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A bioética tem sido exposta como estudo sistemático da conduta humana na medida em que 

essa conduta é avaliada a luz dos valores e princípios morais. Nessa perspectiva, é 

imprescindível que o profissional de saúde domine esses princípios para prestar um cuidado 

humanizado e de qualidade. A atenção à mulher no ciclo gravídico puerperal ainda se mantém 

como desafio para assistência, assim como o modelo do cuidado que insiste em permanecer 

mecanizado e condensado as medicalizações desnecessárias, principalmente no que tange a 

assistência ao parto e nascimento. Desta forma, o estudo teve como objetivo geral: investigar 

a partir das condutas bioéticas em relação à humanização do parto á assistência de 

enfermagem prestada em uma maternidade pública na cidade de Salvador-Ba. Participou do 

estudo dez enfermeiras obstétricas. A coleta de dados foi realizada através de uma entrevista 

estruturada contendo seis questões. Para analise dos dados foi adotado a técnica de Analise de 

Conteúdo, segundo Minayo. Como resultados parciais: quanto à assistência no parto fica claro 

que todas têm entendimento sobre o processo de humanização do parto; em relação aos 

procedimentos humanizados/bioéticos nas ações da enfermeira. Nesse sentido, ficou 

evidenciado a preocupação, como também o conhecimento das enfermeiras sobre os 

procedimentos humanizados, no que diz respeito a garantia de qualidade nesse processo, 

mesmo diante de  dificuldades vivenciadas. Sobre a garantia dos direitos das parturientes 

percebe-se que os mesmo são cumpridos, tendo em vista que todas as entrevistadas relataram 

que a garantia dos direitos das parturientes era prioridade na instituição que foi realizado a 

pesquisa. 
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