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RESUMO

Ao longo da evolução humana o parto natural que antes era um evento fisiológico, passou a ser marcado por práticas intervencionistas, na 
década de 40 houve um aumento na hospitalização do parto, que permitiu a medicalização e controle durante o período gravídico puerperal, 
devido a estes acontecimentos foram implementadas uma série de inciativas voltados às questões da humanização do parto. Neste sentido, 
traçou-se como objetivo: descrever o perfil de puérperas assistidas num centro de parto normal humanizado, apreender as representações sociais 
de puérperas sobre o parto humanizado e analisar as representações sociais de puérperas acerca do parto normal humanizado. As pesquisadoras 
estiveram envolvidas em um projeto piloto intitulado: vivências de mulheres enquanto parturientes num centro de parto normal humanizado; 
através desse estudo, tornou se possível possibilitar novas descobertas de como seres humanos e grupos constroem o seu conhecimento, 
embasado em suas experiências e valores. Pesquisa exploratória qualitativa, fundamentada na teoria das representações sociais, com 78 
parturientes que vivenciaram o parto natural, num CPN de Salvador-BA. As parturientes responderam ao teste de associação livre de palavras 
(TALP) e entrevista individual semi-estruturada, os dados coletados foram preparados e submetidos ao software IRAMUTEQ, permitindo para 
dados advindos do TALP a análise da árvore de similitude, os dados advindos das entrevistas foram transcritos e em seguida categorizados por 
similaridades e analisados conforme a análise de conteúdo de Bardin. Os resultados apontaram que os sentimentos evidenciados no momento do 
parto aliado, a utilização de artifícios para manejos da dor e ausência de práticas intervencionistas, remete para essas mulheres uma experiência 
prazerosa e segura, onde suas ideias e valores são respeitados. As representações sociais referentes ao parto humanizado demonstram que o 
acolhimento dos profissionais e o respeito pelas escolhas, crenças e valores torna o momento do parto mais favorável para a parturiente. 
Observou se que, as parturientes tem preferências por essa via de parto por conta da rápida recuperação, baixo risco de infecção e menos dias de 
internamento hospitalar.
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