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INTERVENÇÕES DESNECESSÁRIAS NA 

ASSISTÊNCIA AO PARTO E A INSERÇÃO 

DA ENFERMEIRA OBSTÉTRICA

OBJETIVO

Realizar estudo bibliográfico sobre

as intervenções desnecessárias

realizadas no parto e a assistência

prestada por enfermeiras

obstétricas.

A assistência das enfermeiras

obstétricas está nivelada com os

conceitos da humanização da

assistência ao parto. Compreende-

se que para a redução de uma

assistência intervencionista e uma

redução das elevadas taxas de

cesáreas, será necessário o

aprofundamento de políticas

públicas, em relação a

humanização nas instituições, a

melhor orientação a gestantes e o a

aceitação desse novo cenário

obstétrico.

Os partos eram de total responsabilidade da mulher e eram realizados

em suas casas com as parteiras que continham experiência, porém sem

nenhum teor cientifico. A partir do século XX os partos passaram para os

hospitais onde se permitiu a medicalização e deixou de ser um processo

fisiológico e privativo da mulher. Neste contexto a mulher passa a ser

submetida a regras e uma cascata de intervenções, impedindo que o

parto fisiológico ocorresse.(Moura et al., 2007)
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