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RESUMO  
 

A humanização no parto faz com que a mulher seja protagonista da sua própria vida podendo 

escolher qual a melhor forma de parir. E a equipe de saúde deve estar preparada para esta 

nova forma de se comportar perante esta situação promovendo a humanização da assistência 

obstétrica que ainda representa um desafio para os profissionais de saúde, para instituição, e 

para a sociedade. O objetivo desta revisão é descrever a importância do parto humanizado e 

seus benefícios para a saúde da mãe e do recém-nascido com base na literatura. Metodologia: 

trata-se de uma revisão bibliográfica buscando aprofundar o conhecimento sobre a 

humanização do parto. 70 artigos sobre o tema foram encontrados na Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS) e bases de dados SciELLO, LILLACS e Manual do Ministério da Saúde sendo 

selecionados 27, em português, completos, publicados no período de 1990 a 2012. 

Resultados: os autores foram unânimes quanto à importância da humanização do parto 

normal. Conclusão: O termo humanização vem sendo discutido demasiadamente, porém, 

ainda está longe de ser implantada de forma efetiva no programa de atenção à mulher gestante 

para que ela possa vivenciar a maternidade com saúde e bem-estar, usufruindo de um direito 

primordial de toda mulher. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O parto é um processo normal e natural, um momento vulnerável para a saúde da 

mulher, no qual, o ambiente exerce grande influência. Inicialmente, o parto era exercido por 

Parteiras, “Curandeiras ou Comadres” e/ou mulheres de confiança da gestante.  

No Brasil, a partir do século XVI, a profissão de parteira sofreu declínio devido ao 

inicio da utilização dos fórceps sendo necessária a presença do médico por ser considerado 

perigoso passou a ser institucionalizado e as mulheres deixaram de ter seus filhos no ambiente 

familiar, passando ao ambiente hospitalar, baseado em normas e rotinas desconsiderando a 

individualidade de cada mulher (Damasceno et al, 2010). 

Desde então, as taxas de partos cesáreos vêm aumentando no decorrer dos anos, 

representando 80% dos partos realizados via planos privados de saúde e 26% no sistema 

público de saúde, equivalendo a média de 40% cesarianas/ano o Brasil como líder mundial em 

frequência de Cesáreas nas quais a mulher não é vista como um ser individualizado e seus 

direitos, na maioria das vezes, são velados sofrendo violência física e psicológica 

(SANTIAGO; NAGAHAMA, 2011). 

A humanização do parto é recomendada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) pelo Projeto Maternidade Segura, que visa um modelo de atenção ao parto e ao 

nascimento menos intervencionista e mais humanizado (DAMASCENO et al, 2010). 

Complementando, este autor, Barbieri, Fustinoni e Sil (2010), baseado na 

Organização Mundial de Saúde (OMS), propõem a humanização da assistência com o 

objetivo de promover o parto e o nascimento saudáveis, além da prevenção da mortalidade 

materna e perinatal, com intervenções criteriosas evitando o excesso na utilização dos 

recursos tecnológicos disponíveis.  

As discussões sobre como humanizar o parto são constantes, bem como, 

diferentes são os pontos de vista. Para Guedes, Oliveira e Rodrigues (2011), alguns autores, 

falar em humanização é uma forma mais diplomática de falar sobre violência de gênero e 

demais violações de direitos praticados pelas instituições de saúde. Araújo et al, (2009) e 

Barbieri, Fustinoni e Sil (2010), afirmam que humanizar também significa colocar a mulher 

no centro e no controle como sujeito de suas ações, participando diretamente das decisões 

sobre seu próprio corpo, possibilitando à equipe de saúde atuar como facilitadora do processo. 

Santiago e Nagahama (2011) compreendem o parto humanizado como forma de 

atendimento centrado na mulher e fundamentado na medicina baseada em evidências e no 
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respeito à evolução fisiológica do parto. Complementada a sua opinião por Gaiva, Modes e 

Souza (2011), ao citar: 

“...dessa forma, humanizar a assistência ao nascimento implica em mudanças 

de atitudes e de rotinas no intuito de tornar esse momento o menos 

medicalizado possível, por meio do uso de práticas assistenciais que 

garantam a integridade física e psíquica deste ser frágil e requerente de 

cuidados, levando em consideração o processo de mudanças na busca da 

homeostasia da vida extrauterina.” 

 

O parto é considerado um divisor de águas na vida da mulher, carregado de 

significados construídos e reconstruídos, a partir da singularidade e cultura da parturiente que 

transforma o cotidiano da mulher. Esse processo é um evento histórico no qual a arte de parir 

ocorria no domicílio da mulher, de acordo com Brenes (1990) antigamente, os partos e 

cuidados pós-parto eram realizados por mulheres conhecidas popularmente como aparadeiras, 

comadres ou mesmo de parteiras-leigas.  Estas mulheres eram de inteira confiança e detinham 

um saber empírico sobre a gestação parto e puerpério. 

No século XVII ocorreu uma grande transformação na obstetrícia: a introdução 

dos cirurgiões na assistência ao parto, pois ainda não existia a obstetrícia e a ginecologia 

como especialidade médica (MACHADO, 1995). Segundo Diniz (2005), somente em 1852 é 

que a prática das parteiras passou a ser institucionalizada, mas sob o controle médico. 

De acordo com Riesco e Tsunechiro (2002) o registro do primeiro documento 

legal sobre o ensino de parteiras é de 1832, tendo sido fornecido pela Faculdade de Medicina 

que entre outros cursos, incluiu em seu currículo, o Curso de Partos.  Até 1832, era concedida 

pelo Físico-Mor ou Cirurgião-Mor do Império, às mulheres que se dedicavam a partejar, uma 

“carta de examinação” e uma licença da Chancelaria, representando um controle sobre o 

exercício da atividade das parteiras pelos médicos, e “de 1832 a 1949, toda a legislação do 

ensino de parteiras esteve contida na legislação do ensino da medicina” (RIESCO; 

TSUNECHIRO, 2002). 

Conforme Gaiva e Tavares (2002), as parteiras passaram a receber formação 

científica, e a desenvolver suas atividades em instituições hospitalares, o que fez com que 

abandonassem seu conhecimento empírico sobre os ritos de passagem da gravidez, parto e 

lactação.   

Em 1910, os médicos tinham duas lutas a travar: a primeira dizia respeito à 

conquista de clínicas de partos, maternidade e hospital junto à escola. A segunda, conseguir 

trazer a mulher à clínica, ao hospital, ao consultório, havendo todo um esforço por parte da 
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corporação médica em construir uma imagem de médico que inspirasse confiança na 

população.  (BRENES,1990). 

No contexto mundial, a institucionalização do parto está relacionada ao fim da 

Segunda Guerra Mundial, quando os governos da época perceberam a necessidade de 

diminuir as altas taxas de mortalidade materna e infantil. A partir de então, a parturiente passa 

a ser afastada de seus familiares no processo de parturição, permanecendo isolada em uma 

sala de pré-parto, com pouca ou nenhuma privacidade. (DAL MOLLIN, 2005).  

Com o decorrer da história, segundo o Ministério da Saúde (2008), o parto tornou-

se um evento hospitalocêntrico, promovido por intensa medicalização e rotinas cirúrgicas, 

afastando a parteira da arte de partejar e tirando o domínio da mãe durante esse processo. 

Com relação Brasil, foi a partir da década de 1950 que o parto foi institucionalizado e 

medicalizado, como regra geral. 

Em relação ao parto humanizado, o movimento no Brasil, é impulsionado por 

experiências em vários Estados a partir da década de 1970, por profissionais dissidentes 

inspirados por práticas de parteiras e índios. Vários grupos, na década de 1980, propõem 

mudanças nas práticas de assistência à gravidez e parto. Assim, em 1993, é fundada a Rede 

pela Humanização do Parto e Nascimento (Rehuna), que em seu documento denominado 

Carta de Campinas denuncia as circunstâncias de violência, constrangimento e condições 

pouco humanas no tratamento das mulheres e crianças no momento do nascimento (DINIZ, 

2005).   

De acordo com Souza, Silva e Dadam (2008) desde a década de 80, iniciativas 

para recuperar os valores humanos na assistência à mulher gestante, vem ocorrendo. 

Conforme Gaiva e Tavares (2002), a Organização Mundial da Saúde vem discutindo a 

humanização do parto desde 1980 e em 1985 fez uma revisão das tecnologias apropriadas 

para o nascimento.  

O termo humanização foi adotado somente em 2000, quando foi lançado o 

Programa Humanização do Pré-Natal e Nascimento (PHPN), por meio da Portaria GM n. 569, 

de 1º/06/2000. O programa tem por prioridade promover a melhoria do acesso, da cobertura e 

da qualidade do acompanhamento do pré-natal, da assistência ao parto e ao puerpério para o 

binômio mãe-filho. 

No que se refere à humanização do parto e do nascimento, Tyrrell (2001) lembra 

que esse movimento vem ocorrendo há várias décadas, ganhando espaço importante no 

canário nacional. Finalmente tivemos a criação da portaria Nº 888/99, determinando a criação 

de casas de parto, tendo sido mudado seu nome para Centro de Parto Normal (CPN), através 
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da portaria Nº 985/99, conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS). O Centro de Parto 

Normal de prestar assistência Humanizada à mulher no período gravídico puerperal, devendo 

ser exclusiva à atenção ao parto normal sem distorcia. 

O parto para a mulher é uma experiência marcante, emocionante e inesquecível. 

Envolve fenômenos que sofrem influências psicológicas e culturais. O parto normal é 

considerado a escolha ideal para a gestante que não apresenta complicações obstétricas como 

hemorragias, apresentações anômalas, toxemia, entre outras. (CARDOZO et al, 2001). 

Clinicamente, o parto vaginal está associado ao desenvolvimento de contrações 

dolorosas e rítmicas que condicionam a dilatação e o apagamento do colo uterino, podendo 

ser classificado como: Espontâneo: aquele que ocorre sem qualquer intervenção de quem 

assiste a parturiente, desenrolando-se naturalmente; não se pratica analgesia, amniotomia ou 

qualquer ato intervencionista. Dirigido: aquele que tem início espontâneo, mas mediante 

indução artificial com ocitócitos. Pratica-se amniotomia, faz-se analgesia e infundem-se 

ocitócitos durante o período de dilatação e, na expulsão, realiza-se episiotomia e até algumas 

vezes, o fórceps. (BELFORT, 1996). 

Além dos fatores de riscos, Cardozo, et al (2001), outros fatores contribuem para 

o alto índice de cesarianas tais como: a possibilidade da laqueadura tubária, a representação 

social do parto indolor, a preservação da anatomia vaginal para as relações sexuais, a falta de 

informação da população sobre os riscos da cirurgia e a conveniência obstétrica, e 

complementa:  

“... as cesarianas são procedimentos cirúrgicos que dependem de um 

bom aparato técnico-instrumental, recursos humanos suficientes, 

qualidade na assistência de enfermagem, além de equipe cirúrgica 

capacitada, para se ter êxito no transcorrer da cirurgia e bom resultado 

final para todas as partes: mãe, filho e profissionais” (CARDOZO et 

al, p. 88, 2001). 

 

Conforme Osava (1996) existem hipóteses confirmadas de que os obstetras 

tendem a deliberar o parto cirúrgico por ser uma estratégia que possibilita administrar melhor 

o tempo, resultando no atendimento do interesse econômico pessoal.  

Essa hipótese é confirmada por Bamfam (1997), ao dizer que os dados nacionais 

confirmam a tendência de crescimento desse tipo de parto, que alcançou 36% no Brasil, com 

taxas maiores em São Paulo (52%) e na Região Centro-Oeste (49%), sendo as menores taxas 

nas Regiões Nordeste (20%) e Norte (25%). Observa-se, ainda, que o parto cesáreo é mais 

frequente na região urbana (41,8%) do que na região rural (20,1%) e mostra-se também 
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fortemente associado ao grau de instrução da mulher, aumentando progressivamente com o 

número de anos de estudo. 

A partir dessas taxas o Conselho Federal de Medicina (1997ª), relata que existe 

uma estimativa de 114 óbitos maternos/ano para cada 100 mil nascidos vivos, sendo os 

números reais camuflados pela subnotificação de óbitos. Morrem no Brasil a mais de 5 mil 

mulheres a cada ano por complicações na gravidez, parto e puerpério, e a incidência de 

cesarianas é mais elevada nas mulheres com maior poder aquisitivo, quando comparada com 

as mulheres pobres. O que causa maior indignação é que 98% dessas mortes poderiam ser 

evitadas. 

Humanizar o parto é basicamente respeitar a individualidade das pessoas, sabendo 

ver e escutar a paciente e permitir a adequação da assistência, segundo a cultura, crenças, 

valores e diversidade de opiniões da parturiente, realizar um trabalho de conscientização da 

mulher, discutindo com ela suas necessidades e demandas em relação ao parto, respeito no 

acompanhamento do processo fisiológico, e à individualidade da parturiente, respeito à 

integralidade da mulher oferecendo o suporte emocional necessário, permitindo a presença de 

acompanhante (RATTNER; TRENCHI, 2005). 

As propostas para um parto humanizado recuperam uma parte do repertório de 

técnicas de alívio da dor, principalmente aquelas mais naturais e menos invasivas, 

reconhecendo a dor como inerente ao processo fisiológico, e a necessidade da mulher saber 

enfrentá-la (TORNQUIST, 2003).  

Entretanto, é preciso compreender que o alívio total da dor não implica 

necessariamente em uma experiência mais satisfatória de parto. Quando a parturiente se sente 

cuidada e confortada esta experiência é menos traumática porque os seus medos não se 

limitam apenas a dor no parto, mas também em relação aos cuidados que receberão, uma vez 

que as experiências estão repletas de atendimento impessoal e distante (CARRARO et. al, 

2007). 

Medidas de prevenção e controle da ansiedade devem ser adotadas durante o pré-

natal pelos profissionais envolvidos. A criação de grupos de apoio, com a participação de 

enfermeiro, psicólogo, assistente social é útil na transmissão das informações necessárias, 

assim como, para os cuidados emocionais e afetivos relacionados ao estado gravídico e o 

preparo físico para o parto, como respiração, relaxamento e exercícios físicos que contribuirão 

durante a gravidez e o trabalho de parto (BRASIL, 2001).  

O Ministério da Saúde (2001) preconizou que o preparo da gestante para o parto 

abrange a incorporação de um conjunto de cuidados, medidas e atividades objetivando 
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oferecer à mulher a possibilidade de vivenciar a experiência do parto como processo 

fisiológico, fazendo-a sentir-se como protagonista. Diante dessa premissa é de se esperar que 

as instituições que assistem à mulher promovam um atendimento saudável com informes 

pertinentes ao processo da evolução da gravidez, parto e nascimento, bem como, utilizando 

ambientes que deixem a gestante mais segura: 

“Ambiente aconchegante: a fim de favorecer o conforto da mulher e 

de seu acompanhante, e também para proporcionar privacidade a 

ambos, todo o ambiente para o parto natural é modificado – cores 

claras e que proporcionam tranquilidade e harmonia predominam nas 

paredes e mobiliários; cada mulher tem sua estadia em uma suíte 

privativa, chamada PPP (pré-parto, parto e puerpério), que serve para 

o alojamento da família durante os diferentes períodos do parto. As 

roupas utilizadas, tanto as da mulher como as roupas de cama, são 

muito próximas às utilizadas no domicílio, e muito pouco lembra o 

ambiente hospitalar. Em alguns lugares, as roupas de cama são 

trazidas pela própria mulher.” (COREN, p. 7, 2010). 

 

As suítes são privativas e em cada uma delas existe todo o aparato necessário ao 

parto e aos primeiros cuidados com o recém-nascido, incluindo bola de parto, cavalinho e 

banheira de hidromassagem, recursos utilizados para o alívio da dor e o favorecimento do 

parto de forma natural.   

A prática de humanização do parto inclui o respeito ao processo fisiológico e a 

dinâmica de cada nascimento e abrange diferentes aspectos como idéias, valores, práticas e 

intervenções dos profissionais da saúde, clientes e familiares (SOUZA; SILVA; DADAM, 

2008).   

Para Rattner e Trench (2005), várias iniciativas de humanização dos serviços de 

enfermagem devem ser empreendidas: disponibilidade dos profissionais para alterar suas 

práticas; integração das equipes com um contínuo processo de treinamento dos profissionais; 

uma eficiente comunicação interna contemplando dados corretos e atualizados em relação ao 

número de leitos nas maternidades, vagas nas UTIs neonatais; derrubar os entraves 

corporativos que impedem a inserção da profissional parteira; melhor remuneração dos 

profissionais de saúde, em substituição à remuneração por produtividade que acaba por elevar 

o índice de cesáreas.   

Citando ainda Rattner e Trench (2005), a mídia pode contribuir para a 

humanização, relatando a positividade do parto normal, das histórias que deram certo; 

expondo situações de beleza e respeito no processo fisiológico, evidenciando que é possível 
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questionar a autonomia da decisão do médico, divulgando os riscos desnecessários das 

cesáreas e divulgando os direitos dos pacientes. 

Nove meses de expectativa a barriga cresce e a mãe se prepara para o nascimento 

da criança. Nas consultas de pré-natal ela obtém informações sobre um parto seguro. É a 

oportunidade de confirmar que, embora a cesariana seja indicada em determinados casos, o 

método natural continua sendo a melhor forma de dar à luz. (LOBO, 2012). Os benefícios do 

parto normal são inúmeros, tanto para a mãe como para seu bebê. Desde uma melhor 

recuperação da mulher e redução dos riscos de infecção hospitalar até uma incidência menor 

de desconforto respiratório do bebê.    

 Segundo Lobo (2012), as vantagens do parto humanizado para as gestantes, 

podem ser psicológicas e físicas. Psicologicamente falando a interação mãe/bebê é muito 

favorecida pelo fato de o bebê poder mamar já na sala de parto, e de a mãe estar mais disposta 

à convivência inicial, sem a influência da anestesia e sem as dores do corte na barriga, feito na 

cesárea. Fisicamente, “o parto humanizado proporciona à mãe uma recuperação pós-parto 

praticamente imediata (podendo a mulher voltar a seus afazeres bem mais rapidamente) e 

menores riscos de infecção hospitalar’  (LOBO, p. 2, 2012). 

Mamede e Dotto (2007) reforçam que a posição vertical assumida pela parturiente 

ganha destaque na assistência ao parto humanizado pelos profissionais. Estudos demonstram 

que esta posição produz melhor efeito na progressão do trabalho de parto devido à melhora da 

circulação uterina que permite às fibras musculares cumprirem com a sua função contrátil de 

maneira eficiente, resultando em uma duração do trabalho de parto mais curta.  

A avaliação da ventilação pulmonar materna e do equilíbrio acidobásico materno 

e fetal, em relação à posição materna, mostra que, na posição vertical, se obtêm os melhores 

resultados tanto durante o período de dilatação como no expulsivo. 

Segundo o Ministério da Saúde (2010), na cesariana, também é mais frequente a 

ocorrência de infecção e hemorragias, além da possibilidade de laceração acidental de algum 

órgão, como bexiga, uretra e artérias, ou até mesmo do bebê, durante o corte do útero. A 

gestante pode, ainda, ter problemas de cicatrização capazes de afetar a próxima gravidez. A 

frequência dessa cirurgia também limita a possibilidade de opção pelo número de filhos. 

Nenhum médico deixaria uma mãe chegar a realizar seis cesarianas, geralmente, as mães são 

esterilizadas após a terceira cirurgia.   

 Rezende (2005) também afirma, a incidência de morte materna associada à 

cesariana é 3,5 vezes maior do que no método natural. Os riscos são inerentes à própria 
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cirurgia, a começar pela anestesia, em que a possibilidade de uma reação é imprevisível. As 

vantagens do parto normal se estendem ainda à questão financeira. 

Basilie, et al (2004) cita outros benefícios no parto humanizado como o alívio da dor 

durante o trabalho de parto com a realização de massagens, banhos de chuveiro e na banheira 

de hidromassagem, utilização de música e outras técnicas de relaxamento, certamente a 

mulher se sentirá mais aliviada, tanto pelos resultados destas técnicas, como pelo fato de que a 

dor não será mais o foco de sua atenção e ela pode participar do trabalho de parto de uma 

maneira mais ativa e autônoma, como dona do próprio corpo.  

Segundo o Ministério da Saúde (2000), a possibilidade da presença de um 

acompanhante escolhido pela parturiente é garantida por lei, contribuindo também para o 

compartilhamento deste momento tão especial. Pesquisas científicas provam que a utilização 

destas técnicas e a presença de um acompanhante escolhido pela mulher, diminuem a dor do 

processo. 

A liberdade para a posição do parto e para caminhar são outros benefícios do 

parto humanizado. Assim, durante o trabalho de parto e no parto é permitida a escolha da 

melhor posição de parto pela própria mulher, de modo que ela se sinta mais confortável, com 

menor possibilidade de dor e o afastamento da necessidade de realização de cortes na vagina. 

As caminhadas são estimuladas, de preferência junto ao acompanhante, de modo que a mulher 

realmente tenha liberdade total. (COREN, 2010). 

Os benefícios financeiros também estão presentes, segundo o Ministério da Saúde 

(2000), a maior parte dos serviços que oferecem este tipo de parto é financiada integralmente 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS) que possibilita à mulher a realização de um parto mais 

calmo, tranquilo, seguro, confortável, com técnicas de alívio da dor, sem a necessidade de 

medicamentos, com a presença do acompanhante, e com custo totalmente zero. Sendo as 

condutas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, proporcionando à família toda a 

segurança necessária para a realização de um parto natural. 

O bebê também pode usufruir de inúmeros benefícios quando o parto natural é 

realizado.  Ele pode vir ao mundo de uma maneira tranquila, saudável, com menos riscos e em 

um ambiente acolhedor, encontrando em sua família, todo o amor e carinho necessários em 

um momento de adaptação à vida fora do útero. Segundo Lobo (2012), no parto humanizado, 

há um menor desconforto respiratório do bebê que ao passar pelo canal do parto o tórax sofre 

uma descompressão compensatória, afastando os riscos de aspiração de líquido amniótico e 

asfixia. A profunda oxigenação que o bebê recebe ao nascer leva ao funcionamento pleno dos 

aparelhos cardiovascular e respiratório, e comenta: 
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“O início das contrações é uma espécie de aviso de que sua hora de 

nascer está chegando. Assim, ele se prepara melhor para esse 

momento e terá menos problemas de adaptação na vida fora do útero 

materno. Lembrar que a cesariana também pode interferir no vínculo 

estabelecido entre a mãe e o filho durante o parto. Se, logo após o 

parto, o neném é acolhido e abraçado pela mãe, nesse momento se 

estabelece o vínculo maternal. Após a cirurgia, pegar o neném no colo 

é dolorido e, como o bebê geralmente é levado para observação, a 

instalação do vínculo pode demorar mais”(LOBO, p. 2, 2012). 

 

 Conforme o Coren (2010), os benéficos do parto humanizado para o recém-nascido 

são: menor risco de doenças respiratórias e de broncoaspiração (passagem das secreções do 

parto para o pulmão do bebê) após o parto; melhores índices de vitalidade fetal ou APGAR 

(classificação ou nota atribuída ao bebê após o seu nascimento, relacionada com a vitalidade) 

ocorrendo:  

 “ ... o início precoce e maior duração da amamentação, favorecendo, 

desta forma, a criação de vínculo entre mãe e bebê, aquisição de 

anticorpos, alimentação, hidratação e menor risco de hipoglicemia 

(baixo açúcar no sangue), diarreias e desidratação. O leite materno, 

após o parto natural, tem sua descida mais rápida, pois não existem os 

efeitos colaterais da anestesia e do pós-cirúrgico na mãe” (COREN, 

p.9, 2010). 

 

 Além da diminuição das intervenções feitas junto ao bebê (aspiração com 

sonda da boca, nariz e traqueia) e dos riscos relacionados às manobras cirúrgicas, não há o 

afastamento da mãe logo após o nascimento, este tipo de parto permite que a mulher seja 

protagonista da sua vida ao escolher a melhor forma de parir. E a equipe de saúde deve estar 

preparada para esta nova forma de se comportar perante essa situação promovendo a 

humanização da assistência obstétrica que ainda representa um desafio para os profissionais 

de saúde, para a instituição, e para a sociedade.  

Nesse contexto, este artigo tem como objetivo descrever a importância do parto 

humanizado e seus benefícios para a saúde da mãe e do recém-nascido.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Pesquisa bibliográfica buscando aprofundar o conhecimento sobre a humanização 

do parto, desenvolvido nas bibliotecas da Atualiza Cursos e da Universidade Jorge Amado 

(UNIJORGE) na cidade de Salvador, Bahia, através de livros e periódicos impressos e online, 

utilizando a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de dados LILACS e SciELO em 
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27artigos científicos completos, além de Manuais do Ministério da Saúde (MS), no idioma 

Português, sobre o tema em estudo sendo excluídos os trabalhos em língua estrangeira e não 

relacionados ao tema estudado.  

A pesquisa teve início utilizando o DESC a partir da identificação das palavras 

chave: Saúde materno infantil. Humanização no parto. Trabalho de parto. Após leitura e 

Fichamento dos artigos e análise dos manuais do MS, deu-se a elaboração do referencial 

teórico para o embasamento científico e confrontar as ideias dos autores tendo como 

finalidade a elaboração deste estudo de revisão. 

O tema escolhido foi estudado de várias formas e com objetivos diferentes. Os 

autores traçam uma linha cronológica onde a história do parto é contada, mostrando a sua 

evolução no decorrer dos anos chamando a atenção quanto aos conceitos e a diferença entre a 

Cesárea e o Parto natural.  

 

3 CONCLUSÃO 

  

O parto não deve ser considerado uma doença, portanto, não deve ser 

medicalizado e, se tratando de um evento natural e biológico, não há necessidade de 

intervenções cirúrgicas. 

As técnicas não medicamentosas são manobras utilizadas pela equipe de saúde 

com o intuito de orientar adequadamente a mobilidade da parturiente no pré-parto e parto, 

proporcionando o alívio da dor, respeitando seus limites e suas necessidades, portanto 

promovendo uma experiência positiva e enriquecedora para a parturiente.  

O Ministério da Saúde criou algumas estratégias que  desencadeou uma nova 

proposta no que concerne ao atendimento ao parto normal, possibilitando aos profissionais e 

as instituições ligadas diretamente com essa assistência, mudança nos paradigmas, protocolos 

e atitudes diferenciadas daquelas empregadas tradicionalmente, visando o respeito e a 

dignidade à parturiente, ao recém-nascido e aos seus familiares, possibilitando um trabalho de 

parto ativo e saudável.  

O termo humanização vem sendo discutido demasiadamente, porém, ainda está longe 

de ser implantada efetivamente no programa de atenção dispensada à mulher gestante, de 

fundamental importância para que ela possa vivenciar a maternidade com saúde e bem-estar, 

usufruindo de um direito primordial de toda mulher. Os profissionais da área devem estar 

preparados para garantir o acolhimento desta grávida, do seu companheiro e de seus 

familiares, de forma que respeitem este momento.



 

ABSTRACT 

 

 

Die Humanisierung im Kindbett bewirkt, dass die Frau die Protagonist seines eigenen Lebens 

und können wählen, wie am besten zu liefern. Und das Gesundheitsteam sollten bereit sein, 

für diese neue Art Verhalten in dieser Situation durch die Förderung der Humanisierung der 

geburtshilflichen Interventionen, die immer noch eine Herausforderung für die Fachkräfte des 

Gesundheitswesens, für die Institution und die Gesellschaft darstellt. Dieser Überprüfung soll 

die Bedeutung von Humanized Geburt und seine Vorteile für die Gesundheit der Mutter und 

des Neugeborenen, die auf der Grundlage von Literatur zu beschreiben. Methodik: Dies ist 

eine Rezension, die sucht, das Wissen um die Humanisierung der Geburt zu vertiefen. 70 

Artikel zu den Themen fanden sich in der virtuellen Gesundheit Bibliothek (VHL) und 

Datenbanken, SciELLO, LILLACS und Miinistério Handbuch der Gesundheit ausgewählt 30, 

in Portugiesisch, komplett, im Zeitraum von 1990 bis 2012 veröffentlicht. Ergebnisse: die 

Autoren waren einstimmig über die Bedeutung der Humanisierung der natürlichen Geburt. 

Fazit: der Begriff vermenschlicht. 

 

Schlüsselwörter: Geburtshilfe. Geburtshilflichen Krankenpflege. Humanisierung der Geburt. 
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