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RESUMO 
 
 
O plano de parto tem como propósito promover maior facilidade quanto à comunicação entre as 
gestantes e os profissionais de saúde, visto que consiste em um documento onde a mulher vai redigir 
os seus desejos e preferências, bem como suas expectativas para o momento de realização de seu 
parto. O objetivo do presente estudo consiste em descrever a importância do conhecimento do plano 
de parto pela gestante durante o pré-natal. Trata-se de uma abordagem bibliográfica, realizando 
coleta de informações, com a finalidade de demonstrar que a partir do momento em que a gestante 
adquire maior conhecimento sobre o plano de parto, maiores serão as chances de ser implementado. 
Deste modo, cabe à gestante e seu acompanhante a busca de elaborar um plano de parto que 
realmente satisfaça tais desejos, preferências e expectativas, sempre pensando no bem estar da 
parturiente como do neonato. Para isso, foi realizado a definição do que é o plano de parto, dessa 
forma, os resultados apontam que antes de elaborar um plano de parto é necessário estudo em torno 
do mesmo, a fim de analisar até que ponto ele é eficiente para a gestante e se o mesmo não traz 
riscos à sua saúde. 
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ABSTRACT 

 
The purpose of the birth plan is to promote easier communication between pregnant women and 
health professionals, as it consists of a document where the woman will write her desires and 
preferences, as well as her expectations for the moment of her performance. childbirth. The aim of the 
present study is to describe the importance of the pregnant woman's knowledge of the birth plan 
during prenatal care. The study starts from a bibliographical approach, performing information 
collection, in order to demonstrate that from the moment the pregnant woman acquires more 
knowledge about the birth plan, the greater the chances of being implemented. Thus, it is up to the 
pregnant woman and her companion to seek to develop a birth plan that really satisfies such desires, 
preferences and expectations, always thinking about the well-being of the parturient as the newborn. 
For this, the definition of the birth plan was made, thus, the results indicate that before elaborating a 
birth plan it is necessary to study around it, in order to analyze to what extent it is efficient for the 
pregnant woman. and if it does not pose any risks to your health. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
De acordo com Narchi (2019) a elaboração de um plano de parto é descrito 

pelos programas de humanização do parto, sendo entendido enquanto uma lista de 

itens que se encontram associados ao parto, incluindo assim desde escolhas como, 

onde a mulher terá o seu bebê, que pessoas estarão presentes, que procedimentos 

serão aceitos, no que diz respeito à tudo que a mulher  acredita  ser primordial  

nesse momento. 

Para Rodrigues (2017) no que diz respeito ao período e à assistência pré- 

natal, de forma particular, vale destacar que a preparação para o parto, assim como 

para a maternidade é algo de suma importância. Assim, dentre as estratégias de 

fortalecimento de sua autonomia se encontra a elaboração de um plano de parto 

pela gestante, o qual precisa ser respeitado pelos profissionais que realizam a 

assistência a ela. Lembrando que o plano de parto consiste em um instrumento que 

tem como principal finalidade promover uma maior reflexão a respeito do momento 

do parto, onde a mulher define suas escolhas. 

A importância dada ao plano de parto se deve ao fato de que o parto ao ser 

vivenciado considerando as expectativas maternas é capaz de produzir experiências 

positivas. Lembrando que as construções sobre o tipo de parto desejado pela 

gestante são iniciadas durante a realização do pré-natal, sofrendo inúmeras 

influências culturais, que por sua vez, são produzidas nas mais diversas instâncias, 

sejam estas sociais, afetivas e/ou econômicas (BRITO, 2015). 

Frente a isso, nota-se que o plano de parto e nascimento nada mais é que um 

documento escrito, que possui caráter legal, onde a mulher grávida, após o 

recebimento de informações em relação à sua gravidez, assim como o processo de 

parto, levando em consideração os seus valores e os seus desejos pessoais, bem 

como suas expectativas em relação ao seu parto durante o desenvolvimento da 

gravidez e as suas necessidades particulares, busca combinar estratégias de parto 

com a parteira de Atenção Primária de Saúde e com a parteira de Atenção 

hospitalar, estudando alternativas que prefere durante a realização de seu parto, 

quando este for sob condições normais (CORTÉS et al., 2015). 

Rodrigues (2017) entende que a elaboração do plano de parto se constitui 

enquanto um direito da mulher, e quando o mesmo é pensado e elaborado existe 
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maiores possibilidades de percepção quanto à qualificação e assistência 

humanizada que tem como centro a mulher, o que justifica a realização deste 

estudo, que tem como definição quais os benefícios do plano de parto para a 

gestante, e como o mesmo favorece o processo de humanização no momento do 

parto. 

O objetivo do presente estudo consiste em descrever a importância do 

conhecimento do plano de parto pela gestante durante o pré-natal. 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica e descritiva, com a 

finalidade de conhecer os principais benefícios da utilização do plano de parto para a 

gestante. O período para o desenvolvimento do estudo ocorreu durante os meses de 

julho a setembro de 2019, onde foram utilizadas bases de dados acadêmicas como 

Scielo (Scientifc Etetronic Library Online), Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS), Organização Mundial da Saúde (OMS), buscador 

Biblioteca da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva (FAIT), sendo  

que a obra mais antiga data o ano de 2008 e a obra mais atual data 2019, utilizando 

o idioma português. Os descritores utilizados na busca foram: Humanização, assistência, 

pré-natal. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 
 
 

De acordo com Cortés et al., (2015) o conceito de plano de parto e 

nascimento foi desenvolvido pela primeira vez por Sheila Kitzinger, no ano de 1980, 

nos Estados Unidos, sendo que esse novo documento se estendeu aos países 

anglo-saxônicos, os quais começaram a usá-lo enquanto uma forma de exigência 

para a realização de um parto que fosse o menos intervencionista possível. 

Na realidade Kitzinger resolveu elaborar este documento porque percebeu 

que os obstetras de certa forma controlavam o processo do parto, realizando ações 

contra as parteiras e, com isso acabavam interferindo na autonomia das mães. Em 

sua concepção, é necessário que o momento do nascimento seja vivido de maneira 

pessoal, considerando os desejos das gestantes (RODRIGUES, 2017). 

Na visão de Cortés et al., (2015) durante a assistência ao pré-natal, os 

profissionais da saúde podem utilizar algumas estratégias, com a finalidade de 

promover uma melhor orientação da mulher, fortalecendo a sua autonomia no 
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processo tanto de parto como de nascimento, sendo que dentre elas se encontra a 

elaboração de um plano de parto. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o plano de parto  

tem ganhado uma posição de destaque em relação às condutas que precisam ser 

encorajadas pela mulher durante a gestação. Contudo, mesmo ganhando tanto 

reconhecimentos ao longo dos anos, muitos profissionais ligados à saúde 

desconhecem do que se trata o plano de parto. Isso tanto em hospitais como 

também em maternidades, o que faz com que o mesmo não seja efetivado (MOUTA 

et al., 2017). 

Conforme Rodrigues (2017) segundo a OMS, o plano de parto funciona 

quando a mulher, durante o processo de parto, recebe tanto uma assistência 

emocional como uma maior atenção à saúde, partindo do mínimo de intervenções 

possíveis. Lembrando que tais medidas visam à diminuição do tempo do trabalho de 

parto, assim como da dor e do uso de medicamentos anestésicos, assim como a 

redução do número de cesáreas. Contudo, considerando o modelo de assistência à 

saúde no território brasileiro, em que a própria cultura negligencia os benefícios de 

um nascimento natural, se percebe que tais recomendações estão longe de ser uma 

realidade. 

O plano de parto começou a ser difundido nos EUA, onde funcionava 

enquanto uma carta trazendo as preferências da gestante de como passar pelas 

diferentes fases do trabalho de parto, assim como gostaria que fossem realizados os 

cuidados com o seu bebê após o nascimento. O maior valor do plano de parto se 

encontra centrado no fato de propiciar uma maior reflexão e compreensão em 

relação ao tipo de parto escolhido pela gestante, bem como ao papel  

desempenhado por ela quanto às possibilidades de escolha do mesmo (BRITO, 

2015). 

De acordo com a Cartilha Humanização do Parto (2015), o plano de parto 

funciona quando os profissionais de saúde agem de forma ética e solidária com a 

gestante, levando informações até a mulher em relação à sua saúde, bem como 

evitando a realização de intervenções que sejam desnecessárias, assim como 

buscar ouvir a sua opinião quanto aos procedimentos que estão sendo realizados. 

Tudo de forma clara, demonstrando respeito ao seu saber e ao conhecimento de  

seu próprio corpo. 
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O plano de parto funciona enquanto um exercício capaz de auxiliar a gestante 

no processo de definição de tudo aquilo que acredita ser importante para ela no 

momento do parto, sendo que tendo em mãos tal informação, se torna bem mais 

preparada para tomar suas decisões quanto aos procedimentos ela gostaria de se 

submeter ou não (BRITO, 2015). 

Segundo Cecato (2016), antes de elaborar um plano de parto, as gestantes 

precisam se informar sobre seus direitos. Isso em qualquer tipo de serviço de saúde, 

sendo devidamente ouvidas e informadas em relação a qualquer procedimento que 

possa ser necessário no momento do parto. É importante que tanto a gestante, 

como seu acompanhante adquiram conhecimento de que o parto pode tomar outro 

percurso, que não o desejado por ela, e por isso precisa também conhecer que tipo 

de intervenção pode ser tomado nesse tipo de situação. 

Segundo Brito (2015), a gestante antes do parto deve planejar como o mesmo 

será realizado, o que não se trata de se redigir uma lista de ordens, mas de firmar 

um ponto de partida para o desenvolvimento de uma conversa com a equipe que 

será responsável em assistir o seu parto. Lembrando que neste documento deverão 

estar explícitos seus desejos quanto ao momento de nascimento de seu filho. 

Antes de elaborar um plano de parto as mulheres devem refletir sobre o que 

elas desejam no momento de seu parto, até mesmo porque o mesmo se origina no 

respeito ao Princípio Bioético de Autonomia, o que favorece no aumento do controle 

das mulheres em relação ao seu processo de parto, o que consequentemente 

contribui para a produção de um efeito positivo no que se refere à sua satisfação, o 

que serve enquanto ferramenta fundamental na sua preparação para o momento do 

parto, onde seus medos de certa forma diminuem graças às informações e 

comunicação que lhe são proporcionadas (CORTÉS et al., 2015). 

A mulher deve se empoderar sobre o seu corpo e gestação, visto que isso é 

de essencial importância para a elaboração de seu plano de parto, realizando suas 

escolhas de forma livre. Lembrando que as consultas e os grupos proporcionados se 

constituem em espaços de educação em saúde, em que a gestante participa de 

momentos de discussão sobre as suas experiências, além de coletar informações 

que dizem respeito tanto à sua gestação, como ao seu parto e à saúde de seu filho 

(CECATO, 2016). 

Para fazer seu plano de parto, as mulheres gestantes precisam planejar esse 

momento, comunicando tanto as suas famílias como os profissionais de saúde o que 
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é importante para elas em seu processo de parto, pois isso permite que elas se 

sintam mais seguras e apoiadas durante o mesmo (CORTÉS et al., 2015). 

Segundo Cecato (2016), o plano de parto deve ser elaborado pela gestante 

considerando acima de tudo algumas informações fornecidas pela equipe hospitalar, 

buscando se basear em boas práticas, as quais precisam estar de acordo com 

aquelas recomendadas pela OMS (1996), sendo esclarecidas não apenas para as 

gestantes, mas também ao seu acompanhante e até mesmo aos seus familiares. 

Mesmo sendo o plano de parto elaborado pela gestante e por seu 

companheiro, a equipe de saúde pode participar desse processo, auxiliando em sua 

elaboração durante as consultas de pré-natal, em rodas de conversas ou até mesmo 

em grupos destinados à gestante (FRUTUOSO; ÁVILA, 2019). 

De acordo com Pinheiro (2019) a presença do pai é muito importante quando 

se pensa em como fazer um plano de parto, pois o ideal é que os futuros genitores 

iniciem um processo de familiarização com os detalhes do momento do parto, 

buscando pensar na elaboração deste plano ao iniciar a segunda metade da 

gestação. 

É muito importante que o acompanhante esteja presente na elaboração do 

plano de parto pela gestante, pois sendo um momento crucial em sua vida, ele pode 

dar todo o suporte necessário à mulher durante a realização de suas escolhas, 

assim como na hora do parto, visto que já conhecia as preferências da mulher 

(CECATO, 2016). 

Frutuoso e Ávila (2019) explicam que não existe um modelo pré-definido de 

plano de parto, mas algumas questões podem nortear o seu processo de 

elaboração, como por exemplo, o que seria importante para a gestante no momento 

do parto, como ela gostaria que fosse seu parto, se já visitou o local onde será 

realizado seu parto, se terá acompanhante e por quanto tempo, se deseja fotografar 

ou filmar o parto, dentre outros questionamentos. 

É preciso ter em mente que mesmo existindo inúmeros modelos na internet, o 

ideal é que os pais discutam com o médico cada detalhe, levando em consideração 

tanto as condições de saúde da gestante como de seu bebê, pois quando os pais 

baixam um modelo da internet, sem realizar uma discussão prévia com o médico, 

isso pode resultar em situações que talvez não sejam atendidas no momento do 

parto, como por exemplo, quando a gestante é de alto risco, devido a algum 

problema de saúde, como diabetes, hipertensão ou pré-eclâmpsia, pois nessa 
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situação não poderá fazer o parto normal, por isso torna-se importante discutir 

previamente tudo a respeito do parto (PINHEIRO, 2019). 

A este respeito, Medeiros et al., (2019) explicita que mesmo que pareçam 

universais os benefícios do plano de parto para a mulher, tal instrumento tem sido 

muito criticado devido ao fato de ser considerado um tanto rígido e irrealista, o que 

consequentemente pode acabar afetando de forma adversa os resultados 

obstétricos, contribuindo para uma experiência negativa para a mulher. 

Ao discorrer a respeito da utilização do plano de parto e seus benefícios para 

a gestante é importante também conhecer a respeito da legislação que conforme a 

Lei nº 15.759, em seu artigo 5º, esclarece que a elaboração do Plano Individual de 

Parto precisa ser precedida de uma avaliação da gestante por médico especializado, 

buscando identificar possível risco na gravidez, os quais serão reavaliados a cada 

contato com a gestante no sistema de saúde. Isso durante toda a assistência pré- 

natal que receber, inclusive quando for atendida em momento de trabalho de parto 

(BRASIL, 2015). 

No ano de 2017, surge o Projeto de Lei nº 7.867, que em seu artigo 2º, 

parágrafo único estabelece que seja “obrigatória a elaboração do plano de parto” 

(BRASIL, 2017, p. 02). Isso para que o parto de torne mais humanizado e que 

possíveis casos de negligência e/ou imprudência médica possam acontecer, 

acometendo a saúde e bem estar da mãe e filho, ou até mesmo evitar casos de 

morte de ambos. 

Ao se referir quanto à presença do acompanhante, a maioria das mulheres 

tem o desejo de serem acompanhadas durante esse momento importante em suas 

vidas, sendo que a Lei nº 11.108, regulamentada pela Portaria do Ministério da 

Saúde nº 2418, no ano de 2005, garante que um acompanhante esteja presente e  

se envolva durante o período tanto de realização do trabalho de parto, como do 

parto e até mesmo o pós-parto imediato (em até 10 dias após o parto). Lembrando 

que tal acompanhante quem define é a parturiente (GOMES et al., 2017). 

Conforme Zorzam et al., (2016) um parto humanizado se constitui um direito 

humano, o qual nem sempre tem sido respeitado no Brasil, segundo uma pesquisa 

realizada pela Fundação Perseu Abramo (2010), é possível afirmar que uma em 

cada quatro brasileiras sofreu algum tipo de violência durante o momento de seu 

parto, as quais podem ser tanto violência verbal (serem xingadas ou usarem frases 
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de conotação sexual) como também violência física (uso de procedimentos 

dolorosos e que muitas vezes são desnecessários, sem o consentimento da mulher). 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O plano de parto trate-se um instrumento relevante durante o processo de 

parto, que se baseia em uma forma de comunicação existente entre gestante e os 

profissionais de saúde (enfermeiros, obstetras e médicos), que por sua vez, atuam 

assistindo a gestante durante o momento do parto, precisa ser muito bem refletido, 

analisado e elaborado, tendo em vista que pode gerar inúmeros benefícios para a 

parturiente. 

Deste modo, com os estudos realizados foi possível perceber o quanto a 

utilização do Plano de Parto é importante não somente para a promoção da 

autonomia da mulher no pré-natal, parto e puerpério, como também como uma  

forma de garantia do respeito ao princípio da autonomia, saúde e bem estar da 

mulher e do neonato. 

Logo, o estudo permitiu perceber que o uso deste instrumento é capaz de 

garantir assistência humanizada e uma melhor qualidade na assistência prestada à 

parturiente e ao recém-nascido, o que consequentemente contribui para a redução e 

a eliminação de possíveis casos de negligência e/ou qualquer tipo de imprudência 

médica, favorecendo ainda o processo de emancipação da mulher, tornando assim o 

momento do parto satisfatório e especial, garantindo seus desejos e expectativas. 

Conclui-se, portanto que existe a necessidade de novos estudos em relação a 

elaboração do plano de parto, abordando também a questão da autonomia do 

enfermeiro e de outros profissionais que prestam assistência à essa gestante, os 

quais atuam como agentes incentivadores da emancipação dessa mulher durante a 

sua gestação e parturição, o que a torna protagonista de seu próprio parto e 

coparticipante de todos os procedimentos a ser realizado durante todo o processo  

de parto, garantido o sucesso da efetivação do mesmo. 
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