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RESUMO 

Objetivo: Descrever os aspectos emocionais de mulheres frente às práticas do parto 

normal. 

Métodos: Revisão Integrativa, realizada a partir da biblioteca de dados Biblioteca Virtual 

em Saúde, no período de agosto a novembro de 2015.  

Resultados: Encontraram-se 48 artigos relacionados ao tema, que após os critérios de 

exclusão resultaram 7 artigos para a amostra. Assim a análise temática dos dados 

possibilitou a construção de duas categorias << Aspectos emocionais das mulheres 

frente ao parto humanizado >>; << A humanização no momento do parto >>. 

Conclusões: evidenciou-se que os aspectos emocionais da mulher é pouco levado em 

consideração no momento do parto e que a questão da humanização precisa ser ainda 

muito discutida no que desrespeita a assistência e comportamento frente ao uma 

questão de suma importância para a mulher em um momento tão especial. 

 

Palavras-Chave: Aspectos Emocionais. Parto Normal. Parto Humanizado. 
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ABSTRACT 

Objective: To describe the emotional aspects of women in the face of normal childbirth 

practices.  

Methods: Integrative Review, held in Virtual Health Library during the period from 

August to November 2015. 

Results: Met 48 related articles the issue that after the exclusion criteria resulted articles 

7 pair the sample. Thus the thematic analysis of the data enabled the construction of two 

categories << emotional aspects of women across the humanized birth >>; << 

Humanization at the time of birth >>. 

Conclusions: It was evidenced that the emotional aspects of women is hardly taken into 

consideration at delivery and the issue of humanization to be still much discussed in 

disrespects care and behavior opposite a matter of paramount importance to the woman 

on a moment so special.  

 

Keywords: Emotional Aspects. Normal Birth. Humanized Birth. 
 

1. Introdução 

 

A humanização da assistência é de extrema importância para garantir que um 

momento único, como o parto, seja vivenciado de forma positiva e enriquecedora; 

resgatar o contato humano, ouvir, acolher, explicar, criar vínculo são quesitos 

indispensáveis no cuidado; tão importante quanto o cuidado físico, a realização de 

procedimentos comprovadamente benéficos, a redução de medidas intervencionistas, 

privacidade, autonomia e o respeito à parturiente, tão defendidos no Programa de 

Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN)1. 

São poucos os hospitais e maternidade que vivenciam a realidade de ter de fato 

um sistema que utilize a humanização no seu serviço. Normalmente as mulheres com 

todas suas particularidades que o momento proporciona como: sensibilidade, angústia, 

medo e receios infelizmente são tratadas como um útero que está ou não evoluindo para 

o parto tranquilo. Enquanto não houver uma sensibilização por parte dos profissionais em 

relação ao acolhimento e repasse de informações, ainda iremos presenciar muitos casos 

absurdos, os quais deixam “sequelas” emocionais para o resto da vida dessas mulheres2. 

Um pouco de diálogo, apoio psicológico a esta mulher que está em um ambiente 

estranho e, em geral, está vendo pela primeira vez as pessoas que ali trabalham, faz 

com que a angústia que é algo natural evolua para um desequilíbrio emocional podendo 

influenciar diretamente na condição do parto e assim provocar frustrações a um 

momento que deveria ser belo e harmonioso que é trazer um fruto ao mundo3. 

E quando se trata do profissional enfermeiro este deveria ter mais flexibilidade no 

A mulher encontra-se fragilizada e em alguns casos sobrecarrega com ações e atitudes 

nada sociais e humanas por parte de alguns profissionais que agem talvez por impulso, 

cansaço, porém as boas maneiras de lidar com alguém que está precisando de apoio e 

até mesmo de uma simples palavra, ficam maquiadas pelos tratamentos desagradáveis 

como palavras desnecessárias que deprime a confiança dessa mulher na hora de parir4. 
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Sem contar as grandes dúvidas quanto à realização seja do procedimento 

cirúrgico sejam em relação ao parto natural, poucas informações essas mulheres tem o 

que deixa a desejar quando se chegam à maternidade com toda linha de pensamento a 

respeito de qual é o melhor para si e para o seu bebê. Isso é uma dúvida constante e 

que existe bastante tabu para explicá-las no momento o que será feito, pois 

normalmente chegam com conceito e ideia que é difícil de mudar na sua cabeça minutos 

antes de parir e isso cada vez mais dificulta o desenrolar de cada parto, pois não há 

orientação e preparação para esse momento seja para se submeter ao procedimento 

cirúrgico ou não, o que mais chama a atenção é a percepção que muitas mulheres têm 

em relação ao parto natural, mas isso vem porque não teve informações adequadas em 

relação ao mesmo5. 

A falta de informações durante o pré-natal e até mesmo no  momento do parto 

pode interferir no comportamento da mulher durante o processo, por se tratar de algo 

novo em sua vivência. Assim, tendo presenciado algumas situações compreendeu-se a 

necessidade em tratar da humanização ou assistência humanizada no momento do parto. 

Assim, a escolha da temática partiu do interesse em explanar um pouco sobre a 

humanização no momento do parto e/ou trabalho de parto, atrelado as várias 

observações feitas durante estágio extracurricular, no qual nos deparamos com situações 

que geraram questionamentos a cerca do acolhimento e a assistência no momento do 

parto. Partindo desse contexto, emergiu o seguinte questionamento: Quais os aspectos 

emocionais da mulher frente às práticas do parto normal?  

Desta forma o presente estudo torna-se de grande importância no que se refere 

aos aspectos emocionais da mulher frente ao parto normal, o qual busca descrever os 

aspectos emocionais de mulheres frente às práticas do parto normal. 

 

2. Material e Método 

 

Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura, a qual é uma alternativa de 

pesquisa com o propósito de buscar e analisar o conhecimento já publicado referente a 

determinado tema.  Para a realização da revisão, foram seguidas as seis fases do 

processo: a primeira fase foi à elaboração da questão norteadora da pesquisa, na 

segunda fase a busca ou amostragem na literatura (delimitados os critérios de inclusão e 

exclusão, escolha das bases de dados e biblioteca virtual), na terceira fase a coleta dos 

dados, na quarta fase foi realizada a análise crítica dos dados, na quinta fase a discussão 

dos resultados e a sexta fase a apresentação da revisão integrativa6. 

 Como questão norteadora apresenta-se: Quais os aspectos emocionais da mulher 

frente às práticas do parto normal? Adotaram-se como critérios de inclusão as 

publicações disponíveis em sua íntegra, no período de 2010 a 2015, no idioma português 
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e relacionado ao tema de pesquisa. Foram estabelecidos como critérios de exclusão: 

artigos repetidos, que foram encontrados na íntegra e os que não contemplassem o 

problema do estudo. 

 O processo de formulação do trabalho se deu mediante a busca de literaturas 

científicas encontradas no Portal de Pesquisa da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), 

compilando publicações na base de dados da Literatura Latino-americanas e do Caribe 

(LILACS) e Index Medicus Eletrônico da National Library of Medicine (MEDLINE), da Base 

de Dados da Enfermagem (BDENF) no mês de outubro de 2015. Utilizaram-se os 

descritores padronizados e disponíveis nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): 

“aspectos emocionais” AND “parto normal” e “aspectos emocionais” AND “parto 

humanizado”, “parto normal” e “parto humanizado”.  

Após a leitura dos títulos e resumos, os estudos selecionados foram analisados 

com auxílio de um instrumento elaborado pelos autores para registrar os dados das 

produções, compreendendo: autores, fonte, periódico, ano de publicação, método e 

principais resultados.  Foram identificadas 48 publicações, sendo 28 (LILACS), 12 

(MEDLINE) e 08 (BDENF). Aplicando os critérios de exclusão, foram excluídos dois artigos 

em duplicidade, 13 não estavam disponíveis na íntegra e 26 não respondiam à questão 

de pesquisa. Iniciou-se, então, a análise de sete estudos (5 LILACS e 2 MEDLINE). 

 

Figura 1 - Estudos selecionados segundo a base de dados 

 

Fonte: Autoria própria, 2015. 
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Para analisar os artigos adotou-se a técnica da análise de conteúdo, modalidade 

temática7. Da análise resultou a elaboração de categorias obtida por meio da leitura 

profunda e exaustiva dos artigos, evidenciando semelhanças, as ideias e os elementos, a 

fim de serem agrupados em temas significativos. 

 

3. Resultados e Discussão 

 
A seguir estão relacionados os artigos selecionados como amostra do estudo, 

organizados no Quadro 1,  no  qual  podem  ser visualizadas  as  publicações  acerca  do  

tema proposto. 

 

Quadro 1 - Caracterização dos estudos selecionados (n=7) 

Autoria  Ano 

Periódico 

Fonte 

 

Método Resultados 

Velho MB, 

Santos EKA, 

Collaço VS. 

2014 

Revista bras. 

Enferm. 

MedLINE 

Pesquisa 

descritiva, 

qualitativa 

A importância de se ter informações 

básicas a fim das mulheres ter opção 

na hora do parto e assim ter o 

máximo de conhecimento sobre os 

procedimentos e o que será melhor 

para si e para o seu bebê. 

Milfont PMS, 

Silva VM, 

Chaves DBR, 

Beltrão BA. 

2011 

Revista Esc. 

Enferm USP 

MedLINE 

Estudo 

exploratório 

descritivo, 

quantitativa. 

Executar o que preconiza o Ministério 

da Saúde com o intuito de obter 

melhorias na vida da mãe e do bebê e 

para que isso aconteça é necessário 

que valorize as experiências e 

preferências da mulher nesse processo 

de parto. 

Oliveira ASS, 

Rodrigues DP, 

Guedes MVC. 

2011 

Revista Enferm. 

UERJ 

LILACS 

Estudo 

exploratório 

e descritivo, 

qualitativa. 

A maioria das entrevistadas avaliou 

que o apoio psicológico, atenção e 

técnicas simples como de respiração e 

posicionamento na mesa de parto 

foram fundamentais para o conforto e 

bem estar das mulheres. 

Pereira ALF, 

Lima TRL, 

Schroeter MS, 

Gouveia MSF, 

Nascimento SD. 

2013 

Esc. Anna Nery 

Rev. Enferm. 

LILACS 

Abordagem 

quantitativa, 

exploratória 

e descritiva.  

Diminuir os altos índices de partos 

cesarianos, focando numa assistência 

segura e confortável para as mulheres 

em um cenário semelhante ao 

domiciliar o que ameniza a ansiedade 

e o medo. 

 

Leguizamon 

Júnior T,  

Steffani JA, 

Bonamigo EL. 

2013 

Revista Bioética  

LILACS 

Pesquisa 

descritiva e 

transversal, 

com enfoque 

quantitativo. 

Mostrar as vantagens do parto normal 

e os benefícios tanto para a mãe como 

para o bebê, enfatizando a 

importância do repasse de 

informações sobre técnicas utilizadas 

nos tipos de partos, nisso o parto 

natural sobressai na escolha pelas 

mulheres. 
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Autoria  Ano 

Periódico 

Fonte 

Método Resultados 

Pinheiro BC, 

Bittar CML. 

2013 

Fractal, Revista 

Psicologia 

LILACS 

 

Análise das 

entrevistas, 

qualitativa. 

Qualificar a atenção da assistência e 

assegurar a realização de 

procedimentos, cujos sejam benéficos 

para a mulher e o bebê; assim como 

evitar intervenções desnecessária, 

buscando preservar a privacidade 

autonomia da mulher para melhor 

garantir um momento harmonioso e 

satisfatório. 

Caus ECM, 

Santos EKA, 

Nassif AA, 

Monticelli M. 

2012 

Esc. Anna Nery 

Rev. Enferm. 

LILACS 

Pesquisa 

Convergente- 

Assistencial 

(PCA), 

qualitative. 

As parturientes sentiram maior 

confiança pelo fato de ser uma mulher 

e assim atribuir maior atenção, 

qualidade na realização das atividades 

e técnicas desempenhadas no 

processo e momento do parto. 

Fonte: Dados de Pesquisa na BVS, 2015. 

 

A análise do material evidenciou que houveram publicações acerca da temática 

nos últimos cinco anos, prevalecendo publicações do ano 2011 (02) e 2013 (02). 

Percebe-se que o periódico Escola Anna Nery Revista de Enfermagem foi o que mais 

contribuiu com publicações de artigos na referida área de estudo. A análise de conteúdo 

permitiu apreender duas categorias, as quais são apresentadas no sentido de responder 

à questão norteadora do estudo. 

 

Aspectos emocionais da mulher frente ao parto normal 

 

 Os aspectos emocionais estão voltados às práticas inadequadas do parto normal, 

como também a ausência de um acompanhante, a escolha da posição do parto. Tais 

intervenções ocorrem com a paciente imobilizada em posições desconfortáveis no período 

expulsivo, sem privacidade, são submetidas a instruções potencialmente danosas de 

puxo dirigido (“faça força”), não raro ameaçado de resultados adversos caso não 

obedeça. 

 Esse modelo traz consigo as marcas da violência institucional da assistência à 

gestante e ao parto, também chamada de violência obstétrica8, fazendo com que a 

cesariana se torne a maneira mais rápida e segura de se evitar passar por uma situação 

pautada por dor, medo, humilhação e desrespeito, o que pode ser entendido como base 

para tocofobia. 

 As recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) no atendimento ao 

parto normal são ininterruptamente ignoradas pelos próprios profissionais de saúde. 

Estas recomendações baseiam-se fundamentalmente em um profundo respeito pela 

mulher e pelo processo transformativo que ela está a viver, mais pelo seu bebê, sem 
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intervenções desnecessárias tais como raspagem de pêlos, enema (lavagem intestinal), 

manobra de Kristeller, confinar a mulher à cama, exames vaginais frequentes por mais 

de um assistente, entre muitos outros procedimentos, os quais causam desconforto e 

dor, inibindo a dilatação na mulher. Estas intervenções resultam em um elevado número 

de pedido de epidural, de uma crescente taxa de cesarianas comprometendo muitas 

vezes a amamentação, logo, a saúde do bebê. Porque o nascimento é um evento social 

de maior importância e não um evento médico9. 

 Quando voltado o assunto para a questão do trabalho de parto e o parto 

propriamente dito, vivenciam-se situações e manejos que mais parece ser animais do 

que serem humanos. Enquanto não houver primeiramente conscientização por parte do 

profissional da saúde que a maneira delicada e acolhedora trará bons resultados não 

apenas para a mulher que ali se encontra como tanto para si como prestador de 

assistência, estamos longe de ver uma assistência humanizada de fato a essas mulheres. 

Que diante de toda sua particularidade de ver alterações físicas durante a sua gestação, 

muitas se deparam com alterações da sua parte psicológica devido a múltiplos fatores 

que variam desde ao abandono de seu companheiro até a rejeição e falta de apoio no 

seu próprio lar2.  

O conteúdo analisado permitiu enxergar que a questão da humanização ainda tem 

muitas barreiras a serem ultrapassadas, principalmente devido a pouca ênfase que em 

especial os profissionais da saúde incluem no seu dia a dia de trabalho. Ainda se depara 

com os profissionais que visam apenas à parte física do seu cliente e não o enxerga de 

forma holística, deixando a desejar no que desrespeita a parte psicológica que em muitos 

casos está mais afetada do que à própria parte física aonde se sente a dor. 

 

A humanização no momento do parto 

 

Dessa forma, a humanização está voltada para a qualificação da atenção, de 

modo a promover o respeito e a promoção dos direitos humanos, sexuais e reprodutivos, 

por um lado e, por outro, a formação de profissionais, capacitados a implantar práticas 

baseadas em evidências científicas, em ambientes com instalações físicas adequadas e 

segundo os recursos tecnológicos disponíveis10. 

Os estudos ainda apontam os benefícios e qualidades na assistência quando 

acontece um elo entre profissional e cliente, cuja se torna mais colaborativa e confiante 

diante de um momento tenso e estressor. Ou seja, essas mulheres chegam ao ambiente 

hospitalar seja de qual for à natureza com os mais variados sentimentos de dor, medo, 

ansiedade, preocupação e se deparam com pessoas que nunca viram e agora está ali 

esperando por seus cuidados e condutas. As mulheres que receberam informações até 

mesmo como se comportar no momento de parir relata sua satisfação diante de um 
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momento mágico que é dá a luz. Ou seja, um pouco de atenção aliado a informações 

pode mudar toda uma cena no ato de parir. 

O movimento pela humanização tem se intensificado nas últimas décadas no país 

e para tornar possível sua ampliação serão necessárias ações de qualificação dos 

profissionais de saúde, que englobem os cuidados pré-natais, no parto e puerpério11. 

 A Política Nacional de Humanização (PNH) é transversal e incorpora diversos 

sentidos, incluindo: ambiência, universalidade, processo de trabalho, gestão do sistema, 

controle social, subjetividades de cuidadores e receptores do cuidado, entre outros. 

Trata-se de uma proposta/aposta ética-estética-política pautada pela noção de equidade, 

com garantia de acesso aos serviços de saúde, de forma humanizada e com qualidade, 

atendendo assim os ideais de cidadania, base para uma sociedade democrática12. 

 

4. Considerações Finais 

  

O presente artigo enfatizou a importância da humanização frente às questões 

psicológicas no parto normal, buscando abordar os benefícios dessa assistência como 

também em relação à facilidade de elo com a equipe de saúde quando diminui a distância 

com sua clientela seja por meio de uma simples gentileza ou no repasse de informações 

que afastará da mulher no momento de parir grande parte dos seus sentimentos que 

acarretará ao medo, ansiedade e até mesmo frustração diante de um momento tão belo 

proporcionado pela natureza que é parir de forma natural. 

 Os anseios psicológicos modificam e atrapalham todo um ambiente, em especial 

quando não há sensibilidade por parte daqueles que estão para acolher, cuidar e tratar 

sua clientela. Sendo assim, é necessário priorizar capacitações que busque sensibilizar 

aos profissionais para que os mesmos vejam suas clientes de forma holística e 

humanizada, o que diminuirá bastante as problemáticas surgidas pela uma simples forma 

de acolher e dialogar docilmente a quem chega necessitando de apoio para amenizar 

suas tensões. 
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