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RESUMO

Este trabalho está inserido na linha de pesquisa enfermagem no cuidado da saúde da mulher, e busca compreender a trajetória de atuação de 
parteiras no que se refere ao nascimento e o desenvolvimento do cuidar/cuidado e da profissão da enfermagem através de sua evolução histórica 
e por meio do conhecimento da história,social. Neste sentido, o estudo tem como área predominante a história da enfermagem, voltado para o 
desenvolvimento crítico e reflexivo na construção histórica e investigativa do saber na área da Enfermagem. Neste contexto, o profissional 
enfermeiro (a) obstetra busca na atualidade a humanização que já existia no século passado com as parteiras,para compreender o processo de 
nascimento em domicilio. As parteiras eram capazes de vivenciar todos os momentos do processo de evolução de evolução do parto até o 
nascimento, ofertando de seu tempo e inclinação para realização do ato de auxiliar na parturição, usando de conhecimento empírico, permitindo 
a natureza seguir seu curso sem interferências nocivas ao processo. Para tender-se a proposta, o objeto de estudo refere-se a trajetória do 
atendimento ao parto natural das parteiras ao profissional de enfermagem. Como problematização, compreende-se que o profissional 
enfermeiro pode estar presente realizando tanto o pré natal de baixo risco quanto o parto natural sem distócias, assim as parteiras tiveram papel 
fundamental no desenvolvimento desse tipo de atendimento. Entretanto, quando o  profissional enfermeiro começou a atuar, em quais 
circunstâncias esses enfermeiros tiveram   reconhecimento da sua participação na assistência ao trabalho de parto natural ao longo do tempo?  É 
possível identificar imagens dessa transição das parteiras para a enfermagem? Para tanto, o objetivo deste estudo foi  descrever a trajetória das 
parteiras até a participação do enfermeiro no trabalho de parto natural.  Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, descritiva, de 
tipologia bibliografia. A pesquisa será realizada através de levantamento de material já publicado, e sustenta-se por meio de consultas em artigos 
científicos pesquisados na BVS, livros de autores renomados, manuais do Ministério da Saúde, onde se realizou uma avaliação minuciosa. 
Também será realizada busca de imagens com as palavras “trajetória das parteiras”, que serão analisadas segundo o plano de expressão e 
conteúdo das mesmas, por meio da semiótica. Espera-se com este estudo conseguir identificar um ponto de interseção na transição do parto 
realizado pelas parteiras e por enfermeiros.
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