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Introdução: O parto sempre representou um momento muito delicado e significativo na
vida da maioria das mulheres. Ao longo dos anos passou por diversas modificações
sociais e culturais, até se tornar um procedimento institucionalizado. Embora os
aspectos técnicos sejam essenciais na evolução do parto, a abordagem acolhedora e
humanizada dos profissionais de saúde também é muito importante. A enfermagem
possui papel essencial na assistência ao parto e deve favorecer qualitativamente a
condução do mesmo. A abordagem da assistência ao parto, aqui apresentada sob o
olhar das puérperas possibilita a discussão, análise critica e possível aprimoramento
das praticas assistenciais prestadas a estas. Objetivo: Partindo deste pressuposto o
objetivo desta pesquisa éidentificar a visão das puérperas, usuárias da Unidade Básica
de Saúde do bairro Veneza, localizado na cidade de Ipatinga-MG, sobre a assistência
prestada pela equipe de enfermagem nos períodos clínicos do parto na perspectiva do
cuidado humanizado.

 Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva, onde serão incluídas
puérperas com até 42 dias após o parto. A amostragem será definida pela saturação de
dados. Para coleta dos dados será utilizado um roteiro de entrevista semi-estruturado,
que será gravada em aparelho de áudio. A coleta de dados ocorrerá após autorização da
Secretaria Municipal de Saúde e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Para o
tratamento dados será utilizada a descrição das informações significativas que possam
ser associadas ao objetivo do estudo. A pesquisa contemplará as normas previstas pela
Resolução n.196/96 do Conselho Nacional de Saúde.

 Resultados: A pesquisa encontra-se em fase de autorização e aprovação para a sua
execução.

 Conclusão: Esta pesquisa encontra-se em fase de elaboração para aprovação junto ao
CEP. A partir desta pesquisa, busca-se conhecer a visão das puérperas, quanto aos
cuidados recebidos da equipe de enfermagem durante a assistência ao parto e espera-se
que os resultados possam servir para o aprimoramento deste tipo de cuidado.
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