
 
 
 
 
 
 

MANIFESTAÇÃO PÚBLICA REFERENTE À AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
nº 005104107.2018.4.02.5101 E À GARANTIA DO DIREITO 

AO PARTO DOMICILIAR PLANEJADO  
 

 
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2020. 

 

A Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras (ABENFO Nacional), seu 

Conselho Diretor Nacional e Seccionais, vêm a público se posicionar contra os repetidos ataques, 

acusações e interferências injustas e prejudiciais à atuação legal e profissional das enfermeiras 

obstétricas do estado do Rio de Janeiro no cuidado às mulheres, recém-nascidos e suas famílias no 

Parto Domiciliar Planejado (PDP). Este manifesto/posicionamento se refere especialmente à Ação 

Civil Pública 005104107.2018.4.02.5101, ajuizada pela atual diretoria do Conselho Regional de 

Medicina do Estado do Rio de Janeiro – CREMERJ, com o escopo de proibir o trabalho das 

Enfermeiras Obstétricas HALYNE LIMEIRA PESSANHA e HELOÍSA FERREIRA LESSA,  citadas na ação, 

sem  que no entanto apresente qualquer fato ou prova que macule a prática destas profissionais. 

Ressaltamos, após avaliar os autos, fatos, relatos e provas que as enfermeiras obstétricas citadas 

não cometeram nenhum ato de imprudência, negligência ou imperícia, ou seja, nenhuma infração 

ética ou à Lei do Exercício Profissional da Enfermagem nº 7498 de 1986 e o decreto nº 94.406 de 

1987 que a regulamenta.  Assim: 

• Considerando os direitos individuais das mulheres previstos na Constituição Federal  e os 

direitos sexuais e reprodutivos previstos nos tratados internacionais,  e as leis, portarias e 

resoluções profissionais, reiterados nas Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal 

do Ministério da Saúde, que preveem os direitos das mulheres de fazerem escolhas 

informadas sobre a condução local do seu parto e de seus cuidado pela enfermeira 

obstétrica ou obstetriz, pelo médico obstetra ou por ambos; 

• Considerando o direito e a autonomia da mulher na escolha do local de parto em que se 

sinta segura, de acordo com a Rede Cegonha (2011) e que 98% dos partos acontecem em 

ambientes hospitalares; 

• Considerando os direitos das mulheres a uma assistência digna e respeitosa durante toda a 

gravidez e o parto;  

• Considerando os princípios do SUS de Integralidade, Universalidade e Equidade; 

• Considerando que a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem nº 7.498/1986 garante ao 

Enfermeiro Obstetra assistir à gestante, parturiente e puérpera, acompanhar a evolução do 

trabalho de parto e atender ao parto sem distócia;  

• Considerando que a Resolução Cofen nº 516/2016 normatiza a atuação e a responsabilidade 

do Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra e Obstetriz na assistência às gestantes, parturientes, 

puérperas e recém-nascidos nos Serviços de Obstetrícia, Centros de Parto Normal e/ou 



Casas de Parto e outros locais onde ocorra essa assistência e estabelece critérios para 

registro de títulos de Enfermeiro Obstetra e Obstetriz no âmbito do Sistema 

Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem; 

• Considerando que o Brasil busca de longa data, superar antigos (e recorrentes) desafios, tais 

como a redução da mortalidade materna e neonatal evitável e de suas causas e 

determinantes; bem como o desafio de mudança do modelo obstétrico hegemônico, 

tecnocrático e intervencionista; das altas taxas de cesarianas sem justificativa clínica 

utilizada de forma desnecessária e antiética; o desafio do combate veemente à violência 

obstétrica; e de combate ao racismo institucional, dentre outros;  

• Considerando que as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto e Nascimento (CONITEC, 

2016) orientam que as mulheres podem planejar o parto no domicílio, desde que 

devidamente informadas e que se assegure que todas tenham acesso oportuno a uma 

maternidade, se houver necessidade de transferência. Essas diretrizes, reforçam ainda os 

estudos internacionais que comparam os diversos locais de nascimento, incluindo o PDP, e 

demonstram não haver diferenças quanto aos riscos e intercorrências, bem como revelam 

as maiores chances de intervenções quando os nascimentos ocorrem no ambiente 

hospitalar;  

• Considerando as importantes ações do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS), como a estratégia Rede Cegonha, o projeto Parto Adequado, a pesquisa 

Nascer no Brasil, especialmente a formação de enfermeiras obstétricas, o treinamento e 

atualização de médicos e outros profissionais, com o objetivo de melhorar a segurança da 

atenção obstétrica e modificar o modelo instituído. 

A ABENFO e suas Seccionais reafirmam os benefícios da assistência interdisciplinar, seja 

hospitalar ou domiciliar - o que não subentende hierarquia entre as profissões – e salientam a 

necessidade do reconhecimento pelos conselhos de classe que o PDP está legalizado e 

regulamentado no Brasil, sendo inegável a ampliação desta prática em todo o país. 

Reforçam ainda a necessidade preemente da continuidade do fortalecimento de serviços de 

referência para formação/capacitação de profissionais para o trabalho em equipe de forma 

integrada; o fortalecimento do protagonismo das mulheres e redução de cesarianas 

desnecessárias;  a incidência política junto aos formuladores de políticas públicas e legisladores para 

a proteção aos direitos humanos, sexuais e reprodutivos das mulheres; o  fomento para a realização 

de pesquisas nesses âmbitos e,  certamente, a elaboração de  uma política de parto domiciliar 

planejado no sistema de saúde brasileiro. 

Reforçam que são crescentes os estudos que demonstram a associação entre a atuação da 

enfermagem obstétrica aos melhores resultados no trabalho de parto e parto, tais como a redução 

de intervenções, em particular a redução das taxas de cesarianas; o aumento da satisfação de 

mulheres e de melhores resultados neonatais, em consonância às recomendações nacionais e 

internacionais. Justificando-se, portanto, que enfermeiras obstétricas e obstetrizes sejam 

incorporadas aos serviços, públicos ou privados, como recomendam as diretrizes nacionais. 



Neste sentido, reiteram posicionamento frente às políticas públicas e aos direitos humanos 

das mulheres na escolha sobre o local de parto e das equipes que as acompanharão no processo de 

gestação, parto, nascimento e pós-parto. 

Propõem por fim que nos unamos e atuemos conjunta e firmemente - formuladores de 

políticas públicas, legisladores, conselhos profissionais, entidades científicas, universidades, 

serviços de saúde, gestores, trabalhadores, usuários; movimentos organizados sociais e de 

mulheres, entre outros, para que as mulheres e suas  famílias, com segurança e  livres de coerção e 

violência, possam fazer escolhas informadas e gozar do direito à saúde, com acesso amplo e 

irrestrito à uma rede organizada de cuidados, incluindo o parto domiciliar planejado. 

O ano de 2020 - elencado como “O Ano Internacional de Profissionais de Enfermagem 

e  Obstetrícia” – a estratégia da ONU, Nursing Now  valoriza e homenageia a Enfermagem em 

geral e em especial a Enfermagem Obstétrica, que há cerca de 40 anos  vêm se colocando, com 

outros atores(as), na linha de frente de atuação no movimento da humanização do parto e 

nascimento e em defesa dos direitos sexuais e direitos reprodutivos das mulheres no MUNDO.  

 

 

ABENFO NACIONAL 
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