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Introdução: O Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento (PHPN)1 propõem a 

construção do Plano de Parto (PP) como medida viável para a promoção da humanização do 

parto e autonomia da mulher, tendo por destaque a “informação”, conscientizando as 

gestantes de seus direitos, tornando-as protagonistas do seu parto e evitando atos que 

configurem Violência Obstétrica. Objetivos: Analisar a utilização do Plano de Parto como 

estratégia na redução de atos de Violência Obstétrica. Métodos: Trata-se de um estudo de 

caso-controle, com um grupo de gestantes que utilizou o plano de parto (caso) e outro que não 

utilizou (controle). A amostra do estudo foi composta por 30 puérperas maiores de 18 anos, 

com data provável de parto nos meses de agosto, setembro e outubro de 2018, acompanhadas 

em seu pré-natal pelas equipes de saúde das estratégias de saúde da família e que realizaram 

seu parto em um dos hospitais do município de Conceição do Araguaia-PA. O projeto desta 

pesquisa foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos do Campus 

VII da Universidade do Estado do Pará, com parecer nº 2.735.616. A análise estatística 

descritiva foi utilizada para mensurar e sintetizar os dados coletados. Neste estudo os dados 

foram organizados em tabelas de contingência l x c, com base em frequências absolutas e 

relativas e foi utilizado o teste não paramétrico Qui-quadrado de Pearson para tendência entre 

as variáveis nominais. Para realização dos testes, foi adotado um nível de significância de 5%, 

ou seja, o p-valor < 0.05. Resultados e Discussão: Os resultados obtidos apontam que as 

participantes tinham entre 18 e 35 anos, sendo a maioria multípara, da cor parda e com união 

estável em ambos grupos. Das 30 participantes, 18 eram do grupo “caso” e 12 do grupo 

“controle”. A maioria das puérperas com PP tiveram parto normal (77.8%), enquanto a 

maioria do grupo sem o PP (58.3%) tiveram parto cesáreo. O Ministério da Saúde2, por meio 

da Organização Mundial da Saúde (OMS), recomenda que apenas 15% dos partos necessitam 

de intervenção cirúrgica, os 85% restantes, com pré-natal de qualidade, poderiam ser partos 

normais. Contudo, resultados similares foram obtidos em um estudo com 178 mulheres com 

PP, concluindo que o grupo de mulheres com baixa adesão ao PP (menor ou igual a 50%) 

apresentou taxa de cesárea de 18,8% e as crianças tiveram piores desfechos no teste de Apgar 

e no pH do cordão umbilical; enquanto em mulheres com alta adesão (75% ou mais), o 

percentual de cesáreas caiu para 6,1% e seus filhos tiveram melhores resultados nos mesmos 

testes3. Dentre as ações que expressam a ocorrência de condutas desrespeitosas ou 

procedimentos realizados sem a permissão ou explicação de sua indicação, as mais frequentes 

ocorreram no grupo das puérperas sem PP (58.3%), enquanto no grupo com PP 83.3% não 

sofreram atos de violência obstétrica (p= 0,018). Quanto a receber esclarecimentos sobre suas 

dúvidas, 58.3% das puérperas sem o plano de parto foram negligenciadas neste sentido, 

enquanto 83.3% com o PP receberam esclarecimentos (p=0,018). O jejum foi mais frequente 

entre as que não utilizaram PP, assim como também o decúbito, a amniotomia, toques 

vaginais excessivos e episiotomia. Apesar da OMS /WHO4, baseada em evidencias 

cientificas, recomendar o desuso desses procedimentos na prática obstétrica, há relatos de 
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muitas mulheres que passaram por experiência de tratamentos desrespeitosos e abusivos 

durante o parto em instalações de saúde de todo o mundo, humilhação profunda e abuso 

verbal, coação, procedimentos médicos não consentidos (incluindo esterilização), falta de 

confidencialidade, incapacidade de consentimento informado, recusa em dar medicação para 

dor, violações de privacidade, recusa de admissão nas instalações, negligenciando as mulheres 

durante o parto com risco de vida e retenção de mulheres e seus recém-nascidos em 

instalações após o parto devido à incapacidade de pagar. Tais tratamentos não só violam os 

direitos das mulheres ao cuidado respeitoso, mas também podem ameaçar seus direitos à vida, 

saúde, integridade e liberdade. Com relação ao acompanhante, para 83,3% das puérperas com 

o PP foi permitida a presença de acompanhante, e 75% do grupo sem PP foi negado o direito 

a acompanhante (p=0,001). Um estudo avaliou o atendimento prestado a 240 mulheres em 28 

centros de saúde e hospitais durante o trabalho de parto e parto, destacando que o terceiro 

fator que afetou a oferta de Cuidados Maternos Respeitosos (RMC) foi a presença de 

acompanhante no parto. As mulheres eram mais propensas a receber RMC quando os 

companheiros de parto eram permitidos em trabalho de parto. A presença de acompanhantes 

de parto ajudou as mulheres a receberem apoio emocional e físico e conforto de seus entes 

queridos, e removeu parte do peso dos profissionais de saúde5. Conclusão/Considerações 

Finais: Os dados revelaram que as puérperas que entregaram plano de parto expressam uma 

menor quantidade (p<0.05) de procedimentos realizados sem sua elucidação ou permissão, 

como amniotomia, tricotomia, toques vaginais, entre outros, ações deliberadas como violência 

obstétrica. De forma que o uso do Plano de Parto pode ser estratégico na educação em saúde 

para reduzir atos desrespeitosos no processo de parturição. No entanto, é necessária uma 

avaliação mais ampla e detalha                                                         

                                                                                   

                                                                                           

humanização do parto, o que reforça a importância da reflexão e conscientização, por parte 

dos profissionais envolvidos, sobre as condutas obstétricas realizadas, e que a humanização da 

assistência obstétrica possa ser considerada uma meta a ser alcançada no município e no país. 

 

Descritores: Cuidado pré-natal, Violência contra a mulher, Parto humanizado. 
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