PARTO VAGINAL: a enfermagem na promoção da humanização
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Objetivo: Relatar a experiência vivenciada durante o estágio supervisionado no Bloco
Obstétrico frente à assistência do enfermeiro no trabalho de parto vaginal. Materiais e
Métodos: Trata-se de um relato de experiência a partir das vivências ocorridas durante o
estágio supervisionado pela enfermeira da unidade da maternidade e bloco obstétrico em
um Hospital escola do Norte de Minas Gerais, pelos acadêmicos do 9° período de
enfermagem, no período de 01 a 15 de setembro, onde foi realizada assistência às
parturientes na sala de parto. Resultados: Foi observado que as parturientes são
assistidas pela equipe multiprofissional, em especial o enfermeiro e técnicos de
enfermagem desde o momento da admissão no setor até a ocasião da alta. Assim que as
mesmas dão entrada no Bloco Obstétrico elas são acolhidas e tranquilizadas e é
explicado sobre todos os procedimentos realizados. A paciente tem autonomia tanto para
escolher quem vai acompanhá-la, quanto para decidir ficar onde se sente mais confortável
durante as dores da contração e pode utilizar todos os equipamentos para auxilio
disponíveis. No momento do parto, é concedido o direito de escolha a mulher a cerca da
posição em que a mesma deseja ganhar o seu filho. Assim que a criança nasce, é
observada a vitalidade e o recém-nascido é entregue imediatamente a mãe para
amamentação e contato pele a pele. Percebe-se que do inicio ao fim do atendimento, as
parturientes são acolhidas, ajudadas, respeitadas, fortalecidas e são reconhecidos todos
os seus direitos. Conclusão: A partir da vivência no Bloco Obstétrico foi possível certificar
a importância do profissional enfermeiro na assistência às parturientes durante o trabalho
de parto, pois além de fornecer apoio físico e emocional a essas mulheres, ele utiliza
práticas que favorecerem um atendimento humanizado, possibilitando que o parto ocorra
de forma mais natural possível, com a participação ativa da mulher.
Palavras-chave: Parto Normal. Cuidados de Enfermagem. Parto Humanizado.
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