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RESUMO

Este trabalho tem como tema: a humanização na atuação do enfermeiro obstetra na sala de parto tendo como linha de pesquisa: O Cuidado do 
Processo saúde-doença, e área predominante Enfermagem no Cuidado à Saúde da Mulher. Nossa motivação foi a atuação ativa do enfermeiro na 
função de obstetra dentro do Projeto Cegonha Carioca e a maneira na qual foi desenvolvido o atendimento humanizado para com as gestantes 
bem como o fato de ser um projeto recente (com pouco mais de 5 anos). Pudemos  explorar bem o cenário do Projeto, já que existem poucas 
publicações voltadas para o Cegonha Carioca e nenhuma publicação voltada para a atuação do enfermeiro na sala de parto, sendo esta uma 
pesquisa com foco nesta atuação do enfermeiro. Levantamos como questões norteadoras: que mudanças ocorreram, ao longo dos anos, na 
profissão do enfermeiro obstetra e como é a atuação do enfermeiro no projeto Cegonha Carioca na sala de parto? Traçamos os seguintes 
objetivos: mostrar como era a atuação do enfermeiro antes e depois do Projeto Cegonha Carioca; como o trabalho e a funcionalidade desta 
profissão mudou nos últimos anos dentro da unidade hospitalar  mais precisamente na sala de parto e descrever a atuação do enfermeiro 
obstetra dentro do Projeto Cegonha na sala de parto. Se tratou de uma pesquisa exploratória, descritiva de abordagem qualitativa. Nosso 
trabalho abordou o contexto histórico da enfermagem obstétrica no Rio de Janeiro, trazendo o papel importante desenvolvido pelas parteiras da 
época que veio a ser o inicio da obstetrícia para os profissionais de enfermagem, mostrando o papel importante da Madame Durocher nesta 
transição feita, após a proibição da atuação das parteiras nos domicílios. Abordou também como se deu o desenvolvimento da profissão ao longo 
dos anos, os desafios percorridos em busca de reconhecimento profissional, o sucesso e o declínio da mesma, após a proibição da pratica de 
realização de partos também pelos enfermeiros. Foi abordado também o Projeto Cegonha Carioca, sua ligação com a Rede Cegonha e sua 
importância para a população e para a equipe de enfermagem e também explicou de forma objetiva como são as atividades e responsabilidades 
do enfermeiro que atua diretamente na sala de parto; como é feito o trabalho de acolhimento entre equipes, pacientes e acompanhantes e como 
é desenvolvido a humanização, neste processo de atendimento. Resultado: A atuação do enfermeiro se dá no cuidado da gravidez de baixo risco, 
com uso de tecnologias leves e racionais, permitindo que as mulheres resgatem a competência própria de parir, resultando em um parto com 
respeito à sua fisiologia. Com isso observamos que o papel do enfermeiro na sala de parto, vai além de seus conhecimentos acadêmicos e 
práticos. Viu-se que o enfermeiro interage com a gestante e seu acompanhante de forma íntima, passando segurança e conforto em todas as 
etapas deste processo, permitindo que ambos participem de forma ativa desse momento. Além de mostrar total conhecimento prático para a 
realização de suas atividades, permitindo que os procedimentos fluam naturalmente como devem realmente ser. Conclusão: A chegada da Rede 
Cegonha e do Projeto Cegonha Carioca trouxeram mudanças benéficas para as assistidas, garantindo direitos básicos à gestante em todo o seu 
processo de cuidar. Para os enfermeiros vimos que apesar dos desafios enfrentados para seu reconhecimento na área, hoje estão a cada dia a 
conquistar mais autonomia e espaço para a realização da prática obstétrica, principalmente na sala de parto.
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