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RESUMO 

 
O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura com abordagem qualitativa. 
O despertar por esse tema surgiu a partir de discussões feitas no cotidiano da Pós-
Graduação em Enfermagem Obstétrica, direcionando um olhar para a parturiente, o 
qual é inevitável passar despercebido, visto que, mudanças biológicas e hormonais 
contribuem para a gestante apresentar diversas alterações psicológicas, assim 
dificultando-a no processo do parto, parto e puerpério. Esse interesse aumentou 
quando percebemos a necessidade da adesão da enfermeira obstetra atuando 
diretamente no atendimento à parturiente no pré-parto e sala de parto, com 
afinalidade de garantir partos e nascimentos humanizados. Portanto, propõe-se 
identificar as dificuldades encontradas pelo enfermeiro obstetra no exercício de sua 
atividade referente à adesão ao parto humanizado de baixo risco, em unidades 
hospitalares do Brasil. A coleta foi realizada através de busca em base de dados, o 
critério para seleção das publicações foi realizada a partir de artigos disponíveis on 
line publicada nos últimos dez anos 2000-2010, com a temática ao tema proposto. 
Os resultados evidenciaram que os enfermeiros obstetras vêm enfrentando severos 
problemas no campo de ação: conflito, choque de modelos e cuidados na divisão de 
um espaço entre médicos e enfermeiros, quadro reduzido de profissionais 
especializados em obstetrícia. Concluímos que atuação da enfermeira obstetra na 
assistência ao parto de baixo risco tem mostrado que é capaz de reduzir as 
intervenções médicas desnecessárias e de oferecer cuidado individual, humanizado 
e qualificado, contribuindo assim para maximizar nascimento saudáveis, promover a 
saúde Peri  natal, e a relação custo-benefício. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O parto é o momento do ciclo gravídico-puerperal em que ocorrem as mais intensas 

mudanças orgânicas, corporais e emocionais em um curto período de tempo4. Essas 

transformações na mulher podem gerar medo, dúvidas, angústia, fantasias e/ou 

curiosidade em saber o que acontece com o seu corpo15. 

Esse processo de parir vai além desses sentimentos, possui uma significância 

cultural, representando a continuação da espécie, o início da vida e a chegada de 

um novo ser ao mundo4. 

 O termo “humanização” foi atribuído pelo Ministério da Saúde (MS) e sua equipe 

técnica ao Programa de Pré-Natal e Nascimento. Com a premissa de melhorar as 

condições do atendimento, o profissional deve privilegiar não só o que viu e palpou, 

mas, também, ouvir o que a gestante descreveu estar sentindo para que o 

tratamento seja eficiente. Ainda traz todo momento a importância da participação da 

família durante a gestação, o parto e o puerpério12. 

A Igreja Católica apadrinhou a idéia de que a mulher deveria experimentar o 

sofrimento no parto, pois este era visto como “desígnio divino, pena pelo pecado 

original, sendo dificultado e mesmo ilegalizado qualquer apoio que aliviasse os 

riscos e dores do parto1”. 

No Brasil, no início do século XX, o uso do fórceps e da narcose, era considerado 

como fator de humanização na assistência ao parto2. Para amenizar seus efeitos, 

considerado como um evento “medonho”, a parturiente era submetida à sedação 

total através de injeção de morfina e tinha seu bebê por meio de fórceps altos. 

Considerado o “Pai da Obstetrícia brasileira”, Fernando Magalhães usava uma 

mistura de morfina e cafeína. Esse método se estendia às camadas da elite, até que 

o alto índice de morbimortalidade materna e perinatal deu lugar a outro modelo de 

assistência ao parto, definitivamente3.  

Passou a vigorar, então, já na metade do século XX, o parto “consciente”, ou seja, a 

mulher não mais era sedada, ela participava lúcida, de todas as etapas do 

procedimento. Além da dor física imposta pelo modelo de assistência ao parto – 

episiotomia e extração do bebê com fórceps – havia o desrespeito à sua condição 

de mulher e parturiente, pois era afastada dos parentes e de seus pertences, sendo 

atendida por pessoas desconhecidas e largo aparato tecnológico2.  
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Apesar de esse modelo ainda ser o mais usado nas unidades hospitalares públicas 

(SUS), a obstetrícia moderna procura resgatar o sentido de cidadania, solidariedade 

e humanização na assistência ao parto. Daí o movimento que permeia os círculos 

médicos em todo o mundo e, em especial, no Brasil, que é a adoção do parto 

humanizado. 

O enfermeiro obstetra, nos dias atuais, tem plena consciência de seu papel no 

cenário moderno da obstetrícia, embora tenha que enfrentar ainda severas 

dificuldades no seu campo de ação. Durante a análise dos artigos as dificuldades 

para adesão do parto humanizado foram: o quadro reduzido de profissionais aptos a 

desempenharem esse novo atendimento ao parto, situação que tem sido controlada 

pelas autoridades governamentais. Outro obstáculo presente é a desaprovação, por 

parte dos médicos obstetras, à presença das enfermeiras obstetras atuando 

diretamente na assistência ao parto dentro do hospital. O conflito existe, 

configurando choque de modelos e cuidados na divisão de um espaço entre 

médicos e enfermeiros. Somando-se a esses fatores, há uma insatisfação 

generalizada, entre os enfermeiros obstetras, com o salário que lhes é oferecido e 

pela falta de pagamento pelos procedimentos realizados por eles, pois agora eles 

galgam mais um degrau na sua formação acadêmica e prática, o que pressupõe um 

piso salarial pertinente à sua atual situação5. Será abordado com detalhes no 

Resultado/Discussão. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Com base no objetivo foi possível determinar a melhor abordagem a ser utilizada 

para uma coleta de elementos discursivos e enriquecedores de conhecimento. Com 

isso, optamos por uma abordagem exploratória, através de um levantamento de 

dados e fontes bibliográficas. 

 A pesquisa trata-se de uma revisão de literatura qualitativa com abordagem 

descritiva, que discute sobre as dificuldades da enfermeira na adesão do parto 

humanizado. As informações foram coletadas através de busca em base de dados, 

tais como: SciELO, Birene, Fiocruz. O critério para seleção das publicações foi 

realizada a partir de artigos disponíveis on line, no idioma português, publicados nos 

últimos dez anos (2000-2010), com a temática relacionada ao Parto Humanizado e 



4 
 

as dificuldades encontradas por enfermeiros na adesão de um novo modelo de 

assistência com abordagem em obstetrícia. 

Da base bibliográfica coletada para a elaboração do artigo, foram encontrados, 

inicialmente, 280 (duzentos e oitenta artigos) e foram selecionados 66 (sessenta e 

seis) resumos. Destes, foram excluídos 40 (quarenta) artigos, os quais não 

ofereciam a identificação para seu aproveitamento, sendo incluído 16 (dezesseis) 

artigos para leitura na integra, quadro 1. 

 

Quadro 1. Distribuição dos artigos de acordo com os periódicos indexados na base do 

SCIELO-Brasil, no período de 2000 a 2010. 

Título Autor(es) 

 

Base de 
dados 

Revista 

“Humanização da assistência ao parto 
no Brasil: os muitos sentidos de um 
movimento”

1 

Carmen Diniz SciELO Ciência & Saúde 

Coletiva 

“Humanização da 
assistência ao parto no 
Brasil

2” 

Rezende SciELO  

“Dar à luz sem sentir dor”
3 

 

Carolina 
Cantarino 

Rev. Eletrônica 
de Jornalismo 
Científico 
 

Com Ciência 

“Cuidado e conforto durante o trabalho 
de parto e parto: na busca pela opinião 
das mulheres”

16
 

Telma Elisa 
Carraro et all 

SciELO  

“Desafios na política de implantação 
de uma política de humanização da 
assistência hospitalar ao parto”

5 

Marcos Dias e 
Rosa 
Domingues 

SciELO Ciência & saúde 
coletiva 

“A percepção da equipe de 
enfermagem sobre humanização do 
parto e nascimento”

6 

Flávia Marques, 

Ieda Dias e Leila 

Azevedo 

SciELO Escola Anna 
Néry 

“A humanização e a assistência de 
enfermagem ao parto normal”

7 

 

Fernanda 
Moura 

BIREME Revista 
Brasileira de 
Enfermagem 

“Parto humanizado na percepção das 
enfermeiras obstétricas envolvidas 
com a assistência ao parto”

8 

Jamile Castro e 
Maria Clapis 

SciELO Ver. Latino-
Americana de 
enfermagem 

“Estratégias de lutas das enfermeiras 
da maternidade Leila Diniz para 
implantação de um modelo de 
assistência ao parto”

10 

Ricardo Mouta 
e Jane 
Progiantil 

SciELO Texto e Contexto 
Enfermagem 
 

“O resgate do parto normal: 
contribuições de uma tecnologia 
apropriada”

11 

CAPARROZ, 
S.C 

SciELO Revista 
Brasileira de 
Enfermagem 

“Manual de Assistência pré-natal”
12 

Janine 
Schirmer 

Ministério da 
Saúde 

Secretaria de 
Políticas de 
Saúde 
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“O significado dado pelo profissional 
de saúde para trabalho de parto e 
parto humanizado”

13 

Alessandra 
dos S. 
Mabuchi et al 

SciELO Acta Paul. 
Enfermagem 

“Humanização do parto: política 
pública, comportamento organizacional 
e ethos profissional”

14 

Mônica Maia SciELO Fio Cruz 

 

 

 
3 RESULTADO / DISCUSSÃO 
       

O conceito de humanização da assistência ao parto inclui vários aspectos. Alguns 

estão relacionados a uma mudança na cultura hospitalar, com a organização de uma 

assistência realmente voltada para as necessidades das mulheres e suas famílias. 

Modificações na estrutura física também são importantes, transformando o espaço 

hospitalar em um ambiente mais acolhedor e favorável à implantação de práticas 

humanizadoras da assistência.  

Ressalte-se, contudo, que a humanização da assistência ao parto implica também e, 

principalmente, que a atuação do profissional respeite os aspectos de sua fisiologia, 

não intervenha desnecessariamente, reconheça os aspectos sociais e culturais do 

parto e nascimento, e ofereça o necessário suporte emocional à mulher e sua 

família, facilitando a formação dos laços afetivos familiares e o vínculo mãe-bebê. É 

importante preservar a autonomia da mulher durante todo o processo, com 

elaboração 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 a que serão submetidas, e de ter os seus direitos de 

cidadania respeitados5. 

Em relação à humanização do parto, alguns autores afirmam que humanizar é 

propiciar uma postura de respeito à natureza do ser humano, voltada para sua 

essência, singularidade, totalidade e subjetividade6.  

 Nos últimos anos, vários autores e organizações não governamentais têm 

demonstrado suas preocupações com a medicalização excessiva do parto, 

propondo modificações no modelo de assistência ao parto, principalmente naqueles 

de baixo risco. A Organização Mundial de Saúde, desde o início da década de 1980, 

tem trazido contribuições importantes para este debate ao propor o uso adequado 
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de tecnologias para o parto e nascimento, com base em evidências científicas que 

contestam práticas preconizadas no modelo médico de atenção5.  

Os partos, historicamente, eram realizados em casa e feitos por parteiras. Somente 

a partir da década de 40 do século XX, esse procedimento passou a ser feito em 

instituições hospitalares, ou seja, a parturiente perdeu autonomia na condução do 

processo para os profissionais da saúde. Não se pode negar que a tecnologia e os 

estudos científicos têm proporcionado avanços inquestionáveis na qualidade da 

assistência obstétrica7.  

Dentre esses, cabe destacar a evolução da operação cesariana que, antes, só era 

realizada em mulheres mortas para salvar a vida fetal. Depois, passou a ser usada, 

em algumas situações, para proporcionar segurança à vida, tanto da mulher como 

do feto. Observa-se, porém, que esse procedimento é feito sem justificativas 

obstétricas adequadas, gerando medicalização excessiva de um processo natural e 

fisiológico como é o parto8. A cesárea, na verdade, tornou-se altamente rentável 

para os hospitais e profissionais de saúde, em especial nas maternidades privadas. 

Por conta disso, em muitos serviços, essa técnica cirúrgica foi assumida como 

rotina, colaborando para a banalização do seu procedimento, dando a impressão de 

uma operação simples e isenta de qualquer complicação, o que não é correto 

afirmar. De acordo com o Dossiê do Parto e Nascimento, a taxa de cesáreas 

ultrapassa o índice de 35% entre mulheres sem nenhuma escolaridade e atinge 73% 

entre as de nível superior9.  

Com essa mudança de situação, a assistência obstétrica, se, por um lado, oferece 

uma pretensa segurança, cercada por tecnologia, por outro, torna o parto um 

momento de dor, ansiedade e medo. Esse quadro psicológico instável pode levar ao 

impedimento do parto normal, gerando, então, práticas intervencionistas que 

poderiam ser facilmente evitadas, caracterizando um ciclo vicioso.  

No Brasil, o modelo de assistência ao parto (de baixo risco e em gestantes de alto 

risco) e ao nascimento é extremamente intervencionista, apesar dos esforços 

públicos para reduzir os gastos hospitalares, ou seja, incrementar a adesão ao parto 

natural. Tanta tecnologia acaba por relegar a mulher e sua família a um segundo 

plano, pois ignora a fisiologia e os aspectos sociais e culturais do parto, além de 

contribuir para o aumento das taxas de cesáreas e a morbimortalidade materna e 

perinatal3.    
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Quando a mulher entra em trabalho de parto, ela fica com a sensibilidade afinada, 

ocasião em que passa a emergir a relação entre a mãe e seu bebê. É nesse 

momento que se torna importante sua interação com a equipe de enfermagem, que 

deve proporcionar a realização de um parto sem nenhum tipo de manobra ou adição 

de drogas, respeitando a mulher, seus direitos e vontades, legando-lhe a opção de 

escolha sobre o tipo e forma de parto para o nascimento de seu filho6. 

Não há dúvida, contudo, de que é crescente a ideia de humanização do parto, 

embora exista também a certeza de que muito ainda há para modificar se quiser 

restituir o pleno protagonismo feminino no parto. É interessante citar o protocolo 

criado pela Coalition for Improving Maternity Services (CIMS), em julho de 1996, com 

o sugestivo título “Iniciativa para um Nascimento Amigo da Mãe”, composto de dez 

passos (vide Anexo A) a serem cumpridos pelas maternidades e/ou casas de 

partos11.   

Muitas mulheres que procuram assistência na rede pública de serviços passam por 

uma rotina que se inicia com a busca de uma vaga, após uma provável peregrinação 

por algumas unidades de saúde e que se completa com a separação da família na 

internação e com a permanência no pré-parto, usualmente um espaço coletivo, junto 

com outras mulheres também em trabalho de parto ou com outras intercorrências 

obstétricas, sem qualquer privacidade ou atenção às suas necessidades 

particulares5.  

As maternidades públicas no Brasil, geralmente, atendem a maior parte das 

mulheres que não têm condições de consumir os serviços oferecidos pelas 

instituições privadas de saúde. A assistência ao parto, naquelas maternidades, é 

particularmente perversa, porque anula de diversas formas, a possibilidade de a 

mulher e de a família vivenciarem os aspectos subjetivos desse momento5, apesar 

de existir a “Lei do Acompanhante n.11.108”, assinada pelo ministro da Saúde 

durante o II Congresso Internacional de Humanização do Nascimento, no Rio de 

Janeiro, em 2005. Essa lei garante a toda parturiente o direito de ter uma companhia 

escolhida por si durante o parto10.  

Ainda nas políticas públicas na área de saúde da mulher, em 2001, o Ministério da 

Saúde editou o manual “Parto, Aborto e Puerpério – Assistência Humanizada à 

Mulher” (BRASIL, 2001). A publicação define o que considera humanização da 

assistência e defende uma nova perspectiva em que os cuidados prestados devem 
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ser efetivamente benéficos, as intervenções desnecessárias devem ser evitadas e a 

privacidade e a autonomia materna, preservadas5.  

Diante disso, o Programa de Humanização do Parto e Nascimento, do Ministério da 

Saúde, têm o objetivo principal de reorganizar a assistência, vinculando formalmente 

o pré-natal ao parto e puerpério, ampliando o acesso das mulheres e garantindo a 

qualidade com a realização de um conjunto mínimo de procedimentos. Este 

programa apresenta duas características marcantes: o olhar para a integralidade da 

assistência obstétrica e a afirmação dos direitos da mulher, incorporada como 

diretrizes institucionais6.  

 

3.1 ENFERMEIROS OBSTETRAS E OS OBSTÁCULOS DA PROFISSÃO 

 

Paralelamente a essa luta pela humanização do parto, apesar do esforço do 

Governo para assegurar esse direito, existe uma disputa nos “bastidores” das 

instituições de saúde de alguns países. Os médicos obstetras dos países que se 

situam no círculo de influência dos Estados Unidos assumiram o monopólio quase 

completo da assistência ao parto, deixando as parteiras profissionais (enfermeiras 

obstetras e parteiras) com pouco – ou nenhum – espaço para atuar. Essa realidade 

é diferente na Europa, principalmente ao norte, onde se preservou o trabalho milenar 

oferecido pelas parteiras na assistência aos partos de baixo risco10.  

 

3.2 QUADRO REDUZIDO DE ENFERMEIROS ESPECIALIZADOS EM 

OBSTETRÍCIA 

 

No Brasil, uma dificuldade inicial para implementar a adesão ao parto humanizado, 

por parte dos enfermeiros obstetras, era a de que, em um primeiro momento, não 

havia disponível, no mercado de trabalho, profissionais em número suficiente para 

que se pusesse em prática, com sucesso, uma política de atuação na assistência ao 

parto de baixo risco. Para sanar o problema, com o apoio do Ministério da Saúde, a 

partir de 1998, foi possível, em pouco tempo, para várias escolas de Enfermagem, 

realizar, em todo o País, 55 cursos de especialização em obstetrícia, que 

capacitaram 854 profissionais para a rede SUS12.  

Desde 1994, o currículo mínimo de enfermagem foi modificado e, atualmente, o 

único curso previsto para formação específica de profissionais não-médicos na área 
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obstétrica consiste na especialização em enfermagem, nível de pós-graduação lato 

sensu. A formação da enfermeira obstétrica dá maior ênfase aos aspectos 

fisiológicos, emocionais e socioculturais do processo reprodutivo, privilegiando uma 

atuação fundamentada na compreensão do fenômeno da reprodução como singular, 

contínuo e saudável, no qual a mulher é o foco central, e que se desenvolve em um 

determinado contexto sócio-histórico. Vários trabalhos mostram que, quando 

acompanhadas por essas profissionais, as mulheres necessitam de menos 

analgésicos, ocorrem menos intervenções e os resultados finais são melhores que 

aqueles produzidos pela assistência médica convencional5.  

Com isso, o MS, além de reconhecer oficialmente a assistência ao parto por 

enfermeiro obstetra nos hospitais conveniados com o SUS, normalizou a 

remuneração desses profissionais.   

Como marco definidor de uma nova política de atenção ao parto, o MS propôs, em 

1999, a criação dos Centros de Parto Normal (CPN), unidades que permitem a 

assistência aos partos de baixo risco fora dos hospitais, com possibilidade de 

funcionamento sem médicos, ficando enfermeiros obstetras responsáveis por todos 

os cuidados prestados às mulheres e aos recém-nascidos.  

A simples substituição do médico pela enfermeira obstetra não resulta 

necessariamente na humanização da assistência. Acredita-se, contudo, que, se a 

atuação desta profissional estiver inserida em uma nova proposta de cuidado, estão 

dadas as condições para a modificação do modelo de assistência5. 

                                               

3.3 CONFLITOS NA DIVISÃO DE UM ESPAÇO ENTRE MÉDICO E ENFERMEIRO 

 

A outra dificuldade importante foi a reação dos médicos à presença das enfermeiras 

obstetras diretamente na assistência ao parto, resultando no pronunciamento do 

Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj) sobre a questão, com a 

publicação de uma resolução que colocava sob-responsabilidade do profissional 

médico toda a assistência praticada dentro do hospital, inclusive aquela praticada 

por enfermeira na assistência ao parto de baixo risco. Na mesma publicação, 

colocava também a obrigatoriedade da informação aos usuários do serviço de saúde 

de que, na instituição, os partos eram assistidos tanto por médicos quanto por 

enfermeiros. Estas medidas têm o objetivo claro de, em última instância, pressionar 
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o médico para que ele não abra espaço na assistência ao parto de baixo risco para a 

enfermeira obstetra5.  

Além disso, há ainda contratempos primordiais a serem superados, como baixos 

salários, condição difícil de trabalho, excesso de demanda, falta de condições de 

diagnóstico e tratamento adequados, infraestrutura precária não condizente pelas 

diretrizes da humanização, além de profissionais não capacitados e 

especializados13.  

Parir e nascer, definitivamente, não são processos ‘naturais’ nem meramente 

fisiológicos. São eventos sociais e culturais complexos, que envolvem interações 

entre indivíduos, grupos sociais e organizações (hospitais e maternidades), com 

poderes e legitimidades diferenciados14. 

 

4 BENEFÍCIOS DA IMPLANTAÇÃO DO MODELO ASSISTENCIAL (PARTO 

HUMANIZADO) 

 

 É através da arte de cuidar que a enfermagem aprofunda seu compromisso com o 

ser humano, indo além do atendimento às necessidades básicas, buscando 

compreender o mundo subjetivo da paciente, aderindo também a autonomia, a auto-

estima, a auto- valorização, a cidadania do outro e da própria que cuida. 

Diante de várias barreiras para o sucesso da implantação do PH, muitos autores 

reconhecem através de suas pesquisas que a inserção da enfermagem obstétrica é 

de fundamental importância no campo obstétrico, visando melhorar a qualidade de 

atendimento no pré-parto e parto, para a redução da mortalidade materno e infantil. 

Contudo, podemos ressaltar que com a implantação do modelo de assistência 

humanizada traz alguns benefícios a segui não só para a mãe e filho, mas, também 

para a família e para a equipe de enfermagem. 

A Especialização em Enfermagem Obstétrica tem contribuído para o quantitativo de 

especialista na área objetivando a promoção da assistência que respeita o caráter 

fisiológico do processo de nascimento10. 

Sensibilizar e capacitar os profissionais de saúde a fim de mostrar a importância do 

parto e nascimento como eventos naturais10.  

O uso de intervenções não invasivas e não farmacológica, favorece para o bem 

estar de mãe e filho6. 
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O vinculo estabelecido entre profissionais de saúde e parturiente pode resgatar a 

humanização do parto, que se perdeu com o avanço da tecnologia, e buscar ações 

voltadas ao atendimento do ser humano com suas necessidades1.  

Direito do acompanhante: um dos fatores comprovadamente fundamental ajuda à 

parturiente no processo do trabalho de parto e parto, proporcionando um ambiente 

mais acolhedor e familiarizado, tornando a mulher mais segura e confiante16. 

A importância da presença da Doula no pré-parto, além de proporcionar conforto 

para a paciente, também contribui para minimizar a dor, reduzir o uso de analgésico 

e reduzir a taxa de parto cesárea16. Resgatar a prática do parto vertical, reconhecer 

a autonomia da gestante na condução do trabalho de parto e parto10. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A pesquisa mostrou que, embora não seja uma garantia de mudança do modelo de 

assistência ao parto, a inclusão da enfermeira obstetra na assistência ao parto de 

baixo risco tem mostrado que é medida capaz de reduzir as intervenções médicas 

desnecessárias e de oferecer um cuidado mais integral, dando o necessário suporte 

emocional à mulher e sua família. 

A enfermagem deve se mostrar capaz de inovar suas técnicas voltadas para o 

autocuidado, facilitando o processo da assistência com orientações e cuidados, 

através de treinamento de profissionais de saúde e de uma educação participativa 

entre enfermeiros, cliente e família. Contribuindo para maximizar nascimentos 

saudáveis, promover a saúde Peri natal, e a relação custo-benefício.   

Para isso, é preciso que haja uma postura mais sensata quanto ao atendimento do 

parto de baixo risco, o que implica também uma redistribuição de competências 

entre os vários setores de assistência. Os profissionais – obstetras e enfermeiros – 

devem se voltar às necessidades da parturiente e de seus familiares, dispensando 

atenção adequada a cada caso, configurando, assim, a visão holística do parto. É 

imprescindível que os médicos obstetras não encarem a atuação dos enfermeiros 

obstetras, na assistência ao parto de baixo risco, como um embate, mas que, juntos, 

possam pôr em prática, o verdadeiro sentido da humanização.   

E quanto à mulher, também é importante que ela saiba resgatar sua autonomia, 

fazendo valer sua condição de cidadã, deixando claro que o processo do parto 
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pertence a ela, a seu filho e a seus familiares. Isso, certamente, caracterizará o 

implemento da humanização na assistência ao parto e ao nascimento.  

 Percebe-se, portanto, que há um longo e difícil caminho a ser percorrido nos 

hospitais e maternidades para que realmente sejam postas em prática todas as 

diretrizes para a assistência humanizada do parto e nascimento, respeitando os 

direitos e vontades da parturiente e seus familiares e proporcionando-lhe uma 

gestação e um parto seguro. Entretanto, essas mudanças englobam diversos 

fatores, e não somente a colaboração dos profissionais de saúde para uma 

assistência mais humanizada. São necessários: respeito aos direitos sociais, 

vontade política e investimentos em remuneração dos profissionais e estruturação 

de hospitais e maternidades.  

Espera-se também, que os profissionais de enfermagem possam refletir a sua 

prática e propor novas estratégias para a implantação da adesão a assistência ao 

parto humanizado.  

 

ABSTRACT 

 

The present study deals with a literature review with qualitative approach. The 

awakened by this theme emerged from discussions in the daily life of Postgraduate 

Obstetrical Nursing, directing a look at the woman, which is inevitable to go 

unnoticed, since biological and hormonal changes contribute to the pregnant woman 

presenting various psychological changes thus hindering the process of childbirth 

and puerperium. This interest increased when we realize the need for the midwife 

inserted directly into the woman and care in the delivery room with afinalidade to 

ensure humane labor and delivery. Therefore, it is proposed to identify the difficulties 

encountered by the nurse midwife in the exercise of their activity on the adherence to 

humanized delivery of low risk hospital units in Brazil. Data collection was performed 

by searching the database, the criterion for selection of publications was made from 

published articles available online in the last ten years 2000-2010, with the theme to 

theme. The results showed that obstetric nurses are facing severe problems in the 

field of action, conflict, clash of care models and the division of space between 

doctors and nurses, the reduced number of professionals specialized in obstetrics. 

We conclude that performance of the nurse midwife in childbirth care for low risk 

have shown that it is able to reduce unnecessary medical interventions and to 

provide individual care, qualified and humanized, thus contributing to maximizing 

born healthy, promote health Peri natal care, and cost benefit. 

Keywords: Humanized childbirth. Midwifery. Humanization. Conflicts. 
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