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PARECER CREMEB Nº 03/2022 
(Aprovado em Sessão Plenária de 24/03/2022) 

 

PROCESSO CONSULTA Nº 000.005/2022  
ASSUNTO: Quantidade de pessoas em sala de parto - Responsabilidade médica em maternidade – Equipe 

Multiprofissional - Enfermagem Obstétrica - Doulas. 
RELATOR: Conselheiro Júlio Cesar Vieira Braga 
 

EMENTA: A parturiente tem direito a um acompanhante 
conforme determina a lei. O médico e os serviços de saúde 
podem definir a quantidade de pessoas na sala de parto, 
incluindo membros da equipe multiprofissional, em prol da 
segurança do binômio materno-fetal. 

 
DA CONSULTA 
 
Médico encaminha pedido de parecer ao Conselho acerca do aumento da participação de profissionais da 
saúde durante o período de internação pré-parto das gestantes. Pede orientação sobre a presença das 
doulas e outros profissionais contratados pela gestante. Nessa situação, poderemos ter na sala de parto: 
paciente+ obstetra+ 1º auxiliar+ anestesista+ pediatra+ pai da criança+ doula+ fotógrafo+ fisioterapeuta e o 
RN (nota do relator: não cita enfermeira e/ou técnico de enfermagem). Nessa situação o hospital tem que 
arcar com todas as despesas com paramentação/EPI. Do exposto, como proceder no caso, já que algumas 
gestantes exigem a presença de todas estas pessoas? Pode-se barrar o ingresso?  
 
FUNDAMENTAÇÃO 
 
A Lei nº 7.498/1986, que regulamenta o exercício da enfermagem, estabelece no inciso II do artigo 11 que 
a atuação de enfermeiros na assistência ao parto deve ocorrer “como integrante da equipe de saúde”, ou 
seja, não prevê o exercício isolado do enfermeiro obstétrico nessa atividade. A internação de qualquer 
paciente se dá em unidades sob responsabilidade de um Diretor Técnico, médico. O Decreto Nº 20.931 de 
1932 determina: 

Art. 28: Nenhum estabelecimento de hospitalização ou de assistência médica pública ou privada 
poderá funcionar, em qualquer ponto do território nacional, sem ter um diretor técnico e principal 
responsável, habilitado para o exercício da medicina.  

 
Neste diapasão, o Diretor Técnico é responsável por zelar pelo desempenho ético da medicina na unidade 
e pela participação da equipe multiprofissional na assistência ao paciente conforme a Resolução CFM 
2147/2016: 

Art. 2º O diretor técnico, nos termos da lei, é o responsável perante os Conselhos Regionais de 
Medicina, autoridades sanitárias, Ministério Público, Judiciário e demais autoridades pelos aspectos 
formais do funcionamento do estabelecimento assistencial que represente.  
§ 3º São deveres do diretor técnico: 
X) Cumprir o que determina a Resolução CFM nº 2056/2013, no que for atinente à organização dos 
demais setores assistenciais, coordenando as ações e pugnando pela harmonia intra e 
interprofissional; (grifo nosso). 

 

http://www.cremeb.org.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7498.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d20931.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d20931.htm
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2016/2147
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2016/2147
https://sistemas.cfm.org.br/normas/arquivos/resolucoes/BR/2013/2056_2013.pdf
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Como regra, todo paciente é internado sob cuidado e responsabilidade de um médico que não pode, em 
momento algum, abdicar desta responsabilidade. A Resolução CFM 2056/2013 estabelece critérios para o 
funcionamento dos serviços médicos e determina em seu ANEXO I: 

Art. 24. Os médicos, atuando em quaisquer estabelecimentos ou serviços de assistência médica, são 
responsáveis pela indicação, aplicação e continuidade dos programas terapêuticos e reabilitadores 
em seu âmbito de competência. 
§ 3º. O médico integrante de equipe de saúde deverá colaborar com e aceitar a colaboração de outros 
profissionais para a definição e execução de estratégias assistenciais. 
Art. 25. O médico assistente deve atuar com a mais ampla liberdade profissional(...) 

 
O médico deve aceitar a colaboração de outros profissionais, mas isto não implica em necessidade do 
médico aceitar que todos adentrem a sala de parto por fazerem parte da equipe multiprofissional que 
porventura foi chamada e/ou contratada pela paciente. A necessidade de autonomia é justificada pelo 
interesse do paciente e o médico tem o dever de supervisionar o restante da equipe multiprofissional e 
contraindicar, eventualmente, que parte da equipe participe de algumas atividades assistenciais.  
 
A Lei 11108/2005 alterou a Lei nº 8080/1990 para garantir às parturientes o direito à presença de 
acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde – SUS e determina:  

Art. 19-J. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, 
ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o 
período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. 

 
Em acordo com a lei, as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal do Ministério da Saúde de 
2017 citam o direito à presença de acompanhante nos partos realizados no SUS, (em 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_assistencia_parto_normal.pdf) mas não 
reconhecem a obrigatoriedade de haver mais de um acompanhante. Do texto: 

14 -  Durante o pré-natal informar as mulheres sobre os seguintes assuntos: 
- a necessidade de escolha de um acompanhante pela mulher para o apoio durante o parto.  
18 - As mulheres devem ter acompanhantes de sua escolha durante o trabalho de parto e parto, não 
invalidando o apoio dado por pessoal de fora da rede social da mulher (ex. doula). 
 

As demandas da gestante pela presença de mais acompanhantes na sala de parto, normal ou cirúrgico, 
devem ser contrapostas às questões financeiras, que devem ser resolvidas com os gestores administrativos 
da instituição. Em instituições públicas o gestor deve avaliar se tem condições de arcar com o fornecimento 
de mais vestimentas e equipamentos de proteção individual (EPIs) do que determina a lei e os gestores do 
SUS. Em instituições privadas os administradores podem cobrar por materiais não previstos em contratos 
com os pagadores das despesas, se planos de saúde, ou incluir na conta hospitalar de pacientes 
particulares, que arcarão com as despesas. Estes gestores devem também avaliar o impacto sobre 
privacidade e condições de trabalho da equipe multiprofissional e, principalmente, garantia da segurança da 
mãe e do recém-nascido e estabelecer rotinas assistenciais. Estas considerações devem ser discutidas com 
o obstetra e a gestante e acordadas, sempre que possível, antes do parto.    
 
Nas unidades hospitalares existem serviços estruturados que tem papel importante no planejamento de 
ações com vistas a minorar riscos ao paciente durante sua internação. Estes órgãos elaboram rotinas 
assistenciais adequadas às condições do paciente (ex.: casos mais complexos), do hospital (ex.: tamanho 

http://www.cremeb.org.br/
https://sistemas.cfm.org.br/normas/arquivos/resolucoes/BR/2013/2056_2013.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11108.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_assistencia_parto_normal.pdf
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das salas), à epidemiologia do hospital (ex.: situações internas de maior risco para infecções) e da 
comunidade (ex.: durante epidemias). Citaremos duas comissões obrigatórias. A Lei 9431/1997, determina: 

Art 2º - (...)os hospitais deverão constituir: 
I - Comissão de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH); 

 
Já a Resolução RDC 36/2013 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária determina: 

Art. 4º A direção do serviço de saúde deve constituir o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) 
 
Com a composição hipotética da equipe citada pelo consulente, chegaríamos a 10 ou mais pessoas na sala 
de parto cirúrgico, mesmo considerando que o fisioterapeuta usualmente não está presente. A quantidade 
máxima de pessoas que podem estar no ambiente não é absoluta e deve levar em conta se será um parto 
natural ou cirúrgico (cesárea). Sendo parto cirúrgico, menos pessoas devem estar presentes por conta do 
maior risco de infecção do sítio cirúrgico. O Projeto Diretrizes, iniciativa conjunta da Associação Médica 
Brasileira, Conselho Federal de Medicina, abordou e publicou em 2001 recomendações para redução do 
risco de infecção hospitalar (acessado em https://www.amb.org.br/files/_BibliotecaAntiga/infeccao-
hospitalar.pdf):  

- Ambiente da sala cirúrgica: A sala operatória deverá estar limpa, com as portas fechadas, e a 
circulação de pessoal deverá ser a menor possível.  
- Limitar ao mínimo o número de pessoas na sala cirúrgica (grifo nosso). 

 
Sendo parto natural, há menos risco de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), mas deve-
se considerar também o tamanho, usualmente menor, das salas de parto normal. Conforme a Portaria Nº 
11/ 2015 que redefine as diretrizes para implantação e habilitação de Centro de Parto Normal (CPN), no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o tamanho mínimo de uma sala de parto é de 14,5 m2.  Não há 
critério objetivo, mas não parece saudável, seguro, nem acolhedor, manter 10 pessoas em uma sala de 
15m2 durante um momento tão delicado e especial. 
 
CONCLUSÃO 
 
Salientando-se que a Lei 11108/2005 garante a presença de ao menos um acompanhante, a presença de 
mais pessoas na sala de parto e centro cirúrgico deve ser restrita ao menor número possível. Recomenda-
se levar em conta as necessidades e preferências da gestante, mas o médico que conduz o parto deve 
esclarecer à gestante as limitações e riscos associados a uma quantidade maior de pessoas no ambiente 
do parto. É fundamental informar que a unidade de saúde pode ter as normas próprias do serviço de saúde 
estabelecidas pela CCIH, NSP, Diretor Técnico do hospital, etc.. E que ele próprio, como médico assistente, 
tem autonomia para em casos específicos, quando julgar necessário, definir a quantidade de pessoas na 
sala de parto em prol da segurança do binômio materno-fetal.   
  

Este é o nosso parecer. 
Salvador, 24 de março de 2022. 

 
 

Cons. Júlio Cesar Vieira Braga 
RELATOR 
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