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Resumo: O bem estar da mãe e do bebê, por meio de conforto, 

acolhimento, atenção e minimização de riscos à saúde estão entre os 

pontos relevantes na humanização da assistência ao parto normal que é 

promovida pelos profissionais de saúde, sobretudo da enfermagem, os 

quais acompanham as parturientes em todo o processo parturitivo. 

Assim, o estudo buscou destacar a importância da humanização da 

assistência ao parto normal promovida pelos profissionais de 

enfermagem. Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, realizada 

no mês de junho de 2020. A busca de dados foi realizada nas bases 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS) e no Bases de Dados em Enfermagem (BDENF), com os 

descritores: humanização da assistência, parto normal, saúde da mulher 

e profissionais de enfermagem, unidos pelo operador booleano AND. 

Foram critérios de inclusão: textos completos disponíveis, publicados 

nos últimos 5 anos. Foram excluídos os estudos que não se adequavam 

a temática e que fugiam do foco assistencial da enfermagem, totalizando 

9 artigos para a amostra final. Diante da leitura criteriosa dos estudos, 

nota-se que a assistência humanizada promovida pelos profissionais de 

enfermagem em todo o processo de parturição, é fundamental no 

sentido de promover o acolhimento, maior segurança e o protagonismo 

da mulher, tendo como base a prática baseada em evidências 

científicas. Além disso, prepara a mulher não somente no contexto 

físico, mas também no emocional, que nesse sentido, deve-se favorecer 

ainda mais o apoio familiar e o vínculo entre a mulher e os profissionais 

de enfermagem no processo de humanização ao parto, obtendo assim, 
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benefícios múltiplos para a mãe e o bebê, como sentimento de 

tranquilidade, afeto e melhor desenvoltura no partejar. Portanto, é 

evidente a importância da prática humanizada promovida pelos 

profissionais de enfermagem no que diz respeito ao parto normal, 

concretizando um momento livre de julgamentos e preconceitos, 

satisfazendo os desejos da mulher de acordo com as evidências, à 

tornando o centro desse processo. Além disso, possibilita ainda mais a 

ressignificação da prática profissional.  
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