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“A maneira de parir é a mesma 

desde as épocas mais primitivas da humanidade. 

O que muda é como nós, profissionais, 

vemos e entendemos essas mulheres.” 

(Dr. Paulo Batistuta) 
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RESUMO 

 

OBJETIVO: Avaliar a percepção dos estudantes dos cursos de Medicina e Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sobre a assistência ao trabalho de 

parto e ao parto normal, no contexto do atendimento oferecido pela Maternidade Escola 

Januário Cicco (MEJC), e contribuir para o planejamento de modificações curriculares no 

ensino da obstetrícia de acordo com os princípios da humanização. METODOLOGIA: Foi 

realizado um estudo de abordagem transversal e de caráter descritivo quali-quantitativo, 

com graduandos em Medicina e Enfermagem da UFRN, que estavam cursando ou já 

haviam cursado as disciplinas de obstetrícia, na medicina e saúde da mulher, na 

enfermagem. Os dados foram coletados através de um questionário com questões 

objetivas e subjetivas, e armazenados em um banco de dados, em planilha do software 

Excel/Office 2010 com todas as variáveis. RESULTADOS: Foram entrevistados 169 

estudantes, 118 do curso de medicina e 51 do curso de enfermagem, dos quais 46,75% 

eram do sexo masculino e 53,25% do sexo feminino. O maior número de entrevistados de 

medicina estava no 11º período (40,67%), e de enfermagem, no 10º, (43,15%). Esses 

alunos presenciaram 1.073 partos, dos quais 61,8% via vaginal. Os médicos obstetras 

foram os que mais realizaram partos vaginais (40%). Os enfermeiros realizaram apenas 

(8,13%). A assistência prestada às mulheres, durante o processo do trabalho de parto e 

parto, configurou-se como adequada para 87,58% dos entrevistados e estes vislumbraram 

condutas humanizadas. Dos estudantes que realizaram partos, 76,27% eram de medicina e 

11,76% eram de enfermagem. Todos receberam orientação durante essa atividade. Um 

total de 19,50% estudantes de medicina relatou existir preconceito contra o parto normal, 

principalmente quanto ao parto humanizado, ao contrário de todos os estudantes de 

enfermagem (100%) que relataram não existir este preconceito. A maioria das estudantes 

(73%) apresentava preferência pelo parto vaginal, sobretudo as estudantes de 

enfermagem. Sobre o conhecimento de mitos em relação ao parto normal, 60,35% 

responderam conhecer algum. CONCLUSÃO: O estudo se apresenta como de grande 

relevância, uma vez que os resultados encontrados podem contribuir para modificação e 

atualização curriculares do ensino da obstetrícia, como também servir como subsídio para 

a análise das práticas de humanização que devem ser desenvolvidas nas instituições de 

ensino e que são preconizadas pelo Ministério da Saúde. 

Palavras-chave: Medicina. Enfermagem. Humanização. Assistência ao parto. Graduação. 
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ABSTRACT 
 

 

OBJETIVE: To evaluate the perception of Medical and Nursing students of Medicine and 

Nursing graduation courses at the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), on 

obstetrics teaching and labor assistance in the context of the maternal care provided by 

the Maternity Hospital Januário Cicco (MEJC) and contribute to curricular updating 

planning of teaching obstetrics, in accordance with the principles of humanization. 

METHODS: It was conducted a study of cross-cutting approach and qualitative and 

quantitative descriptive method, with students in medicine and nursing of UFRN, who 

were attending or had been attended the midwifery disciplines medicine; and women's 

health in nursing. The data were collected through a questionnaire with objective and 

subjective questions, and stored in a database, spreadsheet software Excel / Office 2010 

with all the variables. RESULTS: We interviewed 169 students, 118 of medical school 

and 51 from the nursing program, of which 46.75% were male and 53.25% female. The 

largest number of medical respondents is the 11th period (40.67%), and nursing, on 10, 

(43.15%). These students witnessed 1,073 births, and (61.8%) vaginal deliveries. The 

obstetricians were the most performed vaginal deliveries (40%). Nurses performed only 

(8.13%). The assistance provided to women during the process of labor and delivery, 

was configured as suitable for 87.58% of respondents and these glimpsed humane 

conduct. Students who performed deliveries, 76.27% were medical and 11.76% were 

nursing. All had guidance while doing them. A total of 19.50% medical students reported 

that there is a prejudice against vaginal delivery, particularly for the humanized birth, 

unlike all nursing students (100%) who reported that there is this prejudice. Most 

students (73%) showed preference for vaginal delivery, especially nursing students. On 

the knowledge of myths in relation to vaginal delivery, 60.35% answered that they know 

some. CONCLUSION: This study presents itself as a highly relevant, since the results 

may contribute to curricular changing and updating related to obstetrics teaching, but 

also serve as a resource for analysis of humanization practices that should be developed 

in educational institutions and which are recommended by the Ministry of Health. 

 

Keywords: Medicine. Nursing. Humanization. Delivery care. Graduation  
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1. INTRODUÇÃO 
 

            A gravidez e o parto são eventos biopsicossociais que integram a vivência 

reprodutiva de homens e mulheres, envolvendo suas famílias e, consequentemente, a 

comunidade¹. Assim, o parto é considerado um divisor de águas na vida da mulher, 

modificando o seu cotidiano². 

            Historicamente, a arte de partejar era exclusivamente feminina, pois apenas as 

parteiras realizavam essa prática.  Elas eram conhecidas na sociedade pela sua 

experiência na realização de partos domiciliares, passando confiabilidade para a 

gestante³  Nesse cenário, a mulher expressava livremente seus sentimentos e anseios 

em um ambiente caloroso no seio familiar5. 

            A incorporação da prática obstétrica pelos médicos, que teve início nos séculos 

XVII e XVIII, na Europa, foi afastando, aos poucos, as parteiras do cenário do 

nascimento4. No contexto mundial, com a chegada do século XX, sobretudo após a 

Segunda Guerra, apareceram novos conhecimentos e tecnologias na medicina que 

contribuíram significativamente para a institucionalização do parto e diminuição da 

mortalidade materna e infantil6. A partir de então, no Brasil e no mundo, a hospitalização 

do parto foi intensificada, permitindo sua medicalização, acreditando que o hospital seria 

mais seguro para a mulher ter seu filho. A mulher passou a ser isolada em uma sala de 

pré-parto, com pouca ou nenhuma privacidade, ficando afastada de seus familiares no 

processo de parturição e o parto deixou de ser em um ambiente familiar e passou a ser 

vivenciado em instituições de saúde, deixando a mulher de ser a protagonista do 

processo parturitivo3.20. 

            No Brasil, o ensino da obstetrícia teve início em 18327,11, sendo denominado 

“Curso de Partos", ministrado em Faculdades de Medicina. Somente 90 anos depois, o 

ensino de Enfermagem surgiu, com seu primeiro currículo, incluindo no seu programa a 

arte de enfermeira em obstetrícia e ginecologia8,11. 

            Na década de 70, surgem profissionais inspirados por práticas tradicionais de 

parteiras e índios, como Galba de Araújo, no Ceará, e Moisés Paciornick, no Paraná9.            

            Em 1993, é fundada a Rede pela Humanização do Parto e do Nascimento 

(Rehuna) que, através da carta de Campinas, denunciou as circunstâncias de violência e 

constrangimento em que se dá a assistência, bem como as condições subumanas a que 

são submetidas mulheres e crianças durante o parto9,44. 
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            Desde 1998, o Ministério da Saúde vem qualificando enfermeiras obstétricas 

para sua inserção na assistência ao parto normal através de cursos de especialização 

em enfermagem obstétrica10. Em Natal-RN, em 2001, o Departamento de Enfermagem 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com apoio do Ministério da 

Saúde, em parceria com a Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do 

Norte (SESAP), tornou viável a criação de um Curso de Especialização em Enfermagem 

Obstétrica – Maternidade Segura (CEOMS). Este curso teve o objetivo de especializar 

enfermeiras para desenvolver ações de acompanhamento e intervenção, de maneira 

segura e humanizada, na gestação, parto e pós-parto. Ressaltamos que, embora o 

curso não tenha sido vinculado ao projeto “Midwife” antes já desenvolvido na UFRN, 

desde 1997, pelo mesmo departamento da UFRN, cuja filosofia é o atendimento à 

mulher e ao recém-nascido de maneira integral e humanizada para uma Maternidade 

Segura, foi ministrado em conformidade com esses preceitos62,63. 

Os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento ainda apresentam altos 

índices de mortalidade materna e neonatal. Esse fato está atrelado a uma série de 

fatores, como o contexto social em que a mulher e sua família se encontram, o 

planejamento familiar e a atenção dispensada à parturiente pela equipe de saúde12,39.  

Nesse contexto, foi instituída a Política Nacional de Humanização ao Parto 

(PHPN), em 2000, com o propósito de retomar o caráter fisiológico e natural do parto, no 

qual a mulher participa de forma ativa e autônoma13,39. Desde a sua criação, várias 

medidas direcionadas à atenção da saúde materno-fetal foram elaboradas em toda a 

extensão do Sistema Único de Saúde (SUS). Essas ações culminaram, em 2011, com o 

lançamento, pelo Ministério da Saúde do Brasil, do programa Rede Cegonha, 

acrescentando-se mais uma estratégia do ministério55 com vistas à melhoria da saúde 

materno-infantil. 

A humanização do parto se destaca como uma abordagem que foi implementada 

com o objetivo de tornar o nascimento uma experiência positiva e satisfatória para a 

mulher e sua família14. Atualmente, o movimento de humanização vem se destacando 

no cenário internacional e nacional de várias maneiras, tendo por base a legitimidade 

científica e a defesa dos direitos das mulheres 15,16. 

Vários autores comentam que o processo de humanização da assistência à saúde 

não deve ser restrito aos espaços assistenciais mas também amplamente inserido na 

formação dos profissionais de saúde, sob pena de não se concretizar pela não adesão e 
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participação efetiva dos novos profissionais17,18,19. O conceito de atenção humanizada é 

amplo e possui sentidos variados20. Como ressaltam Priszkulnik e Maia, humanizar é 

verbo pessoal e intransferível, é multiplicável e contagiante. O maior obstáculo para sua 

concretização é a mudança de paradigmas na formação e na assistência obstétrica21.           

            Os modelos de atenção ao parto estão presentes desde os primórdios do 

exercício da obstetrícia moderna. Destacam-se dois modelos, o tecnocrata e o 

humanista15. A formação médica tecnocrática ainda é muito presente em nosso meio, 

apesar de tantas mudanças. Obviamente, os estudantes continuam a receber essas 

influências17.  

            A discussão acerca da assistência ao parto, na perspectiva de estudantes de 

Medicina e Enfermagem, engloba dois temas amplos, extremamente relevantes e atuais: 

o processo de humanização da assistência ao parto e a educação médica22.  

           O processo da assistência ao parto é amplo e analisá-lo sob a perspectiva de 

estudantes de Medicina e Enfermagem é um caminho, mas existem muitos outros 

envolvidos, principalmente se considerarmos uma instituição de ensino. A avaliação das 

concepções sobre esse processo por parte das pacientes, dos professores, dos alunos e 

dos outros profissionais envolvidos seria extremamente válida para uma melhor 

compreensão do ensino, aprendizagem e prática da assistência humanizada ao parto22. 

            As escolas médicas e de enfermagem não podem deixar de enfrentar a 

dicotomia que hoje existe entre o modelo tecnocrata e o modelo humanizado, rediscutir 

o papel do profissional de saúde na assistência ao parto e nascimento e adequar seu 

processo de formação. No tocante à educação médica, a associação de aspectos 

humanísticos aos aspectos biomédicos da assistência caracterizam o processo de 

mudança que vivenciamos na educação médica e que culminou com as Novas Diretrizes 

Curriculares. No entanto, essa mudança é gradual e de longo prazo, necessitando, 

sobretudo, da sensibilização dos docentes para sua implantação22.  

            O momento é de desafio: contemplar a prática da assistência médica atual nos 

moldes da humanização, oferecendo tecnologia adequada, associada à ética relacional 

e, ainda, preparar os futuros profissionais de saúde para essa nova prática em um 

momento de reestruturação curricular e de reflexão sobre a vida de estudante e de 

profissional de saúde. Sem dúvida alguma, essa reflexão envolve a recuperação do 

desejo e do prazer de cuidar do próximo não apenas como uma forma de trabalho ou de 

se superar tecnicamente mas também como um modo de ajudar o outro e concretizar 
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uma troca de experiências, enriquecendo os dois lados, o do profissional e o do 

paciente22. 

            Discutir reformas curriculares representa um desafio constante no cotidiano 

acadêmico. A progressiva reformulação dos projetos político-pedagógicos dos cursos de 

graduação e a incorporação de tecnologias didáticas voltadas para o aprendizado 

centrado no estudante trazem à tona esse desafio, colocando-o como prioridade para a 

prática docente64. O curso de medicina da UFRN apresenta característica semelhante às 

demais escolas médicas brasileiras, forma profissional com deficiência na atuação e 

compromisso social. Em 2002, instituiu-se a reforma curricular, que trata da interligação 

entre disciplinas, humanização e aproximação de docente-discente-paciente65.  

            Sob essa ótica, o curso vem passando por iniciativas e processos de reforma 

curricular que consideram, no processo de construção do perfil desejado do profissional 

de saúde, as diretrizes curriculares nacionais, as necessidades socioepidemiológicas e 

realidade sanitária do SUS. São exemplos a criação da Rede Unida, o Projeto CINAEM, 

a implantação de mecanismos de avaliação institucional e dos cursos de graduação, a 

implantação do Programa de Saúde da Família, além de incentivo à reformulação das 

escolas médicas, como é o caso do PROMED, do PET-Saúde, do Programa Nacional de 

Reorientação de Formação Profissional em Saúde (PRÓ-SAÚDE), Residências 

multiprofissionais de Saúde, Disciplina Saúde e Cidadania (SACI) na UFRN, que 

avançam nesta universidade em diversos períodos dos cursos de graduação da área da 

saúde. Por outro lado, as avaliações realizadas nos cursos de graduação da saúde na 

UFRN, embora apresentem mudanças positivas, revelam que o processo de ensino-

aprendizagem ainda se encontra centrado em cenários hospitalares e com hegemonia 

de especialistas, sem privilegiar a atenção básica, o enfoque multiprofissional e a 

formação generalista66. 
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2. OBJETIVOS  

 

Objetivo geral 

             Avaliar a percepção dos estudantes, dos cursos de Medicina e Enfermagem da 

UFRN, sobre a assistência ao trabalho de parto e ao parto normal, no contexto do 

atendimento oferecido pela MEJC, e contribuir para o planejamento de modificações 

curriculares no ensino da obstetrícia de acordo com os princípios da humanização. 

 

Objetivos específicos 

1. Avaliar o ensino da obstetrícia, a partir da observação dos estudantes de 

Medicina e Enfermagem da UFRN, na assistência ao trabalho de parto e parto. 

2. A partir da análise dos dados obtidos, buscar contribuir para o planejamento de 

modificação curricular para o ensino da obstetrícia que leve os estudantes ao 

conhecimento e à prática de uma assistência humanizada ao trabalho de parto e 

parto, baseando-se em evidências e respeitando os direitos reprodutivos. 

3. Contribuir para uma reflexão sobre a assistência ao trabalho de parto e parto 

prestada pelos profissionais de saúde e suas relações com as propostas de 

humanização do MS/Brasil. 
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3. MÉTODOS 

 

DESENHO DO ESTUDO: 

Foi realizado um estudo de abordagem transversal e de caráter descritivo quali-

quantitativo. 

 

LOCAL DO ESTUDO: 

O cenário do estudo foi a MEJC, hospital da UFRN, destinado ao ensino e à pesquisa da 

fisiologia e problemas da mulher, e, principalmente, à assistência à comunidade feminina 

norte-riograndense. 

 

TAMANHO AMOSTRAL:  

A coleta de dados foi realizada no período de março de 2014 a março de 2015, com 

estudantes da graduação em Medicina e Enfermagem da UFRN, que no momento 

cursavam, ou haviam cursado as disciplinas de obstetrícia e saúde da mulher, 

respectivamente, tendo aulas práticas ou estagiando na MEJC, sendo um total de 169 

estudantes. 

 

SELEÇÃO DE ESTUDANTES: 

Para fazer parte do estudo foram selecionados estudantes da graduação em Medicina e 

Enfermagem, da UFRN, que estavam cursando ou já haviam cursado as disciplinas de 

obstetrícia e/ou saúde da mulher, além dos que cursavam os estágios supervisionados 

na MEJC. Todos os estudantes foram informados sobre as propostas do estudo e, em 

seguida, responderam a um questionário com questões objetivas e subjetivas (Anexo 1), 

elaborado e aplicado pelo pesquisador, suas inclusões na pesquisa. Os participantes 

que voluntariamente aceitaram fazer parte da pesquisa preencheram e assinaram o 

termo de consentimento pós-informação, respeitando as normas da Comissão de Ética 

em Pesquisa do HUOL/UFRN (Anexo 2). 

 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO: 

Estudantes da graduação em Medicina e Enfermagem, da UFRN, que estavam 

cursando ou já haviam cursado a disciplina de obstetrícia ou de saúde da mulher, além 
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dos que estavam nos estágios supervisionados na MEJC e que aceitaram 

voluntariamente participar do estudo. 

 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO: 

Estudantes da graduação em Medicina e Enfermagem que não haviam cursado ainda a 

disciplina de obstetrícia, na medicina, e saúde da mulher, na enfermagem. 

 

INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS: 

O instrumento para coleta de dados foi um formulário previamente elaborado pelo autor 

quando cursava a disciplina SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO DE DISSERTAÇÃO I, 

ofertada pelo curso de MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE - UFRN, 

no ano de 2013. Este continha todas as variáveis do estudo, a serem aplicadas aos 

estudantes, e possibilitava o registro dos resultados dos dados em uma seção 

específica. Realizou-se um teste piloto com a finalidade de validar a aplicabilidade e 

fazer os ajustes necessários. Todos os estudantes voluntários foram orientados e 

esclarecidos sobre o estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Anexo 2). O autor deste trabalho foi tido como pesquisador principal e responsável pelo 

preenchimento dos Anexos. 

    

PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

ARMAZENAMENTO DE DADOS 

Para o armazenamento dos dados, foi criado um banco de dados em planilha do software 

Excel/Office 2010 com todas as variáveis descritas no item anterior. O banco de dados foi 

exportado para o GraphPad prism 6, onde foi feita consistência inicial da digitação dos 

dados através da conferência manual da listagem. 

  

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados foram coletados utilizando-se um questionário com questões objetivas  e 

subjetivas. Para levar a cabo o estudo transversal, o investigador teve que, primeiro, 

definir a questão a responder; depois, definir a população a estudar e um método de 

escolha da amostra; e, por último, definir os fenômenos a estudar e os métodos de 
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medição das variáveis de interesse. Para estatística, foi utilizado o teste de qui quadrado 

para comparar variáveis categóricas indepentes relacionadas com o desfecho. 

 

ASPECTOS ÉTICOS 

Este projeto de dissertação foi submetido à avaliação e aprovado pela Gerência de 

Ensino e Pesquisa da MEJC e, em seguida, à Comissão de Ética em Pesquisa do 

HUOL/UFRN. Foram seguidas as normas preconizadas pela “Declaração de Helsink” e 

suas modificações (DECLARAÇÃO DE HELSINKI, 2000) e pela Resolução 196/99 do 

Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996). O processo para obtenção do 

consentimento estabelece que haja uma leitura do termo, uma explicação pelo 

pesquisador e a assinatura por ambos. Os sujeitos só participaram do estudo após terem 

dado seu consentimento livre e esclarecido (Anexo2) e todos receberam uma cópia do 

documento.   
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4. RESULTADOS 

 

            Foram entrevistados 169 estudantes, aleatoriamente, sendo 118 do curso de 

medicina e 51 do curso de enfermagem, dos quais (79) 46,75% eram do sexo masculino 

e (90) 53,25% do sexo feminino. Dentre os estudantes de medicina, 65 (55,08%) eram 

do sexo masculino e 53 (44,91%) do sexo feminino. Enquanto que 14 (27,45%) 

estudantes de enfermagem eram do sexo masculino e 37 (72,54%) do sexo feminino. 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1. Distribuição dos estudantes em relação ao sexo e curso (N=169) 

 
ESTUDANTES DE 

MEDICINA 

ESTUDANTES DE 

ENFERMAGEM 
TOTAL  

 
SEXO MASCULINO 

 
65 14 79 

SEXO FEMININO 53 37 90 

TOTAL 
 

118 51 169 

 

                                                  

             Dentre os entrevistados de medicina, 41 (34,74%) estavam no oitavo período, 

29 (24,57%) no décimo e 48 (40,67%) no décimo primeiro, enquanto 14 (27,45%) alunos 

de enfermagem estavam no sétimo período, 15 (29,41%) no oitavo e 22 (43,15%) no 

nono. (Tabela 2). 

 
Tabela 2. Distribuição dos estudantes em relação ao curso e período (N=169) 
 

 
ESTUDANTES DE 

MEDICINA 

ESTUDANTES DE 

ENFERMAGEM 
TOTAL 

 
OITAVO 

 
41 14 55 

NONO 0 15 15 

DÉCIMO 29 22 51 

DÉCIMO PRIMEIRO 48 0 48 

TOTAL 
 

118 51 169 
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           Segundo a percepção dos estudantes, constatou-se que eles observaram 1073 

partos, sendo 664 (61,8%) por via vaginal. Separando por curso, os estudantes de 

medicina observaram 980 (91,4%) partos, sendo 593 (55,2%) por via vaginal. Na mesma 

linha de raciocínio, os estudantes de enfermagem observaram 93 (8,6%) partos, e 

destes, 71 (76,3%) foram por via vaginal. O valor de p obtido foi 0,003. Tendo os 

estudantes de medicina uma razão de prevalência de 1,26 vezes maior que os alunos de 

enfermagem.  (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Distribuição do numero e tipo de partos observados pelos estudantes de cada curso 
(N=1.073) 
 

 
PARTO 

VAGINAL 

OUTROS 

TIPOS DE 

PARTOS 

TOTAL Valor de p 
RP 

IC 95% 

 N % N % N % 
  

ESTUDANTES       0,003 

1,26 
 

1,11 a 1,42 
 

 
MEDICINA 

 
593 55,2 387 44,8 980 91,4 

  

ENFERMAGEM 71 76,3 22 23,7 93 8,6 
  

TOTAL 
 

664 61,8 409 38,2 1.073 100 
  

 

RP = Razão de Prevalência; IC95%: intervalo de confiança de 95%; Teste qui-quadrado com 5% de nível 

de significância 

 

            Dentre os alunos participantes, 77 (45,56%) observaram partos normais 

assistidos apenas por médico obstetra, 33 (19,52%) por médico obstetra e estudante de 

medicina, 10 (5,91%) por médico obstetra, enfermeiro e estudantes de medicina, 11 

(6,50%) por médico obstetra ou enfermeiro e 38 (22,48%) apenas por enfermeiros 

obstetras, como mostra a Tabela 4. 
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Tabela 4 – Total de estudantes que observaram os profissionais de saúde na realização do 
parto. 
 

 
ESTUDANTES DE 

MEDICINA 

ESTUDANTES DE 

ENFERMAGEM 
TOTAL 

PROFISSIONAL N % N % N % 

 
MÉDICO OBSTETRA 

 
70 59,33 07 13,72 77 45,56 

MÉDICO OBSTETRA E ESTUDANTE DE 

MEDICINA 30 25,43 03 4,22 33 19,52 

MÉDICO OBSTETRA, ENFERMEIRO E  

ESTUDANTE DE MEDICINA 09 7,62 01 1,96 10 5,91 

MÉDICO OBSTETRA E ENFERMEIRO 07 5,93 04 7,84 11 6,50 

ENFERMEIRO OBSTETRA 02 1,69 36 70,58 38 22,48 

TOTAL 
 

118 100 51 100 169 100 

                 

Segundo a percepção dos estudantes, os profissionais que mais realizaram 

partos vaginais foram médicos obstetras, 271 (40%), seguidos de médicos obstetras 

com estudantes de medicina, 209 (31,47%). Os enfermeiros realizaram apenas 54 

(8,13%). 

 

Tabela 5 - Total de partos realizados por cada profissional de saúde observado pelos 

estudantes.             

             
ESTUDANTES DE 

MEDICINA 

ESTUDANTES DE 

ENFERMAGEM 
TOTAL 

PROFISSIONAL N % N % N % 

 
MÉDICO OBSTETRA 

 
264 44,51 07 9,85 271 40,82 

MÉDICO OBSTETRA E ESTUDANTE 

DE MEDICINA 206 34,73 03 4,22 209 31,48 

MÉDICO OBSTETRA, ENFERMEIRO 

E  ESTUDANTE DE MEDICINA 87 14,46 00 00 87 13,10 

MÉDICO OBSTETRA E 

ENFERMEIRO 32 5,39 11 15,49 43 6,47 

ENFERMEIRO OBSTETRA 04 0,67 50 70,42 54 8,13 

TOTAL 
 

593 100 71 100 664 100 
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            A observação dos estudantes da assistência prestada às mulheres pelo 

profissional de saúde, durante o processo do trabalho de parto e parto, configurou-se 

como adequada em 149 (88,17%) dos entrevistados e não adequada em 20 (11,83%), 

como mostra a Tabela 6. Na opinião dos estudantes do curso de medicina, essa 

assistência prestada pelo profissional foi adequada em 108 (91,53%) e não adequada 

em 10 (8,47%); e na opinião dos estudantes do curso de enfermagem, a assistência ao 

parto prestada pelo profissional foi adequada em 41 (80,39%) e não adequada em 10 

(19,61%). 

         

Tabela 6. Observação dos estudantes do tipo de assistência prestada ao parto. 

             
ESTUDANTES DE 

MEDICINA 

ESTUDANTES DE 

ENFERMAGEM 
TOTAL Valor P 

RP 

IC 95% 

PROFISSIONA

L 
N % N % N % 

0,039 1,45 

0,92 a 2,27 

 
ADEQUADA 

 
108 91,53 41 80,39 149 

88,1

7 

  

NÃO 

ADEQUADA 10 8,47 10 19,61 20 
11,8

3 

  

TOTAL 
 

118 100 51 100 169 100 
  

             

            Dos estudantes entrevistados, 169 (100%) apontaram várias e diferentes 

condutas para a humanização da assistência ao trabalho de parto e parto. No total, 148 

(87,57%) vislumbraram condutas humanizadas e 21 (12,42%) não. 

 

Dentre os diferentes sentidos de humanização atribuídos pelos estudantes, 

podemos ressaltar: a “presença de um acompanhante” (68,24%), “meios não 

farmacológicos para alívio da dor” (39,18%), “a oferta de informação sobre o processo 

do trabalho de parto e parto” (35,13%), “a boa relação profissional de saúde-paciente” 

(30,40%) e o “suporte psicológico, respeito e acolhimento para diminuir o sofrimento” 

(24,32%). Para os nossos entrevistados, condutas humanizadas englobavam ainda a 

ideia de “respeitar naturalmente o ritmo do trabalho de parto e parto” (10,81%), “contato 

pele a pele da mãe com o bebê imediatamente ao nascimento” (10,13%), “não utilização 

de intervenções no processo do trabalho de parto e parto (episiotomia e uso de 
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ocitocina)” (6,75%) e outros menos citados, como “possibilidade de escolha do local 

(2,02%) e posição de parir (2,70%)”. Apenas um estudante de medicina destacou o 

“respeito à privacidade e a autonomia” (0,67%) da paciente como forma de 

humanização. 

 

Nesse contexto, 90 (76,27%) estudantes de medicina realizaram partos e 28 

(23,72%) não; 06 (11,76%) estudantes de enfermagem realizaram partos e 45 (80,39%) 

não. A tabela 7 representa o número e a distribuição dos partos por cada estudante. 

 

Tabela. 7. Número e distribuição dos partos por cada estudante. 

 
ESTUDANTE 

DE MEDICINA 

ESTUDANTE 

ENFERMAGEM 
TOTAL 

NÚMERO DE PARTO REALIZADO POR 

ESTUDANTE 
N % N % N % 

 
SIM 

90 76,27 6 11,76 96 56,8 

                                      01 PARTO 23  5  28  

                                      02 PARTOS 30  1  31  

                                      03 PARTOS 23  0  23  

                                      04 PARTOS 07  0  07  

                                      05 PARTOS 02  0  02  

                                       06 PARTOS 03  0  03  

NÃO 28 23,73 45 88,24 73 43,2 

TOTAL 
 

118 100 51 100 169 100 

 

 

Todos os estudantes entrevistados que realizaram partos relataram que tiveram 

orientação enquanto os faziam, conforme mostra a Tabela 8. Dos estudantes de 

medicina, 78 (86,66%) foram orientados por médico obstetra (Preceptor ou Residente de 

obstetrícia), 10 (11,11%) por médico obstetra e/ou enfermeiro, 02 (2,22%) por médico 

obstetra e estudante de Medicina e 01 (1,11%) por enfermeiro obstetra. Dentre os partos 
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realizados por estudantes de Enfermagem, 05 (83,33%) foram orientados por enfermeiro 

obstetra e apenas 01 (16,66%) por médico obstetra. 

 

Tabela 8. Orientadores dos estudantes quanto realizavam os partos. 

             
ESTUDANTES DE 

MEDICINA 

ESTUDANTES DE 

ENFERMAGEM 
TOTAL 

ORIENTADOR N % N % N % 

 
MÉDICO OBSTETRA 

 
78 86,66 01 16,66 79 

81,4

4 

MÉDICO OBSTETRA E/OU 

ENFERMEIRO 10 11,11 00 00 10 10,3 

MÉDICO OBSTETRA E  ESTUDANTE DE 

MEDICINA 02 2,22 00 00 02 2,06 

ENFERMEIRO OBSTETRA 01 1,11 05 83,34 06 6,19 

TOTAL 
 

91 100 06 100 97 100 

 

 

            Um total de 23 (19,50%) estudantes do curso de medicina respondeu que na sua 

formação acadêmica existia preconceito sobre o parto normal, principalmente sobre o 

parto humanizado, e 95 (80,50%) dizia não ter. Todos os estudantes de enfermagem 

(100%) afirmaram que não existe preconceito sobre o parto normal na sua formação 

acadêmica. 

            Quanto à preferência pelo tipo de parto, verificou-se que a grande maioria das 

estudantes (73%) apresenta preferência pelo parto normal ou é adepta do parto vaginal, 

sobretudo as estudantes de enfermagem. As estudantes de medicina apresentaram uma 

discreta preferência pelo parto cesárea. No presente estudo, houve o predomínio de 

algumas razões referidas pelas estudantes pela preferência por parto vaginal, tais como 

considerar a recuperação mais rápida, possibilitando um retorno precoce às atividades 

(86,6%); ser mais fisiológico (83,3%); oferecer menor risco para mãe e o bebê (47,3%); 

causar menor dependência para cuidar do bebê e para a amamentação (33,7%); e 

menos risco de infecção puerperal (26,1%). 

            Quando questionados sobre o conhecimento de mitos em relação ao parto 

normal, 102 (60,35%) estudantes responderam que conheciam algum mito e 67 

(39,65%) responderam que não. Os conhecedores citaram: “que o parto normal é muito 
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doloroso”, 43 (42,15%); “que as lacerações vaginais deixam a vagina frouxa”, 37 

(36,27%); “que a presença de circular cervical não é indicação de parto normal”, 25 

(24,5%); “que nascem mais bebês na lua cheia”, 12 (11,76%); “que a mulher não deve 

lavar a cabeça enquanto estiver no resguardo”, 7 (6,86%); e “que a cesárea é um 

procedimento indolor”, 3 (2,94%). 

 

A respeito da percepção dos estudantes sobre a humanização do trabalho de 

parto e parto, os entrevistados apontaram como dificuldade para esta prática: 

superlotação da maternidade (63,27%); dificuldade do trabalho em equipe (27,12%); 

despreparo da mulher para o trabalho de parto e parto (0,84%). Para os estudantes de 

enfermagem, a resistência dos profissionais médicos em aceitar que eles prestem essa 

assistência foi o fator mais evidente (57,05%). Outro fator são as relações entre as 

equipes, entre os próprios obstetras, entres os obstetras e os pediatras e entre estes e a 

enfermagem (96%). 

 

A boa relação entre os profissionais (72,11%), a capaciatação e sensibilização 

dos funcionários da maternidade sobre a humanização (33,27%), mudança no espaço 

físico no centro obstetrico da MEJC (31,42%) e a inclusão do profissional anestesista no 

processo de trabalho de parto e parto (26,3%), foram na opinião dos estudantes 

elementos que facilitariam esse modelo de assitência.  
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5. DISCUSSÃO 

 

Este trabalho é importante pelo fato de acreditarmos que a assistência ao parto 

necessita de melhorias, e a visão dos estudantes de Medicina e Enfermagem sobre esse 

processo é fundamental quando se busca entender como vem ocorrendo o processo de 

ensino-aprendizagem de um tema tão importante. Sendo assim, esta pesquisa é um 

convite à abertura de novas reflexões, novas atitudes e novas propostas, visto que 

temos a convicção de que os resultados possibilitarão tecer considerações a respeito de 

suas implicações para o ensino da Obstetrícia em ambos os cursos. 

O equilíbrio na distribuição dos estudantes entrevistados por sexo foi importante, 

pois demonstrou resultados sem nenhuma influência do gênero sobre as entrevistas. 

Com relação ao período em que se encontravam os estudantes, o maior número 

de entrevistados de medicina estava inserido no décimo primeiro período, e de 

enfermagem, no décimo, o que demonstra que esses alunos já tiveram maior contato 

com obstetrícia. 

Pode-se observar, também, que o percentual de partos vaginais presenciados e 

vivenciados pelos estudantes de medicina e enfermagem foi expressivo, o que contribuiu 

para o entendimento e percepção do parto. A observação maior de partos vaginais pelos 

estudantes de enfermagem em número percentuais pode ser justificada por serem 

acompanhados em campo de prática por um docente enfermeiro obstétrico, e o mesmo 

só realiza partos normais e sem distocias.  

Ao analisar-se o número de partos realizados pelos profissionais, observou-se 

que os enfermeiros realizaram poucos partos. Isso pode ser explicado pela reduzida 

inserção do profissional enfermeiro na assistência ao parto naquele serviço. 

Quanto à observação dos estudantes da assistência prestada às mulheres pelos 

profissionais de saúde, durante o processo de trabalho de parto e parto, a maioria 

configurou-se como adequada. Este dado é importante pois sugere que os profissionais 

de saúde do serviço estão se adequando a uma nova postura voltada para a 

humanização do parto, acompanhando a evolução fisiológica, desmedicalizando o 

processo e respeitando a natureza fisiológica da mulher no momento do trabalho de 

parto e nascimento. No entanto, é importante salientar que, para os estudantes de 

enfermagem, quando o parto foi realizado por enfermeiro obstetra, eles observaram que 

a assistência prestada foi adequada em 100%. A assistência foi considerada inadequada 
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em partos em o profissional medico prestava a assistência. De acordo com os dados, 

consideraram essa assistência inadequada apenas pelo uso de ocitocina ou pela 

realização de episiotomias.  

Através da análise dos dados, quando a assistência era considerada inadequada, 

foi observada uma visão diferenciada sobre humanização do parto e nascimento. 

Enquanto os estudantes de enfermagem enfocam nesta resposta para a questão da 

humanização somente sob o aspecto da não utilização de drogas ou realização de 

intervenções em qualquer fase do trabalho de parto, os estudantes de medicina 

focalizaram a questão do respeito à mulher, estabelecendo uma assistência centrada 

nas suas vontades e escolhas. Assim, pode-se perceber que esses estudantes de 

enfermagem possuem um entendimento limitado sobre o tema, uma vez que não 

conseguiram se aprofundar na temática, não conseguindo atingir o lado da questão visto 

pelos estudantes de medicina, que entendem ser a assistência humanizada mais do que 

um parto sem intervenções desnecessárias. Estes, de medicina, vislumbram o respeito 

pela mulher como componente indispensável à verdadeira prática humanizada. 

No estudo, muitos entrevistados citaram mais de uma conduta humanizada 

observada na assistência ao trabalho de parto e parto, podendo-se ressaltar a “presença 

de um acompanhante”, “meios não farmacológicos para alívio da dor”, “a oferta de 

informação sobre o processo do trabalho de parto e parto”, “a boa relação profissional de 

saúde-paciente” e o “suporte psicológico, respeito e acolhimento para diminuir o 

sofrimento”, “respeitar naturalmente o ritmo do trabalho de parto e parto”, “contato pele a 

pele da mãe com o bebê imediatamente ao nascimento”, “não utilização de intervenções 

no processo do trabalho de parto e parto (episiotomia e uso de ocitocina)” e outros, 

como “possibilidade de escolha do local e posição de parir”, “respeito à privacidade e a 

autonomia” da paciente como forma de humanização, como mostra a Figura1.  

            A presença de um acompanhante para a mulher, durante o trabalho de parto e 

parto, foi apontada com maior frequência pelos estudantes dos dois cursos como um 

dos componentes da conduta humanizada à assistência. Para eles, as mulheres 

vivenciam o trabalho de parto e o parto com ansiedade e medo, o que seria minorado 

com a presença de uma pessoa da sua intimidade. Na América do Norte, segundo 

Bruggemann et al.76, as mulheres recebem o suporte de uma pessoa treinada, chamada 

doula. A presença do acompanhante não deve ser vista só como um direito da mulher 

mas também como um colaborador da equipe de saúde que irá influenciar o bom 
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andamento do trabalho de parto e parto, proporcionando benefícios que estão 

diretamente ligados ao processo de humanização da assitência77.  

 

 

Figura 1. Conduta humanizada durante o pré-parto ou parto vislumbrada pelos estudantes. MNF: medidas não 

farmcacológicas; TP: trabalho de parto; P: parto 

 

            O Ministério da Saúde, a fim de melhorar a qualidade do atendimento às 

gestantes e humanizar os partos no país, criou a portaria que regulamenta a LEI 11.108, 

de abril de 2005, durante a II Conferência Internacional sobre Humanização do Parto e 

Nascimento, que instituiu a presença de um acompanhante em sala de parto26. No 

entanto, a lei, em si, não assegura a sua implementação e aplicabilidade. Terá de se 

reorganizar os serviços de saúde e capacitar os profissionais para dar vida à lei26,78. 

            Diversos autores têm apontado a possibilidade da utilização de métodos não 

farmacológicos que não comprometem a saúde da gestante ou do bebê para lidar com 

a dor durante o trabalho de parto5. Os estudantes perceberam que a adoção destas 

práticas, em especial o estímulo à deambulação, a massagem de conforto e o banho, 

era desenvolvida principalmente pela enfermeira obstetra, raramente os médicos 

obstetras utilizavam-se dessas técnicas, representando o uso do “cavalinho” a principal 

delas. A introdução de um profissional não médico no trabalho de parto parece reduzir o 

uso indiscriminado de medicações, até possibilitando a utilização de técnicas não 

medicamentosas para alívio da dor e indução ao parto77. No entanto, tais atitudes, 

apesar de válidas, possivelmente não representariam a solução do persistente problema 
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da inadequada assistência à parturição. Seriam também necessárias mudanças 

institucionais, como também mudanças comportamentais, por parte dos médicos e 

enfermeiros, para que as soluções humanizadoras pudessem ser colocadas em prática 

em prol da melhoria da saúde materno-infantil79. 

            Com a visão de que o trabalho de parto é um sofrimento pelo qual a mulher tem 

que passar, uma primeira conduta do profissional de saúde na humanização neste 

momento seria oferecer suporte psicológico, respeito e acolhimento naturalmente 

demandados pela mulher. Para os estudantes, a boa acolhida pela equipe poderia 

favorecer o bem-estar da gestante que, desta forma, teria menos “medo do hospital 

público”, local onde acha que vai ser maltratada. Também a faria sentir “mais segurança 

na assistência  prestada”. 

          As mulheres usuárias dos serviços públicos de saúde expressam medo do 

momento da internação hospitalar para o trabalho de parto porque são recorrentes as 

histórias de violências nessa assistência. D’oliveira e Schraiber, em texto sobre Violência 

de Gênero, Saúde Reprodutiva e Serviços, relatam que “As reclamações dos serviços 

de saúde são dirigidas principalmente aos maus tratos recebidos no atendimento ao 

parto”. As autoras apontam as dificuldades para o estabelecimento de diálogo e 

negociação dos profissionais com as usuárias, o que as levariam a optar pelo silêncio 

em vez do enfrentamento por temerem uma represália61. 

            A oferta de informação sobre o processo do trabalho de parto e parto foi 

também muito valorizado na percepção dos estudantes como conduta humanizadora da 

assistência porque sabem que durante o pré-natal a maioria das mulheres e seus 

familiares tiveram pouco ou nenhum acesso a elas. A informação permitiria à mulher e 

seu acompanhante uma vivência mais tranquila desses momentos, uma vez que 

poderiam entender o que estava ocorrendo. Outra vantagem da informação é a criação 

do vínculo que se faria na relação profissional de saúde-clientela, tornando possível um 

diálogo mais efetivo, inclusive quando surgissem complicações na evolução do trabalho 

de parto. Reafirmando a importância da informação, os estudantes disseram que as 

orientações deveriam ser feitas em uma linguagem que permitisse à mulher 

compreender a mensagem que lhe estaria sendo passada. 

            Essa ligação entre o profissional de saúde e a paciente abriria a possibilidade de 

humanização do atendimento. Segundo o Manual do PNHAH, “Humanizar é garantir à 

palavra a sua dignidade ética. Ou seja, para que as percepções de dor ou de prazer 
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sejam humanizadas, é preciso que as palavras expressadas sejam reconhecidas pelo 

outro. É preciso, ainda, que se ouça do outro, palavras de seu reconhecimento. É pela 

linguagem que fazemos as descobertas de meios pessoais de comunicação com o 

outro. Sem isso, nos desumanizamos reciprocamente. Em resumo: sem comunicação, 

não há humanização. A humanização depende de nossa capacidade de falar e de ouvir, 

depende do diálogo com nossos semelhantes”13. 

            Outra conduta humanizada apontada pelos estudantes seria o estabelecimento 

de uma boa relação profissional de saúde-paciente. Neste relacionamento, seria 

possível para o profissional de saúde olhar a mulher como um todo, e não apenas a 

gestação. Segundo os entrevistados, a boa relação com a paciente permitiria que 

diferentes situações comprometedoras do bom andamento do trabalho de parto fossem 

identificadas e abordadas. Entretanto, esta relação encontra-se em última instância, 

sujeita aos aspectos subjetivos de cada profissional, “relacionada à maneira de ser do 

médico”, e foi apontada frequentemente como a ferramenta que facilitaria a 

humanização da assistência. Para os estudantes de enfermagem, a relação com a 

cliente é mais importante em termos de humanização do que a utilização de 

intervenções no trabalho de parto e parto.          

            Caprara & Franco afirmam que, “contemporaneamente, a relação profissional de 

saúde-paciente tem sido focalizada como um aspecto-chave para a melhoria da 

qualidade do serviço de saúde e desdobra-se em diversos componentes, tais como a 

personalização da assistência, a humanização do atendimento e o direito à 

informação”80.         

           Para poder enfrentar as diferentes demandas das mulheres no atendimento ao 

trabalho de parto e parto, seria preciso que a relação do profissional com a mulher 

estivesse bastante afinada. Isto deveria aliar sensibilidade e flexibilidade no atendimento 

às múltiplas e diferentes demandas das mulheres e seus acompanhantes. 

          Para alguns estudantes, no diálogo que se estabelece, seria preciso que a mulher 

pudesse receber as informações necessárias para poder vivenciar da maneira desejada 

o seu trabalho de parto.  Assim, teria autonomia para opinar sobre as intervenções 

desejadas e também escolher sua melhor posição para o parto. 

            O Respeito natural ao ritmo do trabalho de parto e parto foi conduta 

observada e citada principalmente pelos estudantes de enfermagem e por alguns 

poucos de medicina. Para atingir o nível de excelência almejado pelo SUS, foi instituída 
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a assistência à parturiente feita pelo enfermeiro obstétrico, tendo como objetivo o 

cuidado, respeitando o caráter fisiológico do processo do nascimento. Embora não seja 

uma garantia de mudança do modelo de assistência ao parto, a inclusão do enfermeiro 

obstetra na assistência ao parto de baixo risco tem se mostrado como uma medida 

capaz de reduzir as intervenções médicas desnecessárias e de oferecer cuidado mais 

integral, ofertando o necessário suporte emocional à mulher e à família1,5,80. A evolução 

natural, com menos intervenções no trabalho de parto e parto, mesmo que ofereça 

melhores resultados perinatais segundo a literatura científica, tem no olhar de alguns 

profissionais médicos riscos que podem comprometer a saúde das mães e seus bebês. 

Deve, portanto, estar vinculada a um atendimento de qualidade em que seja possível ao 

profissional exercer uma supervisão armada do trabalho de parto permanecendo alerta 

para intervir a qualquer momento.  Afinal, “dominando a tecnologia” garantiriam maior 

segurança ao binômio mãe-feto e menor sofrimento ao assumir o controle do processo 

ao invés de deixar que a natureza o conduzisse80.  

            A mudança de postura no atendimento, respeito à naturalidade do trabalho de 

parto e parto, representa um método para atingir a humanização da assistência.     

Segundo Davin e Bezerra, esse modelo já é realizado em Bristol, na Inglaterra, desde 

1990, intitulado de Projeto Midwifery1,5. 

             Os estudantes também destacam o contato precoce mãe-bebê como um 

aspecto importante da humanização do parto. As práticas relativas ao contato da mãe 

com seu bebê e ao aleitamento materno na sala de parto são indicadores da qualidade 

da atenção no parto humanizado19. 

           Não utilização de intervenções no processo do trabalho de parto e parto 

(indicação de cesárea, episiotomia e uso de ocitocina). Para que o trabalho de parto 

possa se desenvolver da maneira mais natural possível, faz-se necessário introduzir 

medidas que modifiquem a assistência em todo o transcorrer do período gravídico-

puerperal. Mas, segundo Dias e Domingues, para atingir esse objetivo, o profissional 

deve respeitar as especificações fisiológicas não intervindo desnecessariamente81. Os 

estudantes de enfermagem acharam que os médicos usaram muita ocitocina 

desnecessariamente, no entanto não souberam informar em qual período do trabalho de 

parto foi usada, e o Ministério da Saúde recomenda o uso da ocitocina no terceiro 

período do parto rotineiramente. 
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            Algumas condutas consideradas essenciais e colocadas como diretrizes da boa 

qualidade para melhorar a assistência ao trabalho de parto e parto foram citadas pelos 

estudantes. Desse modo, observou-se uma variedade de respostas com expressões que 

significavam Humanização da Assistência ao Parto: analgesia, direito ao acompanhante, 

privacidade, equipe multiprofissional e qualificada, orientações, uso do partograma, boa 

relação profissional de saúde e paciente, monitorização do feto e da mãe, ambiente 

confortável e seguro para o parto, apoio emocional, escolha da posição da mãe no 

trabalho de parto e parto, contato imediato da mãe com o bebê, fisioterapia para a 

musculatura pélvica, utilização de métodos não farmacológicos para alivio da dor, 

respeito à escolha da mulher pelo local do parto, respeito às opiniões da pacientes, 

conhecer previamente a equipe que fará o parto e respeitar a evolução natural do 

trabalho de parto. 

Assim, colocou-se em ordem decrescente as condutas mais citadas pelos 

entrevistados, como mostra a Figura 2. Todas essas práticas já são consagradas pelas 

esquisas e amplamente divulgadas na literatura científica. 

 

 Fig.2. Condutas consideradas essenciais para que a assistência ao parto seja de boa qualidade. 

TP: trabalho de parto; P: parto. 
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humanizar o parto. Desde 1998, o direito à analgesia durante o trabalho de parto está 

garantido pela Portaria ministerial n. 2.815 de 29 de maio de 199820. A analgesia 

farmacológica durante o trabalho de parto e parto é recurso fundamental para a 

assistência obstétrica de qualidade. Como a maioria das intervenções em obstetrícia, ela 

é com frequência mal utilizada. Mulheres que não necessitariam do procedimento, nem 

o solicitaram, são submetidas ao bloqueio regional, enquanto mulheres para as quais a 

analgesia faria diferença na via de parto vaginal ou operatória, não têm acesso a ela82. 

            A Organização Mundial de Saúde (OMS), o Ministério da Saúde do Brasil, bem 

como as melhores evidências científicas disponíveis, recomendam que se esgotem 

métodos não farmacológicos para controle de dor durante o trabalho de parto, antes de 

oferecer analgesia medicamentosa às parturientes. Desta forma, admissão em fase ativa 

do trabalho de parto, livre deambulação em fase ativa, alimentação à vontade, presença 

de acompanhante à escolha da mulher, apoio contínuo intraparto, massagens, banhos 

de chuveiro, imersão em água, acupuntura, respeito à privacidade, limitação de toques 

vaginais e oferta de cadeiras de parto verticalizadas são possibilidades a serem 

exauridas durante toda a assistência82. 

            Embora a maioria dos adeptos da humanização do parto normal não veja com 

bons olhos a analgesia por considerá-la um processo intervencionista e um ato médico, 

o que se busca com este ato é recuperar o protagonismo da mulher, e não do 

profissional da medicina. É necessário destacar que a prática da analgesia, embora 

assegurada legalmente, seu emprego ainda está distante da realidade de muitos 

hospitais82.  

            Em que pese à diferença dos dois posicionamentos, um contra e outro a favor do 

uso da analgesia no parto normal, é inconteste sua garantia legal, independentemente 

do que se propaga a favor ou contra sua utilização. O que se constitue em um fato real é 

que este recurso, previsto em lei, não é respeitado. Isto gera mais uma situação de 

violência contra as mulheres, uma vez que se quer lhes cabe o direito de decidirem se 

desejam ou não82.  

            Privacidade – Nas maternidades, infelizmente, o que menos se encontra é 

privacidade. Ou seja, para relaxar, a mulher precisa de um esforço extra. Existem 

inúmeros fatores que prejudicam o relaxamento. Excesso de pessoas no recinto, luzes, 

barulhos, conversas, intervenções. A mulher, neste ambiente, necessitaria de mais 

proteção. Deveria se formar uma bolha, formada por ela e seu bebê apenas. E ali, na 
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bolha, ela encontrar o seu ponto de equilíbrio para a entrega a ser feita. Caberia a 

existência de profissionais que a respeitassem e a ajudassem a sentir-se bem, 

confortável e encorajada para a parturição. As mulheres sempre questionaram sobre o 

número de pessoas que ficam ao seu redor, constrangendo-as por estarem descobertas. 

Da mesma forma, os procedimentos, quando feitos repetidamente e por vários 

profissionais, deixam-nas mais nervosas e contraídas naquele momento. Nesse sentido, 

os profissionais devem tratar a mulher com respeito e privacidade para não causar 

constrangimentos e inibições, contribuindo assim para a evolução do trabalho de parto e 

parto, evitando dificultá-los67. 

            Equipe multiprofissional e qualificada – O trabalho integrado em equipe 

multidisciplinar, pedra angular da utilização racional dos recursos humanos disponíveis, 

também deve se tornar uma prática constante na assistência. Desta forma, é possível 

utilizar plenamente as potencialidades de cada membro da equipe, de acordo com suas 

habilidades técnicas e legais, em benefício da clientela53. 
 

          O grande desafio do cuidado materno é a sua imprevisibilidade, especialmente na 

hora do parto. Complicações que podem colocar a mulher e o recém-nascido em risco 

de vida surgem de repente, portanto, a presença de um profissional qualificado é 

essencial para assegurar que as complicações sejam administradas adequadamente82.  

          Para o alcance da maternidade segura, as evidências científicas mostram que a 

atenção qualificada ao parto é elemento fundamental na redução das mortes maternas e 

neonatais. Os profissionais de saúde devem possuir competências essenciais para 

resolução de problemas, pensamento crítico e tomada de decisões. Eles devem ser 

capazes de manejar o trabalho de parto e o parto normal, reconhecer o início das 

complicações, realizar intervenções essenciais, dar início ao tratamento e supervisionar 

o encaminhamento da mulher, quando não é possível realizar a intervenção naquele 

contexto82. Diante destas exigências, trazemos como pressuposto que existem 

diferentes profissionais que atuam diretamente no atendimento do trabalho de parto e 

parto. 

            Uso do partograma – partograma, um gráfico onde são anotadas a progressão 

do trabalho de parto e as condições materna e fetal tem sido usado desde 1970 para 

detectar a progressão anormal do trabalho de parto que visa indicar quando a condução 

do trabalho de parto é apropriada e para reconhecer uma desproporção céfalo-pélvica 

muito antes do trabalho de parto tornar-se obstruído. O partograma serve como um 
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“sistema precoce de aviso” e ajuda em uma decisão antecipada em transferir, conduzir e 

finalizar o trabalho de parto. Ele também aumenta a qualidade e a regularidade de todas 

as observações da mãe e do feto, ajudando no reconhecimento precoce de problema 

com eles. O partograma tem sido usado em numerosos países, mas extensivamente em 

poucos. Foi considerado extremamente barato, efetivo e prático nos mais diversos 

países (desenvolvidos e em desenvolvimento).  Mostrou-se efetivo em prevenir o 

trabalho de parto prolongado, em reduzir as intervenções operatórias e em melhorar o 

resultado neonatal. O partograma desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde foi 

extensivamente testado em estudos multicêntricos na Indonésia, Malásia e Tailândia. Os 

resultados confirmaram enfaticamente os resultados de estudos preliminares não 

devendo ser o seu uso desestimulado58. 

            Monitorização do feto e da mãe – Eles citam os procedimentos padrões como a 

ausculta ao bebê, a verificação da pressão arterial e a administração de medicamentos 

como fatores importantes para uma assistência humanizada. Nenhum dos entrevistados 

falou da monitorização eletrônica fetal (cardiotocografia e/ou USG). 

            Ambiente confortável e seguro para o parto – Garantir que a paciente se sinta 

confortável e segura durante os momentos que se encontra no ambiente hospitalar 

também é algo que os estudantes julgam importante para assegurar a humanização no 

atendimento à parturiente. 

            Ao considerar o ambiente confortável e seguro durante o trabalho de parto, não 

se deve simplificar e considerar apenas o alívio da dor. Cuidar é olhar, enxergando; 

ouvir, escutando; observar, percebendo; sentir, empatizando com o outro, estando 

disponível para fazer com ou para o outro4. A condição essencial para que ocorra o 

conforto é proporcionar um ambiente favorável, ou seja, um ambiente em que a pessoa 

seja cuidada e sinta que está sendo cuidada, pois lhe foi oferecido afeto, calor, atenção 

e amor e estes favorecerão o alívio, a segurança e o bem-estar5. Segundo os conceitos 

citados anteriormente, pode-se perceber que o cuidado e o conforto estão intimamente 

ligados e são primordiais durante o trabalho de parto e parto1.  

           Escolha da posição da mãe no trabalho de parto e parto – A Conferência 

sobre Tecnologia Apropriada para o Nascimento e Parto, ocorrida no Brasil em 1985, 

promovida pela Organização Panamericana de Saúde (OPAS) / Organização Mundial de 

Saúde (OMS), foi um importante marco na revisão das tecnologias utilizadas no 

nascimento e parto, levando à adoção de recomendações, dentre as quais algumas se 
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destacam. Não se recomenda colocar as parturientes em posição de litotomia dorsal 

durante o trabalho de parto e parto. Deve-se encorajar a mulher a andar durante o 

trabalho de parto, e cada mulher deve ter a liberdade para escolher a posição a ser 

adotada quando está parindo1. Portanto, a OMS recomenda que as parturientes sejam 

estimuladas a adotar posições mais confortáveis, durante o trabalho de parto e parto, 

pois estas estão associadas à redução do tempo do segundo período do parto, à 

redução da necessidade de partos assistidos, de episiotomias, da sensação dolorosa na 

fase expulsiva e das alterações da frequência cardíaca fetal31. Para isso, os profissionais 

de saúde devem estar aptos a manejar o parto em outras posições que não a supina 

para não ser um fator de inibição na escolha das mulheres37. 

            Fisioterapia para a musculatura pélvica – Hall afirma ser o fisioterapeuta o 

profissional mais apropriado para lidar com as múltiplas alterações musculoesqueléticas 

que ocorrem em resposta à gravidez. Muitas dessas alterações podem tornar a mulher 

grávida mais vulnerável à dor e às lesões. O trabalho da fisioterapia obstétrica, fazendo 

parte da equipe multidisciplinar, tem a intenção de melhorar a qualidade de vida da 

grávida tanto no pré como no pós-parto imediato e/ou tardio. A boa qualidade de vida, 

eficiência, frequência e extensão da assistência pré-natal revelam o grau de 

desenvolvimento de uma nação. Estes são indispensáveis porque a gestação é um dos 

estudos chamados fisiológicos em que mais ocorrem anomalias1. 

            A fisioterapia aplicada ao fortalecimento perineal para a gestante oferece 

técnicas como exercícios de Kegel, biofeedback na intenção de exercitar a musculatura 

perineal na tarefa de contrair e relaxar para posteriormente fortalecer e assim evitar 

complicações uroginecológicas decorrentes da gestação. O fortalecimento muscular 

promove o aumento do volume muscular, melhorando o apoio estrutural do assoalho 

pélvico, aumentando a resistência e força muscular. A fisioterapia uroginecológica é 

importante para a gestante, pois minimiza casos de incontinência urinária causada pelo 

aumento na pressão abdominal1.  

            Respeito à escolha da mulher pelo local do parto - A incerteza do acesso a 

um local seguro e acolhedor no momento do parto motiva a busca por outras opções. Os 

discursos evidenciaram que a escolha pelo local do parto tem origem nas experiências 

vividas por pessoas ou por si mesma em outras ocasiões ou ainda porque estas 

mulheres buscavam um modelo de assistência diferenciado80. 
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            Nas reflexões a respeito da escolha do local para onde querem ir ter seus filhos, 

algumas mulheres tomam como referência as rotinas comuns dos modelos 

medicalizados de assistência ao nascimento, bem como condutas normalmente 

adotadas por profissionais adeptos ao modelo mais intervencionista. 

            Nota-se que o discurso sobre a assistência usualmente prestada às gestantes e 

parturientes nos hospitais tradicionais e, ainda, a superlotação dos serviços motivam a 

busca por um atendimento diferenciado, o que nem sempre se dá de forma tranquila, 

tendo em vista as pressões sofridas pela mulher quando faz a opção pela Casa de Parto 

para dar à luz. O parto ainda é visto como uma experiência de risco para a mulher e a 

criança, e por esse motivo quando a gestante opta para dar à luz por um atendimento 

diferente e, sobretudo, em um local não convencional (fora do hospital), a força dos 

conhecimentos construídos socialmente sobre o cuidado na situação de parto pelos 

familiares e até mesmo dos profissionais envolvidos com a assistência pré-natal se faz 

sentir68. 

            Existe uma Lei Federal 11.634/07 que dispõe sobre o direito da gestante ao 

conhecimento e a vinculação à instituição hospitalar, maternidade, onde receberá 

assistência no âmbito do Sistema Único de Saúde. Confere o direito à gestante de saber 

previamente em qual maternidade será atendida, nos casos de intercorrência pré-natal, 

e onde será realizado o parto, conforme se extrai do artigo 1º da citada lei51.  

            Respeito às opiniões das pacientes - Para que a assistência ao parto e 

nascimento se torne realmente humanizada é necessário que os profissionais da saúde 

aceitem a postura da mulher como conduta do processo de parturição e comecem a 

respeitar suas vontades e desejos4,6. Conhecer e respeitar a opinião das mulheres sobre 

suas vivências durante seus trabalhos de parto e parto, a nosso ver, pode apontar novas 

maneiras de cuidado durante este momento ímpar em suas vidas, contribuindo, 

inclusive, para a prevenção das mortes maternas. 

            Conhecer previamente a equipe que fará o parto - Quem acompanha a 

gestante em todo o pré-natal não é o médico que realizará o parto, o que traz um 

sentimento de insegurança e impessoalidade.  

            Na tentativa de minimizar a ansiedade das mulheres grávidas durante o período 

de internação para a realização do parto, deveriam ser feitas visitas pré-agendadas para 

as gestantes nas Maternidades onde elas irão parir. A ideia é familiarizar as gestantes 

ao ambiente da Maternidade, antes que o parto aconteça, já que essa prática de 
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conhecer previamente a equipe que fará o parto é impossibilitada pelo funcionamento do 

sistema de saúde. Os profissionais das maternidades devem acolher e apoiar a mulher e 

seu acompanhante desde sua chegada, sendo, portanto, um momento importante para 

iniciar um relacionamento de confiança. Torna-se necessário que haja uma 

apresentação dos profissionais que estarão envolvidos na assistência do processo 

parturitivo no Centro Obstétrico.  

            Desse modo, concluímos que um dos maiores desafios da obstetrícia moderna é 

assegurar a qualidade da assistência humanizada à parturiente, na qual se incluem as 

medidas de conforto durante o trabalho de parto e aquelas que promovam um parto 

mais fisiológico e prazeroso possível para a mãe e família. 

            A OMS publicou um guia prático de assistência ao parto normal, onde foram 

identificadas as práticas mais comumente utilizadas durante o trabalho de parto e parto, 

e estabeleceram-se, com base em evidências científicas, normas de boas práticas para 

a condução do trabalho de parto sem complicações42. 

            Esse guia classificou suas recomendações sobre as práticas relacionadas ao 

parto normal em quatro categorias: A) práticas demonstradamente úteis e que devem 

ser estimuladas; B) práticas claramente prejudiciais ou ineficazes e que devem ser 

eliminadas; C) práticas em relação às quais não existem evidências suficientes para 

apoiar uma recomendação clara e que devem ser utilizadas com cautela, até que mais 

pesquisas esclareçam a questão; e D) práticas frequentemente utilizadas de modo 

inadequado42. 

          A humanização da parturição é um ideal que está, pouco a pouco, se tornando 

uma realidade. Humanizar é promover assistência de qualidade à parturiente através do 

alívio da dor, do conforto físico e emocional, da liberdade para escolher como deseja ter 

o bebê, dando-lhe suporte (material, pessoal e emocional) necessário para que mãe, 

bebê e acompanhante escolhido vivenciem todo processo de forma mais tranquila e 

feliz. Além disso, é estar/ser consciente das atitudes dos profissionais de saúde que 

estão ajudando a trazer uma nova vida ao mundo80.  

            A grande quantidade de estudantes na MEJC e a disputa cada vez mais acirrada 

pela prática do partejar diminuiram o número de partos realizados por eles. O espaço é 

disputado na Medicina pelos acadêmicos do oitavo, do décimo ou décimo primeiro 

período e os residentes, minimamente três: o R1 (residente do primeiro ano), o R2 

(residente do segundo ano) e o R3 (residente do terceiro ano), além dos médicos 
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plantonistas. Da Enfermagem, era apenas a professora com um grupo de poucos 

alunos. Assim, o grande número de estudantes de Medicina, o número reduzido de 

enfermeiros e a falta de experiência destes para atenderem ao parto diminuíram 

drasticamente as possibilidades de os estudantes de Enfermagem atuarem diretamente 

no parto. Com isso, foi necessário redistribuir os estudantes por outros campos de 

estágios além da escola. 

           Um dado relevante encontrado nos resultados, é que os estudantes de 

enfermagem realizaram pouquíssimos partos. Eles passaram a concentrar suas práticas 

às mulheres no pré e no pós-parto. Durante o parto, atuavam como acompanhantes 

oferecendo suporte emocional às mulheres. Então, os enfermeiros não deixaram de ter 

uma atividade relacionada ao parto, porém se afastaram da atuação no período 

expulsivo, quando o apoio e a orientação são de fundamental importância. 

            Além disso, muitas usuárias ainda preferem que o parto seja assistido por 

médicos68. Esse fato demonstra que o poder do modelo biomédico permanece 

hegemônico em nossa sociedade, dificultando a aceitação da participação dos 

enfermeiros obstétricos no atendimento às mulheres durante o parto. Para isso, torna-se 

necessário que se estabeleça um vínculo de confiança entre profissionais de saúde, 

especialmente enfermeiras, e a mulher nesse momento, de forma que a assistência 

recebida e o apoio emocional, associados a um ambiente harmônico, possam ser 

considerados estratégias positivas para o enfrentamento materno dentro desse 

processo69. Contudo, também se faz necessário o bom introsamento médico-enfermeiro, 

assim como a exigência de maior capacitação do enfermeiro em todos os estágios do 

processo gestacional e parturitivo. 

            Quanto à existência de preconceito sobre o parto normal na formação 

acadêmica, existe para os estudantes de medicina, enquanto os estudantes de 

enfermagem afirmam que não. Os principais preconceitos citados foram: muitos 

profissionais acham que “basta tratar bem uma parturiente para o parto poder ser 

chamado de humanizado”; outros dizem que “todo parto de humano é humanizado”; que 

“o trabalho de parto e o parto são muito feios”; que está sempre “associado à dor” e que 

“a cesárea é o melhor tipo de parto”. Deixando de lado essas claras demonstrações de 

falta de vontade de aprender ou de ensinar, em geral esses profissionais parecem nem 

fazer ideia do que trata o processo de humanização. 
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            O que faz diferença na assistência humanizada verdadeira é a atitude de todos. 

Por isso, se o profissional prioriza o conjunto de preceitos enumerados pela organização 

mundial de saúde, ele é um profissional humanizado, dentro desse conceito de 

humanização. 

           Quanto à preferência por determinada via de parto, as estudantes de medicina 

apresentaram uma discreta preferência pelo parto cesárea. Muitos são os fatores que 

influenciam o comportamento feminino em relação a essa preferência18. A recuperação 

pós-parto mais rapidamente aparece como um dos fatores primordiais na definição do 

tipo de parto.  

          Estudos brasileiros, como os de Barbosa et al. e Mandarino et al., também 

apontam este motivo como preferência das mulheres pelo parto normal3, 4,12,17.             

Em contrapartida, o medo do parto vaginal por conta da dor e das lacerações vaginais, 

da imprevisibilidade do parto vaginal e as consequências de um parto vaginal demorado 

são citados pelas estudantes como as principais razões pelas quais elas preferem a 

modalidade cirúrgica para seu tipo de parto (27%). Estes dados podem ser considerados 

surpreendentes, visto que atualmente a medicina dispõe de recursos analgésicos e de 

métodos não farmacológicos para alívio da dor3 e de técnicas para relaxamento da 

musculatura perineal evitando as lacerações. Porém, o que parece ser a base do medo 

do parto vaginal não é simplesmente uma falta de informação sobre como se preparar 

para esse tipo de parto, mas os problemas reais enfrentados por mulheres de diferentes 

classes sociais no que diz respeito à qualidade do atendimento13. A MEJC, campo de 

prática dessas estudantes, não dispõe de técnicas específicas para redução da dor; 

apenas é permitido que um acompanhante esteja presente durante o trabalho de parto e 

a não restrição ao leito é incentivada. Esta realidade pode ter influenciado a opinião das 

participantes da nossa pesquisa. 

            Também aparecem outras justificativas para a essa escolha, tais como a 

conveniência de se poder escolher a data e a hora do parto; a influência do médico que 

indica o parto cirúrgico como o que apresenta menos riscos. 

            Sass & Hwang mencionaram que a centralização do ensino médico em hospitais 

de maior complexidade poderia limitar o acesso dos estudantes em formação à 

assistência obstétrica fisiológica, o que torna o profissional capacitado para o 

enfrentamento de situações complexas, porém limitado para acompanhar e estimular 

partos vaginais85. Para outros autores, esta certa deficiência na formação obstétrica 
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acaba servindo como justificativa para indicações de cesarianas, apesar de os 

profissionais capacitados referirem ser de grande importância o conhecimento de 

manobras obstétricas de assistência ao parto, nem todos se sentem capacitados e 

confiantes para realizá-las21. 

            Ainda segundo Sass & Hwang, o parto vaginal deve abranger três pontos 

fundamentais: oferecer segurança técnica, ser experiência prazerosa para a mãe e ser 

visto como momento de interação emocional85. Certamente, dispomos atualmente de 

tecnologia para promover essa harmonização21.  A autonomia da mulher na escolha da 

melhor forma de parir ainda é respaldada pela garantia constitucional ao livre 

planejamento familiar. A escolha de engravidar, de quem, em que momento da vida e 

onde ter esse filho faz parte desse planejamento cabível à mulher51. 

            Espera-se, para tanto, que novos e amplos trabalhos sejam desenvolvidos a fim 

de discutir a percepção das mulheres quanto à escolha da via de parto para que possam 

fornecer subsídios para elaboração de estratégias visando à promoção de saúde da 

gestante e do bebê, pois consultando a literatura científica percebeu-se, ainda, a 

ausência de estudos culturais com mulheres fora do período gravídico puerperal e em 

cenários que não sejam maternidades e/ou hospital, quanto às suas preferências10. 

            Em nosso estudo, percebemos que a sexualidade apresentou-se como fator 

influenciador na escolha do tipo de parto de suas parceiras pelos estudantes. O receio 

de que as lacerações vaginais provocadas por um parto normal afetem a vagina de suas 

parceiras deixando-as frouxas, comprometendo o desempenho sexual destas e também 

a necessidade de cirurgia de períneo, fizeram com que alguns tivessem preferência pelo 

parto cesárea. Por outro lado, outros preferem o parto normal porque acham que a 

cesárea pode prejudicar a sexualidade pela demora na recuperação da mulher. 

            Com relação aos mitos do parto normal, os estudantes responderam que 

conhecem alguns. Entre eles: “que o parto normal é muito doloroso”; “que as lacerações 

vaginais deixam a vagina frouxa”; “que a presença de circular cervical não é indicação 

de parto normal”; “que nascem mais bebês na lua cheia”; “que a mulher não deve lavar a 

cabeça enquanto estiver no resguardo”; e “que a cesárea é um procedimento indolor”. 

O parto sempre foi cercado de mitos e crenças e, para mistificá-lo mais ainda, a 

Bíblia Sagrada menciona que as dores do parto são como castigo que a mulher deve 

sofrer por ter cometido o pecado original, expressando, assim, algo que é a realidade 
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psíquica, tanto para a mulher crente como para a ateia: que seu filho é fruto do pecado e 

dar à luz a faz merecedora do castigo86.  

            O Mito é definido como algo que na realidade não existe, portanto é uma 

realidade cultural complexa, que pode ser abordada e interpretada em perspectivas 

múltiplas e complementares; conta uma história sagrada, relata um acontecimento que 

teve lugar no tempo primordial, o tempo fabuloso dos começos; conta graças aos feitos 

dos seres sobrenaturais, uma realidade que passou a existir, quer seja uma realidade 

letal, o Cosmos, quer apenas um fragmento, uma ilha, uma espécie vegetal, um 

comportamento humano, é sempre, portanto, uma narração de uma criação, descreve-

se como uma coisa foi produzida, como começou a existir5,12,13. 

            O ato de parir é um fenômeno cercado de mitos e crenças, envolvendo aspectos 

culturais, como valores e opiniões que são passados de geração em geração, tendo 

influência direta na formação de uma bagagem emocional da mulher e na sua 

preferência por determinada via de parto15. 

            É importante ressaltar ainda que as crenças e opiniões no contexto da gestação 

não perderam seu espaço, provando que o maior aporte de informação, devido a um 

acompanhamento pré-natal de melhor qualidade, não desmistificou o momento do parto. 

Neste sentido, este estudo evidenciou que é necessário a todo profissional de saúde 

respeitar a bagagem cultural trazida pela gestante, entendendo-a como própria e 

fidedigna do ser humano individual e coletivamente, procurando apoiar e esclarecer seus 

medos, dúvidas e anseios, sem desqualificar suas crenças a respeito das vias de 

parto15. 

            Mulheres de todas as idades, um dia, já ouviram de pessoas conhecidas, 

familiares e amigos histórias tenebrosas sobre bebês que morrem no ventre materno, 

dos bebês que ficam com paralisia cerebral por causa do parto, do líquido que seca, do 

cordão em volta do pescoço que sufoca o bebê e muitas outras. A mensagem por trás 

das linhas é que as mulheres de hoje são mesmo incapazes de parir seus filhos com 

segurança e que passar pelo parto normal é algo extremamente perigoso e antiquado. 

De fato, se fosse mesmo assim, nossos antepassados seriam todos paraplégicos, teriam 

cabeças tortas ou a espécie humana teria simplesmente se extinguido87. 

            Foi feita a seguinte pergunta aos estudantes: Se você respondeu NÃO à 

pergunta de número 13 ou 14 do questionário, se fossem oferecidas outras condições 

mais favoráveis durante o trabalho de parto, como analgesia, maior privacidade na sala 
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de parto, direito ao acompanhante, equipe bem preparada, sua resposta mudaria? Se 

sim, por quê?  

             Sim para alguns. O desejo pelo parto vaginal foi demonstrado pela maioria dos 

estudantes, com a justificativa de que o mesmo favorece uma recuperação e 

cicatrização mais rápida, possibilitando um retorno precoce às atividades, quando 

comparado com o pós-parto da cesariana. Os estudantes que optaram por cesariana 

evidenciaram tal anseio a partir de experiências que não foram bem sucedidas com 

parto vaginal e pelo medo da dor e sofrimento da parturição normal, o que, em seus 

imaginários, era algo quase que insuportável. Constatou-se, então, que alguns fatores 

próprios dos estudantes, como as experiências e as suas vivências no estágio com a 

observação dos partos, sejam elas bem ou mal sucedidas, a influência dos profissionais 

de saúde e de seus familiares, condições mais favoráveis ao parto, aqui já citadas, 

exercem importante papel na decisão do tipo de parto para os estudantes.  

            Procuramos conhecer a percepção dos estudantes sobre a humanização da 

assistência ao trabalho de parto e parto, e os entrevistados apontaram diferentes 

situações que dificultavam ou facilitavam a humanização do atendimento prestado. 

Algumas situações foram consideradas como facilitadoras, enquanto houve maior 

concordância em apontar situações que funcionavam como limitadoras. 

            Como principal entrave à humanização foi levantado a frequente condição de 

superlotação da maternidade. A superlotação do centro obstétrico interfere 

negativamente na assistência ao parto e o principal dano provocado por ela apontado 

pelos estudantes é a impossibilidade de estabelecer uma boa relação com a cliente ou 

seus familiares, já que nesta situação precisam realizar várias tarefas simultaneamente. 

Também faz com que os profissionais acelerem o trabalho de parto para poder liberar os 

leitos mais rapidamente. 

            A dificuldade do trabalho em equipe, principalmente por ausência de seguimento 

de protocolos, também foi considerado um entrave à proposta de humanização, em que 

seria preciso que todos partilhassem de uma mesma linguagem e de uma mesma rotina 

de cuidados com a clientela. 

            Um dos estudantes de medicina citou o despreparo da mulher para o trabalho de 

parto e parto como uma situação que dificultaria a humanização da assistência; a falta 

de orientação desde o pré-natal de como será o processo de trabalho de parto ou parto 



41 

 

e mesmo a ausência dele; e também que elas não têm conhecimento de seus direitos e 

assim não exercem a sua autonomia. 

            Para os estudantes de enfermagem, um dos fatores que mais dificulta o modelo 

do cuidado humanizado é a resistência dos profissionais médicos em aceitar que eles 

prestem essa assistência. Fica evidente que ainda existem diferenças entre o 

entendimento dos profissionais sobre a melhor maneira de conduzir os cuidados com a 

paciente de baixo risco. Entretanto, como a MEJC é referência para alto risco e a equipe 

médica é aquela que decide como realmente serão realizados os cuidados com as 

parturientes, os enfermeiros juntos com os estudantes de enfermagem sentem-se 

impotentes para cuidar dessas pacientes como desejariam. 

            A unanimidade apontada nas entrevistas como problema são as relações entre 

as equipes, seja elas entre os próprios obstetras, entre obstetras e pediatras e entre 

estes e a enfermagem. Os conflitos nas relações de trabalho entre esses profissionais 

foram apontados como elementos que interferem na assistência à parturiente. A boa 

relação entre os profissionais é na avaliação dos estudantes de ambos os cursos, um 

elemento que pode facilitar o processo de humanização. 

            A capacitação e sensibilização dos funcionários da maternidade com 

treinamentos sobre humanização foi na opinião dos estudantes um elemento que 

facilitaria esse modelo de assistência. 

            Uma mudança no espaço físico do centro obstétrico da MEJC (31,42%) foi 

considerada pelos estudantes como um fator importante na possibilidade de 

humanização. A ideia de um ambiente mais tranquilo, com menos aparência de um 

ambiente hospitalar para assistência, foi apontado como um dos fatores de humanização 

e poderia contribuir para que o momento do nascimento fosse vivenciado mais como um 

acontecimento familiar e social do que médico. Parece haver concordância entre os 

estudantes que o espaço físico, o trabalho em equipe, a capacitação e sensibilização 

seriam condições importantes para que acontecesse uma assistência humanizada. 

            Por fim, a inclusão do profissional anestesista no processo de trabalho de parto e 

parto seria um ponto positivo que contribuiria para a humanização do cuidado, segundo 

os estudantes. 

            Vários estudos apontam a necessidade de mudanças na formação acadêmica e 

no paradigma da assistência à saúde e a importância da inclusão de uma visão mais 
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humanizada, sistêmica e integradora de ser humano na prática pedagógica que permeia 

a formação dos profissionais da saúde58. 

            À graduação na área da saúde não está atribuída apenas a responsabilidade da 

formação de futuros profissionais. À Universidade está arrogada a função de incorporar 

no processo de ensino-aprendizagem questões que desenvolvam a capacidade 

reflexiva, ética e política visando à formação integral e ao respeito pela pluralidade de 

valores presentes na sociedade58. 

            Nessa perspectiva, defende-se a inclusão, na prática formativa da área da 

saúde, dos quatro tipos fundamentais de aprendizagem: aprender a conhecer, aprender 

a fazer, aprender a viver com os outros e aprender a ser, eleitos como os quatro pilares 

fundamentais da educação. Desta forma, a universidade poderia fortalecer o 

desenvolvimento dessas potencialidades, despertando no futuro profissional o 

compromisso com a sua formação continuada58. 

            A formação dos estudantes, tanto no âmbito acadêmico como nos programas 

institucionais de capacitação, está distante da atenção centrada na qualidade das 

relações humanas, na satisfação dos usuários e profissionais, no uso racional de 

tecnologias e na abertura de um espaço para o verdadeiro exercício da cidadania e dos 

direito das parturientes. A predominância do modelo biomédico de atenção à saúde - 

que desconsidera o ser humano em uma perspectiva holística -, a insensibilidade e o 

despreparo dos profissionais da saúde constituem-se em grandes desafios para a 

implementação do PHPN. Apesar de se reconhecer que os principais responsáveis pela 

validação de tal proposta são os trabalhadores, as produções científicas que abordam a 

humanização do parto pouco privilegiam na graduação a formação dos estudantes da 

saúde58. 

            A maioria dos estudos publicados é oriunda de trabalhos realizados em 

programas de pós-graduação nas áreas da medicina, sociologia, psicologia e 

enfermagem. Especial destaque tiveram os enfermeiros, com autoria e/ou participação 

na maioria das produções científicas, demonstrando que os preceitos que envolvem a 

política de humanização do parto e nascimento já estão presentes nos discursos dos 

profissionais dessa área58. Introduzir um modelo humanizado de parto e nascimento na 

realidade dos serviços de saúde da MEJC hoje pode ser um grande desafio, não apenas 

por trazer novas propostas às práticas assistenciais mas também por lançar uma 

redefinição nas relações que envolvem os sujeitos desse processo. 
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            A inclusão no currículo de reflexões, discussões e atividades práticas referentes 

à temática da humanização, no processo de formação dos estudantes, é uma das 

estratégias que pode viabilizar a implementação dessa proposta. 

            A carência de professores no centro obstétrico e o despreparo dos profissionais 

da saúde para o ensino com ênfase na atenção humanizada no processo de parturição é 

destacado pelos estudantes como importante desafio enfrentado para a concretização 

do PHPN na instituição. De acordo com o resultado deste estudo, a falta de 

conhecimento acerca dos preceitos que englobam a humanização do parto e do 

nascimento está vinculada, principalmente, à ausência dessa temática na formação 

acadêmica dos profissionais da saúde. Os estudantes ainda referem que os profissionais 

compreendem o parto humanizado como uma política governamental repleta de falhas, 

na qual há dicotomização entre teoria e prática. 

            Um currículo é uma construção permanente, sem perder de vista os eixos 

predeterminados e passíveis, sempre, de melhoramentos ou correções71. Steinert et al., 

em uma extensa revisão sistemática sobre desenvolvimento docente, afirma que 

“mesmo assumindo que um cientista básico ou clínico pode naturalmente ser um 

professor efetivo, não existem dúvidas de que o treinamento e desenvolvimento para a 

docência é essencial”. Acreditamos que cada vez mais será necessário que os 

educadores médicos aprofundem seus conhecimentos e suas capacidades para a 

assistência, a pesquisa e, fundamentalmente, o ensino72. A formação de novas gerações 

de profissionais da saúde tem um efeito multiplicador na medida em que nossos 

estudantes serão agentes que produzirão cuidados e atenção à saúde em nossa 

sociedade. Entendemos que a capacitação docente para práticas pedagógicas de alto 

nível deve ser construída a partir de abordagens do passado, endereçada aos 

problemas do presente e que resulte, no futuro, em práticas mais efetivas na educação 

dos profissionais da saúde e, consequentemente, no planejamento, gestão e atenção à 

saúde da população brasileira73. 

          Conforme Griboski e Guilhem60, para a viabilidade de implantação de um plano, 

programa, ou mesmo de uma política, há necessidade de os profissionais de saúde se 

adequarem ao novo paradigma da assistência. Para isso, torna-se necessário promover 

mudanças que envolvam desde os órgãos formadores até a melhoria da infraestrutura 

hospitalar e das condições de trabalho no atendimento à mulher. Neste sentido, a 

humanização possibilita uma reorganização dos serviços de assistência à saúde das 
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mulheres, resgatando e promovendo o respeito pela condição feminina e o respeito por 

um atendimento mais digno e de qualidade. Deste modo, sugerimos que seja feito um 

fórum de debates, promovido pelo Departamento de Toco-ginecologia da UFRN, 

envolvendo seus professores e médicos preceptores da MEJC, sobre a adoção de um 

conjunto de medidas de ordem estrutural, de capacitação técnica, gerencial e de atitude 

ética e humana dos profissionais envolvidos com o ensino e a atenção, propiciando às 

mulheres um parto humanizado sob a orientação do princípio da medicina baseada em 

evidências, em paralelo ao contexto das Diretrizes Curriculares Nacionais e com o 

processo de humanização da assistência ao parto. 
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6.  APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

            Conhecer a percepção de estudantes dos cursos de Medicina e Enfermagem 

que vivenciam o trabalho de parto e parto normal na MEJC foi um dos motivos deste 

estudo e os resultados desta pesquisa possibilitaram tecer considerações a respeito de 

suas implicações para o ensino da Obstetrícia em ambos os cursos. 

            O tema humanização é muito amplo e para compreendermos o seu significado 

devemos estar atentos para a obtenção de respostas procurando observar o meio em 

que vivemos. Esta mudança deve partir de cada um dos profissionais da área da saúde, 

colocando-os sempre no lugar do semelhante, fazendo assim a diferença na assistência 

prestada, sistematizada e individualizada. 

            A humanização vem se destacando na assistência ao trabalho de parto e 

nascimento com ênfase na legitimidade científica e defesa dos direitos das mulheres. 

Entretanto, o processo de humanização da assistência à saúde deve ser amplamente 

inserido ainda na formação dos profissionais de saúde, sob pena de não se concretizar 

caso não ocorram adesão e participação efetiva dos estudantes. 

             Neste trabalho, ficou evidente que apesar de os estudantes acharem que os 

profissionais de saúde da MEJC estão prestando uma assistência humanizada à mulher 

em trabalho de parto e parto, muito ainda tem que ser modificado para a assistência 

acontecer como é preconizada pelo Ministério da Saúde, pois várias dificuldades foram 

apontadas para mudanças nas práticas assistenciais, na perspectiva de prestar um 

atendimento humanizado e de qualidade para a mãe, recém-nascido e família. 

            Talvez humanizar a assistência ao parto e nascimento pelas condições culturais 

e econômicas do nosso país ainda seja um sonho distante, mas acredita-se que, com 

um pouco de boa vontade dos profissionais, essa ideia possa ser aceita e implementada 

nas equipes de saúde, possibilitando uma melhor assistência à parturiente e ao neonato, 

em que sejam respeitados os valores éticos da profissão e os direitos e valores morais e 

culturais de cada cliente. 

            Diante dos resultados encontrados, no âmbito do ensino das práticas obstétricas, 

observamos que é fundamental a inclusão dos conhecimentos das ciências humanas e 

sociais no conteúdo programático dos cursos formadores de profissionais da saúde, 

particularmente daqueles que se propõem assistir as mulheres durante o processo de 

gestação, parto e nascimento. Comprovou-se, também, a necessidade do ensino da 

obstetrícia estar embasado nas melhores evidências, incluindo as de natureza clínica e 
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psicossocial. Isto requer a existência de conteúdos relativos à busca da literatura 

científica, de forma sistemática, na grade curricular dos dois cursos em estudo. 

            Dessa forma, o objetivo principal deste estudo está na busca pela sensibilização 

e instrumentalização dos profissionais e estudantes que assistem ao parto. Desejamos 

que ele possa contribuir para a mudança de atitudes e posturas outrora tecnicistas para 

uma assistência mais humanizada e sensível à mulher e ao parto. 

             Um currículo é uma construção permanente, sem perder de vista os eixos 

predeterminados, e passível, sempre, de melhoramentos ou correções. Por tudo isso, 

nesta pesquisa também se planejou modificações curriculares para o ensino da 

obstetricia na MEJC. 

            Devem ser desenvolvidas ações sistemáticas com vistas a mobilizar os atores do 

setor referente à assistência obstétrica elaborando processos educativos em saúde, 

destinados aos médicos, estudantes de medicina e enfermagem, demais profissionais 

de saúde e população em geral, sobre o manejo do pré-natal, parto, nascimento e 

puerpério, com o objetivo de mudar e melhorar a qualidade do ensino e a assistência 

obstétrica e neonatal. 

            Acreditamos que este estudo também seja relevante para os profissionais de 

saúde por fazê-los analisar criticamente o seu trabalho, os cuidados que prestam aos 

seus clientes e o que podem fazer para melhorar e tornar mais humanizada essa 

assistência, pois suscita a necessidade de refletir sobre o tema, e isso pode 

conscientizá-los da importância de sua participação na assistência, educação, promoção 

da saúde, prevenção de intercorrências na gravidez e recuperação da saúde. 

            Finalmente, concordamos com Tanaka74, que afirma: “para uma assistência 

adequada à gestante, o mais importante é seguir o princípio básico da obstetrícia: 

obstare, que significa estar ao lado”. Ao lado, mas junto, ou, simplesmente, 

individualizar e qualificar o atendimento – logo, humanizá-lo19
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8. ANEXOS  
 

ANEXO 1. INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS. 
 

AVALIAÇÃO DO ENSINO DA OBSTETRÍCIA E DA ASSISTÊNCIA AO PARTO NA 
PERCEPÇÃO DOS GRADUANDOS EM MEDICINA E ENFERMAGEM NA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
 
1. Número do entrevistado: ________ 

2. Curso: _______________________ 

3. Semestre: ____________________ 

4. Quantos partos presenciou? ______ 

5. Quantos por via vaginal?_________ 

6. Qual profissional realizou o parto? 

(   ) Médico Obstetra ( ) Enfermeiro ( ) Estudante Curso: ______________ 

7. Em sua opinião a assistência ao parto prestada pelo profissional supracitado foi 
adequada? 

(  ) Sim ( ) Não 

8. Como graduando de _________________, você vislumbrou alguma conduta 
humanizada durante o pré-parto ou parto? Cite-as 

(  ) Sim ( ) Não 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

9. Quais condutas você considera essenciais para que a assistência ao parto seja de 
boa qualidade? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

10. Você já realizou algum parto? Quantos _________ 

(  ) Sim ( ) Não 

11. Você teve orientação enquanto realizava o parto? De quem?_____________ 

(  ) Sim ( ) Não 

12. Existe na sua formação acadêmica , algum preconceito sobre o parto normal? 

( ) Sim ( ) Não Qual(is)? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

13. Se você é do sexo feminino, gostaria de ter um parto normal? 

(  ) Sim ( ) Não Por quê? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

14. Se você é do sexo masculino, gostaria que o parto de sua esposa fosse normal? 

(  ) Sim ( ) Não Por quê?- 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

15. Existem mitos sobre o parto normal? Quais você conhece? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 



56 

 

 

16. Se você respondeu não a pergunta de número 13, se fossem oferecidas outras 
condições mais favoráveis durante o trabalho de parto, como analgesia, maior 
privacidade na sala de parto, direito ao acompanhante, sua resposta mudaria?.   
(  ) Sim ( ) Não. Por quê? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

17.Quais foram às possibilidades e limitações que vocês vivenciam na prática do modelo 
“humanizado” de assistência? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
18.Que modificações curriculares para o ensino da obstetrícia podem ser planejadas 
para a melhoria do processo ensino-aprendizagem? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO 2. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 

AVALIAÇÃO DO ENSINO DA OBSTETRÍCIA E DA ASSISTÊNCIA AO PARTO NA 
PERCEPÇÃO DOS GRADUANDOS EM MEDICINA E ENFERMAGEM NA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 
Eu,___________________________________________________________________,
______ anos, 
Endereço:______________________________________________________________, 
estudante do curso de _________________,declaro concordar por minha livre e 
espontânea vontade, em participar da pesquisa que está sendo realizada pelo Dr. Josair 
Custódio de Mesquita e pela Profª Dra. Técia Maria de Oliveira Maranhão, que estão 
estudando Planejamento Curricular do Ensino da Obstetrícia Frente à Percepção do 
Parto Normal pelos Alunos de Medicina e Enfermagem; e com eles poderei manter 
contato com os telefones: (84) 99834472 e (84) 32340140. Com os resultados do 
estudo, eles esperam conseguir melhorar a assistência ao parto e planejar modificações 
curriculares no ensino da obstetrícia, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Esse TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO está de acordo com a 
resolução 4669/12 da CONEP. Em caso de reclamações ou quaisquer tipos de denúncia 
sobre este estudo devo ligar para o CEP HUOL, telefone: 3342 5003, ou me dirigir ao 
endereço: Av. Nilo Peçanha, 620. Petrópolis. CEP 59.012-300 Nata/RN, ou mandar um 
email para cep_huol@yahoo.com.br. 
Estou sabendo que: 
1- Serei entrevistado pelos médicos responsáveis pelo estudo; 
2- A realização da entrevista não vai me trazer nenhum prejuízo físico, moral ou mental; 
3- Não irei receber qualquer benefício a mais por participar da pesquisa; 
4- Caso não aceite participar do estudo, sei que não terei prejuízo nenhum; 
5- Tenho o direito de receber resposta sobre qualquer dúvida que eu tenha sobre a 
pesquisa de que estou participando; 
6- Todas as informações sobre mim obtidas na pesquisa não serão identificadas com o 
meu nome. Serei identificado apenas por um número; 
7- Os resultados da pesquisa estará a minha disposição; 
8- Qualquer dúvida que venha a surgir, devido à minha participação na pesquisa, poderá 
entrar em contato, em horário comercial, de segunda a sexta-feira, com Dr Josair 
Custódio de Mesquita e a Dra Técia Maria de Oliveira Maranhão, pelo telefone (0xx84) 
99834472; 
9- Qualquer outra dúvida que eu tenha, posso entrar em contato com o Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nos mesmos horários e 
períodos acima descritos. 
Natal, ____/________/______ 

Assinatura do estudante: _______________________________________ 

Assinatura do pesquisador: _____________________________________  
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ANEXO 3. PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES 
HUMANOS. 

  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES-HUOL/UFRN 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP - DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: PLANEJAMENTO CURRICULAR DO ENSINO DA OBSTETRÍCIA FRENTE 
À PERCEPÇÃO DO PARTO NORMAL PELOS ALUNOS DE MEDICINA E 
ENFERMAGEM 

Pesquisador: Josair Custódio de Mesquita 

Área Temática:   Versão: 1   CAAE: 44113015.2.0000.5292 

Instituição Proponente: Pós Graduação em Ensino na Saúde. 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

Número do Parecer: 1.085.955 

Data da Relatoria: 22/05/2014 

Apresentação do Projeto: O Projeto de Pesquisa intitulado "PLANEJAMENTO CURRICULAR 
DO ENSINO DA OBSTETRÍCIA FRENTE À PERCEPÇÃO DO PARTO NORMAL PELOS 
ALUNOS DE MEDICINA E ENFERMAGEM", é um estudo de abordagem qualitativa e de caráter 
descritivo, sob responsabilidade do pesquisador Josair Custódio de Mesquita; tem por finalidade 
sua concorrência ao grau de mestrado, estará ocorrendo na Maternidade Januário Cicco da 
UFRN e tendo como orientadora Técia Maria de Oliveira Maranhão. 

 
Objetivo da Pesquisa: O principal objetivo desta pesquisa é elucidar condutas percebidas pelos 
graduandos de medicina e enfermagem (que estão cursando a disciplina de Obstetrícia) no parto 
normal e, compreender como se dá a assistência à mulher em trabalho de parto e parto, assim 
como analisar o cuidado prestado pela equipe de enfermagem e obstetrícia a parturiente, 
planejando modificações curriculares para o ensino da obstetrícia. Está como objetivo 
secundário:- Identificar a atitude desses estudantes antes do seu envolvimento na assistência 
obstétrica.- Identificar a atitude desses estudantes depois do seu envolvimento na assistência 
obstétrica.- Identificar as possibilidades e limitações que eles vivenciam na prática do modelo 
“humanizado” 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: Adequados, com risco mínimo apresenta desconforto em 
responder o questionário e com atenção e procedimentos de minimização deste. BENEFÍCIOS: 
estão bem delineados pois, ao contempla a prática da assistência médica atual nos moldes da 
humanização, oferecendo tecnologia adequada, associada à ética relacional e, ainda, preparar 
os futuros profissionais de saúde para essa nova prática em um momento de reestruturação 
curricular e de reflexão sobre a vida de estudante e de profissional de saúde. Envolve a 
recuperação do desejo e do prazer de cuidar do próximo não apenas como uma forma de 
trabalho ou de se superar tecnicamente, mas também como um modo de ajudar o outro e 
concretizar uma troca de experiências, enriquecendo os dois lados, o do profissional e o do 
paciente. 
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Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:  

No momento onde está em evidência a discussão da humanização da saúde, em seus mais 
diversos segmentos, e em especial, o parto humanizado e normal, esta pesquisa ao abordar a 
percepção pelos alunos de medicina e enfermagem ainda durante suas graduações, tem 
significativa importância pois poderá contribuir em novas estratégias formativas. 

 
Considerações sobre os termos de apresentação obrigatória: Atendem a legislação 

Recomendações: Os termos de apresentação obrigatória foram anexados. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: Sem pendências. 

Situação do Parecer: APROVADO 

Necessita Apreciação da CONEP: Não 

Considerações Finais a critério do CEP:  

1. Apresentar relatório parcial da pesquisa, semestralmente, a contar do início da mesma. 

2. Apresentar relatório final da pesquisa até 30 dias após o término da mesma. 

3. O CEP HUOL deverá ser informado de todos os efeitos adversos ou fatos relevantes que 
alterem o curso normal do estudo.  

4. Quaisquer documentações encaminhadas ao CEP HUOL deverão conter junto uma Carta de 
Encaminhamento, em que conste o objetivo e justificativa do que esteja sendo apresentado.  

5. Caso a pesquisa seja suspensa ou encerrada antes do previsto, o CEP HUOL deverá ser 
comunicado, estando os motivos expressos no relatório final a ser apresentado. 

6. O TCLE deverá ser obtido em duas vias, uma ficará com o pesquisador e a outra com o 
sujeito de pesquisa.   7. Em conformidade com a Carta Circular no. 003/2011CONEP/CNS, faz-
se obrigatório a rubrica em todas as páginas do TCLE pelo sujeito de pesquisa ou seu 
responsável e pelo pesquisador. 

NATAL, 22 de Maio de 2014 

Assinado por: 

HELIO ROBERTO HEKIS (Coordenador) 

Endereço: Avenida Nilo Peçanha, 620 – 3o subsolo,   Bairro: Petrópolis, CEP: 59.012-300, UF: 
RN, Município: NATAL,  Telefone: (84)3342-5003, Fax: (84)3202-3941, E-mail: 
cep_huol@yahoo.com.br . 
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