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Resumo: O termo humanização é um conceito amplo e assume uma concepção 

de cuidado em relação ao processo de assistência. No Brasil, a atenção à saúde 

durante a gestação, parto e puerpério permanecem como um grande desafio 

para a assistência no que se refere à qualidade e aos princípios da Política 

Nacional de Humanização para uma proposta ampla dos serviços de atenção a 

todo ciclo gravídico-puerperal. Objetivou-se descrever recomendações da 

assistência de enfermagem à gestação, parto e puerpério na perspectiva da 

humanização. Trata-se de uma revisão narrativa da literatura realizada em 

Agosto de 2020, por meio da Biblioteca Virtual de Saúde a partir da busca 

avançada nas bases (LILACS, IBECS) e Base de Dados de Enfermagem, 

através dos descritores “assistência de enfermagem” AND “humanização” AND 

“parto” AND “puerpério”, onde foram encontradas 75 produções. Os critérios de 

inclusão foram artigos empíricos disponíveis gratuitamente na íntegra, em inglês, 

português e espanhol. Excluíram-se aqueles que se encontravam repetidos ou 

duplicados, restando 65 publicações. Após leitura de título e resumo, a fim de 

analisar a adequação ao objeto de estudo, restaram-se um quantitativo de 15 

artigos. Tendo como resultados, não só uma atuação ativa nos cuidados 

assistenciais direcionados às mulheres, mas a Enfermagem possui papel 

decisivo, já que são os profissionais que estão mais próximos da parturiente. No 

Brasil, essa assistência ainda está focada no modelo biomédico, o que tem 

contribuído para a permanência e aumento do número de procedimentos 

invasivos e intervencionistas durante o trabalho de parto.  Diante disso, o 

acolhimento à gestante, familiares, e ao RN se configuram como fundamentais 
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no conforto e bem estar no decorrer da gestação, parto e puerpério, assim como 

o esclarecimento de dúvidas e condições estabelecidas durante a assistência. O 

enfermeiro  possui então  a capacidade de direcionar a equipe multiprofissional 

para uma assistência centrada no cuidado, contudo pode apresentar inúmeras 

dificuldades relacionadas à necessidade de profissionais capacitados e 

sensibilizados para tal, da disponibilidade de recursos tecnológicos e 

infraestrutura adequada. Ao considerar toda singularidade, durante as condutas 

realizadas, o enfermeiro fortalece o cuidado, a segurança e a confiança da 

mulher, possibilitando que elas vivenciem o parto e pós-parto como 

protagonistas e reconhecendo sua autonomia.   
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