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RESUMO  
O parto normal humanizado, sem distorcias, é recomendado pelo Ministério da 
Saúde para todas as mulheres que fazem pré-natal de baixo risco. A 
humanização do parto começa no pré-natal no momento do cadastro da mulher 
na primeira consulta de pré-natal nas primeiras semanas de gestação de 
preferência até o 3º mês de gestação. Esse projeto de intervenção visou o 
incentivo ao parto normal para as gestantes de baixo risco da Unidade Básica 
de Saúde (UBS) Otaciana Maria do Nascimento, localizada no município de 
Água Branca-PI onde havia havia a média de 60 partos mensais e só 40% 
deles eram vaginais. A intervenção foi feita através do incentivo ao parto 
normal em todas as consultas do pré-natal de todas as gestantes cadastradas 
e acompanhadas na Unidade Otaciana Maria do Nascimento da cidade de 
Água Branca- PI com envolvimento da equipe de Saúde. Para tanto, foram 
esclarecidos os benefícios e os tempos do parto normal, bem como os riscos 
do parto Cesário sem indicação. O acolhimento implicou numa recepção 
humana e atentiva às queixas, preocupações, angústias e dúvidas das 
mulheres, que foram ouvidas.  Após o incentivo ao parto normal, das 18 
gestantes acompanhadas, 11 delas deram à luz no período de janeiro a agosto 
de 2017, sendo 07 (63,6%) de parto normal sem distorcia, 04 (36,4%) por parto 
Cesário por desproporção fetal. Pode-se concluir que a intervenção foi 
essencial para um pré-natal de qualidade e aumento do número de partos 
normais.  
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INTRODUÇÃO 

 

Antigamente, as parteiras realizavam os partos de forma empírica, 

sendo bem reconhecidas pela sociedade por terem experiência e prática nessa 

atividade. O parto ocorria na residência da gestante  e na ausência do esposo 

ou companheiro, uma vez que a presença masculina era vista como 

inadequada. Outra característica é que a mulher era ficava separada da família, 

trazendo muitas barreiras principalmente com relação ao parto normal e 

aumento de estresse que levava à contração da musculatura da vagina que 

dificultava a descida do feto Dessa forma, o parto era visto como um forte 

sofrimento, tanto físico como mental, de forma que o estresse manisfestava-se através 

do medo e da dor das parturientes. O processo normal fisiológico deixava de ocorrer 

para dar lugar às intervenções desnecessárias (MOURA,  et al.2007). 

Hoje desde a hora da primeira consulta até o parto e puerpério a presença do 

homem está se tornando fundamental para a mulher por que gera confiança e 

cumplicidade ao casal. Mas, a mecanização do parto com várias intervenções 

desnecessárias, criou uma rotina dentro da sala de parto com diversas formas 

de violência contra a mulher. No pré-natal, é comum a mulher ser  induzida 

pelo profissional a fazer a escolha do tipo de parto, sendo que não  se deve  

induzir de forma alguma a maneira que irá acontecer o parto da paciente. É 

preciso orientar  quantos aos riscos do parto cesariana sem indicação precisa.  

Atualmente, se fala muito em humanização do parto. ZANARDO, G. L. P. et al. 

(2017).   

 No final dos anos 90, após quase duas décadas da instituição do 

Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), a assistência à 

saúde da mulher no Brasil permanecia com muitas questões a serem 

enfrentadas. O Ministério da Saúde havia definido a saúde da mulher como 

prioritária e sistematizou, a partir de três linhas principais de ações, projetos 

específicos: melhorar a saúde reprodutiva, reduzir a mortalidade por causas 

evitáveis e combater a violência contra a mulher (SERRUYA, et al., 2004) 



 

 

A humanização da assistência em muitas versões inclui uma nova 

concepção sobre o parto, sendo o mesmo visto como uma experiência humana 

natural e que ao assistí-lo o profissional faz condutas para reduzir o sofrimento 

da mulher. O modelo anterior da assistência médica não era humanizado 

porque havia a idéia da Igreja Católica de que o sofrimento do parto deveria 

ocorrer porque conforme as leis divinas,era uma pena pelo pecado original, 

sendo negado métodos para redução das dores (DINIZ, 2005). 

Ao propor mudar o conceito de parto na cabeça das mulheres de hoje, 

deve-se mostrar para elas que o parto normal vaginal faz parte da  vida e da 

historia reprodutiva da mulher. Nesse contexto, o presente trabalho visa mudar 

o rumo das condutas inadequadas começando a humanizar o parto desde o 

pré-natal até o puerpério, informando a gestante sobre os riscos e benefícios 

do parto vaginal na Unidade de saúde (UBS) Otaciana Maria do Nascimento de 

Água Branca, Estado do Piauí. 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Incentivar o parto normal em todas as consultas no pré-natal de todas 

as gestantes cadastradas e acompanhadas na unidade Otaciana Maria do 

Nascimento na cidade de Água Branca-PI. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Orientar sobre os benefícios do parto normal; 

Esclarecer sobre os riscos do parto Cesário sem indicação; 

Orientar sobre os tempos do parto. 

 



 

 

 

REVISÃO DA LITERATURA 

 

Atualmente é inegável os avanços tecnológicos e o aumento do 

conhecimento científico no sentido de aumentar a qualidade da assistência 

materna. Anteriormente, a operação  cesariana era feita em mulheres mortas 

para salvar a vida do feto. Depois passou a ser um procedimento pra dar 

segurança às vidas materna e fetal. Entretanto, nos dias atuais, o parto 

cesareano passou a configurar um procedimento banalizado e sem 

justificativas obstétricas. O parto Assim deixou de ser um processo natural e 

fisiológico para uma assistência excessivamente farmacológica (CASTRO, 

CLAPIS, 2005). 

A cesariana pode sim ser realizada desde que tenha indicação ou 

eventualidade que por ventura ocorrerem na hora do trabalho de parto. Mas, 

hoje com os métodos não farmacológicos para o alívio da dor vem 

transformando o parto mecanizado em algo agradável em que podem participar 

outros membros da família. A ocorrência de banho morno, por exemplo, 

apresenta resposta imediata no alívio da dor, a massagem lombar, os incensos 

aromatizantes, tudo isso ajuda para o alívio da dor. 

No final dos anos 90, após quase duas décadas da instituição do 

Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), O Ministério da 

Saúde estabeleceu que   saúde da mulher era uma prioridade e devia ser 

cuidada no sentido de trazer mais saúde reprodutiva, menos mortes e evitando 

que a mulher sofresse violência (SERRUYA, et al., 2004) 

Ainda segundo Serruya et al. (2004) para a melhoria da assistência 

obstétrica, a Área Técnica de Saúde da Mulher, em conjunto com a Secretaria 

de Assistência à Saúde e Secretaria Executiva, elaborou um plano para 

incentivar o parto normal, sendo esse melhor remunerado, impôs limites para o 

pagamento de cesáreas, também passou a remunerar o procedimento de 

analgesia em parto e daquele realizado por  enfermeira obstétrica. Numa 



 

 

segunda fase, foi instituído o Programa de Apoio à Implantação de Sistema 

Estadual de Referência Hospitalar para a gestação de alto risco (Portaria 

MS/GM 2.817, de 28 de maio de 1998), visando dar mais qualidade a 

assistência materna em situações de maior risco obstétrico. A terceira etapa 

visava a atenção no pré-natal e ao parto, com foco na  melhoria da assistência, 

do acesso, sendo indicador da qualidade da atenção  e da humanização da 

atenção. 

No pré-natal é importante enfatizar nas palestras e rodas de conversa 

sobre a importância do parto normal, será um resultado ha longo prazo, nota-se 

no texto que começou a se falar no tema em 1998 e hoje quase trinta anos 

depois ainda lutando a favor da causa. 

“O momento do parto é extremamente importante na vida de uma 

mulher, momento de grande intensidade emocional, marco no caminho da vida, 

que afeta profundamente as mulheres, os bebês, as famílias, com efeitos 

importantes e persistentes sobre a sociedade” (GOMES et al., 2014). 

 

METODOLOGIA 

 

Esse projeto está estruturado para ser desenvolvido no período de 

gestação da mulher, ou seja, no pré-natal na Unidade de Saúde (USF) 

Otaciana Maria do Nascimento no município de Água Branca, estado do Piauí. 

Participando do projeto todos as pacientes gestantes cadastradas no SIS PRÉ-

NATAL. 

 

PLANO DE INTERVENÇÃO 

Público alvo Tempo de 
atuação 

Responsável Instrumento 
Utilizado 

 
Gestantes  

 
Em todas 

as 
consultas 

 
Enfermeiro/ 

ACS/ 
Médico 

 
Consulta/palestra/roda 

de conversa 



 

 

BENEFÍCIOS PREVISTOS  

O trabalho será de grande relevância na vida das pacientes e da ESF 

(Estratégia Saúde da Família) por que irá resgatar as condutas que por 

inúmeros motivos foram ficando para trás por conta de questões financeiras, 

“pouco tempo” dos profissionais, “muitos pacientes para dar conta”, motivos 

estes que não justificam os maus tratos realizados dentro das salas de parto 

pelo país a fora. 

 

CONCLUSÃO 

 

De 18 gestantes acompanhadas na UBS Otaciana Maria do 

Nascimento no município de Água Branca PI durante o ano o período de 

janeiro a agosto de 2017 após incentivo ao parto normal, 11 (100%) gestantes 

já deram a luz sendo, 07 (64%) de parto normal sem distorcia, 04 por parto 

Cesário por desproporção fetal. 
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