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RESUMO: 

 

O parto é um momento marcante na vida da mulher e de seus familiares, por esse motivo é dever de 
toda a equipe de saúde prestar uma assistência humanizada de qualidade, atendendo suas 
necessidades, tanto físicas quanto psicológicas, realizar práticas para o alívio da dor, dar liberdade 
para que ela possa ter autonomia nesse momento, são procedimentos simples que quando realizado 
de maneira adequada possibilita a puérpera passar por esse momento de maneira tranquila. Devido a 
grande dificuldade de adesão das mulheres ao parto normal, e o grande aumento nos números de 
partos cesarianas, esse artigo foi elaborado com o objetivo de identificar a experiência de mulheres 
que passaram por um parto humanizado, mostrando suas principais percepções positivas e 
negativas. Trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter descritivo realizado por pesquisa na base 
de dados Scielo e LILACS sendo o mais antigo de 2007 e mais recente de 2020. Foi possível 
identificar que as mulheres que realizaram esse tipo de parto só levam em sua maioria experiências 
positivas, receber apoio da equipe, utilizar métodos não farmacológicos para diminuição da dor, ter 
um acompanhante de sua escolha são ações de extrema importância para que o parto ocorra bem e 
sem traumas.  

 

Palavras chaves: Puérpera, humanização, assistência. 
Linha de pesquisa: Processo de cuidar na saúde da mulher, criança e adolescente. 

 

 
ABSTRACT 

 

Childbirth is a remarkable moment in the life of the woman and her family, so it is the duty of the entire 
health team to provide quality humanized care, meeting their needs, both physical and psychological, 
to perform practices for pain relief, giving freedom so that she can have autonomy at that moment are 
simple procedures that, when done properly, allows the puerperal woman to go through this moment 
in a calm way. Due to the great difficulty of women adhering to normal childbirth is the great increase 
in the number of cesarean deliveries, this article was prepared with the objective of identifying the 
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experience of women who have undergone a humanized delivery, showing their main positive and 
negative perceptions. This is a descriptive bibliographic review carried out by research in the Scielo 
and LILACS database, the oldest in 2007 and the most recent in 2020.  
It was possible to identify that the women who performed this type of delivery mostly only have 
positive experiences, receiving support from the team, using non-pharmacological methods to reduce 
pain, having a companion of their choice are extremely important actions for the delivery to occur well 
and without trauma. 

 

Keywords: Postpartum, humanization, assistance. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O parto humanizado está muito além do que só uma nova técnica ou mais 

conhecimento sobre o nascimento, ele significa total respeito a fisiologia do parto e a 

mulher. Historicamente desde o início da humanidade o parto é um evento natural, e 

em diversas partes do mundo o parto é carregado de significados culturais e 

religiosos, antigamente as mulheres pariam sozinhas sem qualquer tipo de cuidado 

ou ajuda, eram guiadas apenas por seus instintos pois era um evento natural e 

fisiológico do seu corpo (MONTE; GOMES; AMORIM, 2011). 

No Brasil as parturientes contavam somente com a ajuda das parteiras nesse 

momento, as parteiras eram mulheres reconhecidas na comunidade  por possuir 

experiências e conhecimentos desde a gravidez, parto, e cuidados com o puerpério, 

elas assistiam aos partos dando todo o suporte necessário. As gestantes preferiram 

ser assistidas por parteiras pois se sentiam confortável por estar na presença de 

uma mulher, já que era um tabu mostra a genitália para a figura masculina e os 

médicos que existiam eram raros e como não possuíam conhecimento sobre o 

nascimento eram insensíveis a dor do parto (CRIZÓSTOMO; NERY; LUZ, 2007). 

Segundo Moura et al., (2007) com o passar dos tempos, e com os avanços de 

conhecimentos médicos, o parto passou de processo fisiológico que ocorria em 

ambiente domiciliar a um evento mais hospitalizado, aonde o médico tem o controle 

do tempo gravídico e pode realizar a administração de medicamentos, o parto que 

até então era um processo natural aonde a puérpera era protagonista apenas com 
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seus instinto primitivo conduzindo este momento, passou a ser uma vivência em 

maternidades, dali então a puérpera passou de protagonista, para um papel de 

submissão neste processo que antes era exclusivamente dela. 

Para Oliveira; Cruz (2014) após este processo ser fortemente intensificado, 

com intervenções, e novas tecnologias diagnósticas, o Brasil vem apresentando 

taxas de parto cesárea bem maiores que as 15% recomendadas pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), a cesariana quando indicada e necessária pode salvar a 

vida tanto da mãe quanto do bebê, mas casos que é realizada de forma 

indiscriminada aumenta significativamente os riscos para essa mãe.  

No Brasil o parto cesárea é o parto mais comum registrando uma média de 

56,7% do total de partos realizados, sendo 40% na rede pública de saúde e 85% na 

privada, quando ocorre um parto cesárea sem necessidade pode gerar muitas 

complicações no pós parto, acarretando até mesmo a morte materna e infantil, o que 

acaba por tornar a redução da morbimortalidade um grande desafio para o setor da 

saúde, promover uma cesariana agendada sem indicação também faz com que a 

taxa de recém-nascidos prematuros venha crescendo, atualmente estando em 

11,5% dos nascimentos (SOUZA et al., 2019). 

O artigo se justifica devido a grande dificuldade de adesão das mulheres ao 

parto normal e aos altos níveis de parto cesárea, aumento esse que pode estar 

ligado com traumas de mulheres que já passaram por um parto difícil e traumático, 

ouviram historias anteriormente de suas familiares que tiveram uma experiência 

negativa com o parto, ou que já passaram por algum procedimento agressivo sem 

necessidade durante a gestação, podendo ser até mesmo por questões sociais. 

 Seu objetivo é de identificar a experiência de mulheres que passaram por um 

parto humanizado, mostrando suas principais percepções positivas e negativas 

sobre esse momento.  

Trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter descritivo, realizado por 

pesquisas em artigos publicados na base de dados Scielo e LILACS, no período de 

Abril a Setembro de 2020, foram utilizados como critério de seleção somente artigos 
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em português dos últimos 13 anos, aonde o mais antigo é do ano de 2007 e o mais 

recente de 2020. 

 

2. DESENVOLVIMENTO  

 

No Brasil em 2003 foi lançada a Política Nacional de Humanização (PNH), 

que tem como um de seus principais objetivos a humanização e valorização de seus 

usuários e colaboradores, é ela que regulamenta todo o serviço que é prestado de 

maneira humanizada, um de seus objetivos é promover o acolhimento, autonomia e 

protagonismo de todos os envolvidos no processo de saúde, respeitando a 

individualidade de cada um, é dever dos trabalhadores da saúde possuir um olhar 

biopsicossocial para com seus pacientes, assim conseguindo observar além do que 

somente ver o paciente como um ser doente (BRASIL, 2010). 

Para prestar um serviço de assistência obstétrica humanizada é necessário o 

respeito e acima de tudo a promoção dos direitos tanto da mulher quanto os da 

criança, sempre com atuação e práticas que possuam embasamento em evidências 

cientificas, permitindo e fornecendo recursos farmacológicos e não farmacológicos 

para a diminuição da sensação dolorosa no trabalho de parto e parto (MARINS et 

al., 2020). 

Para alguns autores esse conceito nada mais é do que permitir a presença de 

um acompanhante, realizar técnicas não farmacológicas para o alivio da dor, dar 

liberdade para deambulação e escolha na posição de parir, porém para outros esse 

conceito é simplesmente a ausência de intervenções médicas, como a episiotomia, 

aspiração do recém-nascido, ou indução do parto por meio de medicamentos 

(MONTEIRO; HOLANDA; MELO. 2017). 

O parto é um evento fisiológico do corpo feminino e não uma doença como 

observou Crizóstomo; Nery; Luz (2007) portanto a gestante não é uma paciente é 

apenas uma mulher que vai dar à luz a um bebê, e deve ser reconhecida como 

parturiente. 
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O parto é uma experiência significativa para todos os envolvidos nesse 

processo, e ainda mais para a parturiente, ele ficará marcado na sua vida e poderá 

ser lembrado como um trauma ou uma experiência positiva, para que seja uma 

experiência positiva é de responsabilidade da equipe preservar o protagonismo, 

autonomia, privacidade e dignidade dessa mãe, realizando procedimentos 

benéficos, evitando as intervenções desnecessárias (BRASIL, 2001). 

Para Marins et al., (2020) cuidados específicos desde o pré-natal como 

esclarecimento de duvidas, orientações sobre a dinâmica uterina, as contrações, 

informar a parturiente sobre a fisiologia do parto, maneiras de ser cuidadas durante 

cada ciclo do trabalho de parto, facilita o empoderamento dessa gestante, 

fortalecendo seu protagonismo nesse momento, o que acaba por potencializar uma 

experiência positiva e prazerosa para essa mãe.  

O modelo de parto humanizado traz de volta a naturalidade e simplicidade 

desse evento, respeitando as necessidades de cada mulher, e também o tempo que 

o corpo de cada uma delas necessita durante esse processo natural, com o mínimo 

de interferência profissional (CRIZÓSTOMO; NERY; LUZ 2007). 

Para tornar um parto humanizado é necessário que os profissionais da saúde 

realizem um conjunto de práticas, conhecimentos e atitudes que visam promover um 

parto e nascimento saudável. Banhos de chuveiro ou de imersão e massagens são 

utilizadas com o intuito de preparar essa mãe e trazer mais tranquilidade para o 

momento, além disso pode ser utilizadas técnicas de relaxamento, exercícios 

respiratórios, movimentação corporal e a deambulação, a realização dessas práticas 

tem como objetivo o alívio da dor durante o trabalho de parto (BRASIL, 2001). 

É de extrema importância que o bem estar físico e emocional da mulher seja 

preservado com o objetivo de diminuir os riscos e complicações do parto. Uma 

assistência humanizada deve ser fundamentada no respeito a mulher, a sua 

autonomia, privacidade, segurança e conforto, junto ao apoio profissional e familiar, 

tornando esse momento tão importante em um nascimento especial e saudável tanto 

para a mãe quanto para o bebê (MOURA et al., 2007). 
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Mulheres quanto optam por um parto humanizado, buscam criar uma relação 

de confiança entre a equipe de profissionais que ira acompanhar desde o pré-natal, 

até o momento do parto, é importante que este esteja treinado e preparado para 

passar a confiança e segurança necessária, seu papel no trabalho de parto é de 

coadjuvante, aonde só irá colocar seus conhecimentos a serviço da mãe e do bebê, 

assistindo o parto e dando suporte, sua obrigação ética é de oferecer informações 

claras e diretas sobre o cuidado, e permitir que a parturiente participe das tomadas 

de decisões, evitando assim que a falta de conhecimento sobre seu trabalho de 

parto gere vulnerabilidade, ansiedade e medo nas parturientes (SANFELICE; 

SHIMO 2015). 

Fortalecer e valorizar uma abordagem carinhosa, respeitando suas 

necessidades, medos e expectativas, reconhecendo que elas são as condutoras do 

próprio parto e possuem uma individualidade é humanizar o atendimento de maneira 

efetiva (NASCIMENTO et al., 2010). 

Em uma assistência humanizada se prioriza o contato pele a pele entre mãe e 

bebê logo após o nascimento por no mínimo uma hora, estabelecendo assim um 

vínculo de extrema importância para o desenvolvimento futuro do bebê, e inicio do 

aleitamento materno (SANTOS et al., 2014).  

Esse momento é destacado pelas puérperas que relatam uma mudança 

significativa no comportamento dos bebês quando os mesmo estão chorando e 

agitados, eles se acalmam ao sentir o calor do corpo materno e se sentem seguros, 

sentir o cheiro e reconhecer sua mãe faz com que o bebê pare de chorar, isso gera 

alívio e segurança mútua entre mãe e filho, toda preocupação, ansiedade e medo 

apresentado antes do parto passa ao ver que seu filho está bem e saudável, a 

alegria que isso traz a elas faz com que o sofrimento sentido no parto seja suavizado   

(WEI et al., 2012). 

Uma importante percepção sobre o parto humanizado é a autonomia, que 

ficou evidencia no estudo realizado Sanfelice; Shimo (2015) mulheres que buscam 

por essa opção de parto, relatam que buscam por possuir uma maior liberdade de 

escolha e controle do processo de parir, pois entendem que possuem o direito total 
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sobre seu corpo e sobre o que iram fazer com ele, elas também entendem e 

destacam toda a responsabilidade que vem com essa liberdade e autonomia 

desejada, já que são responsáveis sobre as escolhas. 

Para algumas mulheres esse tipo de parto só traz vantagens e percepções 

positivas, para elas os momentos de sofrimento e dor são a essência do parto 

normal, elas transformam a dor em sentimento de amor materno, vivenciando todo o 

seu protagonismo seguindo apenas seus instintos no momento do parto, optando 

apenas por métodos não farmacológicos durante esse processo (VELHO et al., 

2012). 

Como observou Nascimento et al., (2010) as parturientes destacam dentre 

esses métodos, que receber o apoio através de conversas e da atenção que os 

profissionais da equipe dão a elas em todos os momentos faz total diferença para 

que se sintam confortáveis e seguras. É uma maravilha destacaram, o carinho, o 

apoio psicológico, os cuidados e orientações fornecidas pela equipe ajudam muito 

nesse processo, transmitem calma, encorajam a ter paciência e fazer força no 

momento correto, fazendo o parto correr de forma rápida e tranquila (MANOLA et al., 

2020). 

Outros procedimentos também foram destacados por elas, como os banhos e 

massagens, a água usada para banhos de imersão ou aspersão promove uma 

sensação de relaxamento profundo, gerando o bem-estar da mulher, ela auxilia na 

diminuição da dor e da ansiedade, diminui os níveis de adrenalina sistêmica e 

aumenta a produção endógena de ocitocina facilitando para que o trabalho de parto 

e parto ocorra de maneira mais rápida (MARINS et al., 2020). 

Outra prática não farmacológica muito utilizada pela equipe em partos 

humanizados são as massagem para a diminuição da sensação dolorosa, como 

ficou evidenciado no estudo realizado por Manola et al., (2020), as parturientes 

relatam em todos os depoimentos a importância dessas massagem para diminuição 

da dor, além disso ela proporciona uma sensação prazerosa e de tranquilidade, e 

quando utilizada juntamente com técnicas de respiração diminui os níveis de 

ansiedade.  



 
 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2020. 

 

Além do uso dessas práticas proporcionar efeitos benéficos para a gestante, o 

profissional de saúde, principalmente enfermeiras obstetras que conduzem esses 

momentos de forma adequada, leve, prazerosa e respeitosa torna o trabalho de 

parto e parto muito mais fácil, as mulheres que passaram por esse tipo de 

experiência no momento do parto relatam vivenciar seus potencias internos e sua 

autonomia muito mais estimulados para tomar suas próprias decisões (MONTEIRO; 

HOLANDA; MELO. 2017)  

No estudo realizado por Crizóstomo; Nery; Luz (2007) as parturientes 

relataram a importância de estar livres para deambular e escolher uma posição 

confortável durante o trabalho de parto e parto, a deambulação faz com que as 

dores do parto sejam aliviadas, se mostrando tão efetiva quanto a ocitocina nesse 

processo, ainda favorece a descida fetal e diminui a duração do tempo em trabalho 

de parto. 

Puérperas que realizaram o parto humanizado contam com a presença de um 

acompanhante de sua escolha e confiança, o que faz total diferença nesse 

momento, é dele que vem o suporte e motivação necessária nesse processo, 

principalmente quando este acompanhante é o pai do bebê. Esse suporte físico e 

emocional traz inúmeros benefícios para a mulher, entre eles estão a redução de 

tempo em trabalho de parto, menor traumatismo perineal, diminuição no consumo de 

medicamento, uso de analgesia, ocitocina e partos cesáreos, além do incentivo ao 

aleitamento materno (LONGO; ANDRAUS; BARBOSA, 2010). 

A presença de um acompanhante como já observado só traz benefícios tanto 

pra mãe quanto pro bebê, como mostra Nascimento et al., (2010) no seu estudo as 

parturientes relataram que se sentiram mais seguras e tranquilas por ter a presença 

de alguém da família nesse momento, diminuindo assim seus medos e ansiedades, 

contar com a presença de um acompanhante da escolha da mulher é fundamental 

para o seu psicológico, ele traz uma naturalidade ao parto fazendo com que a 

parturiente se sintam em um ambiente acolhedor e familiar. 

Na pesquisa realizada por Firmino et al., (2020) mostrou que muitas mulheres 

reconheceram a dor do parto como tolerável, uma dor necessária que esta ligada 
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diretamente com o prazer e sensação de superação por poder dar a luz ao seu filho, 

a vontade de vivenciar a maternidade e de segurar o filho nos braços faz com que as 

gestantes compreendam a dor como apenas um processo natural, uma fase rápida 

que logo esses momento de dor serão esquecidos. 

Muitas mulheres traduzem o parto normal como um sentimento de 

insegurança e de medo, por medo que ocorra possíveis complicações com o bebê e 

com ela mesma, o medo da dor intensa também é bastante destacado, dor que 

quando ocorre é maior que a esperada por elas, além disso esse medo é 

intensificado com as histórias ouvidas anteriormente por outras mulheres que 

passaram por um parto traumático, outras percepções negativas relatadas é quando 

o parto se torna um processo difícil e demorado (VELHO et al., 2012). 

Segundo Marins et al., (2020) desde o início da vida humana o parto normal 

sempre foi considerado um momento muito doloroso na vida da mulher, a dor nesse 

momento vária de mulher para mulher, e não está relacionada a nenhuma doença 

ela é apenas o processo fisiológico do corpo materno. Algumas parturientes contam 

que foi a pior dor sentida na vida delas, mesmo com a alegria da chegada de um 

filho esse momento é o pior pra elas, classificam a dor como horrível, muito além do 

que imaginavam, um filme de terror para algumas. 

Em todos os relatos ficam evidenciados que a dor é percebida por elas como 

algo passageiro, mesmo que para algumas parturientes esse processo seja muito 

mais difícil e doloroso, algumas destacam que essa dor é muito além da esperada e 

já imaginada por elas, algo inexplicável, a dor foi destacada como intolerável, 

insuportável, horrível e sem explicação (FIRMINO et al., 2020). 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por fim as percepções mais encontradas durante o estudo foram as positivas 

frente as técnicas: de relaxamento e alívio da dor podendo ser por massagens e 

banhos, liberdade pra deambulação e movimentação corporal, protagonismo e 

autonomia da mulher em conduzir seu próprio trabalho de parto, apoio através de 
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conversas e orientações fornecidas pelos profissionais da saúde, contato pele a pele 

com o bebê imediatamente após o nascimento, e contar com a presença de um 

acompanhante de sua escolha. 

Foram identificados relatos das diversas práticas adotadas ao decorrer do 

parto, como a utilização de métodos não farmacológicos para a diminuição da dor, 

desde banhos de imersão, aspersão e massagem como técnicas de relaxamento 

durante as cada fase do trabalho de parto, que além de diminuir a dor ajuda na 

diminuição da ansiedade, traz calma e tranquilidade para as gestantes, liberando 

assim ocitocina hormônio responsável pelas contrações uterinas fazendo com que o 

parto ocorra de maneira mais rápida.  

As puérperas também destacam a liberdade de escolha que é dada a elas 

durante uma assistência humanizada, estar livre para deambular e se movimentar 

achando uma posição confortável de sua escolha é de extrema importância, pois 

cada mulher é única e o que pode trazer conforto para umas pode não trazer para 

outras, impor somente uma posição aumenta os níveis de medo e ansiedade nas 

gestantes. Além disso a movimentação corporal traz inúmeros benefícios nesse 

momento, como descida fetal mais rápida e também a diminuição do tempo em 

trabalho de parto.  

Muitas gestantes chegam na maternidade com medo da dor por ouvir 

historias traumáticas ou por ter passado por algum procedimento invasivo sem 

necessidade durante o pré-natal, elas precisam de segurança e total apoio tanto 

físico como psicológico de toda a equipe de profissionais para que possam vencer 

esse medo e realizar um parto tranquilo com experiências prazerosas e positivas, a 

equipe tem grande responsabilidade sobre esse momento, é dever dos profissionais 

prestar toda a assistência necessária de maneira adequada. 

A dor é destacada por elas como o único momento negativo do parto, mesmo 

a dor sendo algo fisiológico do corpo materno, gera um grande desconforto e medo 

nas parturientes, para algumas a dor é apenas parte do processo para poder ter o 

filho nos braços, para outras é identificada como a pior dor sentida na vida. 
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Realizar orientações durante o pré-natal, conscientizar as gestantes sobre as 

inúmeras vantagens que um parto normal traz tanto para ela quanto para o seu filho, 

mostrar mulheres que já passaram por um parto humanizado e tiveram boas 

experiências, capacitar os profissionais que iram realizar esse atendimento são 

técnicas efetivas para que ocorra uma maior adesão das mulheres ao parto normal. 

Incentivar a realização de novos estudos sobre o assunto, mostrando que é 

possível realizar um parto de maneira humanizada mesmo em hospitais com menos 

recursos, estudos evidenciando as consequências positivas de se nascer por um 

parto humanizado e como isso vai refletir na sua infância e vida são maneiras de 

promover cada vez mais esse tipo de parto com o intuito de diminuir as taxas de 

partos cesarianas. 
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