
ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE HOSPITALAR PARA
A IMPLANTAÇÃO DO PARTO HUMANIZADO: UMA REVISÃO
INTEGRATIVA1

LEMOS, Daiane Bittencourt2*; KERBER, Nalú Pereira da Costa3; OLIVEIRA, Flávia Seles2;
SILVEIRA, Daniela Maack 4; STRASBURG, Aline5; PINTANEL, Aline5

Palavras chaves: Parto humanizado, Enfermagem, Saúde da mulher.

Introdução: O Ministério da Saúde lançou no ano de 2000, um amplo processo de
humanização da assistência obstétrica, através do Programa de Humanização do Pré-Natal e
Nascimento, como finalidade resgatar a atenção obstétrica integrada, qualificada e humanizada
no pré-natal, parto e puerpério. Essa proposta prevê atitudes e comportamentos dos
profissionais de saúde que contribuam para reforçar a atenção à saúde como um direito de
todas as mulheres, voltada para o suporte emocional, sem interferir no processo fisiológico do
parto, permitindo à mãe vivenciar esse momento de forma prazerosa e segura. (BRASIL,
2000). A utilização do termo humanização do parto tem como objetivo a melhoraria das
condições do atendimento à mulher, recém-nascido e família, através de ações que visam à
autonomia, a liberdade de escolha, a equidade e a não violência (BRASIL, 2004). Objetivo:
identificar a forma como os serviços de saúde hospitalar que tem implantado o parto
humanizado estão organizados para atender as diretrizes do Ministério da Saúde. Método:
Este estudo trata-se de uma revisão integrativa que tem como finalidade a sumarização de
pesquisas já concluídas. O levantamento bibliográfico ocorreu no mês de junho de 2010,
utilizando-se o descritor parto humanizado, na Biblioteca Virtual em Saúde, sendo encontrados
212 resultados nas bases de dados LILACS, BDENF, CidSaude, ADOLEC. A partir da leitura
exploratória dos resumos, foram selecionados cinco artigos que apresentavam foco na
organização do trabalho e compuseram núcleos temáticos de análise. Resultados:
Estratégias evidenciadas para efetivar a implantação do Parto Humanizado- realização de
encontros com o corpo clínico das maternidades, na forma de reuniões para discutir o assunto;
realização de oficinas de sensibilização sobre o tema como forma de aproximação de médicos
e enfermeiros obstetras; realização de intercâmbios entre maternidades que já possuem
implantado o modelo de parto humanizado; elaboração de normas e rotinas da assistência;
capacitação da equipe; implantação da assistência aos partos de baixo risco por enfermeiros
obstetras. Obstáculos percorridos no decorrer da implantação do Parto Humanizado-
resistência intrínseca a cada profissional; necessidade de assessoria de uma autoridade
reconhecida pelo grupo; entrada da enfermagem obstétrica no espaço que hoje é ocupado
pelos médicos obstetras; falta de enfermeiras obstetras no mercado de trabalho. A
enfermagem como ponto chave na implantação do Parto Humanizado: A enfermeira como
agente estratégico e elo facilitador; inserção da faculdade de enfermagem; estabelecimento de
relações menos assimétricas nos campos de práticas. Conclusão: A proposta de humanização
da assistência ao parto sofre influência direta do modelo organizacional, da missão
institucional, do envolvimento e aderência dos gerentes à proposta, da capacitação e
sensibilidade dos profissionais. Para trabalhar-se com a humanização é necessário tempo e
trabalho em equipe, integrando todos os níveis de gestão, atendendo aos princípios da
humanização do cuidado.
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