
 
HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PRÉ-PARTO, PARTO E PÓS-PARTO NO 

HOSPITAL BOM JESUS 

GOMES, Lidiane  Santos1 

RODRIGUES, Karine Mendonça2 

RIBEIRO, Mariele Cunha2 

lidiane@sou.faccat.br 

CATEGORIA: Mostra de Vivências em Enfermagem 

 

Introdução: A humanização da assistência ao parto, expressa uma mudança na compreensão do parto como 

experiência humana e, para quem o assiste, uma mudança no “que fazer” diante do sofrimento do outro 

humano (DINIZ, 2005). O profissional de saúde deve se conscientizar da sua importância na assistência à 

parturiente e ao neonato durante todo o processo gravídico puerperal, educando, promovendo a saúde, 

prevenindo e diagnosticando intercorrências usando seu conhecimento técnico científico em conjunto com 

seus preceitos éticos de compromisso com a profissão e com a vida humana. (TEIXEIRA e BASTOS, 2009) 

Objetivo: Implantar a assistência humanizada através de instrumento com informações que contemple um 

cuidado humanizado à parturiente e seu recém-nascido.  Metodologia: Estudo de revisão sistemático 

realizado na base de dados Scielo no período de abril de 2017, usando como descritores Humanização da 

Assistência, Parto Humanizado, Enfermagem.. Resultados esperados: Humanizar a assistência de 

enfermagem ao pré-parto, parto e pós-parto. Conclusões: A implementação da humanização a assistência 

ao parto busca por uma implementação da atuação do profissional de saúde para que este respeite os 

aspectos de sua fisiologia, não intervenha desnecessariamente, reconheça os aspectos sociais e culturais do 

parto e do nascimento, e promova a saúde oferecendo o suporte emocional necessário à mulher e sua 

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

Descritores: Humanização da Assistência, Parto Humanizado, Enfermagem. 
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