor principal e instituição, tipo de periódico, instituição sede do autor principal, 

metodologia utilizada, objetivo principal do trabalho. 
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QUADRO 2: Descrição da formação do autor principal, instituição, tipo de periódico, 
metodologia utilizada e objetivo principal do trabalho. 

 
Estudo 

 
Formação do 
autor principal 

Instituição 
sede do 
autor 
principal 

 
Tipo de 
periódico 

 
Metodologia 
utilizada 

Objetivo 
Principal do 
trabalho 
 

01 Enfermeira FASB Artigo Revisão 
bibliográfica 

Descrever os 
principais 
métodos não 
farmacológicos 
para alivio de dor 
durante o parto 
humanizado. 

02 Enfermeira, 
Docente 

UF de 
Jataí 

Monografia Pesquisa 
Qualitativa 

Analisar a 
percepção de 
puérperas 
quanto as 
posições 
corporais 
assumidas 
durante o 
trabalho de parto 
normal, 
considerando os 
estágios de 
dilatação 

03 Ministério da 
Saúde 

 Diretrizes  Sintetizar e 
avaliar 
sistematicamente 
a informação 
científica 
disponível em 
relação às 
práticas mais 
comuns na 
assistência ao 
parto e ao 
nascimento 

04 Psicóloga, 
Mestra em 
Psicologia, 
Especialista em 
Saúde mental 

PUCRS Artigo Revisão 
narrativa 

Realizar uma 
revisão narrativa 
de estudos sobre 
violência 
obstétrica. 

05 Enfermeira UNIME Artigo Revisão 
bibliográfica 

Fazer 
abordagem dos 
aspectos 
relativos a 
humanização 
durante todo o 
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trabalho de 
parto, e a 
gestação com o 
objetivo de 
mostrar a 
importância de 
uma assistência 
de enfermagem 
humanizada. 

06 Mestre em 
Saúde Materno 
Infantil 

CUF Dissertação Revisão 
sistemática 
com 
Metanálise 

Investigar a 
adoção de 
posições 
verticalizadas 
pela mulher, no 
parto, 
comparada a 
posição 
litotômica, 
previne 
lacerações 
perineais. 

07 Enfermeira, 
especialista em 
acupuntura 

UFPR Artigo Pesquisa 
convergente 
assistencial 

Analíse dos 
resultados dos 
métodos não 
farmacológicos 
pesquisados 
como controle da 
dor no processo 
de parturição 

08 Mestre em 
Enfermagem 

UERJ Artigo Estudo 
descritivo com 
abordagem 
qualitativa 

A Atuação do 
enfermeiro no 
parto natural na 
perspectiva da 
humanização e 
tem como 
objetivos 
identificar as 
ações 
cuidadoras que o 
enfermeiro 
implementa no 
parto normal. 

09 Enfermeira UFF Monografia Revisão de 
literatura 
descritiva e 
exploratória 

Conhecer sobre 
a atuação do 
profissional 
enfermeiro no 
parto 
humanizado 

10 Psicóloga, CUF Artigo Revisão não Discorrer sobre a 
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especialista em 
Terapia 
Intensiva 

sistemática de 
literatura 

história do parto 
na cultura 
ocidental, 
problematizando 
a hospitalização 
desta 
experiência e o 
movimento da 
humanização de 
assistência ao 
parto. 

11 Enfermeira FC Monografia Revisão 
integrativa  

Conhecer a 
produção 
científica 
brasileira acerca 
do parto 
domiciliar , no 
periodo de 2004 
a 2014 

12 Docente, 
Doutora em 
Enfermagem. 

UFSC Módulo para 
curso de 
Especialização 

Revisão de 
literatura 

Desenvolver o 
processo de 
cuidado em 
enfermagem à 
mulher, à criança 
e À família no 
decorrer do 
trabalho de 
parto, parto e 
nascimento. 

13 Enfermeira 
especialista em 
Obstetricia 

EPM Monografia Estudo clínico 
experimental 
ou de 
intervenção, 
randomizado 

Avaliar de dorma 
isolada e 
combinada a 
utilização do 
banho quente de 
aspersão e 
exercícios 
perineais 
realizados com 
bola suíca 
durante o 
trabalho de parto 
e percepção da 
dor 

14 Enfermeira USA Artigo Revisão 
bibliográfica  

Descrever a 
assistência de 
enfermagem 
prestada durante 
o parto normal 
humanizado 
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15 Enfermeira, 
especialista em 
saúde Materno-
Infantil e 
Obstetrícia. 

UFRGS Artigo Estudo 
quantitativo 
de corte 
transversal 

Conhecer o uso 
dos métodos não 
farmacológicos 
de alivio da dor 
oferecidos às 
mulheres durante 
o trabalho de 
parto em um 
hospital escola. 

16 Professor, 
Doutor em 
medicina: 
Ginecologia. 

UNESP Livro   

17 Doutora em 
Saúde Coletiva 

UEC Artigo Estudo 
Transversal 

Avaliar a 
qualidade da 
atenção ao parto 
nos dois 
hospitais de 
referência para 
atendimento ao 
parto no Sistema 
Único de Saúde. 

18 Enfermeira FEMA Artigo Pesquisa 
Bibliográfica 
qualitativa 

Descrever os 
principais medos 
e expectativas 
das gestantes 
relacionado ao 
trabalho de parto 
e parto. 

19 Enfermeira, 
especialista, 
mestre e 
doutora 

UFSC Artigo Pesquisa 
bibliográfica  

Identificar estado 
da arte da 
produção 
publicada sobre 
atuação da 
enfermeira 
obstétrica no 
processo do 
nascimento 

20 Mestre em 
Enfermagem 

UFSC Monografia Revisão 
sistemática 

Avaliar os 
resultados 
maternos e 
neonatais 
decorrentes da 
utilização de 
métodos não 
farmacológicos 
para alívio da dor 
no trabalho de 
parto 
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21 Professor 
Adjunto do 

departamento 
de 

Tocoginecologia 
da Faculdade 
de Ciências 

Médicas  

UNICAMP Artigo Pesquisa 
Bibliográfica 

Selecionar da 
literatura médica 
e analisar o 
comportamento 
de seis variáveis 
presentes no 
momento do 
parto, 
denominadas 
independentes. 

22 Enfermeira, 
Mestre em 
Enfermagem. 

FCM Dissertação Estudo 
descritivo, 
transversal e 
correlacional. 

Avaliar a 
intensidade da 
sensação 
dolorosa e o 
comportamento, 
durante o 
trabalho de parto 
e parto de 
mulheres que 
tiveram parto 
normal, sem 
analgesia, nas 
posições semi-
sentada, 
decúbito lateral 
esquerdo e 
litotomia. 

23 Especialista em 
Ginecologia e 
Obstetrícia, 
docência em 
saúde. 

EDUCERE Artigo Pesquisa 
Bibliográfica 

Objetivou o 
levantamento 
bibliográfico 
sobre o parto 
humanizado que 
referenciaram a 
importância de 
sua implantação. 

24 Enfermeira UFPR Monografia Pesquisa 
qualitativa 
exploratória 

Verificar se os 
cuidados não 
farmacológicos 
de alivio de dor 
são orientados 
pela equipe de 
enfermagem à 
parturiente e 
identificar quais 
as técnicas de 
cuidados não 
farmacológicos 
de alívios de dor 
são propostos à 
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parturiente pela 
equipe de 
enfermagem.  

25 Mestre em 
Enfermagem, 
especialista em 
Enfermagem 
Obstétrica. 

NOVAFAPI Artigo Estudo 
bibliográfico 

Buscou 
identificar a 
produção 
cientifica sobre 
humanização e 
assistencial ao 
parto normal. 

26 Enfermeira 
Obstetra. 

USP Dissertação Estudo 
qualitativo 

Identificar a 
percepção das 
enfermeiras 
obstétricas sobre 
humanização da 
assistência ao 
parto, bem como 
evidenciar, 
através de 
discursos, as 
ações 
desenvolvidas no 
processo de 
nascimento e os 
fatores 
dificultadores da 
implementação 
dessa 
assistência. 

27 Médico, doutor 
em Ciências na 
área de 
concentração 
de saúde da 
mulher e da 
criança. 

SMSRJ Artigo Pesquisa 
bibliográfica 

Discutir as 
dificuldades de 
implantação de 
um novo modelo 
de assistência ao 
parto de baixo 
risco na estrutura 
hospitalar e na 
sistematização 
de um campo de 
trabalho da 
enfermeira 
obstetra. 

28 Doutora em 
medicina 

USP Artigo Pesquisa 
quantitativa 

 

29 Mestre em 
Enfermagem 
clínico cirúrgica 

UFC Artigo Pesquisa de 
natureza 
quantitativa 

Averiguar o nível 
de conhecimento 
que as 
parturientes tênm 
sobre a posição 
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de parir 

30   Livro Online  Servir de base 
para atividades 
profissionais que 
por definição 
precisa ser 
ordenada, 
metódica e lógica 

31 Mestre em 
Enfermagem 

USP Dissertação Pesquisa 
qualitativa 

Evidenciar 
através dos 
discursos das 
enfermeiras e 
médicos 
obstetras, as 
ações 
desenvolvidas no 
processo do 
nascimento, com 
vistas a 
humanização da 
assistência. 

32 Docente UFSP Livro   

33 Enfermeira 
Obstétrica, 
docente. 

UFRGN Artigo Projeto de 
pesquisa 

Tentativa de 
motivar 
enfermeiros 
assistenciais e 
docentes para a 
prática nessa 
área, visando 
contribuir para a 
redução da 
mortalidade 
materna e 
perinatal no 
estado do Rio 
Grande do Norte. 

34 Docente, 
Mestre em 
Ciências na 
área da Saúde 
da criança e do 
adolescente. 

UNICAMP Artigo Estudo 
prospectivo, 
longitudinal e 
observacional. 

Avaliar a 
influência da 
episiotomia 
médio-lateral e 
da posição 
adotada no 
período 
expulsivo 
(vertical ou 
horizontal) na 
modificação da 
pressão perineal 
pós-parto da 
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primípara. 

Fonte: Autor do trabalho, 2019. 

 
 

Com base nos dados coletados, foi evidenciado que dos 34 autores, 13 

(38,23%) são Enfermeiros ou Especialista, 6 (17,64%) são Mestres em enfermagem, 

6 (17,64%) são Docentes, 2 (5,88%) são Doutores em Enfermagem, 3 (8,85%) são 

Médicos, 2 ( 5,88%) são Psicólogos e 2 (5,88%) são autores de livros, totalizando  

os 100%.  

Sendo assim, foi mostrado que na década de 70 surgiram profissionais que 

foram influenciados por práticas tradicionais de parteiras e índios, e em 1993 foi 

fundada a rede pela humanização de parto e nascimentos foram denunciados 

violências e constrangimentos em que as parturientes eram submetidas. (MOURA, 

2007). 

Mas porque o termo humanização e violência obstétrica foram ser conhecidos 

somente tanto tempo depois? Muita gente ainda desconhece esse termo e isso é 

assustador, muita gente desconhece o termo violência obstétrica, e a enfermagem 

tem parte nisso, desde a primeira consulta pré-natal o enfermeiro tem por obrigação 

orientar essa gestante, mostrar a ela os benefícios de se ter um parto normal e 

humanizado, quais benefícios esse parto trará á ela e a seu bebê, e essa 

sementinha do bem deve ser plantando desde o pré-natal e não na hora do parto, o 

enfermeiro tem por obrigação orienta-la para que ela compreenda todas as fases do 

parto que irá passar dar assistência a ela em todas as dúvidas e medos que irá 

surgir, enfermagem vai muito além do cuidar do físico, mas do psicológico também. 

Por parte da maioria dos autores a humanização é vista como uma prática de 

cuidado ao parto e ao nascimento, promovendo uma qualidade de assistência 

segura que respeita a escolha do ato de dar à luz de forma natural e familiar 

segundo (PEREIRA, et al.,2016). 

Porém, observa-se uma resistência por parte das gestantes, pois faltam 

orientação e conhecimento, mas hoje a assistência teve uma melhora, cesarianas 

são marcadas apenas após 39 semanas, independente do tipo de parto o bebê caso 

esteja bem vai direto para o quarto com a mãe, apenas após 2 horas é levado para 

verificar dados antropométricos, assim que nasce vai para o colo da mãe, o cordão 

umbilical já pode ser cortado pelo pai ou acompanhante de escolha da parturiente. 
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Segundo Dias; Domingues, (2005) a humanização da assistência ao parto 

interfere também principalmente que a atuação do profissional respeite os aspectos 

fisiológicos, e não intervenha desnecessariamente, que saiba identificar os aspectos 

sociais e culturais do parto e nascimento, e ofereça apoio emocional necessário à 

mulher e a família. Que dê protagonismo a mulher, orientem sobre a criação de um 

plano de parto que seja respeitado por todos os profissionais, de ter um 

acompanhante da sua escolha, de serem informadas sobre todos os procedimentos 

que serão submetidas e de ter seus direitos respeitados.  

Em relação ao que o autor diz, houve muitas mudanças, porém ainda 

podemos observar alguns tipos de violências obstétricas verbais por parte dos 

profissionais, a mulher é submetida a uso desenfreado de ocitocina para aceleração 

do trabalho de parto, pois os profissionais não tem conhecimento sobre os métodos 

não farmacológicos de alivio de dor e os que têm, não tem paciência para utiliza-los, 

uso de episiotomia de rotina em primíparas, sem o consentimento da mãe e até 

mesmo sem informa-la, o uso de colírio nos bebes mesmo após exame que constata 

que a mãe não tem estreptococos na região genital. O enfermeiro com 

conhecimento poderia tentar evitar essas práticas, orientando as gestantes e com 

toda humildade tentar orientar os obstetras que na maioria das vezes essas práticas 

não são necessárias. 

Alguns métodos não farmacológicos de alivio de dor como: bola suíça, banho 

quente e caminhada já são usados pelos enfermeiros, porém sabe-se que pode ser 

feito mais, ainda falta muita orientação dos profissionais da enfermagem para as 

gestantes e acompanhantes, na maioria das vezes eles nem sabem por que estão 

realizando essas práticas. 

Segundo Sabatino (2010), a posição que a mulher deve adotar no momento 

do nascimento ainda é motivo de grande debate em gestações consideradas de 

baixo risco.  

Hoje já tem estudos que comprovam a eficácia de algumas posições em 

relação ao parto, devido a estrutura da mãe e a posição do bebê. Também é 

competência da enfermagem orientar essa parturiente as posições em que ela pode 

dar a luz, mas também informa-la que ela pode ficar na posição em que ela se sinta 

mais confortável. As posições mais usadas são: cócoras, sentada na banqueta, semi 

sentada, litotomia e quatro apoios. 
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De acordo com o autor Anders et al., (2013) a assistência de enfermagem no 

período pré parto consiste em monitorar as contrações uterinas , realizando 

dinâmica uterina, avaliando intensidade e duração, avaliar a FCF para ver a 

vitalidade do feto.  

Como as coisas evoluíram hoje é usado o cardiotoco que avalia a intensidade 

da contração. Quantas contrações se têm em 10 minutos e os batimentos cardíacos 

do feto, através deste controle podem dizer se ela mulher pode estar entrando em 

trabalho de parto ou não. O enfermeiro também deve informar essa gestante que 

não é só por estar com contração que está em trabalho de parto, e que ainda assim 

precisa-se que dilatação para que o trabalho de parto flua, por isso é tão importante 

as orientações da enfermagem.  

Segundo Barros et al., (2002), o exame de toque deve ser feito menos vezes 

possíveis. Em relação a isso varia muito, pois depende dos profissionais que estão 

acompanhando essa gestante, visto que são médicos e enfermeiros que realizam 

esta prática, alguns fazem mais outros menos, mas sempre deveria ser feito só 

quando necessário, pois causa desconforto e estresse para parturiente. 

O enfermeiro deve encorajar ela a ouvir e obedecer a seu corpo e 

compreender em qual momento deve fazer força, retomando controle e autonomia 

de seu corpo e confiando em sua capacidade de dar a luz. (ANDERS et al., 2013). 

Vemos muito hoje em dia por falta de informações parturientes que desde o 

momento em que começam a ter contrações, começam a fazer força e quando 

começam a ter puxos não tem mais forças para por o bebê para fora, isso ocorre, 

pois ela já está em desgaste físico por ter se forçado demais. O enfermeiro deve 

orienta-la quando e como começar a realizar essa força.  

Segundo o autor Teixeira; Bastos, (2009) no parto vaginal há maior facilidade 

na lactação precoce e efetiva, uma vez que não há dor incisional ou efeito de 

anestesia, há menores riscos de hemorragia e dores.   

O enfermeiro deve monitorar essa puérpera na primeira hora após o 

nascimento para constatar possíveis hemorragias, como está a involução uterina, 

sinais vitais e se há necessidade do uso de ocitocina para ajudar na contração 

uterina. Observa-se que há falta de informação por parte dos profissionais quanto 

aos reais benefícios do parto normal e suas vantagens para mãe e bebê, incluindo 

amamentação, banco de leite e doação de leite materno, com isso há uma maior 
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indicação de fórmula infantil causando assim, um desmame precoce, sendo um 

desses um dos prejuízos da falta de informação, estresse durante o parto, e a não 

incentivar a mãe a amamentar o bebê na primeira hora de vida. (Golden hour- Hora 

de Ouro). 

Orientar essa mãe que os hormônios liberados durante o parto normal como a 

ocitocina e prolactina, auxiliam na descida mais rápida do leite, que quando o bebê 

mama efetivamente o colostro ele é exposto a um alimento rico em muita coisa, 

incluindo anticorpos da mãe que irão ser passados para o bebê.  

A enfermagem pode e deve investir nessa mãe e insistir nessa amamentação, 

no inicio muitas mãe tem dificuldade em dar o peito, justamente por falta de 

orientação, ensina-la sobre a pega correta, as posições em que ela pode dar mama, 

sobre a livre demanda e não só sobre dar mama de 3 em 3 horas, muitas mulheres 

tem o receio de que se amamentar demais a produção de leite irá diminuir, mas isso 

é mito, quanto mais peito der, mais leite vai ter, e é obrigação da enfermagem 

verificar a qualidade dessa mamada e se esse bebê vai para a casa sendo 

amamentado corretamente. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Observa-se que sim, a humanização existe, porém, podemos observar uma 

sequência de “erros” que levam a um desfecho ruim no momento do parto. Há uma 

grande falha no sistema pré-natal em relação ao tipo de parto, ele só é abordado no 

final da gestação ou no momento do parto. 

Desde a primeira consulta a gestante deveria ser informada dos tipos de 

parto, riscos e benefícios, ser orientada quanto a seus direitos tanto no pré-natal 

quanto no parto e pós-parto, orienta-la a observar os sinais do seu corpo, as fases 

de parto, o que ela pode fazer para esse parto evoluir o melhor possível, dar a ela e 

a família conhecimento sobre a fase em que estão vivendo.  

Observa-se que nas literaturas fala-se bastante sobre a humanização do 

parto, sobre como a equipe de enfermagem deveria prestar assistência a essa 

parturiente, mas num contexto geral percebemos que por parte dos profissionais a 

uma grande resistência em relação ao termo “humanização do parto”, sempre 

podemos ouvir argumentos como: não temos estrutura para esse tipo de parto neste 

hospital, e a realidade é que a humanização vai muito além de equipamentos, 

camas especiais, banheiras ou artefatos, a humanização deve partir primeiramente 

dentro dos próprios profissionais da enfermagem, visando o bem estar da mãe e 

bebê, sempre procurar inovações, procurar maneiras para que esse momento seja 

gravado na memória dessa paciente como algo único e lindo e que ela possa levar 

somente coisas boas, não violência, tristeza e trauma.  

A humanização vai desde um abraço, um “fique tranquila, vai passar”; ou 

apenas estar ali para qualquer coisa que essa parturiente precisar. 

A humanização visa tentar evitar ao máximo que essa mulher passe por 

procedimentos desnecessários, mas também ter a visão para que se seja 

necessário, levantar a ela esse questionamento da forma mais amorosa possível, 

sempre visando o bem estar dela e do filho, ensinar a ela e ao acompanhante, 

métodos não farmacológicos de alivio de dor, e se caso não ajudar, ver a 

necessidade de uma analgesia, permitir que o bebê fique com a mãe o tempo 

necessário respeitando a autonomia dos dois.  

Ao analisarmos a atuação do enfermeiro neste parto, é possível afirmar que a 

enfermagem é uma parte fundamental para o desenrolar positivo deste parto, a 
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enfermagem quem da toda assistência necessária, ela quem vai orientar essa 

gestante e a família, é ela quem tem que inovar e criar maneiras para a 

singularidade de cada família é ela quem vai apoiar dar amor e toda assistência 

necessária e permitir que a mulher seja protagonista do seu parto, do seu momento. 
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