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RESUMO

Desde meados da década passada vem se disseminando pelo país um modelo de assistência obstétrica recomendado pela Organização Mundial 
da Saúde, que realça a mudança no olhar do profissional de saúde sobre a parturiente e sua família. Essa mudança pode ser ilustrada pelos 
Centros de Parto Normal. Constituem-se em unidades de atendimento ao parto normal, localizadas fora do centro cirúrgico obstétrico. Ao prestar 
assistência humanizada à mulher, que vivencia o ciclo gravídico-puerperal, o(a)s profissionais devem desenvolver habilidades relacionadas ao 
contato com essa mulher, favorecendo sua adequação emocional à gravidez e ao parto. Neste sentido, traçou-se como objetivo: descrever o 
perfil de parturientes num centro de parto normal humanizado. Pesquisa de campo exploratória do tipo qualitativa desenvolvida com mulheres 
assistidas num centro de parto normal humanizado de Salvador-BA. A amostra totalizou, até o momento, 68 mulheres que responderam ao teste 
de associação livre de palavras (TALP) e entrevista individual semiestruturada. Os dados coletados estão sendo preparados para serem 
processados software Iramuteq, permitindo que, para dados advindos do TALP, desenvolva-se a análise da árvore de similitude e, para dados das 
entrevistas, a análise de classificação hierárquica descendente. A pesquisa continua em andamento, sendo realizada a coleta de dados no CPN, 
lócus da pesquisa. Constatou-se até o momento, que as puérperas demonstravam expressiva hesitação, desconfiaça na abordagem, mas no 
decorrer da entrevista aos poucos ficavam a vontade. A maioria são primíparas, oriundas de cidades do Brasil e do exterior. A maioria referiu a 
preferência ao parto normal, por este ser fisiológico, oferecer baixo risco de infecção, menos dias de internamento hospitalar, podendo voltar 
mais rápido as suas atividades de rotina. Os resultados parciais apontam para a ideia de humanização da assistência ao parto, a qual está atrelada 
aos profissionais de saúde respeitando os aspectos da fisiologia feminina, sem intervenções desnecessárias, reconhecendo os aspectos sociais e 
culturais do parto e nascimento, ofereça suporte emocional à mulher e a sua família, garantindo os direitos de cidadania e liberdade de escolha.
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