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RESUMO

Nesse estudo, discutimos o modelo de assistência ao parto – o parto humanizado, analisando
tanto fatores que possibilitam quanto os que dificultam sua implementação e como é promovido
pelo Programa Rede Cegonha do governo federal. Nossa metodologia consiste em
levantamento bibliográfico, análise documental de materiais relativos à humanização da
assistência ao parto, do programa Rede Cegonha, do Guia de Assistência ao Parto Normal,
publicado pela Organização Mundial da Saúde, e documentos públicos e privados relativos a
tais temas; além de entrevistas qualitativas com acadêmicos e gestores no que diz respeito à
assistência ao parto e à Rede Cegonha. No Brasil, se de um lado há condições que possibilitam
o parto humanizado – movimento de mulheres, inserção de equipe multidisciplinar na
assistência ao parto, mudança em estruturas físicas de maternidades, observância das
recomendações da Organização Mundial de Saúde quanto à assistência ao parto normal e
gestores comprometidos com o modelo, de outro, existem fatores que o dificultam, como o
modelo de atenção intervencionista, medicalizado e médico-centrado. Os resultados de nossa
pesquisa sugerem que, embora passível de críticas, a Rede Cegonha se mostra como um
facilitador na adoção do parto humanizado – um modelo ainda em construção e que exige amplo
debate.
Palavras-Chave: Parto; parto humanizado; política pública; Rede Cegonha.

ABSTRACT

In this study we discussed the childbirth assistance model – the humanized childbirth, analyzing
both factors that make possible and those that hinder its implementation and how it is promoted
by the “Rede Cegonha” Program of the federal Government in Brazil. Our methodology
consists of bibliographic analysis, documentary analysis of materials concerning the
humanization of birth assistance, “Rede Cegonha” Program, the document “Care in Normal
Birth: a practical guide”, published by the World Health Organization, and public and private
documents relating to those themes; in addition to qualitative interviews with academics and
managers about childbirth assistance and the “Rede Cegonha”. In Brazil, if there are conditions
that allow the humanized childbirth assistance – like women's movement, insertion of a
multidisciplinary team in the childbirth assistance, change in physical structures of maternities,
compliance with the recommendations of the World Health Organization related to the normal
childbirth and managers committed to the model - on the other hand there are factors that make
it difficult, as the interventionist, medicalized attention and physician-centered childbirth
assistance model. The results of our study suggest that, although liable to critics, the “Rede
Cegonha” Program shows itself as a facilitator in the adoption of Humanized childbirth – a
model still under construction and that requires wide-ranging debate.
Keywords: Childbirth. Humanized Childbirth. Public Policy. “Rede Cegonha”.
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INTRODUÇÃO

No Brasil, a assistência ao parto é assunto que, de um lado, vem sendo discutido por
especialistas e acadêmicos sob diversas perspectivas, conforme demonstram estudos de Diniz
(2001); Faúndes e Ceccatti (1991); e Carneiro (2011). De outro, o modelo construído e
consolidado revela-se invasivo, altamente medicalizado, tecnocrático, centrado na figura do
médico e de muito pouco espaço para diálogo e construção de decisões conjuntas com a mulher
gestante, a qual, muitas vezes, também dispõe de pouca informação a respeito de sua gestação
e parto (ANDREZZO, 2016; DAVIS-FLOYD, 2001; MAIA, 2008; SALGADO, 2012;
TORNQUIST, 2004).
Como resposta a tal modelo, ao longo das últimas décadas surgiu um movimento de
humanização do parto, cuja proposta reside no resgate do parto natural, sem intervenções
desnecessárias, na autonomia e no empoderamento da mulher, para que retome seu lugar no
centro do fenômeno parto-nascimento (DINIZ, 2001; TORNQUIST, 2004; CARNEIRO,
2011).
Nesse estudo, discutimos a humanização do parto a partir da seguinte pergunta: “quais
são os fatores que facilitam ou dificultam o parto humanizado?” Logo, consideramos que essas
questões podem estar relacionadas a dois fatores: a) ao modelo de assistência praticado no parto
hospitalar; b) à observância ou não das práticas de assistência recomendadas pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) (WHO, 1996).
Analisaremos o programa Rede Cegonha (RC), de caráter federal e composto de ações
de humanização na assistência às mulheres gestantes atendidas pelo Sistema Único de Saúde
(SUS). Focando a atenção ao parto, nascimento, crescimento e desenvolvimento da criança, o
programa propõe a implementação de novo modelo de assistência à gestante e à criança, no
intuito de reduzir as mortalidades materna e infantil.
Estruturamos o trabalho em sete capítulos. Após a introdução, , o segundo capítulo
contextualiza a questão das cesarianas e o alto índice deste modelo de parto no Brasil;
abordamos as recomendações da Organização Mundial da Saúde relativas à assistência ao parto
normal; os sentidos do conceito de humanização do parto; além das normativas nacionais e
internacionais sobre humanização da assistência ao parto.
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No terceiro capítulo, o de referencial teórico, discutimos: assistência ao parto; conflitos
de interesses; violações de direitos; alternativas e comparações de modelos de assistência ao
parto; apresentando o cenário no qual o movimento e as políticas públicas de humanização do
parto surgiram, assim como considerações relativas à implementação de políticas públicas. No
quarto, apresentamos nossa metodologia de pesquisa, que compreende levantamento
bibliográfico, análise documental relativa ao programa Rede Cegonha, além de coleta de dados,
por meio de entrevistas com especialistas.
No quinto capítulo, abordamos o programa Rede Cegonha; seus propósitos, métodos de
implementação, fundamentos, objetivos e resultados gerais, desde 2011, ano de sua criação, até
2016; a relação entre a Rede Cegonha e o parto humanizado; os avanços do programa, tendo
como base suas consecuções físicas e orçamentárias, conforme apresentado nos Relatórios
Anuais de Gestão da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde (MS). No
capítulo sexto, discutimos relatos e ponderações dos acadêmicos e gestores entrevistados, o
referencial bibliográfico levantado e as considerações sobre a Rede Cegonha.
Nas considerações finais, analisamos a Rede Cegonha, como estratégia de humanização
do parto em maternidades da rede pública de saúde do país, respondendo nossa pergunta de
pesquisa, verificando a validade e a aplicação das hipóteses identificadas e destacando aspectos
importantes para a melhoria da assistência ao parto, especialmente na rede pública de saúde
brasileira. Nessas considerações estão configuradas as ações que, ao final de nossa pesquisa,
entendemos se constituírem subsídios para políticas públicas voltadas à continuidade do esforço
de melhoria da qualidade da assistência ao parto no país.
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II CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA

Nesse capítulo, partindo da questão da cesariana como via de parto crescente no Brasil,
a partir da década de 1970, analisamos expressões e termos que serão utilizados no decorrer de
nossa pesquisa; apresentamos as recomendações da OMS relativas à assistência ao parto
normal; os significados e a abrangência da humanização; além de normativas nacionais e
internacionais relativas à humanização da assistência ao parto.
Logo no início de nossa pesquisa, percebemos que era possível abordar o tema da
assistência ao parto sob diversos prismas. O sistema de saúde brasileiro, de caráter híbrido,
conforme identificado pelo estudo de Maia (2008), ensejou questões de ordens distintas em
nosso país na assistência ao parto, as quais se revelam com maior predominância, ora nos
estabelecimentos de saúde públicos, ora nos privados.
Diante dos múltiplos aspectos envolvendo a questão da assistência ao parto, nos
deparamos com a problemática dos altíssimos índices de cesarianas realizadas no Brasil. Em
2015, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), os partos via cesárea
corresponderam a 84% realizados na rede privada e a 40% em hospitais públicos.1
Em 1985, a OMS publicou orientação na qual partos cesarianos deveriam representar
entre 10% e 15% dos nascimentos ocorridos no período de um ano em determinado país. Em
2015, considerando o cenário mundial do crescimento das cesarianas, a OMS revisitou sua
indicação anterior sobre as taxas ideais de cesáreas e lançou, no início de 2015, nova
Declaração: “que as cesáreas são efetivas para salvar vidas de mães e crianças, quando bem
indicadas e feitas em ambiente seguro, mas adverte dos riscos”.2
Nesse sentido, a OMS propõe que países e instituições de saúde adotem o “Sistema de
Classificação de Robson”3 como ferramenta para monitorar e comparar taxas de cesáreas entre
os diferentes países. Destacando, no entanto, que até o referido ano não havia comprovação de
que taxas de cesáreas superiores a 10%, no período de um ano em determinado país, estivessem
associadas à redução da mortalidade materna e neonatal.
1

ANS, 2015.
Declaração da OMS sobre taxas de cesáreas. OPAS/OMS Brasil. Genebra, 10 abril 2015. Disponível em:
<http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=4815:declaracao-da-oms-sobretaxas-de-cesareas&Itemid=820 >. Acesso em: 07 ago. 2017.
3
Cf.: Anexo A. Proposta pelo médico Michael Robson, em 2001, diz respeito à distinção de gestantes em 10
grupos, de acordo com suas características obstétricas, o que permite a comparação entre as taxas de cesáreas sem
a influência de fatores externos. A “Classificação de Robson” sofreu duas revisões sistemáticas por parte da OMS,
a fim de avaliar valor, benefícios e possíveis problemas decorrentes de sua utilização na análise das taxas de cesárea
e suas modificações ao longo do tempo e no mundo.
2
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Na Declaração de 2015, a OMS conclui:

1. A cesárea é uma intervenção efetiva para salvar a vida de mães e bebês,
porém apenas quando indicada por motivos médicos.
2. Ao nível populacional, taxas de cesárea maiores que 10% não estão
associadas com redução de mortalidade materna e neonatal.
3. A cesárea pode causar complicações significativas e às vezes permanentes,
assim como sequelas ou morte, especialmente em locais sem infraestrutura
e/ou capacidade de realizar cirurgias de forma segura e de tratar complicações
pós-operatórias. Idealmente, uma cesárea deveria ser realizada apenas quando
ela for necessária, do ponto de vista médico.
4. Os esforços devem se concentrar em garantir que cesáreas sejam feitas nos
casos em que são necessárias, em vez de buscar atingir uma taxa específica de
cesáreas.
5. Ainda não estão claros quais são os efeitos das taxas de cesáreas sobre
outros desfechos além da mortalidade, tais como morbidade materna e
perinatal, desfechos pediátricos e bem-estar social ou psicológico. São
necessários mais estudos para entender quais são os efeitos imediatos e a longo
prazo da cesárea sobre a saúde.

No Brasil, por sua vez, desde a década de 1970 o número de partos cesáreos aumentou,
chegando a mais de 50% do total de partos realizados no ano de 2010, conforme demonstrado
a seguir.

Gráfico 1 – Cesarianas no Brasil
Fonte: Fiocruz (2014, p. 2).
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Observando o gráfico acima, podemos identificar o crescimento contínuo dos partos
cesarianos desde a década de 1970, quando representavam pouco mais de 10% dos partos
realizados no país, até o ano de 2010, quando mais de 50% dos nascimentos ocorreram por
meio de cesárea. É importante destacarmos que a assistência ao parto envolve diversos aspectos
subjacentes aos índices de morbimortalidade materna e mortalidade infantil, prematuridade e
baixo peso ao nascer, do expressivo número de partos cirúrgicos frente a partos normais e dos
custos envolvidos em um e outro tipo de parto.
Já na década de 1980, o aumento dos partos cirúrgicos motivou diversas pesquisas. Em
1991, Faúndes e Cecatti publicaram estudo sobre os números de partos cesarianos no país, que,
ao longo da década de 1980, já se revelavam elevados para a época, além de apresentar as
diferenças socioeconômicas e regionais relacionadas aos tipos de parto. Os autores apontam os
benefícios do parto vaginal para a saúde do bebê recém-nascido, os riscos decorrentes da
cesárea, que incluem prematuridade (em razão do erro de cálculo da idade gestacional,
principalmente nas cesáreas com data marcada) e angústia respiratória.
Além disso, a mortalidade e morbidade maternas também permanecem associadas ao
parto cesáreo (relacionadas, por exemplo, às infecções puerperais). Para além dos riscos à saúde
ou de morte, a recuperação da mãe após o parto vaginal tende a ser mais rápida e o contato
imediato com o recém-nascido e o início da amamentação também são fatores favoráveis ao
parto vaginal.
Faúndes e Cecatti já indicavam, em termos de custos e economia financeira a curto e
médio prazo, os pontos negativos da cesárea: o custo de uma cirurgia, por si só, já é maior do
que o do parto vaginal, mas a ele devem ser adicionados o custo de estadia no hospital, maior
uso de medicamentos e materiais de consumo; custos de assistência neonatal, que consideram
que o bebê prematuro requer assistência neonatal intensiva por determinado tempo, além de
cuidado semi-intensivo maior e que pode durar em toda a primeira infância.
Estudos mais recentes também analisam a relação entre o nascimento via cesárea e o
risco maior de desenvolver asma, (RODUIT et al, 2008), assim como a via de parto e sua relação
com a obesidade (MESQUITA; BARBIERI, 2013; GOMES, 2014; GOMES et al, 2017). Dessa
forma, para além dos benefícios do parto vaginal anteriormente citados e dos riscos à saúde e
de morte ligados à cesárea, o parto cirúrgico também pode estar relacionado a doenças
desenvolvidas ao longo da vida dos nascidos por esta via de parto. Dessa forma, todas essas
constatações não deveriam ser banalizadas ou minimizadas, mas consciente e conjuntamente
deliberadas com as mulheres na decisão pela via de parto.
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Em relação à decisão pela via de parto propriamente dita, destacamos os resultados da
pesquisa “Nascer no Brasil: Inquérito Nacional sobre Parto e Nascimento”, coordenada pela
Fiocruz. Realizada entre fevereiro de 2011 e outubro de 2012, foram entrevistadas 23.894
mulheres que tiveram filhos em maternidades públicas, privadas ou mistas4 (maternidades
privadas conveniadas ao SUS).5 Por volta de 70% desejavam, no início de sua gravidez, ter
parto vaginal.6 No entanto, ao final, a pesquisa revelou que a cesárea foi a via de parto em 52%
dos casos – chegando a 88% daqueles realizados em hospitais privados (FIOCRUZ, 2014).
A problemática dos altíssimos índices de partos cesáreos realizados no país revela-se,
assim, como cenário inicial do nosso estudo. No entanto, o enfretamento desse problema vai
além da reversão da cultura da cesárea como padrão ouro de assistência, conforme veremos no
decorrer do presente trabalho. No Brasil, o modelo de parto normal típico também se mostra
como desafio a ser superado e, dessa forma, esforços e políticas públicas devem voltar-se
também para mudar a proposta de assistência ao parto normal que se consolidou no país.
Por essa razão, nosso estudo se voltará para a humanização do parto vaginal, seus
desafios e avanços em estabelecimentos hospitalares públicos de saúde. No entanto, como se
refere a uma questão relacionada à assistência ao parto e ao modelo de assistência ao parto, o
tema das cesarianas também será abordado, especialmente no capítulo três, ao nos referirmos
ao conflito de interesses na decisão pela via de parto.
A partir de agora assumiremos o termo parto vaginal, em vez de parto normal, como
contraponto ao parto via cesárea, pois constatamos haver tantas intervenções e procedimentos
considerados invasivos e questionáveis na assistência ao parto normal (utilização de ocitocina7
sintética para acelerar o trabalho de parto; tricotomia;8 enema;9 manobra de Kristeller;10
realização da episiotomia11) que de “normal” permaneceria apenas a própria via de parto
(vaginal) (DINIZ, 2001; MAIA, 2008).
4

90 puérperas em cada hospital.
Ao todo, integraram a amostra da pesquisa “266 hospitais de médio e grande porte, localizados em 191
municípios, contemplando as capitais e também cidades do interior de todos os estados do Brasil” (FIOCRUZ,
2014, p. 2).
6
FIOCRUZ, 2014, p. 4.
7
“Hormônio secretado pela hipófise que produz as contrações durante o parto, sendo responsável também pela
secreção e produção de leite; pode ser obtido sinteticamente”. Disponível em: <https://www.dicio.com.br>. Acesso
em: 02 out. 2017.
8
“Raspagem dos pelos da região que será operada, feita para limpar e desinfetar a área que será submetida à
cirurgia”. Disponível em: <https://www.dicio.com.br>. Acesso em: 02 out. 2017.
9
“lavagem intestinal”. Disponível em: <https://www.dicio.com.br>. Acesso em: 02 out. 2017.
10
Técnica que consiste em “pressionar com força a parte superior do útero para agilizar a saída do bebê”.
Disponível em: <http://maternar.blogfolha.uol.com.br/2014/12/16/hospital-proibe-manobra-de-krilsteller-ereconhece-violencia-obstetrica/>. Acesso em: 10 set. 2017.
11
“Intervenção cirúrgica que consiste num corte na região do períneo (entre a vagina e o ânus), para ampliar o
canal e facilitar o parto, geralmente efetuada em casos de partos instrumentalizados: a Organização Mundial de
5
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O que atualmente se designa de parto normal consiste na classificação de Diniz (2001,
p. 8), o parto “vaginal dirigido”, que utiliza fármacos para induzir ou acelerar o trabalho de
parto, com a mulher em jejum e em posição de litotomia12 no período expulsivo. Ou seja, um
modelo de assistência intrinsecamente “medicalizado, intervencionista e traumático”, segundo
Maia (2008, p. 40).
A OMS adota a seguinte definição para o parto normal:

[...] trabalho de parto que se inicia de modo espontâneo, de baixo risco no
início do trabalho de parto e que se mantém durante todo o trabalho de parto
e nascimento. A criança nasce de modo espontâneo, na posição vértex entre
37 e 42 semanas completas de gravidez. Após o nascimento, mãe e criança
estão em boas condições (WHO, 1996, p. 4).

A OMS ressalta ainda que, no parto normal, devem haver razões válidas para a
interferência no processo natural (WHO, 1996, p. 4).
Para Diniz (2001, p. 8), parto normal é aquele: “que ocorre conforme a fisiologia, sem
intervenções desnecessárias nem sequelas destas intervenções”. Dessa forma, em razão do
modelo de assistência adotado Brasil, a designação “parto normal” não necessariamente
equivale aos conceitos anteriormente apresentados pela OMS e por Diniz (2001), ou seja, no
Brasil, parto normal não é sinônimo de parto humanizado. Como se verá no presente trabalho,
ao contrário, o parto normal típico tornou-se intervencionista, medicalizado e cena de violação
de direitos. Por isso, nosso país possui como desafios mudar a cultura da cesárea, mas também
mudar o modelo de assistência ao parto vaginal.
No entanto, ressalvamos que exceção será feita quando abordarmos o documento Care
in normal birth: a practical guide13 (WHO, 1996), considerando que a OMS utiliza a expressão
parto normal no referido documento.
Por fim, vale dizer que consideramos as expressões parto humanizado e humanização
do parto como sinônimos. A expressão humanização da assistência ao parto, por sua vez,
significa utilização e/ou adoção de práticas, condutas ou ações que visam a implementar o parto
humanizado.
Saúde (OMS) recomenda que a taxa episiotomia não ultrapasse 10% do total dos partos”. Disponível em
<https://www.dicio.com.br>. Acesso em: 02 out. 2017.
12
Posição em que a “mulher se deita de barriga para cima, coloca as pernas (às vezes amarradas) sobre as
pederneiras para que o períneo e toda a mecânica do desprendimento do bebê sejam facilmente visualizados e
controlados
pelo
obstetra
que
fica
sentado
ali,
de
frente”.
Disponível
em
<http://www.maesaudavel.com.br/parto/posicao-para-parir-existe-apenas-uma/>. Acesso em: 02 out. 2017.
13
Assistência ao parto normal: um guia prático (tradução livre).
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2.1 RECOMENDAÇÕES DA OMS NA ASSISTÊNCIA AO PARTO NORMAL

As recomendações da OMS com relação à humanização do parto configuram-se como
reação às práticas que se firmaram, sobretudo nas últimas décadas, de excessiva medicalização
do parto, com um acentuado viés tecnocrático de assistência (DAVIS-FLOYD, 2001).
Em 1996, a OMS14, por meio da World Health Organization (WHO), publica o guia
Care in normal birth: a practical guide, após trabalho de análises voltadas a identificar práticas
comumente utilizadas ao longo da assistência ao trabalho de parto. O material contém normas
de boas práticas de conduta a ser adotadas no trabalho de parto e nascimento em situações de
não-risco.
O guia, resultado da colaboração de diversos profissionais especialistas em parto e
representativos de cada uma das regiões da OMS ao redor do mundo, frisa, na Introdução, que
o encontro desses especialistas formando grupos de trabalhos consistiu na primeira
oportunidade de esclarecer, de acordo com o conhecimento até então disponível, qual o lugar
de cada uma das práticas discutidas no âmbito do cuidado normal do nascimento.
O grupo era formado por profissionais oriundos das regiões do mundo em que a OMS
está presente: África, Américas, Sudeste Asiático, Europa, Região Mediterrânea Oriental e
Pacífico Ocidental. Quanto à qualificação dos integrantes da equipe técnica, havia profissionais
da área médica, enfermagem, nutrição, parteiras e acadêmicos ligados a alguma dessas
formações.
O guia salienta que as recomendações ali contidas, acerca das intervenções que são ou
deveriam ser usadas como suporte ao parto normal, não são específicas a países ou regiões,
reiterando que o objetivo do trabalho consistiu em examinar as evidências a favor ou contra os
procedimentos usualmente adotados na assistência ao parto, baseando-se em evidências mais
sólidas e disponíveis. É possível entender a solidez a que se referem os autores do trabalho
quando nos deparamos com a extensa lista de autores consultados e sua autoridade no âmbito
das questões tratadas no guia15.

14

Agência especializada em saúde da Organização das Nações Unidas (ONU, fundada em abril de 1948, com sede
na Suíça), e voltada a questões de saúde pública internacional.
15
WHO, 1996, p. 38 (as referências bibliográficas listam mais de 200 títulos).
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As discussões do grupo de trabalho geraram classificações16 de práticas relacionadas ao
parto normal divididas em quatro categorias17:
A. Condutas claramente úteis e que deveriam ser encorajadas – plano individual
determinando onde e por quem o parto será realizado, feito em conjunto com a
mulher durante a gestação, comunicado a seu marido/companheiro e, se aplicável, a
sua família; avaliação do risco gestacional durante o pré-natal, reavaliado a cada
contato com o sistema de saúde; respeito à escolha da mulher sobre seus
acompanhantes durante o trabalho de parto e o parto; oferta de líquidos por via oral
durante o trabalho de parto e o parto; monitoramento cuidadoso do progresso do
parto, por exemplo, por meio do uso do partograma da OMS; monitoramento do
bem-estar físico e emocional da mulher durante trabalho e parto e ao término do
processo de nascimento; métodos não invasivos e não farmacológicos de alívio da
dor;
B. Condutas claramente prejudiciais ou ineficazes e que deveriam ser eliminadas –
uso rotineiro de enema e tricotomia; infusão intravenosa e cateterização venosa
profilática de rotina; administração de ocitócitos a qualquer momento antes do parto,
se não for possível controlar seu efeito; adoção rotineira da posição supina; lavagem
uterina rotineira após o parto; exploração manual uterina rotineira após o parto.
C. Condutas sem evidência suficiente para apoiar sua recomendação e que deveriam
ser usadas com cautela até que estudos adicionais esclareçam a questão – uso
rotineiro de amniotomia precoce (romper a bolsa d’água) durante o início do
trabalho de parto; método não farmacológico de alívio da dor durante o trabalho de
parto, como ervas, imersão em água e estimulação nervosa; manipulação ativa do
feto no momento de nascimento; estimulação do mamilo para aumentar contrações
uterinas durante a dequitação.
D. Condutas frequentemente utilizadas de modo inapropriado – restrição de comida e
líquidos; analgesia (anestesia) peridural; correção da dinâmica com a utilização de
ocitocina; transferência rotineira da parturiente para outra sala no início do segundo
16

Cf.: ANEXO B.
Tradução livre das categorias. Conforme WHO, (1996, p. 34):
A. Practices which are demonstrably useful and should be encouraged
B. Practices which are clearly harmful or ineffective and should be eliminated
C. Practices for which insufficient evidence exists to support a clear recommendation and which should be used
with caution while further research clarifies the issue
D. Practices which are frequently used inappropriately.
17
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estágio do trabalho de parto; adesão rígida a uma duração estipulada do segundo
estágio do trabalho de parto, como, por exemplo, uma hora, se as condições maternas
e do feto forem boas e se houver progresso do trabalho de parto; parto operatório
(cesariana); uso liberal ou rotineiro de episiotomia.
Embora as recomendações da OMS para a atenção ao parto normal tenham sido
publicadas há mais de 20 anos e a importância atribuída ao assunto por aquela organização, ao
colocar o plano de parto na categoria prioritária de recomendações na melhora do nível de
atendimento a mães e recém-nascidos no mundo, o documento não faz parte da rotina de muitos
estabelecimentos e de profissionais de saúde pelo país, conforme veremos no decorrer de nossa
pesquisa.
De um lado, Silva et al. (2016) afirmam que há práticas claramente prejudiciais e
ineficazes que continuam presentes no dia a dia dos profissionais de saúde, porque ainda não
foram abolidas segundo o que recomenda a OMS. Assim, ações como o uso rotineiro do enema,
da tricotomia e da posição horizontal durante o parto são de uso corrente.
De outro, os autores ressaltam que têm sido pouco indicadas práticas que deveriam ser
utilizadas rotineiramente na assistência ao parto, em observância às diretrizes recomendadas
pela OMS: a oferta oral de fluidos durante o trabalho de parto e parto, o respeito à opinião das
mulheres com relação a seus acompanhantes, o uso de métodos não invasivos e não
farmacológicos de alívio da dor, o contato cutâneo precoce entre mãe e filho e o respeito à
privacidade.
Convém frisar que a adesão às práticas recomendadas pela OMS aqui pontuadas, ainda
que institucionalizadas no âmbito de maternidades cuja direção decide pautar sua filosofia de
atendimento pelo parto humanizado, pode não alcançar toda a equipe clínica. Alguns
profissionais podem aceitar a filosofia do parto humanizado, sem, no entanto, aderir por
completo às práticas preconizadas.
2.2 HUMANIZAÇÃO DO PARTO E SEUS SIGNIFICADOS

No início de nossa pesquisa, tínhamos como certo que o conceito de parto humanizado,
ou humanização do parto, era algo bem definido e delimitado, com contornos claros e de
definição amplamente conhecida e compreendida por todos envolvidos nos fenômenos gestação
e parto, ou seja, mulheres, médica(o)s, enfermeira(os) e obstetrizes. No entanto, deparamo-nos
com um conceito ainda em construção, de sentidos amplos, não consolidados entre os atores
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envolvidos na assistência ao parto e, além disso, com impressões pessoais por vezes positivas
e por vezes negativas.
No Brasil, o início do movimento pelo parto humanizado acontece nos anos 1980,
“embora deite raízes em décadas anteriores” (TORNQUIST, 2004, p. 7), passando a ser
difundido, na década de 1990, como “resultados das críticas ao sistema médico obstétrico
vigente e de uma nova proposta de atenção ao nascimento” (CARNEIRO, 2011, p. 13). No
entanto, a conceituação de parto humanizado, como já adiantamos, não possui significado único
consolidado.

Por parto humanizado entende-se, grosso modo, aquele com o mínimo de
intervenções médicas e farmacológicas possível ou, então, o que respeita o
tempo físico e psíquico de cada mulher para parir, em ambiente respeitoso e
acolhedor e com seu consentimento informado para todo e qualquer
procedimento realizado (CARNEIRO, 2011, p. 13)

Diniz (2001), em estudo no qual analisou limites e possibilidades da humanização da
assistência ao parto em duas maternidades da cidade de São Paulo que atendem pacientes do
SUS, deparou-se com os muitos sentidos da humanização do parto, constatando que a as
conceituações variam conforme a própria fala do(s) ator(es) e seu(s) entendimento(s) e
interpretação(ões) sobre o parto humanizado.
Quando entendido de modo negativo, o parto humanizado, segundo o identificado pela
autora, tem as seguintes interpretações: a) aqueles que consideram a expressão ofensiva, no
sentido de que as práticas de assistência típicas seriam desumanizadas; b) aqueles que
consideram o parto humanizado como prática alternativa; c) aqueles que entendem que o parto
humanizado significa recusa do uso adequado da tecnologia e limitando a humanização resgate
da gentileza na atenção ao parto e nascimento.
Ainda quando visto de modo negativo, o parto humanizado implicaria negativa ao uso
de tecnologia na assistência ao parto, como algo retrógrado, primitivo. Assim, o parto vaginal
seria ultrapassado e os esforços de sua retomada, questionáveis, uma vez que as tecnologias (e
as cesarianas) se mostram como o avanço do parto e da civilidade, mesmo quando
desnecessárias e inadequadas.

[...] a incorporação de tecnologia é equivalente à modernidade, enquanto sua
‘des-incorporação’, inserida no novo paradigma de que ‘qualquer intervenção
só se justifica se se prova mais segura e eficaz que a não intervenção’ significa
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um retrocesso, num momento em que o modelo da cesárea, como o parto
típico para a classe média, já seria uma unanimidade (DINIZ, 2001, p. 85).

Quando abordado e entendido de modo positivo, o parto humanizado também possui
diversas interpretações, que “não representa segmentos sociais ou profissionais de maneira
homogênea, mas sim expressa tendências que podem contar com mais ou menos simpatia dos
atores sociais envolvidos” (DINIZ, 2001, p. 86):
a) “Humanização como referida à legitimidade política da reivindicação e defesa dos
direitos das mulheres e crianças na assistência ao nascimento”: quando demanda,
para além da assistência e parto seguro, uma assistência não violenta (relacionada a
conceitos de direitos humanos) “admitindo às usuárias o direito de conhecer e decidir
sobre os procedimentos do parto sem complicações” (DINIZ, 2001, p. 86);
- o discurso de direitos já estaria influenciando os formuladores de políticas e
presente – mesmo que de modo retórico – em discursos públicos e, no que se refere
às discussões sociais, integraria a agenda de direitos sociais em geral e direitos
reprodutivos e da experiência prazerosa do parto, “relacionado à luta do movimento
de mulheres por desfazer as supostas incompatibilidades entre essas ‘gerações’ de
direitos, reivindicando a integralidade dos direitos humanos e dos direitos
reprodutivos” (DINIZ, 2001, p. 87-88).
b) “Humanização como referida à legitimidade científica da medicina baseada em
evidência18 (orientada pelo respeito à fisiologia humana e pelo uso do conceito de
tecnologia adequada)”: interpretação que pretende “inverter a lógica que avalia o
parto vaginal como primitivo e arcaico, contrapondo [...] a ideia de que a nãointervenção é o ‘moderno’, enquanto a intervenção tecnológica acrítica e sem base
na evidência é o que se busca superar” (DINIZ, 2001, p. 88);
c) “Humanização como referida ao resultado promovido pela tecnologia adequada na
saúde da população” (DINIZ, 2001, p. 89) = dimensão coletiva da assistência mais
adequada “no sentido de uma legitimidade epidemiológica, ou de saúde pública,
derivada dessa adequação tecnológica, que resultaria em melhores resultados com
menos agravos iatrogênicos19 maternos e perinatais” (DINIZ, 2001, p. 89);

18

Grupo Cochrane, científico que tem publicado o maior acervo de pesquisas no campo da chamada Medicina
Baseada em Evidências (TORNQUIST, 2004).
19
IATROGENIA. Doença, provavelmente, causada pelo uso errado de medicamentos ou pelo tratamento médico
incorreto”. Dicionário Online de Português. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/iatrogenia/>. Acesso
em: 16 set. 2017.
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d) “Humanização como referida legitimidade profissional e corporativa de um
redimensionamento dos papeis e poderes na cena do parto” (DINIZ, 2001, p. 90):
relacionada à transferência da função primordial da assistência ao parto normal para
o obstetra ou a obstetriz, em substituição à figura do médico e transferência do local
do parto do centro cirúrgico para as salas de parto ou mesmo casas de parto.
- essas alterações promoveriam sentimentos de maior ou menor cautela entre as
enfermeiras e também a percepção de expropriação de espaço pelos médicos, que
“insistem na crença de que o parto só pode ser seguro se assistido pelo médico,
apesar do questionamento trazido pela medicina baseada em evidência” (DINIZ,
2001, p. 91).
e) “Humanização como referida à legitimidade financeira dos modelos de assistência,
da racionalidade no uso dos recursos” apontada como desvantagem, ou “medicina
para pobres”, ou como vantagem, “economia de recursos escassos”. “Do ponto de
vista dos planejadores, essa vantagem aparece como um elemento definidor da
adesão ao modelo, sobretudo em sua relação custo-benefício, na extensão de
cobertura e melhora de indicadores (DINIZ, p. 91; 92);
f) “Humanização como referida à legitimidade da participação da parturiente como
consumidora nas decisões sobre sua saúde, à melhora na relação médico-paciente ou
enfermeira-paciente” (DINIZ, 2001, p. 93): diálogo com a mulher, inclusão do pai
no parto, aceitar a participação de doulas e conceder alguma negociação nos
procedimentos de rotina. Difere da noção relativa a direitos sociais, estando presente
a ideia liberal (direito do consumidor), apesar de conter elementos similares. A autora
aponta o crescimento dessa vertente de entendimento do parto humanizado, que
apresentaria dois modelos diferentes:
- criação por serviços privados de salas de parto normal, com recursos tecnológicos
de assistência típica ao parto vaginal, “porém disfarçados em mobiliário de um quarto
de dormir, dentro de armários de madeira”, sendo parte de estratégia de maternidades
privadas para tentar reduzir as altíssimas taxas de cesárea na rede privada de saúde.
No entanto, “mesmo nas chamadas suítes de parto [...] 60% das pacientes que são
internadas na ala de partos normais terminam em uma cesárea (DINIZ, 2001, p. 94).
- apresentação da cesárea como escolha eletiva da mulher, defendida como direito à
escolha e afirmando sua segurança superior como procedimento para a mulher e para
o bebê: “isso vem sendo feito no Brasil há décadas, porém nunca de forma tão
explícita. A nosso ver, essa polêmica [...] explicita um conjunto de valores em jogo,
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não apenas aqueles referidos à prática médica [...], mas também ao debate sobre o
direito das mulheres à escolha” (DINIZ, 2001, p. 95).
g) “Humanização como referida à legitimidade do acesso ao alívio da dor” (DINIZ,
2001, p. 95): relativa à adoção de procedimentos vistos como humanitários para
pacientes do SUS (como a analgesia de parto).
Diniz (2001) também destacou os muitos sentidos da humanização, constatando seu
aspecto estratégico de convite ao diálogo: uma maneira mais amigável e menos agressiva de se
falar dos diversos tipos de violência que podem ser praticados pelas instituições de saúde
(violações de direitos e violência de gênero, entre outras).
Num artigo posterior sobre os muitos sentidos do movimento pela humanização da
assistência ao parto, a autora conclui que essas propostas “têm o mérito de criar novas
possibilidades de imaginação e de exercício de direitos [...] de reinvenção do parto como
experiência humana, onde antes só havia a escolha precária entre a cesárea como parto ideal e
a vitimização do parto violento (DINIZ, 2005, p. 635)”.

2.3 HUMANIZAÇÃO EM TERMOS NORMATIVOS

Desde a década de 1970, é possível verificar que o Brasil se preocupa institucionalmente
com a questão da humanização da assistência à mulher (ARAÚJO; SANTOS, 2016). Por meio
de portarias e normativas publicadas pelo Ministério da Saúde e pela edição de leis, o país
posiciona-se favoravelmente quanto a garantia dos direitos das mulheres na atenção
humanizada e as observações e recomendações expressas de práticas benéficas às mulheres, no
que se refere ao tema parto, incluindo-se aí o pré-natal e o puerpério.
Nesse sentido, Araújo e Santos (2016),20 identificam os seguintes marcos normativos e
históricos:
a) Programa Nacional de Saúde Materno-Infantil (PNSMI, 1974-1978);
b) Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM, 1984);
20

As autoras identificaram outros eventos e normativas, como a participação do Brasil na 23ª Conferência Sanitária
Pan-Americana e seu comprometimento com a redução da mortalidade materna em 50% no decorrer da década de
1990; além de inclusão, em 1998, no Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) do grupo de
procedimentos relativos ao parto normal realizado por enfermeiro obstetra (Portaria do MS nº 2.815/1998). Nós
não citamos todos os eventos e normativas indicados pelas autoras, mas apenas alguns e a título de exemplificação
de como, em termos normativos e legais, o país se posiciona favorável à atenção humanizada à mulher e também
à mulher gestante e ao seu bebê.
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c) Normas Básicas para Implantação do Sistema de Alojamento Conjunto (Portaria do
Ministério da Saúde nº 1.016/1993);
d) Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento, no âmbito do SUS (Portaria
do Ministério da Saúde nº 569/2000);
e) Projeto Maternidade Segura (2000);
f) Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal (2004);
g) Lei do Acompanhante (Lei nº 11.108/2005);
h) Serviço de Pré-Natal, com a promoção de visitas às gestantes e acompanhantes e
vinculação à maternidade onde receberá assistência na esfera do SUS (Lei nº
11.634/2007);
i) Rede Amamenta Brasil (Portaria do Ministério da Saúde nº 2.799/2008);
j) Rede Cegonha (Portarias do Ministério da Saúde nº 1.459/2011 e nº 650/2011);
k) Diretrizes de atenção à gestante referentes à operação cesariana (Portaria do Ministério
da Saúde nº 306/2016).
A Portaria nº 11/2015, do MS, “redefine as diretrizes para implantação e habilitação de
Centro de Parto Normal (CPN), no âmbito do Sistema Único de Saúde [...] em conformidade
com o Componente PARTO E NASCIMENTO da Rede Cegonha”.
Recentemente, o MS, por meio da Portaria nº 353, de 14 de fevereiro de 2017, aprovou
o documento “Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal”,21 cujos objetivos gerais
consistem em:

[...] sintetizar e avaliar sistematicamente a informação científica disponível
em relação às práticas mais comuns na assistência ao parto e ao nascimento
fornecendo subsídios e orientação a todos os envolvidos no cuidado, no intuito
de promover, proteger e incentivar o parto normal. (BRASIL, MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 2017, p. 8).

Os objetivos específicos, por sua vez, residem em:

21

Diretrizes elaboradas por grupo interdisciplinar convidado pela Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no SUS (CONITEC) e pela Coordenação-Geral da Saúde da Mulher (CGSM/DAPES/SAS/MS). O
documento foi apresentado à 42ª Reunião do CONITEC e submetido à consulta pública, no período de 12 de
janeiro de 2016 a 29 de fevereiro de 2016 (estendido em virtude de solicitação da Associação Médica Brasileira).
O resultado da Consulta Pública foi apresentado novamente ao CONITEC, em reunião do plenário e, em fevereiro
de 2017, a Portaria 353 foi publicada (BRASIL, MS, 2017). Versão resumida disponibilizada em:
<http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/marco/08/Diretrizes-Parto-Normal-resumida-FINAL.pdf>.
Acesso em: 10 jul. 2017. As diretrizes na íntegra estão disponíveis em: <http://conitec.gov.br>. Acesso em: 10 jul.
2017.
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(i) Promover mudanças na prática clínica, uniformizar e padronizar as práticas
mais comuns utilizadas na assistência ao parto normal;
(ii) Diminuir a variabilidade de condutas entre os profissionais no processo de
assistência ao parto;
(iii) Reduzir intervenções desnecessárias no processo de assistência ao parto
normal e consequentemente os seus agravos;
(iv) Difundir práticas baseadas em evidências na assistência ao parto normal;
e
(v) Recomendar determinadas práticas, sem, no entanto, substituir o
julgamento individual do profissional, da parturiente e dos pais em relação à
criança, no processo de decisão no momento de cuidados individuais.

Interessante notarmos que a publicação de todos esses documentos e normas,
direcionados à saúde da mulher e também às boas práticas na assistência ao parto e nascimento,
passou por diversos governos e suas diferentes linhas partidárias. E, para além dessas
normativas, uma série de documentos nacionais e internacionais relativa aos direitos humanos
também são identificados como concernentes aos direitos das parturientes.
Nesse sentido, Diniz (2001) enumera documentos que também se aplicam às situações
de violação de direitos das mulheres grávidas: Declaração Universal dos Direitos Humanos;
Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres
(Convenção da Mulher); Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (PDCP); Convenção
dos Direitos da Criança (CDC); Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais; Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou
Degradantes; Declaração sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher;
Declarações das Conferências das Nações Unidas.22 Para as mulheres, essa gama de direitos se
consolida na expressão: direitos sexuais e reprodutivos.
Dessa forma, resta claro que em termos normativos e institucionais o Brasil possui vasta
documentação oficial favorável ao parto vaginal com práticas humanizadas de atendimento às
mulheres e aos recém-nascidos. Em termos práticos, no entanto, identificamos o descompasso
da realidade, o desrespeito a direitos garantidos, a assistência digna e humana e a procedimentos
legalmente previstos que visam a melhorar a assistência ao parto no país (DINIZ, 2001; 2014;
MAIA, 2008; ANDREZZO, 2016).
Araújo e Santos (2016) ressaltam, nesse sentido, que não obstante as diretrizes e boas
práticas de atenção ao parto, baseadas em evidências científicas expressas pela OMS,

22

Cf.: Sobre Direitos Humanos (Viena, 1993), População e Desenvolvimento (Cairo, 1994) e Mulher e
Desenvolvimento (Beijing, 1995) (DINIZ, 2001, p. 174-175).
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destacando o caráter de fenômeno natural do parto, que não precisa ser controlado mas cuidado,
o modelo de atenção ao parto vaginal mais praticado no Brasil tem caráter tecnocrático e
centrado na figura do médico. Modelo este que, no entanto, não reverte o quadro de mortalidade
materna no Brasil, permanecendo como desafio à saúde pública no país.
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III REFERENCIAL TEÓRICO

O parto deveria ser revelador, no sentido de que cada
mulher deveria ter a possibilidade de parir da maneira
mais próxima daquilo que ela é em essência. São poucas
as mulheres que conseguem se ver refletidas no parto
que acabam de atravessar.

Gutman

Nesse capítulo abordaremos autores e literatura que discutem o tema da assistência ao
parto. Selecionamos esse referencial teórico no intuito de discutir temas que caracterizem o
modelo de assistência ao parto que se consolidou em nosso país e que revelem o cenário no
qual floresceram tanto o movimento pela humanização do parto quanto a elaboração de políticas
públicas voltadas à melhoria da assistência ao parto, como o programa RC.

3.1 ASSISTÊNCIA AO PARTO

A assistência ao parto é fenômeno que passou por profundas transformações ao longo
dos últimos séculos: “Em pouco mais de um século, o parto deixou de ser uma experiência da
esfera familiar e íntima, compartilhada entre mulheres, para se tornar uma prática dominada
pela medicina, institucionalizada nos hospitais e regulada por políticas públicas” (MAIA, 2008,
p. 14).
Davis-Floyd (2001) identifica os princípios do modelo tecnocrático de assistência à
saúde e também ao parto e nascimento. Já os estudos de Maia (2008) e Tornquist (2004)
resgatam aspectos históricos esclarecedores sobre a transformação da assistência ao parto, sua
substituição de fenômeno familiar, social e religioso em modelo hospitalar, tecnocrático e
medicalizado (TORNQUIST, 2004), e o movimento pela humanização do parto como resposta
a tal modelo de assistência.
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Tornquist apresenta uma etnografia sobre a maternidade, realizada no Hospital
Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (com experiência institucional
humanizada) e aspectos históricos relativos à mudança de local e de modelo de assistência ao
parto. No que se refere à transformação da assistência ao parto, tanto na Europa quanto nos
Estados Unidos, Tornquist (2004, p. 73) destaca que o “século XIX foi decisivo na modificação
da assistência ao parto, a qual deve ser pensada segundo as modificações mais gerais na esfera
da família, do trabalho, dos papéis e das relações entre gêneros, sobretudo, das mentalidades”.
O movimento de deslocamento do parto para o ambiente hospitalar seguiu o curso
cidade-campo, e apenas na metade do século XX o parto hospitalar tornou-se prática para a
maioria das mulheres urbanas. Sua relação com a medicalização passou a ser considerada como
condição e sinônimo de civilidade: “A história social é clara quanto ao fato de a medicalização
ter avançado sempre nas áreas urbanas: assim, a ausência dos padrões modernos transformava
o parto feito por parteiras em um sintoma de atraso, sujeira e rusticidade” (TORNQUIST, 2004,
p. 79).
Mônica Maia (2008) estudou as dificuldades institucionais na implementação de
políticas públicas de humanização do parto em hospitais públicos e privados do município de
Belo Horizonte. Em relação à mudança do local de parto (da casa para o hospital), a autora
destaca que a especialidade da obstetrícia surgiu nas faculdades de medicina da Europa na
primeira metade do século XIX.
No final do século XIX, campanhas foram promovidas por obstetras para transformar o
parto em evento controlado pelos próprios obstetras e restrito às maternidades – movimento
consolidado na metade do século XX: “antes do advento da obstetrícia foi possível manter uma
divisão do trabalho entre médicos e parteiras, onde partos ‘naturais’ eram objeto da atenção da
parteira enquanto o médico era chamado para agir nos casos de complicações” (MAIA, 2008,
p. 36).
A presença do médico na assistência aos partos se consolida com a criação de
instrumentos próprios (fórceps, sondas, agulhas e outros) e com a utilização de práticas de
assistência de caráter cada vez mais intervencionista (MAIA, 2008, p. 37).
Também é possível verificar a relação entre tais transformações na assistência ao parto
e a consolidação do denominado modelo tecnocrático de medicina, conforme Davis-Floyd
2001), que identifica os seguintes modelos de medicina: (i) modelo tecnocrático; (ii) modelo
humanístico; (iii) modelo holístico, apresentando os princípios que regem cada um dos
modelos.
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Característico do ocidente, o modelo tecnocrático de medicina (que reflete também no
tipo de assistência ao parto) apresenta os seguintes princípios: separação entre corpo e mente;
entendimento do corpo como máquina; objetificação do paciente; alienação entre cuidador e
paciente; diagnóstico e tratamento vindos de “fora para dentro”, ou seja, feitos e indicados por
terceiro; organizações hierarquizadas; padronização do cuidado; autoridade e responsabilidade
do cuidador e não do paciente; supervalorização da ciência e da tecnologia; intervenções
agressivas, com foco em resultados rápidos; morte como fracasso; hegemonia do modelo
tecnológico, com um sistema administrado de modo lucrativo; intolerância a outras
modalidades de atenção que não a alopática.
Nesse modelo de assistência, retoma Maia (2008, p. 40), “na percepção do corpo como
máquina, o principal objeto do obstetra passa a ser o útero e o seu produto, em lugar da mulher”.
Assim, o parto hospitalar realizado e centrado no médico, repleto de tecnologia e medicamentos
se torna o modelo predominante:

Uma das mudanças mais emblemáticas na cena do parto, provocadas pelo
Modelo Tecnocrático, diz respeito à posição da mulher no trabalho de parto e
parto, da vertical (sentada) para a horizontal (deitada). A medicalização do
parto obrigou a mulher a se imobilizar e a se deitar (MAIA, 2008, p. 41).

No Brasil, as questões de saúde passaram a ter maiores preocupações somente após a
chegada da família real ao Rio de Janeiro, especialmente a partir de 1822, segundo relatado nos
estudos de Maia (2008) e Tornquist (2004).
Tornquist (2004) destaca que marcas de uma sociedade colonial e escravocrata também
se assentaram no parto e na assistência ao parto e nascimento. Mudar o modo como as pessoas
nasciam e como as mulheres davam à luz representava um projeto que envolvia o caráter de
civilidade, além do embranquecimento do ofício e de sua transformação em profissão. Dessa
forma, ao ser exigida escolaridade e profissionalização, antigas parteiras foram excluídas da
prática da assistência ao parto, o que revela “a imbricação entre as dimensões de gênero, classe
e etnia” (TORNQUIST, 2004, p. 84).
A construção do sistema de saúde brasileiro, de caráter híbrido, ou seja, oferecido tanto
pelo poder público quanto pela iniciativa privada, é descrita no trabalho de Maia (2008). A
autora descreve as características dos sistemas de atenção à saúde desde a inauguração da Saúde
Pública no país, no começo do século XX, até a Constituição de 1988, e a expansão da medicina
suplementar no país.
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No entendimento da autora, a proposta de curativo-hospitalar, característica de nosso
sistema hospitalar, somada à sua oferta tanto pelo poder público quanto pela iniciativa privada,
implicam formas diferentes de acesso, financiamento, ações e serviços e seriam propícias para
a legitimação do modelo tecnocrático de assistência ao parto.
Nesse sentido, conforme apresentamos inicialmente, é possível identificar aspectos da
assistência ao parto que se apresentam com maior ênfase, ora no setor privado de saúde, ora
com maior destaque no setor público. Em ambos, considerando o modelo de assistência que
também se consolidou em nosso país, há excessiva medicalização e intervenções na assistência
ao parto vaginal.
A pesquisa “Nascer no Brasil” (FIOCRUZ, 2014), verificou que o modelo de atenção
ao parto vaginal era excessivamente medicalizado, deixando de observar as melhores
evidências científicas disponíveis. Entre as intervenções verificadas, o estudo aponta a restrição
da mulher ao leito (não sendo estimulada a deambulação), jejum durante o trabalho de parto,
uso de medicamentos (ocitocina) para aceleração das contrações, realização de episiotomia
rotineiramente, dando à luz em posição de litotomia e, em diversas ocasiões, com a realização
da manobra de Kristeller.
O estudo ressalta que tais procedimentos, se realizados sem precisa indicação clínica,
não são recomendados pela OMS, além de causar dor e sofrimento desnecessários. Em apenas
5% dos casos, não houve tais intervenções. Ainda, o estudo apresenta indicações das melhores
evidências científicas, segundo as quais, quando o modelo de atenção ao parto e nascimento
são conduzidos por enfermeiros(as) obstetras e/ou obstetrizes, as intervenções desnecessárias
diminuem consideravelmente. No entanto, esse modelo de assistência ao parto e nascimento
liderado por enfermeiros(as) obstetras e/ou obstetrizes correspondia a apenas 15% dos
nascimentos realizados no nosso país (FIOCRUZ, 2014, p. 3; 4).
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Gráfico 2 – Tipos de partos e intervenções
Fonte: Fiocruz (2014, p. 4).

O gráfico acima apresenta o seguinte cenário: 52% de cesarianas realizadas; 43,1% de
partos vaginais com intervenções e apenas 5% de partos vaginais sem intervenções. Esse
resultado confirma o que a literatura vem discutindo e apresentando como modelo de assistência
ao parto no Brasil: intervencionista, medicalizado e tecnocrático.
A ocitocina sintética é uma das intervenções, mais frequentemente utilizadas na
assistência ao parto vaginal, para acelerar os trabalhos de parto de modo rotineiro, associada ao
que se denomina “cascata de intervenções”, em que uma intervenção acaba por gerar outra e
assim sucessivamente, além de piorar a dor e estar associada a riscos para a mulher e para o
bebê (ZORZAM, 2013, p. 148).

35

Estudo de Silva et al (2016), cujo objetivo consistiu em analisar a evolução da
assistência ao parto no Brasil, entre 1999 e 2013, aponta crescimento dos leitos em UTI adulto
e redução dos leitos obstétricos, apoiando a constatação de que o modelo assistencial ao parto
e nascimento vigente demanda correções de rumo.
Alguns dados oferecidos pelo estudo devem ser destacados para melhor
compreendermos esse quadro, sobretudo por sua grande abrangência (todo o país) e período de
duração (15 anos). Também convém destacar que os dados foram obtidos nos sistemas oficiais
do MS: Sistema de Informações Hospitalares (SIH); Sistema de Informações Sobre Nascidos
Vivos (Sinasc); Sistema de Informações Sobre Mortalidade (SIM), do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) e da Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA):
a) ¾ dos nascimentos no período ocorreram no SUS;
b) consultas pré-natais apresentaram aumento significativo;
c) significativa redução nos partos vaginais; aumento de 63% nos partos cesárea;
d) aumento substantivo de partos cesárea no SUS;
e) aumento expressivo de primíparas;
f) tendência crescente significativa da prematuridade para todas as faixas etárias
maternas;
g) redução significativa no número de óbitos infantis; neste universo dos óbitos
verificados, 70% deveram-se a causas evitáveis, e dentre estas, aquelas situadas no
grupo de causas relacionadas à adequada atenção à gestação e ao parto apresentaram
crescimento significativo;
h) maioria das mortes maternas deveu-se a causas obstétricas diretas;
i) baixo peso ao nascer (BPN) ultrapassou os 10% entre as mães com 40 anos ou mais.23
A realidade sumariamente transcrita resulta do universo de ações relacionadas ao parto
praticadas diariamente nos hospitais-maternidades públicos e privados e nos centros de atenção,
onde o parto “tem seu início” nas consultas pré-natais. Esse é o cenário em que a assistência ao
parto transcorre e no qual cada etapa deve ser objeto da atenção dos diversos gestores e
profissionais que nele atuam, objetivando a qualidade que deverá impactar o cenário acima
apresentado, colhendo melhores resultados.
No entanto, a tecnologia disponível ou a ausência dela não parece ser o problema focal,
mas a forma como se tem lançado mão desse recurso, além das demais intervenções apontadas

23

10% é o limite percentual aceitável conforme Declaração Mundial sobre a Sobrevivência, a Proteção e o
Desenvolvimento da Criança da ONU, realizado de 28 a 29 de set. de 1990 em Nova York. Disponível em:
<http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/c_a/lex42.htm> Acesso em: 11 set. 2017.
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por autores como prejudiciais ao desenvolvimento do trabalho de parto e nascimento, em
detrimento de outras que têm se mostrado mais apropriadas.
Oliveira et al (2008) ao estudar a qualidade da assistência ao trabalho de parto do SUS
no Rio de Janeiro, entre 1999 e 2001, concluíram que mesmo as gestantes de baixo risco são
submetidas a intervenções desnecessárias; gestantes de alto risco, às quais convém criteriosa
aplicação tecnológica e medicamentosa, como a decisão pelo parto cirúrgico, não receberam o
cuidado adequado. Ao relacionar a qualidade da assistência ao parto a resultados perinatais
desfavoráveis, os autores afirmam que “as taxas de mortalidade materna são incompatíveis com
os investimentos e a tecnologia disponível” (OLIVEIRA et al., p. 895).
Davis-Floyd (2001) considera que os profissionais de viés humanista não prescindiriam
do uso da tecnologia a seu dispor, mas certamente enfatizariam a importância do cuidado e do
relacionamento conjuntamente. A autora cita John Nasbitt24 para traduzir o que em sua visão
seria a combinação ideal da tecnologia com a empatia no trato com as pacientes: “alta
tecnologia, alto toque”.

3.2 CONFLITOS DE INTERESSES

Apesar de bastante relacionado ao problema das cesarianas excessivas, nossa intenção
nessa parte reside em demonstrar como o deslocamento e a perda da importância da mulher nas
decisões de seu próprio parto podem resultar em intervenções desnecessárias, cesáreas
indesejadas, além de exemplificar a situação de alienação entre cuidador e paciente, nos termos
dos princípios do modelo tecnocrático de assistência identificados por Davis-Floyd (2001).
Se analisarmos o Brasil da década de 1970 até 2010, poderíamos supor – observando
rapidamente o gráfico 1, o qual nos mostra o crescimento dos partos via cesárea – que as
mulheres grávidas, a despeito dos benefícios do parto vaginal e dos riscos da cesárea,
simplesmente passaram a preferir esse parto em vez do parto vaginal.
Não obstante a identificação de trabalho de análise da hipótese de “normalização da
cesariana como modo de nascer” (NAKANO; BONAN; TEIXEIRA, 2015, p. 885), a literatura
mostra que o cenário é mais complexo e que a decisão pelo parto cesáreo pode ser (e por vezes

24

Cf.: NASBITT, J. Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives. New York: Warner Books,
1980.
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tem sido) construído ao longo da gestação, muitas vezes com a alegação de proteção ao feto e
outras justificativas fundadas no medo, na dor e numa pretensa segurança à mãe e ao feto.
Faúndes e Cecatti (1991) estudaram fatores que influenciavam as altas taxas de cesárea
no país, entre eles: questões socioculturais, medo da dor durante o trabalho de parto e parto, a
ideia de que a cesárea permitiria a manutenção da anatomia e fisiologia da vagina e períneo;
além do entendimento popular de que o parto vaginal seria mais arriscado ao bebê.
Outros aspectos, no entanto, como conveniência e segurança dos médicos também
foram identificados na decisão pela cesárea em vez do parto vaginal, verificando-se que a
decisão dos médicos pelo parto cirúrgico dificilmente é contestada pelas mulheres (HOPKINS;
POTTER, 1998).
Em 2004, o Brasil participou do projeto de pesquisa “Estudo Latino-Americano de
Cesáreas” (ELAC), no intuito de “identificar e descrever a opinião das mulheres e dos médicos
acerca do parto vaginal e da cesárea, bem como avaliar a intervenção da segunda opinião25 a
partir do ponto de vista dos médicos envolvidos” (FAÚNDES et al, 2004, p. 489). A conclusão
da pesquisa mostra contraste entre as percepções e razões dos médicos e as das mulheres.
O equívoco primeiro se refere à própria via de parto, sendo o vaginal preferido pelas
mulheres que participaram da pesquisa, ao contrário do que os médicos supunham. Para além
disso, há outras questões: a) medo do parto vaginal e da dor foram excepcionalmente relatados
pelas mulheres – ao passo que para os médicos figuravam como prioritários à preferência pela
cesárea; b) questões estéticas e relacionadas à vida sexual após o parto vaginal não foram
relatadas pelas mulheres como razões de preferência pela cesárea, mas razões pela percepção
dos médicos; o estudo sugere ainda “melhor comunicação entre médicos e mulheres grávidas”
como contribuição para a melhoria do cenário (FAÚNDES et al, 2004, p. 494).

A estratégia da segunda opinião “consiste em que o médico que está atendendo uma parturiente consulte outro
profissional de igual ou maior hierarquia (consultor) frente à decisão de uma cesárea, seja ela eletiva ou intraparto
(FAÚNDES et al, 2004, p. 489).
25
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Segundo Amorim, Porto e Souza (2010a; 2010b) as indicações pela cesariana podem
ser relativas ou absolutas. Enquanto nas indicações absolutas existe o sério risco de morte para
mãe e/ou bebê ou ainda sério risco de complicações graves; nas indicações relativas, embora
haja algum risco, ele não é absoluto, mas discutível e deveria ser analisado junto com a mulher.
Silva (2014) realizou uma revisão de literatura nacional e internacional a respeito de
conflitos de interesse na decisão pela cesárea. Embora essas situações tenham sido constatadas
implicitamente nos textos analisados, o principal achado da pesquisa mostra o “quase absoluto
silêncio da literatura sobre os conflitos de interesse entre provedores de cuidados e mulheres
nas decisões por cesárea” (SILVA, D. 2014, p. 95).
Os personagens mais frequentemente incluídos nas análises foram médicos,
profissionais da assistência (como enfermeiros, obstetrizes, administradores), seguros-saúde,
hospitais, governos e organizações para manutenção de saúde;26 por último, apareceram as
mulheres. Dessa forma, Silva (2014, p. 95) conclui que de todos os personagens o “mais
próximo da mulher no momento da tomada de decisão, e com mais poder de influenciar o
desfecho, é o médico.
Zorzam (2013) verificou, sob a ótica das mulheres atendidas tanto na rede de saúde
pública quanto na rede privada, o acesso e a qualidade das informações disponibilizadas para
as gestantes, especialmente no que se refere a possibilidade de negociação sobre o tipo de parto
e os procedimentos de assistência ao parto (precisamente episiotomia, ocitocina e
acompanhante).
A autora conclui que em ambos os modelos de assistência houve pouca informação
disponível sobre a negociação do tipo de parto, dificultando a possibilidade de escolha da
mulher: em relação às intervenções na assistência, o acesso às informações “quase desapareceu”
(ZORZAM, 2013, p. 196); constatando também que apenas a informação, isoladamente, não
tem o poder de influenciar as decisões no parto, em razão das muitas dificuldades impostas às
mulheres pelos mecanismos profissionais e institucionais de assistência.
A autora ressalta que, no âmbito de seu estudo, a maioria das mulheres entrevistadas
relataram que informações sobre riscos e vantagens da episiotomia e da ocitocina sintética
sumiram ao longo das consultas de pré-natal.
Ainda a autora verificou que o discurso de escolha pela cesárea, imputado às mulheres,
pode se travestir de “decisão por constrangimento”: uma das decisões pela cesariana tinha
associação direta a desrespeitos cometidos tanto por profissionais de atenção ao parto e

26

Específicas do caso norte-americano.
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nascimento quanto por estabelecimentos de saúde “negligenciando o acesso à boa informação
e assistência para que a entrevistada pudesse escolher o melhor para sua saúde” (ZORZAM,
2013, p. 197).
Salgado, em trabalho sobre a cesárea indesejada,27 também apresenta estudos que
refutam a ideia da “cesárea a pedido” como justificativa para as altas de cesárea no Brasil,
concluindo que “a escolha é respeitada quando o desejo é pela cesariana, mas não quando o
desejo é pelo parto normal”. O estudo analisou a experiência de “cesárea autorreferida como
indesejada por mulheres que buscaram um parto normal e os mecanismos e desfechos
associados à discrepância entre o desejo original (parto normal) e o resultado (cesárea)”
(SALGADO, 2012, p. 23; 128).
As mulheres que participaram do estudo questionam e criticam o modelo de assistência
descrito na cesárea indesejada, o qual utiliza frequentemente ameaças (sobre o bem-estar do
bebê e da mulher, além da capacidade de a mulher entrar e/ou seguir em trabalho de parto)
como mecanismos de convencimento pela cesárea. Dessa forma, “no processo que conduz as
mulheres a uma cesárea indesejada, está a marca de uma assistência que virtualmente inviabiliza
a possibilidade do protagonismo feminino e de escolha informada, priorizando as conveniências
e necessidades da equipe e da instituição que as acompanham” (SALGADO, 2012, p. 130).
Especificamente sobre as cesáreas intraparto na rede pública, destacamos o estudo de
Aguiar (2012), realizado em dois hospitais da rede pública de saúde da cidade de São Paulo. O
estudo identificou as indicações de cesariana intraparto em mulheres de baixo risco obstétrico,28
a partir da assistência das intercorrências antecedentes ao parto, comparando os dois modelos
de assistência (sendo um com Centro de Parto Normal e o outro apenas com Centro Obstétrico)
junto a 158 mulheres.

O conceito de “fase ativa do trabalho de parto” ainda está em construção, nos termos da própria autora
(SALGADO, 2012, p. 51).
28
Excluídas as mulheres que, antes da internação, apresentaram intercorrências que justificassem a indicação
absoluta da cesárea (AGUIAR, 2012).
27
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Analisando a assistência prestada e registrada em ambas as instituições, a autora
identificou o seguinte:
a) importância de internação em fase ativa do trabalho de parto (num dos hospitais, mais
da metade dos prontuários indicava internação precoce da mulher (AGUIAR, 2012,
p. 58);
b) presença do acompanhante: enquanto num dos hospitais analisados 88,46% das
mulheres tiveram um acompanhante ao seu lado, no segundo hospital apenas 12,12%
tiveram respeitado esse direito. Conforme indicado pela autora, a “presença contínua
de uma pessoa que apoie a parturiente reduziu a probabilidade do uso de medicação
para alívio da dor, parto vaginal operatório e cesariana” (HODNETT et al, 2007 apud
AGUIAR, 2012, 61);
c) assistência obstétrica propriamente dita – uso do partograma29: os dois hospitais o
utilizavam, mas a análise dos prontuários revelou que um dos hospitais tinha quase
300 vezes mais chances de utilizá-lo incorretamente. Desse modo, é possível que
“intervenções sucessivas e desnecessárias sejam adotadas” (AGUIAR, 2012, p. 63);
d) assistência obstétrica propriamente dita – uso da ocitocina sintética: 75% das
parturientes do primeiro hospital analisado e 52,9% do segundo teriam recebido a
droga “sem razão aparente, uma vez que os registros não apontavam contrações
uterinas ineficazes ou irregulares. [...] Pode-se pensar que o uso de ocitocina, ao
contrário do que se propõe a droga [...] destinou-se à aceleração do trabalho de parto”
(AGUIAR, 2012, p. 65);
e) assistência obstétrica propriamente dita – uso da amniotomia30: segundo os resultados
da pesquisa, em quase 50% dos casos – em ambos os hospitais – o procedimento foi
inoportuno, ou seja, sem indicação de anormalidade no trabalho de parto;
f) uso de métodos não farmacológicos para alívio das dores: um dos hospitais utilizou
métodos não farmacológicos em grande parte de suas parturientes e o outro, não –
sendo que este resultado possui significância estatística;

29

O documento permite visualização rápida do progresso do trabalho de parto e a troca de informações entre os
profissionais, mas sua eficácia depende de utilização correta (AGUIAR, 2012).
30
Rompimento artificial da bolsa amniótica.
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g) dietas prescritas às parturientes: num dos hospitais, o número de mulheres internadas
com indicação de jejum foi considerável (49,24% dos casos): “Sabe-se que o jejum
no trabalho de parto não tem o efeito desejado de garantir o esvaziamento do
conteúdo gástrico e, ao contrário, pode resultar em desidratação” (AGUIAR, 2012,
p. 74).
A autora constatou que o modelo de assistência do hospital Centro de Parto Normal
“favorece parcialmente práticas obstétricas baseadas em evidências”. No entanto, “o subregistro e o diagnóstico indiscriminado de algumas intercorrências como justificativa para
realização da cesariana chamam atenção, demonstrando a necessidade de intensificar o trabalho
de auditoria aos prontuários médicos”. Além disso, intervenções desnecessárias com o intuito
de acelerar o trabalho de parto foram verificadas e práticas obstétricas presentes – como uso da
ocitocina – mostram a dificuldade de adesão às recomendações da OMS e do Ministério da
Saúde (AGUIAR, 2012, p. 91).
Por fim, o estudo entende que “a falta de concordância identificada entre os achados
clínicos-obstétricos registrados durante o trabalho de parto e a indicação de cesariana aponta
para as fragilidades assistenciais e administrativas de ambas as instituições” (AGUIAR, 2012,
p. 92).
No trabalho de Machado Jr et al (2009), realizado num Centro Hospitalar de Santo
André, em 2003, há uma comparação entre o risco de complicações maternas em partos via
cesárea e aqueles pela via normal. Após verificarem maior proporção de complicações nas
cesáreas eletivas em relação às tentativas de parto vaginal (que podem ter evoluído para
cesáreas), os autores afirmam existir razões técnicas (diminuição de risco) para que o parto
vaginal seja tentado quando as condições permitem.
Contudo, é importante ressaltar que, na sequência, os autores afirmam, referindo-se ao
parto vaginal, como “mais trabalhoso, incerto e demorado, e que esta tentativa não serve apenas
para atender uma eventual ‘preferência’ da parturiente pela via vaginal”. Embora destaquem
que o parto normal é mais trabalhoso, incerto e demorado (o que não nos parece argumento de
caráter científico no âmbito do estudo por eles proposto para refutar o parto vaginal), os autores
não deixam de reconhecer que é necessário profundo conhecimento acerca dos riscos e
implicações do parto cirúrgico, de modo a tornar sua prescrição adequada, e que o profissional
possa informá-lo devidamente à paciente que demandar este tipo de intervenção, “de modo que
possa tomar uma decisão mais consciente”.

42

Os autores concluem reiterando que “encontrou-se maior risco de complicações na
cesárea comparada ao parto vaginal” (MACHADO Jr et al., 2009, p. 129; 130).
Assim, nesse tópico, apesar de trazermos a discussão da decisão sobre a via de parto, o
que retoma a temática das cesarianas, revelamos fragilidades de um sistema de atenção
consolidado pela intervenção e medicalização excessiva, notadamente sem margem de diálogo
e construção conjunta com a mulher pela decisão da via de parto e com pouquíssima informação
de qualidade.

3.3 VIOLAÇÕES DE DIREITOS
Aqueles que não se percebem como titulares de um
direito, dificilmente podem se sentir merecedores de sua
proteção ou promoção ou mesmo achar injusto que esse
direito lhe seja negado
Diniz

Nessa parte, analisamos a relação entre direitos e mulheres e como o Brasil, apesar de
ampla compilação de normas, leis e documentos de direitos humanos, continua violando os
direitos das mulheres e da assistência digna ao parto.
Conforme pesquisa realizada com 246 mulheres atendidas numa maternidade pública
no Rio de Janeiro revelou que, após questionadas sobre o quanto se sentiam informadas sobre
o que acontecia com elas e seu bebê durante o parto, “23% declararam-se completamente
informadas e 43% consideraram-se não informadas. Menos da metade referiu ter recebido
informação pelo profissional que a acompanhou no pré-natal” (DOMINGUES et al., 2004, apud
ZORZAM, 2013, p. 23).
Ainda, em relação ao trabalho de parto em si, os autores constataram que o índice de
mulheres que se sentiram informadas a respeito dos procedimentos consistia em: 60%
informadas sobre a evolução de seu trabalho de parto; 34% a respeito de procedimentos (como
exame de toque); 30% informadas sobre os medicamentos durante o parto.

43

Andrezzo (2016) analisou o uso e a elaboração do Plano de Parto,31 por mulheres
gestantes atendidas no serviço de atenção primária UBS Thérsio Ventura, em São Paulo, como
instrumento de informação e maior participação da mulher durante seu trabalho de parto. A
autora entende que a utilização do Plano de Parto, no âmbito do SUS, pode ter papel educativo,
reconhecendo que procedimentos desnecessários e negados pelas evidências científicas podem
interferir na segurança e no bem-estar tanto da mulher quanto do bebê.
Por outro lado, o documento possui o papel de reconhecimento de direitos e situações
de violências praticadas na assistência ao parto e nascimento, rompendo a relação hierárquica
que muitas vezes se instala entre as mulheres e os profissionais (ANDREZZO, 2016, p. 85). O
Plano de Parto é um documento recomendado pela OMS como prática que deve ser encorajada
na assistência ao parto e deveria ser elaborado ao longo da gestação, compartilhando as decisões
entre a gestante e a equipe de assistência, como um canal de diálogo e decisões conjuntas.
As narrativas das mulheres usuárias do SUS e que utilizaram o Plano de Parto orientado
“parecem corroborar a ideia de que grupos de preparo para o parto e informação durante o prénatal são fundamentais para que as mulheres entendam os riscos de condutas inadequadas e,
assim, demandem assistência segura” (ANDREZZO, 2016, p. 94).
No entanto, a referida pesquisa indicou que apesar de em sua maioria o uso do Plano de
Parto ter sido positivo, mulheres também relataram ter recebido tratamento negligenciado
atribuído ao fato de requisitar cuidado que a equipe não estaria preparada e/ou disposta a
oferecer. Dessa forma, um documento, cujo intuito consiste em mostrar que as mulheres estão
informadas de seus direitos e de estabelecer um diálogo, verdadeiro canal de comunicação e de
decisão conjunta, pode se voltar contra as próprias mulheres.
No que se refere ao direito ao acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pósparto,32 a pesquisa “Nascer no Brasil” revelou que – no âmbito de seu conjunto amostral – por
mais ou menos um quarto das mulheres não teve acompanhante durante seu trabalho de parto e
parto; menos de 1 a cada 5 mulheres, teve acompanhante contínuo; e 55,2% teve acompanhante
parcialmente: “A grande maioria das mulheres relatou que ter um acompanhante foi útil ou
muito útil. Dentre as mulheres que não tiveram acompanhante, a principal causa foi a proibição
do hospital” (DINIZ et al, 2014, p. S149).

Segundo Andrezzo (2016, p. 31), consiste num “documento elaborado durante a gestação, no qual a mulher
descreve os procedimentos que recusa e os que aceita, com o objetivo de prevenir abusos e também de demonstrar
à equipe o conhecimento sobre direitos, rotinas hospitalares e suas indicações”. Recomendado pela OMS como
uma das práticas que devem ser estimulada na condução do trabalho de parto.
32
Estabelecido pela Lei nº 11.108/2005 e regulamentado pela Portaria nº 2.418/2005, do MS.
31
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O direito ao acompanhante, embora previsto e garantido por lei nacional, não é
amparado pela aplicação de qualquer sanção a autoridades de saúde, gestores ou profissionais
que se recusem a permitir o acompanhante. A Portaria regulamentadora previu apenas que “os
hospitais públicos e conveniados com o SUS têm prazo de 6 (seis) meses para tomar as
providências necessárias ao atendimento do disposto nesta Portaria”33. Passados mais de dez
anos de sua publicação, sua efetividade ainda não é completa, sem que sanções sejam impostas
a quem viola esse direito.
No que se refere a violências sofridas pelas mulheres durante seu trabalho de parto e
parto, pesquisa “Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e Privado”, realizada pela
Fundação Perseu Abramo e pelo SESC, em 2010, indicou que 25% das mulheres sofreram
algum tipo de violência durante o atendimento de seu parto.
Em relação a procedimentos de atendimento: 10% das mulheres relataram exame de
toque de forma dolorosa; para 10% nenhum tipo de alívio para dor foi oferecido ou negado; e
9% das gestantes não foram informadas sobre nenhum procedimento que estava sendo
realizado.
Além disso, violências verbais também são relatadas na pesquisa: 15% ouviu: “não
chora, não, que ano que vem você está aqui de novo”; 14%, “na hora de fazer não chorou/não
chamou a mamãe, por que está chorando agora?”; e 6%: “se gritar, eu paro agora o que estou
fazendo, não vou te atender” (FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO, 2010: 173-177).
Dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde de 2006 revelam que a episiotomia
foi utilizada em 72% dos partos vaginais. Diniz (2001, p. 185) traz à tona a discussão sobre o
direito à integridade física e sua relação com procedimentos invasivos na assistência ao parto,
ressaltando que o modelo típico de atenção ao parto vaginal, demasiadamente invasivo e
causador de sofrimentos desnecessários, se aceito pelo senso comum, tende a ser compreendido
como um mal necessário para os profissionais que praticam os procedimentos e para as
mulheres que os recebem.
A autora cita como exemplo a realização de episiotomia, cuja indicação conforme
evidências científicas se limita a 10 e 15% das situações, mas é realizada na quase totalidade
dos partos vaginais típicos. O procedimento, para além do sofrimento físico e emocional das
mulheres – o que pode ser intangível – certamente possui impactos tangíveis, em termos de
desperdício de sangue, materiais cirúrgicos e dias de incapacidade (DINIZ, 2001, p. 186).

33

Art. 2º da Portaria nº 2.418/2005, do MS.
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Conforme estudo anteriormente apontado, Zorzam (2013, p. 196) resgata o fato de que
as piores intervenções praticadas na assistência ao parto vaginal seriam a episiotomia e a
utilização equivocada da ocitocina – ressaltando que muitas vezes tais procedimentos são
realizados sem consentimento prévio da mulher. Essas práticas também se associam à
insatisfação, sendo exemplo de tratamento violento e sem respeito às mulheres, além de servir
como “forma de coação, punição ou como ‘iatrogenia’ para o convencimento à cesariana”.
A prática rotineira da episiotomia é considerada conduta frequentemente realizada de
modo inadequado pela OMS. Suas indicações de uso são bastante específicas – conforme
apontamos anteriormente. A experiência da episiotomia pode deixar sequelas profundas nas
mulheres – para além das marcas físicas, sendo apontada, como motivo para o repúdio a novo
parto vaginal e à escolha da cesárea, reforçando e perpetuando um sistema de assistência ao
parto intervencionista e violento consolidado no Brasil.
A maioria das mulheres gestantes atendidas pelo SUS possui condições
socioeconômicas inferiores às mulheres gestantes atendidas pelos hospitais privados e que
atendem a convênios de saúde suplementar. Mas sua condição de sujeito de direitos é idêntica
à das gestantes atendidas em maternidades privadas. E é a partir dessa condição que devemos
pensar e reprogramar, se for o caso, as políticas públicas de atendimento e assistência ao parto
delas.

3.4 ALTERNATIVAS E COMPARAÇÕES DE MODELOS DE ASSISTÊNCIA AO PARTO

Rosamaria Giatti Carneiro, realizou uma etnografia de práticas de parto humanizado
com mulheres que optaram parir “da maneira mais natural possível”, no sentido oposto ao das
práticas de aceleração e intervenções realizadas comumente na assistência ao parto vaginal
hospitalar, e acompanhou dois grupos de mulheres que se preparavam para ter um parto
humanizado: “Se o parto humanizado pode ser expresso mediante essa pluralidade de termos,
muitas são também as posições, os locais e as práticas para parir admitidos em seus contornos:
partos domiciliares, hospitalares , na água, de cócoras [...]” (CARNEIRO, 2011, p. 17).
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Em seu estudo, a autora destaca as simbologias e mensagens enviadas na assistência
típica do parto que se consolidou nos hospitais:

Considera-se que a cadeira de rodas oferecida à parturiente quando chega ao
hospital como o símbolo de que ela se encontra incapacitada; a cama em que
lhe pedem para deitar como a mensagem de que está doente e a ocitocina
intravenosa como um cordão umbilical que conecta a mulher ao hospital,
sinalizando sua dependência das instituições (CARNEIRO, 2011, p. 40).

Seu estudo investigou mulheres que decidiram dar à luz de modo diferente, rejeitando
métodos e intervenções rotineiras da assistência típica do parto, como: enema, tricotomia,
ocitocina, anestesia peridural, episiotomia e cesárea, assistidas por parteiras ou médicos
alternativos, “dissidentes do padrão” (CARNEIRO, 2011, p. 50). Constatou que as mulheres
que participam de grupos de preparo para o parto humanizado são diversas e plurais, não
homogêneas.
Ainda assim, seu universo de estudo tinha o seguinte perfil geral: pertencentes às
camadas médias socioeconômicas, conectadas ao mundo virtual, brancas (em sua maioria),
heterossexuais e “portadoras de capital cultural”. Além disso, eram mulheres que desejavam “o
parto e não mais um parto”, tendendo a autora a assumir que “para essas mulheres, importa
mais a consideração de sua pessoa, de sua corporalidade e de seu modo de vida” (CARNEIRO,
2011, p. 301; 302). Nesse sentido,

[...] o corpo e a pessoa são, a um só tempo, [...] produtores de cultura e, [...]
os processos de despersonalização acontecem quando, no interior dos
hospitais ou em consultas médicas, essas mulheres não são vistas em sua
integralidade corporal, psíquica e emocional (CARNEIRO, 2011, p. 305).

Castro (2003), objetivando identificar fatores que dificultam a implementação desse tipo
de assistência, se propôs a analisar discursos dos profissionais envolvidos na assistência ao
parto numa maternidade, com ações de humanização, do interior da Região Sudeste. O resultado
do estudo identificou diferenças no entendimento do conceito de humanização entre médicos e
enfermeiras do hospital.
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As enfermeiras compreendem o processo de humanização como “estratégia política que
objetiva a melhoria da assistência e o resgate do parto mais natural possível, ou seja, uma
desmedicalização da assistência” (CASTRO, 2003, p. 107). Tais profissionais também
entendem a necessidade de mudança de paradigma, devolvendo o protagonismo do parto à
mulher, que deve ter respeitado o direito ao acompanhante, com redução de intervenções
desnecessárias e preparo adequado durante a gestação.
De acordo com os médicos que participaram do estudo, “a responsabilidade pelo
processo da humanização é computada para a política governamental objetivando a diminuição
de gastos. Definiram como parto humanizado aquele em que se permite a presença do
acompanhante e com analgesia precoce” (CASTRO, 2003, p. 107-108). A partir desses
resultados, percebemos maior integração das enfermeiras com as propostas do parto
humanizado “como processo e não evento”, permanecendo na compreensão dos médicos a
“visão medicalizada do ato de nascer” (CASTRO, 2003, p. 108).
Outra análise, dessa vez comparando dois hospitais privados do Brasil, apresenta
diferenças entre os modelos de atenção de um e outro e sua relação com a prevalência da
cesariana e desfechos neonatais. O estudo compara a assistência prestada por “hospital típico”
e por “hospital atípico”, de cidades do interior da Região Sudeste do Brasil.
Os hospitais típicos “eram similares entre si e diferiam do hospital atípico em relação à
[...] estrutura, processo e gestão do cuidado perinatal” (ALVES et al., 2014, p. S226). Ainda, o
fato de o hospital atípico ser certificado como Hospital Amigo da Criança, oferecer recursos
não farmacológicos para o alívio da dor e o fato de ter enfermeiras obstetras na assistência aos
partos vaginais sugerem modelo de atenção perinatal inovador, especialmente quando
comparado ao modelo típico das maternidades privadas do sudeste do país.
A pesquisa indica que “mudanças baseadas em evidências no modelo de atenção
perinatal podem reduzir acentuadamente a prevalência de cesarianas e aumentar a frequência
de boas práticas de cuidado neonatal, [...], em hospitais privados” (ALVES et al., 2014, p.
S229).

3.5. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Desde os anos 1970, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, estudiosos passaram
a se debruçar sobre o que consideravam o “elo perdido” entre a formulação de políticas públicas
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e sua avaliação de resultados (HILL, 2006). Dessa forma, buscavam compreender os motivos
pelos quais determinada política pública atingia ou não os resultados previstos na fase de
formulação, além de simplesmente constatar se tais resultados haviam sido ou não alcançados.
A RC, objeto de análise do presente estudo, como programa de abrangência nacional,
pode também ser analisada por meio dos modelos teóricos Top-Down e Bottom-Up. O modelo
top-down, resumidamente, entende a implementação de determinada política pública como uma
ação governamental, expressa em programas ou projetos de intervenção, e implementada de
cima para baixo (SILVA, P.; COSTA, 2002). Implementação assim considerada “como um
jogo em que uma autoridade central procura induzir agentes (implementadores) a colocarem
em prática objetivos e estratégias que lhe são alheios” (ARRETCHE, 2001, p. 46).
O modelo teórico bottom-up, por sua vez, considera influências e motivos que levam a
um ou outro resultado na implementação de determinada política pública, a partir de seus
agentes implementadores. Considera a realidade local, os chamados “burocratas de rua”,
conjugando de modo simultâneo os atores públicos e privados envolvidos (LIPSKY, 2012),
avaliando, assim, o grau de participação dos atores, bem como o nível de conflitos da
implementação (SUBIRATS et al, 2012, p. 186).
Dessa forma, a teoria bottom-up possui ferramentas para complementar o critério topdown a partir dos atores diretamente envolvidos na implementação da política pública, os quais
se revelam como determinantes para o sucesso ou não da implementação, uma vez que são eles
quem, de fato, fazem a política pública (ARRETCHE, 2001).
A RC pode, assim, ser analisada sob o ponto de vista dos dois critérios: top-down e
bottom-up. Do ponto de vista top-down, considerando seu desenho e estratégia de
implementação: do nível federal para o municipal, passando pela pactuação regional; enquanto
a implementação de suas ações, recomendações de assistência humanizada ao parto e
nascimento, propriamente ditas, por meio do modelo bottom up e as características da
burocracia “street-level”34 de Lipsky (2012).

34

Burocratas de rua (tradução livre).
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Da análise da literatura apresentada, assim como dos relatos obtidos nas entrevistas,
conforme se mostrará no capítulo sexto do presente estudo, verificam-se o poder e a força dos
burocratas de rua, ou seja, dos profissionais envolvidos na assistência às mulheres, à gestação
e parto. Por isso, “Tentar apreender o parto humanizado, sem considerar sua pluralidade, seria
incorrer em erro e reduzir sua extensão” (CARNEIRO, 2011, p. 17).
As mudanças de paradigmas e de culturas do modelo de assistência tecnocrático
centrado na figura do médico, o qual decide as intervenções e o modo de conduzir os partos,
para o modelo humanizado, que devolve a autonomia e o poder de decisão às mulheres, e da
não intervenção de rotina somente são possíveis via gestores e profissionais empenhados em
mudar o sistema.

50

IV METODOLOGIA

Para uma adequada análise das questões relacionadas ao modelo de assistência
humanizada ao parto, percorremos as seguintes etapas: a) pesquisa e estudo do referencial
teórico pertinente; b) levantamento e análise documental de publicações oficiais relativas a
programas federais e municipais e da legislação aplicada ao assunto; c) coleta de dados do
universo da assistência ao parto no Brasil, de modo geral e do programa RC, nosso recorte de
estudo, em particular; d) entrevistas.
Obtivemos nosso referencial teórico junto às bibliotecas virtuais Scielo35, Universidade
Federal de São Paulo (UNIFESP), Faculdade de Saúde Pública e Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações, ambas da Universidade de São Paulo, além de publicações oficiais da área de
saúde pública disponíveis em meio digital; publicações oficiais dos programas federais e
municipais, nos sites do MS (Programa Rede Cegonha, Relatórios Anuais de Gestão da
Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (anos 2012 a 2016)) e Secretaria
Municipal da Saúde do Município de São Paulo; e, por meio eletrônico, os instrumentos legais
aplicáveis ao estudo: leis, decretos e portarias. Pesquisamos e coletamos dados oficiais junto
no site do MS
Ao todo, realizamos dez entrevistas semiestruturadas divididas em dois grupos de
análise (acadêmicos e gestores), conforme a atuação profissional de cada uma: do grupo de
acadêmicos entrevistamos três pessoas (duas obstetrizes e uma enfermeira obstetra), sendo uma
docente temporária36 e dois profissionais com mestrado acadêmico e profissional em temáticas
relacionadas ao nosso tema de estudo.
O grupo de gestores, composto por sete entrevistados, teve os seguintes profissionais:
representante da Secretaria Municipal de Saúde de uma cidade do ABC Paulista; exmédico/gerente do Programa Parto Seguro;37 gestora do Programa Parto Seguro; representante
da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo; consultor de programa de humanização com
atuação em organizações da sociedade civil sem fins lucrativos e na Secretaria Estadual de
35
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Docente do Curso de Obstetrícia, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo.
37
O Programa Parto Seguro é um programa municipal, realizado na cidade de São Paulo, por meio da celebração
de convênio entre a Autarquia Hospitalar Municipal, a Secretaria Municipal de Saúde e a Organização Social
Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” (CEJAM). O projeto “Parto Seguro à Mãe Paulistana também
é Rede Cegonha” fez parte dos projetos executados pelo Parto Seguro. Outras informações sobre o programa
Parto Seguro disponíveis em:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/autarquia_hospitalar_municipal/noticias/?p=193669>.
Acesso em: 10 out. 2017.
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Saúde de São Paulo; gestor da maternidade do Hospital Cidade Tiradentes; e representante da
Secretaria de Saúde de Município da Baixada Santista – o qual possui conhecimento específico
de quem está em processo de habilitação de maternidades junto à RC.
Todos foram selecionados por sua experiência profissional em órgãos ou programas
voltados à humanização da assistência ao parto e com diferentes interações profissionais com a
Rede Cegonha, o que nos possibilitou observar diversas posições e entendimentos sobre os
temas que analisamos.
O roteiro guia foi o mesmo para nove dos dez entrevistados, sendo que, a partir da
experiência profissional e/ou acadêmica do entrevistado, realizamos perguntas e/ou
considerações complementares. Utilizamos um roteiro distinto na entrevista com o gestor
representante de Secretaria de Saúde de Município da Baixada Santista, como exemplo prático
de processo de habilitação de maternidades perante a RC.
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V REDE CEGONHA

Tendo como cenário nacional o alto número de partos por cesariana, mesmo na esfera
pública de saúde, e um modelo de assistência ao parto vaginal extremamente invasivo,
medicalizado e desrespeitoso – como identificamos no referencial teórico – temos a assistência
ao parto e nascimento como questão de política pública envolvendo diversos desafios que
precisam ser enfrentados.
Nesse sentido, apresentaremos nesse capítulo o programa RC, iniciativa quem vem
sendo implementada pelo Brasil com o intuito de promover um novo modelo de assistência ao
parto às mulheres atendidas no SUS, fomentando ações que vão ao encontro do resgate do parto
vaginal como a via de eleição para as gestantes em situação de não-risco.
A RC foi instituída em 2011 pelo MS, no âmbito do SUS, pela da Portaria nº 1.459,
como resultado de discussões que remontam à década de 1990, envolvendo profissionais de
saúde, antropólogos, sociólogos, gestores e colaboradores do Ministério, em resposta,
sobretudo, à necessidade de redução do número de óbitos evitáveis de mulheres e crianças no
país. Inicialmente idealizada para ser implantada nas regiões da Amazônia Legal e Nordeste,
acabou revista e universalizada a todo o território nacional.
Em 2010, por meio da Portaria nº 4.279/2010, o MS havia instituído as diretrizes para a
estruturação da Rede de Atenção à Saúde (RAS), com a intenção de superar a “fragmentação
da atenção e da gestão nas regiões de saúde e aperfeiçoar o funcionamento político-institucional
do Sistema Único de Saúde [...]” (PASCHE, 2014, p. 60). No ano seguinte, a Portaria nº 1.459,
determinou que a assistência em rede, relacionada à atenção obstétrica e infantil, fosse
organizada via RC.
Nos termos da Portaria nº 1.459/2011, a estratégia da RC para atingir seus objetivos se
dá por meio de ações que visam propiciar uma rede de cuidados à mulher nos aspectos de
planejamento reprodutivo, atenção humanizada à gravidez, parto e puerpério, fomentando
nascimento seguro, crescimento e desenvolvimento saudáveis às crianças, promovendo ações
da atenção humanizada nessas essas etapas em todos os serviços do SUS.

53

O Manual Prático para Implementação da RC (MS, 2011, p. 3)38 explicita, a partir de
sua Introdução, a premissa que irá permear suas ações, a saber, o entendimento de que a
realidade de dar à luz não equivale a doença ou processo patológico, mas uma função fisiológica
e natural da mulher, uma experiência única vivenciada por ela e pelo(a) parceiro(a)
envolvido(a). Os idealizadores do programa entenderam que a incorporação de boas práticas de
atenção ao parto e nascimento pelas equipes de cuidado seria capaz de impactar de modo
positivo os números de mortalidade materna e neonatal.
Vale ressalvar o quanto do proposto no escopo do RC reflete as recomendações sobre o
tema oriundas da reunião da OMS e da Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), realizada
em Fortaleza, em 1985, e das recomendações da OMS preconizadas em “Assistência ao Parto
Normal: um guia prático”, de 1996.
Referindo-se às recomendações resultantes do encontro de Fortaleza, o Manual Prático
para Implementação do RC as situa como integrantes do rol de boas práticas de atenção ao parto
e nascimento que deveriam ser observadas em todos os estabelecimentos de saúde que atendem
ao parto, enfatizando que a não adoção de práticas cientificamente comprovadas como
benéficas e protetoras da vida das mulheres e de seus bebês pode significar negligência e
iatrogenia, destacando o risco decorrente dessa conduta (MS, 2011, p. 24).
Integram as ações do RC a ampliação ao acesso e à melhoria da qualidade do pré-natal;
vinculação da gestante à unidade de referência e ao transporte seguro; implementação de boas
práticas na atenção ao parto e nascimento, incluindo o direito ao acompanhante de livre escolha
da mulher no parto; atenção à saúde das crianças de 0 a 24 meses; acesso às ações de
planejamento reprodutivo.
No âmbito dos municípios, a estratégia de fomento dessas ações da RC para alcançar
mulheres, recém-nascidos e crianças, se dá em 4 frentes:
a) pré-natal: inicia-se com a confirmação da gravidez mediante exames apropriados;
na sequência é feita a classificação de risco e vulnerabilidade, consultas e exames
pré-natais (o MS preconiza seis consultas), além de programas educativos,
vinculação ao local de parto e consulta odontológica; nessa etapa, confere-se à
mulher ampliação do acesso, acolhimento e melhoria da qualidade do pré-natal;
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Disponível em: < http://www.programadogoverno.org/?s=manual+pr%C3%A1tico+rede+cegonha>. Acesso
em: 30 jul. 2017.
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b) parto e nascimento: procura-se a vinculação da gestante à unidade de referência para
assistência ao parto; acompanhante no parto e de livre escolha da gestante; visita
hospitalar da equipe de saúde; centro de parto normal e agendamento de consulta.
c) puerpério e atenção integral à saúde da criança: visitas domiciliares na primeira
semana pós-parto; promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno; consulta
puerperal entre o 30º e o 42º dia pós-parto; atenção à saúde da criança de 0 a 24
meses, com qualidade e resolutividade.
d) sistema logístico: transporte que garanta o acesso aos serviços em tempo hábil e com
qualidade, tanto para o pré-natal quanto para o parto.
O programa propõe o que chama de “novo dispositivo de atenção à saúde materna e
infantil” como indutor de boas práticas de atenção ao parto e nascimento: as Casas de Gestante,
Bebê e Puérpera (CGBP). São unidades de cuidado peri-hospitalar39 destinadas a gestantes,
puérperas e recém-nascidos que se enquadram em características que, embora demandem
atenção diária em serviço de saúde de alta complexidade, podem receber esse cuidado fora do
ambiente hospitalar.
As Casas também se destinam a gestantes, puérperas e bebês que demandam atenção
adicional no pós-parto, mas que, por residirem em locais distantes do hospital em que deram à
luz, podem permanecer recebendo os cuidados adicionais necessários. Ali podem permanecer
ainda as puérperas cujos bebês necessitam de período de internação maior (como UTI neonatal)
ou mesmo em razão de precisarem de informação, orientação e treinamento em cuidados
especiais com seu bebê.
Pelas características da atenção prestada, essas unidades de cuidado peri-hospitalar
devem estar vinculadas a maternidade ou hospital de referência em gestação, parto, nascimento
e puerpério de alto risco e ser dotadas de adequada infraestrutura e insumos para o
funcionamento de sua proposta de suporte hospitalar. Não menos importante, devem dirigir
todas as ações envolvidas o especial empenho pela manutenção da autonomia da mulher,
devendo ser incentivada a visita aberta, o modo de cogestão para as decisões da casa e uma
ambiência humanizada (MS, 2011, p. 12).
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PERI-HOSPITALAR: do grego perí, (ao redor). Infopédia Dicionários Porto Editora. Disponível em:
<https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/peri->. Acesso em: 16 set. 2017. Cuidados perihospitalares são ações de caráter hospitalar prestados em unidades de saúde externas a hospitais porém próximas
a eles.
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A RC se propõe a investir também em implementação e reforma de Centros de Parto
Normal Intra e Peri-hospitalares – unidades de atenção ao parto e nascimento da
maternidade/hospital destinadas exclusivamente ao parto normal sem distócia40. O Manual
aponta que a gestão desses Centros será feita por enfermeiras(os) obstetras e caracteriza tais
unidades como locais onde a privacidade, a dignidade e a autonomia da mulher devem ser
privilegiadas e o ambiente deve ser acolhedor, confortável e adequado para receber a presença
de acompanhante.
Assim como faz ao elucidar as ações que propõe, também com respeito aos Centros de
Parto Normal Intra e Peri-hospitalares o Manual assevera que deve nortear a organização dessas
unidades a ampliação do acesso, do vínculo e da atenção humanizada ao parto e ao nascimento.
Operacionalizada pelo SUS, a RC promove as ações preconizadas mediante
reorganização e qualificação dos serviços de atenção primária, secundária e terciária existentes,
adequação e aprimoramento dos sistemas logísticos, operacionais e de informações já
implantados, financiamento das ações, oferta de formação e qualificação aos profissionais da
saúde nos locais onde há adesão ao programa.
A operacionalização da RC configura-se pela execução e cinco fases, cada uma com
ações e metas próprias:41 Fase 1 – Adesão e Diagnóstico; Fase 2 – Desenho Regional da Rede
Cegonha; Fase 3 – Contratualização dos Pontos de Atenção; Fase 4 – Qualificação dos
Componentes; Fase 5 – Certificação concedida pelo MS ao gestor do SUS.
Para vinculação dos serviços de saúde à RC, estados e municípios devem seguir etapas
estabelecidas pelo programa. Uma vez preenchidos os requisitos preliminares pelo estado e pelo
município, segue-se a fase de contratualização. Neste momento, são pactuados com a instituição
de saúde as metas quantitativas e qualitativas do processo de atenção à saúde, sujeitas a regular
o monitoramento e a avaliação pelo Grupo Condutor Municipal e Estadual da Rede Cegonha.
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Disponível em: <https://www.dicio.com.br/distocia/>. Acesso em: 16 set. 2017.
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De acordo com o artigo 8º da Portaria nº 1.459/2011.
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O MS também efetuará avaliação com periodicidade semestral, e a manutenção do
repasse financeiro ou repactuação das metas se dará em conformidade com o resultado das
avaliações efetuadas. O aporte de recursos oriundos da União ocorre pelo MS, mediante
pactuação das necessidades regionais e municipais, podendo ser destinados a obras
(construções, ampliações e reformas), equipamentos e materiais permanentes de serviços
públicos.
Também serão cobertos pelo MS, a partir da adesão à RC, o custeio de diárias dos CPN
e das CGBP, leitos de UTI neonatal e adulto; exames clínicos necessários a partir da constatação
da gravidez (incluindo o Teste rápido de gravidez). Dentre os materiais fornecidos estão kits a
Unidades Básicas de Saúde (UBS), gestantes e parteiras tradicionais.
Pasche et al (2014, p. 69), em estudo sobre os desafios das mudanças nas práticas
obstétricas e neonatais, entendem que: “Enfrentar a morte evitável, mas também recuperar o
sentido transformador da gravidez e o nascimento para a mulher e a família, medicalizados pela
racionalidade da biomedicina contemporânea, são as principais missões ético-políticas da Rede
Cegonha”.
No entanto, o programa RC também gera controvérsias. O próprio nome do programa
traz consigo a dessexualização da reprodução (ZORZAM, 2013), além de “reduzir o Programa
de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) a um programa focal e voltado para a
reprodução” (ANDREZZO, 2016, p. 19).
Em seus estudos, Cavalcanti et al. (2013) propõem a construção de Modelo Lógico (ML)
para a RC, como instrumento de gestão e de avaliação do programa –, ressaltando, que o
planejamento familiar, parte das ações do PAISM defendidas pelo MS, não teria sido elemento
da estratégia da RC. Além disso, destacam que a questão da gravidez indesejada também não é
tratada do modo mais adequado, uma vez que “as ações educativas e os métodos contraceptivos
serão apenas para as mulheres que já estão grávidas ou no puerpério, não estando direcionadas
a outros grupos de mulheres que podem ser alvo das ações do PF [planejamento familiar]”
(CAVALCANTI et al, 2013, p. 1308).
Por sua vez, Carneiro (2013) apresenta críticas de Rede de feministas ao programa,
resgatando relatos de mulheres que decidiram parir fora dos ambientes hospitalares e se
posicionam a favor das diversidades e singularidades de cada mulher e contra o discurso
padronizado de atendimento homogêneo; além das tensões medicina x despersonalização,
saúde x doença, propondo reflexão sobre as políticas públicas de âmbito nacional.
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De acordo com a Rede: “a iniciativa reitera a noção de que a saúde da mulher e a própria
pessoa da mulher estariam orientadas para a maternidade [...] deixando de debater a liberdade
de escolha da maternidade, e, assim, também a legalização ou descriminalização do aborto”
(CARNEIRO, 2013, p. 50). Já o PAISM, que até hoje não foi integralmente implementado,
trataria das necessidades e possibilidades de melhoria da atenção às mulheres, de maneira não
obrigatoriamente relacionada à maternidade e gestação, sendo, portanto, mais completo.
Nesse sentido, a autora também resgata a questão das diferenças de cada mulher, tema
valorizado pelo movimento feminista, nacional e internacional, que refuta a ideia da “categoria
universal mulher” (CARNEIRO, 2013, p. 55), pontuando que programas de caráter
universalizante como o RC encontram dificuldade em respeitar o que chama de “itinerário de
cada mulher”, que seria mais respeitado a partir de políticas que trouxessem em seu bojo o
debate acerca da pluralidade da mulher como categoria.
Carneiro chama atenção para ‘um grande impasse’, a saber, se de um lado o fato do
reconhecimento da diferença se mostra essencial para a não descaracterização; de outro, o
trabalho com a noção de igualdade parece ser notável para a não-inferiorização ou
hierarquização entre os diferentes, afirmando que tal dilema já é bastante conhecido no interior
das Ciências Sociais e nas teorias feministas e de gênero.
Continuando em sua crítica, a autora resgata, no texto de 2013, relatos de mulheres
entrevistadas em sua pesquisa de doutoramento, apresentando “impressões, narrativas, anseios
e insatisfações”, para além das discussões gerais e teóricas sobre o ideário do parto humanizado.
Os relatos das mulheres entrevistadas – muitas delas tiveram seus filhos fora do ambiente
hospitalar – apresentaram impressões sobre a relação saúde e doença, muitas vezes com o
entendimento de que a medicina atual estaria demasiadamente voltada para a doença. Por outro
lado, em sendo o parto saudável, sua assistência e condução mais adequada seriam aquelas sem
controle em excesso e intervenções externas.
Nesse sentido, propõe a autora uma reflexão sobre o programa RC e os diferentes
entendimentos de saúde, parto e doença, especialmente por sua implementação inicial voltada
às regiões Norte e Nordeste do país, que conhecidamente possuem atuação importante de
parteiras tradicionais, curandeiras e benzedeiras, além do uso de ervas e manobras de parto,
transmitidas há gerações.
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Dessa forma, se contrapõe à proposta da RC (que afirma destacar o caráter de defesa da
cidadania e dos direitos fundamentais garantidos na Constituição Federal de 1988, e ter vindo
como resposta às práticas de assistência ao parto configuradas na rede de saúde privada e
pública mediante a implantação de um novo modelo de atenção humanizada de âmbito nacional
à realidade) demonstrando que, na prática, poderá vir a propiciar a despersonalizar as
parturientes no sistema de atenção, uma vez que, privilegiando a igualdade, incorreria no erro
de não atentar às diferenças e ao desejo de singularidade das mulheres.
A autora, por fim, apresenta as dificuldades de implementação de políticas públicas de
esfera nacional em um país como o Brasil, de tamanho continental e de realidades múltiplas e
diversas, com costumes e culturas locais. E, por outro lado, convida à reflexão sobre direitos e
acesso a direitos, nesse nosso país repleto de desigualdades sociais e econômicas.
Dessa forma, programas de políticas públicas devem ser continuamente avaliados com
olhar crítico, especialmente os de implementação nacional, como é o caso da RC. Diversos são
os aspectos a ser considerados e avaliados, como a luta pela garantia e efetivação dos direitos
das mulheres, o tamanho e as realidades desiguais de nosso país, as particularidades regionais
e locais, e as particularidades e anseios das mulheres, com o intuito, de garantir sua
aplicabilidade.

5.1 PROGRAMA REDE CEGONHA E O PARTO HUMANIZADO

Na tentativa de entender quais fatores dificultam e quais facilitam a adoção de um novo
modelo de assistência ao parto, de caráter humanizado, que teria como padrão o parto vaginal
para grávidas de baixo risco, elegemos o programa federal Rede Cegonha como alvo de
prospecção.
Embora, por meio de Referencial Teórico, seja possível constatarmos que há diversas
formas de entendimento quanto à definição do parto humanizado, as quais se modificam
conforme o autor, convém frisar que há caracterizações e definições formuladas que convergem
com o preconizado pelo MS e pela OMS quanto ao que está envolvido na prática do parto
humanizado.
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Esses elementos, contrapostos às ações propostas na RC, nos levam a inferir que esse
programa do governo federal consiste hoje no maior instrumento institucional para a
transformação do modelo de assistência ao parto ora vigente, tendo em vista sua filosofia,
capacidade de abrangência e volume de recursos aplicados.
O Manual da Rede Cegonha aborda o desafio da redução da morbimortalidade materna
e infantil a ser enfrentado e as dificuldades do modelo de assistência prevalente, àquela altura
do lançamento do programa, em 2011, que impingia à mulher gestante condições difíceis e
inadequadas de atendimento na rede pública: a peregrinação em busca do local para o pré-natal,
parto e pós-parto; não receber ao longo de todas as etapas de assistência ao parto um
atendimento que se utilizasse de práticas baseadas em evidências científicas, com
procedimentos rotineiros sem correta indicação médica, que não raro convergem para uma
indesejada via de parto – o parto cirúrgico quando sem indicação que o respalde.
Há um tópico do Manual destinado à amplitude do conceito de atenção humanizada –
Os sentidos da Humanização na Atenção ao Parto e Nascimento. É no contexto deste tópico
que se torna mais explícito que a humanização que pretende a RC no âmbito da assistência
obstétrica e neonatal “envolve um conjunto de conhecimentos, práticas e atitudes” que deverão
permear todas as etapas do atendimento à gestante e ao recém-nascido até a idade de dois anos;
além de destacar a humanização contida nos princípios da Política Nacional de Humanização
(PNH) do MS.
A PNH afirma que a humanização, no campo da saúde, envolve aspectos éticos,
estéticos e políticos, assim explicitados:

[...] ética porque implica a atitude de usuários, gestores e trabalhadores de
saúde comprometidos e corresponsáveis; estética porque relativa ao processo
de produção de saúde e de subjetividades autônomas protagonistas; política
porque se refere à organização social das práticas de atenção e gestão na rede
do SUS (MS, 2011, p. 7).

O Manual explicita o caráter humanizado da RC, destacada aqui pela referência ao
trabalho de Davis-Floyd (1998), que também integra nosso referencial teórico, manifestando
concordância com o ponto de vista da autora no tocante à “necessidade de se avançar nos
modelos de atenção obstétrica, superando o “modelo tecnocrático” em direção a um “modelo
humanista” (MS, 2011, p. 7).
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O tópico finaliza reafirmando que a gravidez e o parto “são eventos sociais que integram
a vivência sexual e reprodutiva de homens e mulheres” (MS, 2011, p. 8), devendo envolver
também suas famílias e a comunidade e, nesse contexto, os profissionais que participam da rede
de atenção têm importante papel a desempenhar; a seguir, elenca as características das ações da
RC em conformidade com seu modelo humanista de assistência, que abaixo sintetizamos:
a) privilegiar o bem-estar da parturiente e de seu bebê, tentando ser o menos
invasivo possível, considerando tanto os processos fisiológicos quanto os
psicológicos e o contexto sociocultural;
b) usar a tecnologia de forma apropriada, sendo que a assistência se caracteriza pelo
acompanhamento contínuo do processo de parturição; desse modo, é
contemplado o parto em ambiente não hospitalar (casas de parto ou ambulatório)
em situação de gravidez de não-risco;
c) incentivo à presença de acompanhante;
d) à parturiente é dado escolher a posição mais confortável para ter seu filho;
e) profissional de eleição do modelo humanizado é a obstetriz (curso superior em
obstetrícia) ou enfermagem obstétrica, responsável pelo acompanhamento do
processo de trabalho de parto e detecção precoce de problemas.
Ao longo do Manual, há outras indicações que reiteram a adesão da RC às boas práticas
de assistência ao parto normal, preconizadas pela OMS em seu guia de 1996,42 ratificando a
incorporação de boas práticas de atenção à saúde baseadas em evidências científicas (MS, 2011,
p. 11).
Confirmando essa assertiva, o tópico “Boas Práticas de Atenção ao Parto e Nascimento”
reconhece tratar-se de ações que deverão impactar de modo a reduzir as taxas de
morbimortalidade materna e neonatal, apresentando o resultado alcançado na reunião da OMS
e da OPAS, ocorrida no Brasil, em 1985, em Fortaleza, de modo que foram acolhidas e integram
o Manual da RC as recomendações de boas práticas ali prescritas após discussão –
recomendações que também integram o guia da OMS publicado em 1996.

42

Assistência ao parto normal: um guia prático (tradução livre).
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Após apresentarmos essas informações e considerações, entendemos que as ações
promovidas pelo programa federal RC, em todas as suas frentes de abrangência, revestem-se
do caráter humanizado de atenção à saúde da mulher gestante, alinhando-se às práticas
pertinentes ao parto humanizado, podendo, portanto se constituir um recorte apropriado para
investigação à luz de nossa pergunta de pesquisa “quais são os fatores que facilitam e dificultam
o parto humanizado?”

5.2 PROGRAMA REDE CEGONHA: 2011-2016

A seguir, apresentamos dados, relativos à implementação e gestão da RC, por meio dos
quais pretendemos entender o avanço de suas ações. Extraímos esses dados dos Relatórios de
Gestão da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do MS. Tendo em vista que o programa foi
instituído em 2011, os Relatórios consultados referem-se aos anos de 2012 a 2016,43 nos tópicos
pertinentes à RC.
Dentre as competências conferidas à SAS pelo Decreto Federal nº 8.901/2016 (que
substituiu os anteriores) apresenta-se a definição e coordenação dos sistemas de redes
integradas de ações e serviços de saúde, promover ações da rede de atenção à saúde e
desenvolver sistemas, mecanismos de gestão, de controle, de monitoramento e de avaliação das
ações voltadas à organização e à implementação de redes de atenção à saúde, entre outras
atribuições que totalizam 18 itens do Decreto.
Ainda com respeito à SAS, sua criação ocorreu em 2003 pelo Decreto Federal nº 4.726
e resultou da fusão das Secretarias de Assistência à Saúde com a de Políticas de Saúde. Tal
Decreto confere à SAS a participação na formulação e implementação da política de assistência
à saúde, observados os princípios do SUS e a definição e coordenação de sistemas de redes
integradas de ações e serviços de saúde.

43

Relatório de Gestão 2012/2013/2014/2015/2016. Secretaria de Atenção à Saúde. Ministério da Saúde.
Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/relatorios-de-gestao>. Acesso em: 14 out. 2017.
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As informações coletadas dizem respeito à execução orçamentária e financeira do
programa e do relatado acerca da consecução das ações da RC pelo país. Para maior facilidade
de análise, condensamos os dados financeiros e a realização das metas físicas, de 2012 a 2016,
nas tabelas 1, 2 e 3. Tais dados são oriundos de quadros como os reproduzidos nos quadros 1 e
2, extraídos diretamente de um dos Relatórios de Gestão, a título de exemplo, sendo que cada
Relatório anual traz quadros similares, pertinentes a cada exercício.
Os dados extraídos referem-se às dotações anuais (iniciais e finais/atualizadas) e aos
empenhos efetivados a cada exercício. Desse modo, pretendemos verificar o quanto do
montante separado nas dotações relativas à atenção às ações de média e alta complexidade e às
ações de implantação da RC foi utilizado, mediante cotejamento dos valores empenhados, a
cada ano, aferindo pelos Relatórios o avanço do programa.

Quadro 1 – Quadro Orçamentário Financeiro – Ações de apoio à implementação da Rede Cegonha
Fonte: Relatório da Secretaria de Atenção à Saúde – Ministério da Saúde. Ano: 2015.
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Quadro 2 – Ações de Atenção à Saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade – Rede
Cegonha
Fonte: Fonte: Relatório da Secretaria de Atenção à Saúde – Ministério da Saúde. Ano: 2015.

A verificação do contraste entre dotação versus empenho poderá, na sequência, ser bem
visualizada nos Gráficos a seguir. Para melhor entendimento do quanto está envolvido nas
Ações retratadas nos quadros 1 e 2, temos que a Ação 20R4 está relacionada a incentivo
financeiro de custeio a reforma e/ou investimento na ampliação de unidades e aquisição de
equipamentos e materiais permanentes.
Já a Ação 8585 PO 0004, diz respeito a incentivo financeiro de custeio mensal para
funcionamento de unidades hospitalares como CPN, Unidades de Terapia Intensiva Adulto e
Neonatal, etc.44 Como também podemos verificar no quadro 1, o Relatório de Gestão da SAS
referente às ações de implantação da RC, no qual há um campo, denominado “Descrição da
Meta”, cujo parâmetro é o número de pessoas beneficiadas nessa ação específica.
O quantitativo dessa meta diz respeito a mulheres cadastradas no SISPRENATAL45. O
Relatório de Gestão da SAS de 2016 informa que este dado é preliminar e, mesmo com o
número de gestantes estimado segundo o SINASC/SUS46 – Portaria GM/MS nº 1.459/2011, há
dificuldades de atualização no sistema, o que pode levar até seis meses para consolidação. Na
tabela 3, condensamos as informações ano a ano das metas previstas, reprogramadas e
realizadas, cuja visualização aparece no gráfico 5.

44

Portaria nº 11 de 07/01/2015 - Ministério da Saúde, artigo 53, itens I e II.
“SISPRENATAL - sistema online inserido dentro da RC que permite cadastrar a gestante, monitorar e avaliar a
atenção ao pré-natal e ao puerpério prestadas pelos serviços de saúde a cada gestante e recém-nascido, desde o
primeiro atendimento na Unidade Básica de Saúde até o atendimento hospitalar de alto risco. O sistema contribui,
ainda, para identificar fatores que caracterizam a gravidez de risco, com o objetivo de promover a segurança da
saúde da mãe e da criança, e auxilia na identificação de complicações responsáveis pelas principais causas
de morbidade
e
mortalidade
materna
e
perinatal”.
Disponível
em:
<http://portalses.saude.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2171:sisprenatal-web>.
Acesso em: 04 out. 2017.
46
SINASC/SUS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) desenvolvido pelo O DATASUS
visando reunir informações epidemiológicas referentes aos nascimentos informados em todo território nacional.
45
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Além das tabelas e gráficos que utilizamos para apresentar os dados orçamentáriosfinanceiros e de pessoas atingidas pelas ações de implementação da RC, os demais dados
extraídos dos Relatórios de Gestão da SAS que apontam o quanto foi realizado no ano pelo
programa RC serão sinteticamente descritos.
É importante lembrar, ainda do ponto de vista orçamentário financeiro, que consistem
em recursos apartados para viabilizar um modelo de assistência pré-natal, parto, puerpério e
atenção até os primeiros dois anos de vida da criança, de modo que seu montante e capacidade
de utilização se mostrarão, por consequência, obstáculos ou facilitadores às boas práticas de
assistência ao parto, e, por extensão, ao parto humanizado, naquilo que esse modelo de parto
demande de recursos materiais e humanos para sua consecução.

Tabela 1 – Dotações Orçamentárias relativas à Atenção à Saúde para Procedimentos em Média
e Alta Complexidade – Rede Cegonha de 2013 a 2016

Fonte: Adaptado dos Relatórios da SAS do MS (2013-2016).
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Gráfico 3 – Utilização dos valores apartados na dotação “Atenção à Saúde para Procedimentos em Média e Alta
Complexidade”, mediante confrontação Dotação e Empenho (2013-2016)
Fonte: Adaptado dos Relatórios da SAS (2013-2016).

Podemos constatar, a partir dos dados apresentados na tabela 1 e refletidos no gráfico 3,
que os recursos apartados na dotação relativa às ações voltadas à Atenção à Saúde da População
para Procedimentos em Alta e Média Complexidade da RC foram utilizados em sua quase
totalidade, permitindo inferir que houve um planejamento adequado e boa gestão que permitiu
a utilização de todos os recursos disponibilizados.
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Tabela 2 – Dotações Orçamentárias das Ações de Apoio à Implementação da Rede Cegonha de
2012 a 2016

Tabela 2 - Dotações
Orçamentárias
das Açõesda
deSaúde
Apoio(2012-2016).
à Implementação da Rede
Fonte:
Adaptado do Ministério
Cegonha de 2012 a 2016.
Fonte: elaborado pelas autoras com base nos Relatórios da Secretaria de Atenção de
Saúde Ministério da Saúde - Anos 2012 a 2016.

Gráfico 4 – Utilização dos valores apartados na dotação “Apoio à Implementação
Gráfico 4 – Utilização
dos
valores apartados
dotação “Apoio
à Implementação
Rede Cegonha”,
da Rede
Cegonha”
mediantenaconfrontação
Dotação
e Empenho.daFonte:
elaborado mediante
e Empenho
(2012-2016)
pelas autoras confrontação
com base nosDotação
dados dos
Relatórios
da SAS – anos 2012 a 2016
Fonte: Adaptado dos Relatórios da SAS (2012-2016).
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Os recursos apartados na dotação apresentada na tabela 2 são destinados às ações de
apoio à implementação da RC, assim descritos na identificação da Ação 20R4: implementação
da RC mediante qualificação do modelo de atenção à gravidez, parto/ nascimento, aborto e
puerpério na perspectiva da promoção, humanização e práticas baseadas em evidências, na
defesa dos direitos humanos e na adequação de ações para a inclusão de mulheres, crianças e
adolescentes mais vulneráveis.
E, como já referimos acima, a Ação 20R4, está relacionada ao incentivo financeiro de
custeio para reforma de unidades e de investimento para ampliação de unidades e aquisição de
equipamentos e materiais permanentes. Entretanto, o bom aproveitamento observado na Ação
8585 PO 004 anterior não é observado nesta Ação 20R4, conforme observamos claramente no
gráfico 4.
A baixa meta financeira alcançada em razão do baixo nível de empenho de valores no
exercício pode ser resultado de mau planejamento das ações, que, via de regra em casos como
esse, se traduz na incapacidade de gastar recursos disponíveis. No entanto, como veremos
adiante, há situações como a que consta no Relatório de Gestão da SAS de 2012, onde 202
propostas de convênios que implicariam repasses de recursos para promoção de ações não se
concretizaram, por razões não relacionadas à gestão federal, mas à falta da contrapartida devida
pelos entes federados na forma de falta de documentação exigida, irregularidades na prestação
de contas e não atendimento das demais exigências do MS para formalização dos convênios.
Portanto, valores reservados para a devida consecução de ações acabam não sendo
utilizados, o que diminui a capacidade de empenho no exercício.
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Tabela 3 – Meta física da ação de Apoio à Implementação da Rede Cegonha (número de pessoas
beneficiadas)

Fonte: Adaptado dos Relatórios da SAS (2012-2016).

Gráfico 5 – Meta física da ação de Apoio à implementação da Rede Cegonha
Fonte: Adaptado dos Relatórios da SAS (2012-2016).
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Embora do ponto de vista orçamentário-financeiro a Ação 20R4 tenha deixado a desejar,
no tocante às metas anuais programadas relativas ao número de pessoas que se pretendia atingir,
notamos, na tabela 3 e no gráfico 5, que bons resultados foram alcançados em todos os anos,
excetuando-se 2016, que acusou pequeno declínio no atingimento da meta física proposta para
o ano, ficando em torno de aproximadamente 70% do previsto.
Após esse relato orçamentário-financeiro, agora passaremos ao relato de quanto se
realizou ano a ano pela RC, de acordo com as informações apresentadas nos Relatórios de
Gestão da SAS no âmbito da RC:
2012 – O programa RC foi instituído em junho de 201147 e o retrato orçamentáriofinanceiro do programa em 2012 aparece nas tabelas 2 e 3 e gráficos 4 e 5. Em 2012, o Relatório
apresentou dados orçamentário-financeiros apenas para a Ação 20R4. Embora as ações de apoio
à implementação da RC tenham recebido dotação de quase 223 milhões de reais, as despesas
empenhadas significaram apenas 39,8% desse total.
Há ações programadas que não se concretizaram, não pela gestão da RC no governo
federal, mas em razão das unidades federativas não conseguirem a habilitação necessária para
o repasse de recursos via convênio, como apontamos acima. No entanto, o Relatório mostra que
a meta física foi superada três vezes mais (309,9%), referindo-se a pessoas beneficiadas pelo
programa (cerca de quatro milhões de pessoas). Os dados relativos à meta física estão apontados
na tabela 3 e no gráfico 5.
As ações que beneficiaram as pessoas, mediante a aplicação do montante de recursos
utilizados, destinaram-se à qualificação da atenção obstétrica e neonatal: Plano de Qualificação
de Maternidades da Amazônia Legal e Nordeste (PQM), oficinas de trabalho para qualificação
dos apoiadores temáticos e de serviço da Rede Cegonha48 (oito encontros e duas oficinas
temáticas); Planos de Ação Regionais (PAR) em 25 estados federativos, pelos quais são
enviados recursos de incentivo a maternidades, contemplando 100 regiões de saúde49; adesão
de cerca de 87% dos municípios brasileiros ao componente I da RC – pré-natal; além de
aprovação de convênios.

47

Portaria nº 1.459 de 24 de junho de 2011. Ministério da Saúde. Governo Federal.
O apoiador temático tem por atribuição contribuir com o processo de implementação da RC nos territórios
discutindo e apoiando a construção dos Planos de Ação Regional (PAR); o apoiador de maternidades tem seu foco
na implantação das diretrizes da RC nas maternidades selecionadas como prioritárias pelo Grupo Condutor
Estadual, focando particularmente na mudança de modelo de atenção vigente e na implementação das boas práticas
de atenção ao parto e nascimento (MS, 2012, p. 206).
49
Região de Saúde: É um espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes,
delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de
transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e
serviços de saúde.
48
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A referida adesão de 87% municípios às ações de pré-natal, refere-se aos recursos
repassados para exames, atingindo 4.874 municípios, e testes rápidos de gravidez, que
alcançaram 4.879 municípios.
Convém frisar que o conteúdo dos PAR objetivam promover as ações preconizadas pela
RC no âmbito da Atenção Básica e Hospitalar. É por esses planos que as propostas de
reorganização do cuidado materno e infantil acontecem, mediante o incremento da Atenção
Básica e Hospitalar e da incorporação das propostas da RC quanto à mudança de modelo de
atenção ao parto e nascimento, com a qualificação dos serviços de atendimento ao parto.
Conforme esclarece o Relatório de Gestão da SAS (2012, p. 207), “o plano representa a
pactuação técnico-política dos investimentos ofertados pela RC (CPN, CGBP, alteração de
ambiência, novas maternidades)”. Aqui encontram-se os investimentos nos CPN, nas CGBP, a
qualificação de ambiência de maternidades, as novas maternidades, os leitos Obstétricos Para
Gestação de Alto Risco (leitos GAR), UTI adulto e UTI neonatal e Unidades de Cuidados
Intermediários para bebês (UCI neonatal).
Em 2012, foram publicadas 34 portarias de recursos que alcançaram 100 regiões de
saúde, conforme acima referimos. A quantidade de ações voltadas à mudança de estrutura física
nas unidades de atendimento obstétrico (reforma, ampliação e aquisição de equipamentos)
executadas em 2012 foram: 95 ações de adequação da ambiência de maternidades para atenção
humanizada ao parto e nascimento; 19 voltadas à CGBP; 38 para CPN; três construções de
maternidades; uma ao Banco de Leite, 12 para UTI neonatal; além de uma ação de capacitação
de profissionais, relatada no PAR.
O Relatório menciona também ações que se concretizaram apenas parcialmente,
apontando suas razões: revogação de Medida Provisória (MP) 557 que garantia auxílio
financeiro de 50 reais para que a gestante realizasse seu pré-natal e para deslocamento no
momento do parto; inviabilidade de licitação, com distribuição parcial dos kits utilizados na
Estratégia Saúde da Família visando qualificar as ações do pré-natal; falta de documentação, de
atendimento às diligências para ajustar o pleito; e irregularidades na prestação de contas de
recursos federais recebidos anteriormente. Essas consistem em algumas razões que
inviabilizaram a aprovação de 202 propostas de convênios para o aperfeiçoamento do SUS no
âmbito do RC.
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Foram relatadas ainda a realização de eventos, cursos e capacitações, vagas para
residência em enfermagem obstétrica, especialização em enfermagem obstétrica, curso de
aprimoramento para enfermeiros obstetras, mestrado profissional na área de Saúde da Mulher
e da Criança, capacitação de parteiras tradicionais, treinamento e padronização de condutas no
atendimento das urgências e emergências obstétricas (ALSO – Suporte Avançado de Vida em
Obstetrícia) e visitas técnicas em serviços de referência para mudança de modelo de atenção ao
parto e nascimento.
Quanto a essa parte do Relatório de Gestão da SAS relativa à Área Técnica da Saúde da
Mulher, a RC considera que 2012 representou um ano de muitos avanços, referindo-se às
mudanças nos ambientes de parto e nascimento de acordo com as evidências científicas e os
princípios da humanização, construção e custeio de CPN, CGBP e ampliação ou construção de
novas maternidades, destacando que as ações se deram “sob novos paradigmas de cuidado,
onde o protagonismo e autonomia das mulheres e suas famílias são fomentados” (MS, 2011, p.
212).
2013 – constatamos na tabela 1 que praticamente 100% do valor separado na dotação
orçamentária para a Ação 8585 PO 0004 – Atenção à Saúde da População para Procedimentos
em Média e Alta Complexidade no RC, foi empenhado, permitindo inferir que houve um
planejamento elaborado bem gerido não apenas pelo governo federal, mas também pelas
instâncias subnacionais envolvidas.
Quanto à Ação 20R4 – Apoio à Implantação da RC, a Tabela 2 nos revela que a baixa
capacidade de utilização dos recursos apartados na dotação também foi verificada em 2013, a
exemplo do ano anterior. Na verdade, o aproveitamento dos recursos da dotação mostrou-se até
menor: enquanto em 2012 a meta financeira realizada era de cerca de 40% da meta financeira
prevista, em 2013 esse percentual caiu para 34%. No entanto, também a exemplo do ano
anterior, atingiu-se a meta física, embora não tenha sido ultrapassada, pois 277.770 pessoas que
se pretendia beneficiar foram alcançadas (tabela 3 e gráfico 5).
O Relatório atribui ao amadurecimento das políticas públicas relacionadas à RC o
avanço de sua implementação nos anos de 2012 e 2013, destacando a elaboração e pactuação
dos PAR da RC em oito estados, abrangendo 47% das regiões de saúde do país (203 regiões de
saúde de um total de 437).
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São relatadas ações relativas à mudança de estrutura física das unidades de atendimento
obstétrico e neonatal, com a aprovação de 240 propostas para execução de obras, aquisição de
equipamentos para os CPN, CGPB, UTI adulto e ambiência por meio de 79 propostas,
adequação de ambiência em maternidades, considerando obras e aquisição de equipamentos,
com aprovação de 170 propostas contemplando 26 estados brasileiros. Já a qualificação de
leitos UTI neonatal teve 392 unidades em sete estados, e os leitos UCI totalizaram 244.
Em 2013, foram repassados mais ou menos 2,4 milhões de reais a título de incentivo
anual aos municípios, por captação precoce de gestantes, para procedimentos de
acompanhamento desde o início da gestação até a consulta de puerpério. O valor repassado é
referente a 118.718 gestantes inscritas até a 12ª semana de gravidez. Para exames do pré-natal,
destinaram-se recursos a 4.626 municípios e, para teste rápido de gravidez, os recursos
repassados alcançaram 4.353 municípios. O Relatório estima que o total de mulheres
beneficiadas pelos exames seja de 1.255.596; e as beneficiadas pelo teste de gravidez de
2.626.872.
Além disso, em 2013, houve qualificação de 157 parteiras pela realização de oficinas
em seis estados da Amazônia Legal e Nordeste (Acre, Amapá, Paraíba, Pernambuco, Maranhão
e Tocantins).
Como avanços na concretização dos objetivos da RC, ocorridos em 2013, são
considerados:

[...] assinatura de Termo de Compromisso da Gestão/SUS e Direção da
Maternidade, com pactuação, construção e monitoramento dos Planos de
Ações para redução da morte materna em 32 maternidades; Fórum Perinatal
na maioria dos Estados possibilitando reflexão e análise da rede perinatal;
constituição do Coletivo de Maternidades para avançar nas ações estratégicas,
a exemplo do Rio de Janeiro; ampliação do Acolhimento com Classificação
de Risco como forma de garantir o acesso imediato e oportuno da gestante
com queixas ou em trabalho de parto; ampliação da garantia do direito ao
acompanhante, muitas vezes garantido parcialmente, limitando o número e/ou
sexo de quem poderia acompanhar; concretização de CPN com a inclusão de
enfermeiros (as) obstetras (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013, p. 356).50

50

Disponível
em:
<http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/01/relatorio-de-gestao-sas2013.pdf>. Acesso em: 13 out. 2017.
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Segundo a conclusão do Relatório de Gestão da SAS de 2013, mostraram-se
fundamentais ao avanço da implementação das boas práticas de atenção ao parto e nascimento
a oferta de recursos aos gestores de saúde para investimento e custeio de ações voltadas à
mudança dos ambientes de centros obstétricos e implantação de novas estruturas (CParto Ne
CGBP), cujos números já apontamos, sendo um ano em que “foram construídos os pilares para
uma importante mudança no cuidado com as mulheres no período gravídico-puerperal,
agregando a esse cuidado as questões relacionadas à violência sexual e a noção de violência
obstétrica como uma violência contra as mulheres” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013, p. 367)
2014 – conforme a tabela 1 nos mostra, da dotação orçamentária para a Ação 8585 PO
0004 – Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade no
RC, separou-se um valor aproximado de 840 milhões de reais, com empenho quase total desse
montante, para a realização da meta financeira programada muito próxima de 100%.
Quanto à Ação 20R4 – Apoio à Implantação da RC, os dados da tabela 2 apontam para
a realização da meta financeira programada em torno de 74%, o que revela melhora acentuada
na capacidade de utilização dos recursos apartados em relação aos exercícios anteriores. O
Relatório afirma que a meta física programada desta ação foi realizada em 94,18% (de
2.700.000 de pessoas que se pretendia beneficiar, 2.542.856 pessoas foram atingidas),
mantendo-se o alto índice de alcance das ações levadas a cabo nesse ano.
Em 2014, a RC atualizou a relação de exames incluídos no pré-natal, passando a integrar
a atenção básica também os testes de HIV e sífilis. Nesse ano, o MS distribuiu às 27 unidades
federativas 1.351.835 de testes rápidos de sífilis e 2.677.320 de testes de HIV.
Por meio dos PAR da RC, foram qualificados 230 leitos GAR em maternidades de alto
risco; 288 leitos de UTI neonatal; e habilitados (leitos já existentes) e reclassificados 254 leitos
de UTI neonatal (UTIN); aprovada a implantação de 217 novos leitos UCI neonatal, 1.195 leitos
para Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UNINCo); 345 leitos para
Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru51 (UCINCa).52

51

Portaria nº 1.683/2077 - MS, Definição, 1. O Método Canguru é um modelo de assistência perinatal voltado para
o cuidado humanizado que reúne estratégias de intervenção bio-psico-social. 2. O contato pele-a-pele, no Método
Canguru, começa com o toque evoluindo até a posição canguru. Inicia-se de forma precoce e crescente, por livre
escolha da família, pelo tempo que ambos entenderem ser prazeroso e suficiente. Esse Método permite uma maior
participação dos pais e da família nos cuidados neonatais. 3. A posição canguru consiste em manter o recémnascido de baixo peso, em contato pele-a-pele, na posição vertical junto ao peito dos pais ou de outros familiares.
Deve ser realizada de maneira orientada, segura e acompanhada de suporte assistencial por uma equipe de saúde
adequadamente treinada.
52
Portaria nº 930/2012 – MS, art. 6º - define os tipos de Unidades Neonatal de acordo com as necessidades do
cuidado.
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As metas definidas para 2014, relativas à reforma e ampliação de unidades de
atendimento obstétrico e neonatal que contemplariam ambiência de maternidades, CPN e
CGBP, não correram por indisponibilidade financeira do Fundo Nacional de Saúde (FNS).
Deixaram de ser contemplados: 17 ampliações de CPN; sete CGBP; duas UTIN (22 leitos); três
UCINCo (34 leitos); uma UCINCa (seis leitos), além de ampliação de ambiência em oito locais.
Quanto às reformas, deixaram de ser atendidas em razão da falta de recursos relatada:
12 CPN, 18 ambiências, sete Bancos de Leite Humano; sete UTIN (104 leitos); oito UCINCo
(75 leitos); seis UCINCa (28 leitos). Não foram atendidos em valores para compra de
equipamentos: sete Bancos de Leite Humano; nove UTIN (130 leitos); seis UCINCo (97 leitos);
dez UCINCa (88 leitos).
O número de parteiras tradicionais qualificadas em 2014 foi 165, distribuídas pelas
seguintes unidades federativas: RN, PI, AM, AC, RR, MA, TO e PE.
Ainda em 2014, no âmbito das ações Atenção à Saúde da População para Procedimentos
em Média e Alta Complexidade – RC, o Relatório de Gestão da SAS informa ter ocorrido a
habilitação de: 271 novos leitos UTIN; 1.128 novos leitos UCIN (sem especificar se
convencional ou canguru), qualificação com recursos de incentivo de custeio de 295 leitos
UTIN e 199 UCIN (sem especificar se convencional ou canguru).
Também foram coletados 172 mil litros de leite humano, beneficiando 165 mil bebês
prematuros (parceria com Instituto Fernandes Figueira)53. Disponibilização de medicamento
Palivizumabe54 beneficiando oito mil crianças e cursos de capacitação em reanimação neonatal
para 12.896 médicos e 8.405 profissionais não-médicos em parceria com a Sociedade Brasileira
de Pediatria.

53

O Banco de Leite Humano do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes
Figueira (IFF/Fiocruz) é referência da Rede, tendo uma área de assistência responsável pela coleta, processamento
e estocagem do leite materno. Além disso, a qualidade do material é avaliada pelo Laboratório de Controle de
Qualidade do Leite Humano Ordenhado e administrada pelo Núcleo de Gestão da Rede Brasileira de Bancos de
Leite Humano.
54
Indicação aprovada na Anvisa 10: Palivizumabe é indicado para a prevenção de doença grave do trato
respiratório inferior causada pelo vírus sincicial respiratório (VSR) em pacientes pediátricos com alto risco para
doença por VSR. Está indicado especificamente para crianças prematuras (IG < 35 semanas), crianças portadoras
de displasia broncopulmonar sintomática e portadores de cardiopatia congênita hemodinamicamente significativa
menores de 2 anos de idade (COMISSÃO Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC).
Disponível em: <http://conitec.gov.br/images/Incorporados/Palivizumabe-VirusSincicial-final.pdf.>. Acesso em:
20 set. 2017.
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A criação de novos leitos UTIN e UCIN acima referida é apontada pelo Relatório como
o principal avanço. Na conclusão do tópico relativo à RC, o Relatório enfatiza que, embora os
investimentos em reformas, construções e equipamentos sejam “essenciais para produção de
um novo lócus de trabalho, contudo não surtirão efeito caso não haja mudança no modo de atuar
dos sujeitos envolvidos”,55 justificando assim as ações promovidas para transformar
paradigmas anteriores à existência do programa no universo de assistência ao parto.
2015 – a dotação orçamentária para a Ação 8585 PO 0004 – Atenção à Saúde da
População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade no RC, teve, nesse exercício,
valor aproximado de 950 milhões de reais e, como ocorrido nessa ação nos anos anteriores,
praticamente 100% desse valor foi empenhado, muito próximo de igualar a execução financeira
da meta programada (tabela 1 e gráfico 3).
Já a Ação 20R4 – Apoio à Implantação da RC, a realização da meta financeira
programada despencou em relação a 2014, ficando em torno de 19% contra os de 74% do ano
anterior, revelando problemas na utilização dos recursos a ela destinados (tabela 2 e gráfico 4).
A meta física programada, no entanto, permanece revelando que, ainda que a utilização dos
recursos tenha sido muito restrita, como visto, de 1.759.184 pessoas que se pretendia beneficiar,
1.547.635 delas foram atingidas, ou seja, quase 88% (tabela 3).
Eis a síntese dos resultados de 2015, no que se refere à Média e Alta complexidade: para
as ações relacionadas à mudança de estrutura física das unidades de atendimento obstétrico e
neonatal foram 39 propostas dos PAR – RC (16 delas destinadas a construção e ampliação; 23
para aquisição de equipamentos para CPN, CGBP e adequação e ambiência); para adequação
de ambiência em maternidades (lembrando que a estrutura física em centros obstétricos deve
ser adequada de modo a acolher o acompanhante de escolha das mulheres e dispor de áreas
obrigatórias de acolhimento e banheiro com vestiário) foram empenhadas 16 propostas;
habilitados 53 leitos GAR em 11 estados, atendendo estimados 3.816 gestantes (não houve
qualificação desse tipo de leito em 2015); habilitados 112 leitos UTIN, 252 leitos UCINCo e
107 leitos UCINCa.

55

Relatório

de

Gestão

da

SAS,

2014,

p.

353.

Disponível

em:

<http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2015/maio/04/Relat--rio-de-Gest--o-da-SAS-2014-Final.pdf>.
Acesso em: 31 out. 2017.
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Em 2015, quanto aos exames que integram o componente pré-natal da RC, computaramse os seguintes resultados: realizados 1.052.681 testes rápidos de HIV em 1.770 municípios;
796.080 testes rápidos de sífilis em 1.456 municípios. O Relatório informa que não houve
repasses destinados à novos exames de pré-natal e valores destinados aos testes rápidos de
gravidez não foram repassados em razão de contingenciamento de recursos.
Há relato de ações em andamento que não se concretizaram: integrante dos PAR – RC,
houve uma proposta aprovada de ampliação de CGBP que não chegou a ter o valor necessário
para sua execução empenhado e também aprovadas, mas não empenhadas, 11 propostas de
Estruturação da Rede de Atenção Especializada em Saúde (sete reformas, duas ampliações e
uma construção).
A disponibilização de medicamento Palivizumabe, indicado para prevenção do vírus
sincicial respiratório beneficiou 16.000 crianças em todo o país.
No programa RC não ocorrem apenas credenciamentos que possibilitam o envio de
recursos para consecução de ações e custeio, mas também a suspensão de credenciamentos. A
suspensão dos efeitos de credenciamentos de leitos UTI, por exemplo, ocorre em razão de
descumprimento dos requisitos estabelecidos pela legislação pertinente. Em 2015, o total de
leitos descredenciados foi de 84, com o maior número em Pernambuco (19).
2016 – conforme a tabela 1, a dotação orçamentária para a Ação 8585 PO 0004 –
Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade no RC
obteve um valor aproximado de 896 milhões de reais, e o empenho da quase totalidade desse
montante significou uma realização financeira muito próxima de 100% da meta programada,
como também ocorreu nos anos anteriores.
Já a realização da meta financeira da Ação 20R4 – Apoio à Implantação da RC, com
base nos dados apresentados na tabela 2 podemos afirmar que ficou em torno de 29% do
programado. Resultado insatisfatório, mas que representa leve melhora em relação aos 19%
observados no exercício anterior. A meta física programada atingiu 69% (a programação
estabelecida de beneficiar 1.845.455 pessoas alcançou 1.280.271), como inferimos a partir dos
números apresentados na tabela 3.
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Em 2016, segundo o Relatório, houve dificuldades para a execução financeira de
algumas ações: grande parte dos valores alocados nesta dotação (20R4) são destinados à
execução de obras as quais diminuíram de ritmo; exames de pré-natal: a portaria de repasse de
recursos não foi publicada, de modo que a autorização do repasse não se efetivou; obras de
reforma e/ou ampliação e compra de equipamentos para adequação da ambiência das
maternidades: não foi autorizada a abertura de sistema para análise de novas
propostas/programas para obras e equipamentos, priorizando-se o acompanhamento de obras
em execução; qualificação da atenção obstétrica e neonatal nas maternidades vinculadas aos
PAR – RC: não foi possível priorizar 100% dos PAR-RC com parecer técnico de mérito
aprovados. Embora sem referir qual o percentual contemplado, o Relatório informa que foram
publicadas portarias de repasse financeiro contemplando 18 PAR-RC.
Apesar do relato desses entraves, houve empenhos e pagamentos para a construção de
unidades de atenção especializada em saúde, construção e adequação de ambiência de CPN,
além de compra de equipamentos. E as ações de média e alta complexidade apontam para a
habilitação de 614 leitos GAR em nove estados, distribuídos por 61 maternidades, com
potencial

benefício

de

44.208

mulheres

(base

da

estimativa

apresentada:
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mulheres/leito/ano).

Tabela 4 – Valores da Dotação relativa à ação 20R4 - Implementação da RC de 2012 a 2016:
valores históricos e atualizados para janeiro de 2016, com base no IGP-M

Fonte: Adaptado dos Relatórios de Gestão da SAS/MS.
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Gráfico 6 – Ação 20R4 – valores orçamentários anuais destinados a ações de Implementação da RC, no período
2012 a 2016, atualizados pelo IGP-M
Fonte: Adaptado dos Relatórios de Gestão da SAS/MS.

Os gráficos 6 e 7 mostram a evolução do montante de recursos apartados para o
programa RC, de 2012 a 2016, nas dotações 8585 PO 0004 – Ações de Atenção à Saúde para
Procedimentos em Média e Alta Complexidade (gráfico 6) e 20R4 – Ações de Implementação
da RC (gráfico 7). Para que não haja distorção na compreensão dos dados, os valores históricos
foram atualizados pelo índice financeiro IGP-M56 para 1 de janeiro de 2016 e inseridos nas
tabelas 4 e 5.

56

O Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) é uma das versões do Índice Geral de Preços (IGP). É medido
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e registra a inflação de preços desde matérias-primas agrícolas e industriais
até bens e serviços finais. Disponível em: <https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2007/09/14/entenda-oque-e-o-igp-m.htm>. Acesso em: 30 out. 2017.
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Tabela 5 – Valores da Dotação relativa à ação 8585 PO 0004 – Atenção à Saúde da População
para Procedimentos em Média e Alta Complexidade – RC de 2012 a 2016: valores
históricos e atualizados para janeiro de 2016, com base no IGP-M

Fonte: Adaptado dos Relatórios de Gestão da SAS/MS

Gráfico 7 - Ação 8585 PO 0004 – valores orçamentários anuais destinados a ações de Atenção à Saúde para
Procedimentos em média e alta Complexidade no âmbito da RC, no período 2013 a 2016, atualizados pelo IGP-M
Fonte: Adaptado dos Relatórios de Gestão da SAS/ MS.
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O declínio dos valores separados para Implementação da RC (Ação 20R4) e para
Atenção à Saúde (Média e Alta Complexidade – Ação 8585 PO 0004) observados nos gráficos
5 e 6, em particular a partir de 2015, condizem com a situação de crise econômica que o país
atravessa, notadamente a partir de 2014. O gráfico 8 aponta a evolução do Produto Interno
Bruto (PIB) no período de 2010 a 2016. A recessão enfrentada pelo país dá sinais claros em
2014, acentuando-se nos anos seguintes. A RC, inaugurada em 2011, refletiu em seu orçamento
essa realidade.

Gráfico 8 – Evolução do PIB brasileiro (2010-2016)
Fonte: IBGE, 2017.57

Não há como dissociarmos o quadro econômico da crise política, vivenciada pelo Brasil
de forma mais severa a partir de 2014, culminando com o afastamento da presidenta Dilma
Rousseff em 2016 e sua substituição pelo vice-presidente Michel Temer. Também não é difícil
inferirmos que as políticas públicas federais, de modo particular, sejam golpeadas pelos cortes
orçamentários e pela instabilidade política.

57

Disponível em: <https://www.portalaz.com.br/noticia/economia/391385/pib-brasileiro-recua-36-em-2016-epais-tem-pior-recessao-da-historia>. Acesso em: 15 out. 2017.
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Há duas questões importantes a ponderar acerca dos desafios enfrentados de modo geral
pelas políticas públicas de âmbito federal, no qual se situa a RC, e àqueles relacionados ao
cenário político econômico que ora se apresenta, de modo particular: a instabilidade política,
que poderá revelar frágil apoio de estados e municípios ao governo federal, deverá impactar a
coordenação dessa política pública? A autonomia fiscal dos entes federados subnacionais
poderia golpear fatalmente a RC, caso estados e municípios beneficiados por recursos a eles
repassados no âmbito do programa empreguem esses valores em conformidade com a agenda
local, prejudicando o atingimento dos objetivos propostos pela política nacional?
Entendemos o programa RC como uma política capaz de atuar decisivamente na
mudança do modelo de assistência ao parto vigente no país na direção de torná-lo mais
conforme às práticas preconizadas pela OMS e pelo MS, quanto à humanização da assistência
ao parto. De fato, a adesão a tais recomendações terá, na medida de sua observância, efeito
positivo na redução do índice de mortalidade materno-infantil observado no país, redução que
ainda se mostra insatisfatória. Portanto, questões afetas ao não atingimento das metas e
objetivos da RC nos interessam, pois, em última instância, serão consideradas como fatores que
dificultam as práticas do parto humanizado.
Com a ajuda do trabalho de Arretche (2004) nos deteremos em dois aspectos que podem
se configurar como dificuldades para atingir os objetivos das políticas nacionais em âmbito
subnacional: aqueles decorrentes da descentralização fiscal trazida pela CF/88 e os
configurados a partir da falta de suporte político-partidário (alinhamento de prefeitos,
governadores e legislativo com o governo federal) na coordenação local das políticas públicas
federais, convergindo agendas na consecução das ações que integram essas políticas públicas.
Iniciaremos pela consideração do primeiro aspecto.
Arretche (2004), analisando a dificuldade enfrentada pelo governo federal em atingir os
objetivos propostos por suas políticas públicas nacionais, pontua que a autonomia política e
fiscal dos governos subnacionais lhes permite viver quase que exclusivamente para suas
próprias agendas locais na área social. E, embora destaque que a CF/88 confere aos governos
locais autonomia sobre a aplicação de recursos recebidos, relembra que há exceções, justamente
nas políticas de educação e saúde, com alocação obrigatória de percentuais sobre o total de
gastos a efetuar.
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Contudo, tomando como exemplo os gastos com educação, a autora pondera que o
percentual exigido por lei para aplicação de estados e municípios pode ser destinado a ações na
educação, por exemplo, mas não em conformidade com os objetivos federais, e sim em
conformidade com suas próprias prioridades locais. Antes de focarmos a pertinência desta
preocupação que envolve a questão da autonomia fiscal conferida pela CF/88 a estados e
municípios, especificamente quanto às políticas públicas federais de saúde, voltemos nosso
olhar à questão do alinhamento político-partidário como suporte à agenda federal nos estados e
municípios.
Preocupada com a devida coordenação das políticas públicas federais em relação aos
governos subnacionais, Arretche (2004, p. 20) entende residir aqui uma forte razão pela qual os
objetivos dessas políticas não são plenamente atingidos, uma vez que “a frágil base de apoio
partidário dos presidentes na federação brasileira limitaria a capacidade de partidos operarem
como coordenação de ações de governo”.
Isso sem falarmos na crônica mazela da infidelidade partidária que acomete os políticos
nacionais em geral, não raro observadas quando um partido fecha questão em torno de apoio
ou não a determinadas ações do executivo federal, e seus próprios filiados agem em
desconformidade com a linha partidária adotada. Entendendo a liberdade fiscal acima colocada
como ameaça à consecução da agenda das políticas federais, a autora observa:

[...] se todos os prefeitos e governadores se subordinassem às direções de seus
respectivos partidos, a construção de coalizões de governo compensaria os
efeitos centrífugos da descentralização fiscal” no alinhamento da coordenação
de implementação dessas políticas (ARRETCHE, 2004, p. 20).

Juntando agora os dois aspectos aqui trazidos, que poderiam se constituir em obstáculos
à consecução da política pública de âmbito nacional, a saber, liberdade fiscal dos governos
subnacionais e a instabilidade de apoio político para o suporte de agenda de políticas públicas
federais, há, para o bem da manutenção da RC, o fato de que este programa consiste em política
pública na área de saúde.
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E, sendo este o caso, como bem traz à lume Arretche (2004), na área da saúde o governo
federal dispõe de recursos institucionais que tornam estados e municípios fortemente
dependentes: os repasses de recursos são em grande medida condicionados a contrapartidas na
forma de adesão dos governos subnacionais aos objetivos da política pública federal. E é assim
que a RC funciona: a liberação de recursos está vinculada ao cumprimento de várias etapas que
incluem constatação in loco das condições necessárias à adesão ao programa, o que aumenta
significativamente a capacidade de coordenação do governo federal sobre as ações de estados
e municípios.

A descentralização de encargos na política de saúde foi derivada do uso da
autoridade financiadora e normatizadora do governo federal para obter adesão
dos municípios a um dado objetivo de política. Condicionar – e garantir a
efetividade das – transferências à adesão dos governos locais à agenda do
governo federal revelou-se uma estratégia de forte poder de indução sobre as
escolhas dos primeiros. Reduzida a incerteza sobre a regularidade na obtenção
de recursos, aumentou a disposição para assumir a responsabilidade pela
provisão de serviços de saúde (ARRETCHE, 2004, p. 24)

De fato, a estruturação da RC, que prevê o repasse de recursos mediante contrapartida
dos entes federativos em conformidade com as regras e objetivos do programa, traz uma
blindagem que tornará muito difícil que os recursos enviados sejam utilizados por estados e
municípios em outras finalidades no âmbito da saúde local. E aqui convém trazer dois aspectos
importantes: independentemente do viés político-partidário do executivo estadual e municipal
dos entrevistados, nenhum referiu problemas, como atraso em repasses de recursos ou
dificuldades relacionadas ao envio de recursos pelo governo federal, quando questionados
acerca da RC (as entrevistas serão abordadas no capítulo Discussão).
O outro aspecto que pode ser constatado nos Relatórios de Gestão da SAS é que
desvinculações do programa ocorrem quando o estado ou município derem razão a que isto
ocorra, por descumprimento às normas da RC pertinentes. De modo que nem questões afetas à
liberdade fiscal trazida aos governos subnacionais pela CF/88, nem questões de ordem políticopartidária têm se afigurado como impeditivas para que a RC alcance seus objetivos, posto que
o instrumental institucional à disposição do executivo federal, traduzido por repasses de
recursos condicionados à cumprimento prévio de etapas demandado pelo próprio programa, lhe
confere bom controle na coordenação das ações e alcance dos objetivos propostos.
No entanto, à luz do quanto até aqui trazido, a situação econômica do país e a
precariedade das contas dos governos em todas as esferas ameaçam o bom andamento das
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políticas públicas em geral e da RC em particular. Os gráficos 6 a 8 refletem essa realidade,
figurando a instabilidade política não como entrave local para o programa, mas para a urgente
retomada do crescimento econômico do país, necessário a todas as políticas públicas.
Como também será possível constatarmos na análise das entrevistas realizadas, ainda
que seja recuperada a condição de investimentos em políticas públicas por parte do governo
federal, mantendo os repasses a estados e municípios para o prosseguimento das ações de
implementação da RC, garantindo recursos para reformas, construções, equipamentos e custeio,
há de se considerar a necessidade de mudança no modo de atuar dos sujeitos envolvidos nas
práticas de assistência ao parto junto às gestantes, parturientes e puérperas e seus bebês, como
bem pontuou o Relatório de Gestão da SAS de 2014.
Após seis anos de implementação desta política pública, será oportuno verificarmos
como se comportou a variação dos índices de parto cesárea, mortalidade materna e mortalidade
infantil no período.
O gráfico 9 mostra que a curva do parto cesárea iniciou um movimento de queda entre
2014 e 2015; quanto ao parto normal, seu movimento descendente estabilizou-se entre 2012 e
2013, tomando a direção ascendente entre 2014 e 2015. Segundo o MS, considerando apenas
partos realizados no SUS, o percentual de partos normais permanece maior – 59,8% contra
40,2% de cesarianas; e, em 2016, dados preliminares indicam tendência de estabilização do
índice de partos cesáreas em torno de 55,5%; mas também observamos que o movimento
ascendente no índice de partos vaginais estacionou no patamar de 44,5% a partir de 2015 (SUS
e saúde complementar).
Na sequência, o gráfico 10 aponta o declínio linear nos índices de morte materna entre
os anos 2000 e 2014. Nesse gráfico, também constatamos que para o período da vigência do
programa RC, a partir de 2011, o movimento do índice de mortalidade materna ponto a ponto
estancou seu movimento de queda em meados de 2012, quando sofre inflexão acentuada com
aumento do índice de mortalidade materna até meados de 2013; permanecendo no patamar 60,9
a 60,7 até meados de 2014.
O Caderno do projeto Apice On do MS (2017, p. 11)58 informa que, no tocante aos
índices de mortalidade materna, a despeito da queda verificada, o país ainda está num patamar
elevado, “cerca de 3 ou 4 vezes maior comparativamente aos países desenvolvidos”.

58

Disponível em: <http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/agosto/18/Apice-On-2017-08-11.pdf>.
Acesso em: 02 nov. 2017.
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Gráfico 9 – Índice de cesarianas no país
Fonte: EBC – Agência Brasil 10/03/2017.59

Gráfico 10 – Razão de morte materna no Brasil, 2000
Fonte: Ministério da Saúde, 2017.

Número de Cesarianas cai pela primeira vez no Brasil. EBC – Agência Brasil. Paula Laboissière. 10/03/2017.
Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-03/numero-de-cesarianas-cai-pela-primeiravez-no-brasil>. Acesso em: 06 set. 2017.
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A mesma publicação informa que, em relação ao quinto Objetivo de Desenvolvimento
do Milênio (ODM)60, proposto pelas ONU, a redução da Razão da Mortalidade Materna
(RMM) entre 1990 e 2015, o Brasil não atingiu a meta traçada. Vejamos a tabela 6 e o gráfico
11 que trazem os índices referentes à mortalidade infantil e neonatal.

Tabela 6 – Evolução da Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) e da Taxa de Mortalidade Neonatal
(TMN). Brasil, 2010 a 2013

Ministério
da Saúde, 2017. Infantil (TMI) e da Taxa
Tabela 6 - Evolução daFonte:
Taxa
de Mortalidade
de Mortalidade Neonatal (TMN). Brasil, 2010 a 2013. Fonte: Ministério
da Saúde/ SVS/CGIAE/Sinasc

Gráfico 11 – Redução da mortalidade na infância segundo componentes, Brasil (2000-2013)
Fonte: Ministério da Saúde, 2017.
* a sigla TM refere-se à mortalidade infantil.

60

A Cúpula do Milênio foi um evento promovido pelas (ONU), em sua sede, em setembro de 2000. Em 8 de
setembro, os 191 líderes dos Estados-Membros das Nações Unidas assinaram a Declaração do Milênio, na qual
assumiram o compromisso de eliminar a fome e a pobreza extrema do planeta até o ano de 2015. A partir desse
documento, foi elaborado Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas (ODMs), uma
proposta para mobilizar os governos e a sociedade a buscarem formas de superar a fome e a pobreza. São oito os
objetivos, entre eles, reduzir a mortalidade infantil e melhorar a saúde materna. Disponível em:
<https://www.infoescola.com/geografia/objetivos-do-milenio/>. Acesso em: 06 set. 2017.
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A mesma publicação do MS (2017), ao apresentar os dados da tabela 6 e do gráfico 11,
ressalta que o principal componente da mortalidade infantil, o neonatal (de zero a seis dias),
permanece sem redução expressiva no período 2000-2013, reconhecendo, na publicação de
2017, a necessidade de “ação organizada dos serviços de saúde e da qualiﬁcação de processos
assistências, especialmente os relacionados ao parto e nascimento” (p. 11).
Os dados retro apresentados, relativos aos índices de parto cesariana, mortalidade
materna e infantil, abarcando períodos em que o programa RC já estava em implementação,
nos mostram que mudanças positivas nesses índices vêm ocorrendo, mas de forma muito lenta.
Dada a abrangência do programa por toda a rede pública do país, inferimos haver participação
nesses resultados que podem ser tributados à RC.
Embora ainda não satisfatórios, os índices de parto normal deixaram de cair por volta
da virada de 2011 para 2012, envolvendo as redes pública e particular. A mortalidade materna,
após aumento do índice entre 2012 e 2013, na sequência permaneceu em patamar estabilizado
com pequena tendência de queda em 2014. E a mortalidade infantil, em particular neonatal,
apresenta movimento de queda muito discreto.
É possível então constatarmos que um programa de amplitude nacional (que objetiva
principalmente impactar positivamente os índices de mortalidade materno-infantil
apresentando como estratégia de ação um modelo de assistência ao parto que contempla todas
as etapas da gestação, do pré-parto ao puerpério, amplamente fundamentadas nas boas práticas
de assistência preconizadas pela OMS), não tem tido, ao longo desses seis anos de existência,
o poder de transformar significativamente o cenário brasileiro no tocante aos índices acima
referidos.
Embora se constitua uma política pública da área da saúde que tenha colocado a prática
do parto humanizado ao alcance de milhares de municípios brasileiros, seus efeitos ainda não
promovem o impacto necessário para a significativa mudança do quadro de mortalidade
materna e infantil nem definitiva adoção das práticas de assistência humanizada ao parto. O que
nos leva a observar que há mais do que incentivos financeiros para criação da necessária
infraestrutura e demais ajustes promovidos pela RC, via repasse de recursos, para que haja a
mudança de paradigmas na assistência ao parto ora praticada no país, responsável em grande
medida pelos índices acima apontados.
Entendemos que dentre as razões por trás dessa constatação está o fato de que, além dos
desafios de ordem política e econômica, o êxito da RC depende do alinhamento de seus
objetivos de atenção ao parto e nascimento com aqueles dos profissionais encarregados de levar
a cabo esta política pública junto às mulheres alvo do programa.
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VI DISCUSSÃO

Nesse capítulo, apresentamos relatos de entrevistados, sua interface com a bibliografia
levantada e aspectos teóricos relativos à implementação de políticas públicas, pois constatamos
que “As dificuldades na implementação de políticas públicas não se resumem a problemas
administrativos ou técnicos” (MAIA, 2008, p. 51).
Realizamos dez entrevistas com representantes da academia e gestores, que possuem
experiência e atuação na área da assistência ao parto, parto humanizado, Rede Cegonha, Parto
Seguro; representante de Secretaria de Saúde de Município da Baixada Santista, em vias de
habilitar maternidades de sua cidade junto ao programa RC.
Fizemos as entrevistas presencialmente, via Skype ou por e-mail – a depender da
disponibilidade e preferência do entrevistado, aos quais informamos os objetivos de nossa
pesquisa e dos quais obtivemos a devida autorização, conforme consta no Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
O roteiro guia serviu para nove dos dez entrevistados, sendo que, a partir da experiência
profissional e/ou acadêmica do entrevistado, realizamos perguntas e/ou considerações
complementares. Utilizamos um roteiro distinto na entrevista com o gestor, representante de
Secretaria de Saúde de Município da Baixada Santista, como exemplo prático de processo de
habilitação de maternidades perante a RC.
Apresentaremos a seguir as temáticas discutidas no roteiro comum a nove dos
entrevistados e sua relação com os relatos obtidos. Nossa intenção consistiu em analisar o
entendimento sobre as linhas temáticas a partir da visão de cada um dos grupos entrevistados,
divididos em academia e gestores. Em seguida, abordaremos as impressões obtidas com a
entrevista do gestor que está em processo de habilitação da RC, relato a partir do qual
intentamos abordar questões concretas relacionadas à implementação do programa.
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6.1 DEBATE SOBRE PARTO HUMANIZADO.

O debate em torno do parto humanizado, assim como na literatura previamente
apresentada (DINIZ, 2001), também se revelou nos relatos dos entrevistados. Os entendimentos
sobre parto humanizado ainda hoje variam e há divergência entre os atores envolvidos.

6.1.1 Academia

Para as representantes da academia, também consideradas especialistas por causa da
profissão que exercem (obstetriz), o parto humanizado envolve direitos das mulheres, direitos
reprodutivos, direito da integridade corporal, da igualdade, autonomia, autodeterminação, a
medicina baseada em evidência61, além da “empatia do tratamento” com o outro, considerando
as necessidades e contextos culturais e sociais de cada mulher; o papel da mulher no centro da
assistência e o do resgate de uma “essência” que teria se perdido ao longo dos anos.
Nesse sentido, uma das falas destaca a necessidade de respeito aos desejos da mulher,
ao que ela aceita ou não na assistência ao parto; a observância das recomendações da OMS
também foi destacada no entendimento de parto humanizado; e há a ressalva de uma das
entrevistadas sobre a possibilidade de encontrarmos pessoas que não gostam da expressão
“parto humanizado” (que argumentariam que “afinal de contas somos todos humanos”); a
necessidade de estimular o empoderamento das mulheres também foi apontada por uma das
entrevistadas, para que saibam e entendam o processo pelo que estão passando.

61

Movimento da medicina que defende que a tomada de decisões sobre os cuidados de saúde deve se basear na
procura
das
melhores
evidências
científicas
da
literatura
médica.
Disponível
em:
<http://www.centrocochranedobrasil.org.br/cms/apl/artigos/artigo_520.pdf>;
<http://brazil.cochrane.org/medicina-baseada-em-evid%C3%AAncias>. Acesso em: 15 out. 2017.
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Os relatos seguem a linha de entendimento positivo de parto humanizado, segundo o
que nos mostra Diniz (2001), para quem as representantes da academia consideram a
humanização referida à legitimidade política da reivindicação e defesa dos direitos das
mulheres; assim como humanização referida à legitimidade científica da medicina baseada em
evidência; e a humanização referida à legitimidade profissional e corporativa, com o
“redimensionamento de papeis e poderes na cena do parto” (DINIZ, 2001, p. 86; 88; 90).

6.1.2 Gestores

Os gestores entrevistados compõem o grupo com maior número de integrantes e também
o grupo com entendimentos sobre o parto humanizado distintos entre si.
Para metade dos entrevistados gestores são características do parto humanizado: o
cumprimento de boas práticas de assistências ligadas a evidências científicas e literaturas
relativas ao tema; a luta contra a episiotomia de rotina ou o uso irregular da ocitocina, assim
como métodos não farmacológicos para alívio da dor; a presença do acompanhante; o respeito
à posição de parto escolhida pela mulher. Esses gestores destacam o que chamam de conjunto
de boas práticas inerentes à humanização do nascimento.
O parto fisiológico, mais natural e normal possível, no sentido de menos intervenções
na sua assistência, nesse contexto, também relataram a importância da atuação conjunta de
outros profissionais na assistência ao parto, como: enfermeiras obstetras e obstetrizes. Os partos
complicados, ou denominados “patológicos” seriam aqueles em que o médico deveria atuar.
Podemos entender que também essas interpretações da humanização se caracterizam
como a humanização referida à legitimidade científica da medicina baseada em evidência,
sendo possível observar a adequação à interpretação de “humanização como referida ao
resultado promovido pela tecnologia adequada na saúde da população” (DINIZ, 2001, p. 88;
89).
A outra metade do grupo definiu parto humanizado de maneira diferente. Dois dos
gestores entrevistados trouxeram ao debate a possibilidade da cesariana humanizada. Dessa
forma, para esses entrevistados, o parto humanizado não seria sinônimo de parto vaginal.
Conforme indicamos no início desse trabalho, para fins do presente estudo, parto humanizado
seria entendido apenas no contexto de parto vaginal.
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Ainda assim, entendemos como profícuo e importante para o debate trazer o
entendimento dos entrevistados, que defendem o parto humanizado relacionado ao evento
parto, seja ele vaginal ou cesáreo.
Para um deles, a via de parto seria “uma consequência da assistência obstétrica” e a
própria intervenção, considerada humanização, uma vez que ela deve estar disponível para
desvios e distócias que podem ocorrer durante o trabalho de parto, os quais, em seu
entendimento, seriam mais suscetíveis nos partos de seres humanos.
O segundo gestor, que também entende o parto humanizado como aplicado às
cesarianas, destaca que parto humanizado é aquele em que se discute com a paciente a melhor
proposta para o parto – que deve ser alinhado desde o pré-natal – e a importância da mulher
visitar a maternidade em que terá seu bebê, especialmente para as mulheres atendidas na rede
pública (o que é um dos princípios da RC). Este gestor também salienta que oferecer toda a
tecnologia possível representa uma forma de humanização do parto.
Esses dois relatos também estão descritos na literatura e poderiam ser enquadrados no
que se define como “humanização como referida à legitimidade da participação da parturiente
como consumidora nas decisões sobre sua saúde”; e “humanização como referida à legitimidade
do acesso ao alívio da dor” (DINIZ, 2001, p. 96; 95).

6.2 OBSTÁCULOS PARA A ADOÇÃO DO PARTO HUMANIZADO

6.2.1 Academia

As entrevistadas desse grupo consideram que podem ser diversos os fatores que
dificultam o parto humanizado. O aparelho formador dos médicos foi apontado por duas
representantes da academia como fator preponderante. A universidade, conservadora e
descolada da medicina baseada em evidência e, nesse sentido, o denominado “poder médico”
também foi ressaltado nas falas, ou seja, o médico como figura central e decisiva na condução
do parto.
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Questões de gênero foram apontadas como obstáculo à adoção do parto humanizado: a
construção da medicina da saúde da mulher, o tratamento conferido ao corpo da mulher, a
perspectiva machista que influenciou a medicina e a adoção de intervenções mais prejudiciais
do que benéficas ao corpo das mulheres (episiotomia de rotina, aceleração dos partos com
ocitocina sintética). Práticas que se pensava constituírem o modelo ideal de assistência, na
verdade, sob a perspectiva de gênero configuram o que se denomina violência obstétrica – e na
própria formação dos profissionais que assistem os partos.
Por fim, destacaram, como fatores que dificultam a adoção do modelo humanizado de
assistência ao parto, a deficiência na infraestrutura física e material das maternidades;
insuficiência de profissionais (médicos e enfermeiros obstetras); falta de qualificação
profissional; pouco empoderamento da mulher desde o pré-natal; o desconhecimento de seus
direitos; falta de definição dos processos de trabalhos.

6.2.2 Gestores

Sobre os obstáculos ao modelo humanizado de assistência ao parto, o grupo dos gestores
apontou fatores diversos. Dessa forma, como não houve preponderantes ou entendimentos mais
ou menos convergentes, indicaremos todos os fatores relatados.
O conservadorismo do aparelho formador dos médicos, identificado por dois gestores;
o ensino das faculdades de medicina ainda é voltado a ensinar a condução de partos cesáreos;
a medicina baseada em evidência não é ensinada na assistência ao parto, resultando num modelo
de assistência medicalizado e intervencionista.
Nesse sentido, uma das falas destacou o programa “Apice On”, do MS62 (2017), cujo
intuito é intervir nas faculdades e nos hospitais universitários para que os profissionais (médicos
obstetras e neonatologistas) sejam formados já em conformidade com os princípios da
humanização da assistência ao parto e nascimento.

62

Disponível em: <http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/agosto/18/Apice-On-2017-08-11.pdf>.
Acesso em: 02 nov. 2017.
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As estruturas físicas das maternidades foram indicadas por três dos gestores, que
ressaltaram o fato de que muitas maternidades são antigas e que seus espaços físicos se tornam
obstáculos ao parto humanizado, dada a dificuldade de construir ou reformar espaços para
Centros de Partos Normais, com as chamadas Salas PPP (pré-parto, parto e pós-parto), criando
um ambiente mais familiar e com menos roupagem de hospital.
Dessa forma, as salas de pré-parto e centros obstétricos – aparelhagem historicamente
mais comum nas maternidades do país – representariam um obstáculo ao parto vaginal e
humanizado, considerados como falta de ambiência e estrutura ao parto humanizado.
Ressaltaram a dificuldade em trabalhar com equipe multidisciplinar na assistência ao
parto vaginal (enfermeiros obstetras e obstetrizes); três relatos destacaram a importância de que
a assistência ao parto fisiológico seja feita por enfermeiros obstetras e obstetrizes; o médico
deve cuidar dos partos patológicos. Esse ponto, que se relaciona ao modelo de assistência
consolidado na figura central do médico, conforme demonstramos na discussão teórica (MAIA,
2008; TORNQUIST, 2004), foi exemplificado com ações introduzidas aos poucos por gestores
compromissados com o parto humanizado, de modo a quebrar paradigmas e culturas médicocentradas.
Do ponto de vista de ações e atividades voltadas para a mulher, também houve a
indicação de três gestores, os quais, assim como as representantes da academia, salientaram que
é necessário resgatar a cultura e a positividade do parto vaginal, especialmente para as mulheres
atendidas pelo sistema público de saúde. A cesárea, conforme já apontamos, configura-se, na
cultura popular, como o parto ideal, o padrão ouro de assistência; e o parto vaginal, castigo para
quem não tem recursos financeiros de arcar com o parto cirúrgico. A mulher precisa se preparar
física, emocional e psicologicamente para o momento do parto; e o pré-natal tem caráter
fundamental nesse processo, segundo esses gestores.
Uma das entrevistas destaca o papel dos gestores como de fundamental importância para
a adoção do parto humanizado, na conscientização dos gestores para que abracem e consolidem
o modelo da assistência humanizada.
O sistema de saúde brasileiro, apontado por um dos gestores como fator que dificulta o
parto humanizado, tem caráter híbrido que criaria empecilhos próprios tanto na esfera privada
quanto na pública para a implementação do parto humanizado. Na esfera pública, destacou as
formas de pagamento por plantão, nas quais os profissionais médicos são remunerados por
plantão trabalhado e por procedimentos realizados durante seu plantão. Esse modelo ensejaria
o aumento no número de cesarianas também na esfera pública do sistema de saúde.
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Num dos relatos, questões como gravidez na adolescência e gravidez indesejada
também foram destacadas como dificuldades na assistência ao parto.

6.3 FACILITADORES PARA A ADOÇÃO DO PARTO HUMANIZADO.

6.3.1 Academia

Segundo duas das representantes da academia, o movimento de mulheres revela-se
como principal fator facilitador na adoção do parto humanizado. Em termos profissionais, o
retorno da faculdade de obstetrícia também se revela como positivo ao modelo de atenção
humanizada do parto, assim como as doulas – embora não haja formação universitária – estão
desenvolvendo trabalho importante no resgate da assistência humanizada do parto.
Outro facilitador seria a nova geração de gestores públicos e programas públicos de
humanização, com o estímulo à criação de Centros de Parto Normal e Casas de Parto, além da
contratação de equipe multidisciplinar (enfermeiras obstetras e obstetrizes) para a assistência
aos partos vaginais; sendo ressaltada a formação, voltada à humanização do parto, desses
profissionais.
Em resposta a questionamento complementar sobre a existência e a importância de
atividades físicas e preparo emocional e psicológico para as mulheres durante a gestação, relato
confirmou a importância do preparo da mulher durante o pré-natal. Rodas de gestantes, preparos
com fisioterapeutas – ações que podem ser oferecidas nas Unidades Básicas de Saúde – são
entendidas como facilitadores ao preparo da mulher para o parto e para o parto humanizado.
Infraestrutura de qualidade, profissionais qualificados e em número suficiente, empoderamento
da mulher já na gestação, além de informação sobre direitos e processos de trabalhos definidos
foram considerados fatores que facilitam o parto humanizado.
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6.3.2 Gestores

A RC, apontada como facilitador ao parto humanizado por dois dos gestores
entrevistados, pois o programa apresenta de modo claro as diretrizes, portarias e normativas
que devem ser seguidas pelas gestões em âmbito estadual e municipal; e o repasse de recursos
para reformas e adequações das instalações das maternidades se configuraria como facilitador
ao parto humanizado.
As Casas de Parto, também previstas no programa, são entendidas como facilitadores
ao parto humanizado e à autonomia da mulher na decisão de onde ter seu bebê; contratação de
obstetrizes63, destacada por três dos entrevistados como um aspecto facilitador ao parto
humanizado; além disso, o movimento de mulheres, assim como apontado por representantes
da academia, foi indicado por gestora como fator que facilita a adoção do parto humanizado,
destacando a importância do médico, quando a intervenção for necessária. As publicações do
MS, a maior literatura disponível e o envolvimento de órgãos públicos, como o próprio
Ministério Público, consistiriam num dos facilitadores para o modelo.
Um dos gestores compreende a humanização do parto como um programa bem definido
e que deve ser seguido, conforme legislação e normativas; e compara o novo modelo a uma
receita de bolo, que está substituindo o modelo antigo, com intervenções, uso de ocitocina
sintética, jejum e rompimento de bolsa amniótica. O novo modelo vem se construindo nas
últimas décadas e agora está sendo implementado.
O trabalho de assistência ao parto com equipe multidisciplinar foi apontado por quatro
gestores como fator facilitador ao parto humanizado. Nesse sentido, a divisão de saberes, o
compartilhamento de responsabilidades e ações foram destacados em um dos relatos, o qual
fora objeto da bibliografia que apresentamos mais acima (ALVES, J. T. et al, 2014).
Três relatos ressaltaram a importância do preparo da mulher durante o pré-natal para o
evento parto, envolvendo práticas e atividades físicas com fisioterapeutas, por exemplo. Mas
destacam as dificuldades que as mulheres atendidas na rede pública de saúde enfrentam para
ter esse tipo de preparo.

63

Um dos entrevistados relatou o recente concurso público realizado na cidade de São Paulo para a contratação de
obstetrizes para maternidades públicas.
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Por fim, um dos relatos entende que as novas gerações de médicos já estariam sendo
formadas com viés de atenção humanizada do parto. Para este gestor, a formação que ele mesmo
teve foi centrada na figura do médico, forma que estaria mudando atualmente; e esse processo
de mudança na formação consiste num facilitador do parto humanizado.

6.4 OBSERVÂNCIA OU NÃO DAS RECOMENDAÇÕES DA OMS SOBRE ASSISTÊNCIA
AO PARTO NORMAL COMO FATOR QUE FACILITA OU DIFICULTA A ADOÇÃO DO
PARTO HUMANIZADO.

No tocante às recomendações da OMS, contidas no Guia de 1996, gestores e acadêmicos
são unânimes em apontar o conteúdo da publicação como facilitador da prática de assistência
humanizada ao parto. É importante lembrarmos que, à exceção de um único gestor entrevistado,
que atua em poder executivo municipal ligado à saúde, todos os demais possuem formação em
medicina.
As razões para a percepção de que as práticas preconizadas pela OMS sejam entendidas
como facilitadores do parto humanizado foram as seguintes: importância de haver protocolos e
diretrizes pautados por instituições renomadas (referindo-se à OMS); funcionam como respaldo
à atitude de profissionais envolvidos na assistência ao parto que se posicionam favoravelmente
às práticas da assistência humanizada; ajudam na adoção de práticas adequadas do parto normal,
dando uma referência às ações; promovem o diálogo, o compartilhar de responsabilidades com
a paciente.
A manifestação de uma entrevistada do meio acadêmico sintetiza a opinião geral
concernente à importância das recomendações emanadas por um organismo como a OMS: “A
gente precisa disso. Precisa muito”.
Corroborando a pertinência da adoção das práticas recomendadas pela OMS, um dos
entrevistados destacou tratar-se de matéria que, embora tenha completado 21 anos de existência,
permanece atual e pertinente. Assim se manifestou, referindo-se a convite para proferir palestra
sobre as recomendações do Guia da OMS de 1996:
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[...] este ano estamos completando 21 anos de quando foi lançada essas
preconizações, e ainda hoje, eu sou convidado para falar sobre isso. Mas eu
quero pontuar duas coisas importantes: são 21 anos falando do mesmo tema,
para públicos diferentes e continua sendo tema atual, porque em 21 anos
ninguém conseguiu mudar esses critérios. Então, eles continuam sendo
verdade. Então, essa é a prova maior de que é verdade.

Juntamente com a unanimidade de opiniões acerca da importância desse trabalho da
OMS, também há convergência de visões quanto aos obstáculos que porventura essas práticas
preconizadas pela OMS venham a trazer para o universo da implementação do parto
humanizado.
No entanto, todos que reportaram alguma espécie de dificuldade em sua entrevista a
vincularam aos desafios de sua aceitação e adoção prática, nunca relacionando tal dificuldade
ao mérito, aplicabilidade ou resultados obtidos a partir da aplicação dos procedimentos
recomendados pela OMS para o parto normal. Ou seja, não houve crítica de qualquer natureza
às práticas preconizadas em si, mas foram ressaltadas dificuldades ligadas à sua implementação:
o problema não estaria nas diretrizes, mas em sua aplicação e fiscalização.

6.4.1 Academia

De sua parte, os acadêmicos/ especialistas apontam a questão do embate de poder dentro
dos hospitais, onde pode haver divergências de posturas relacionadas à observância ou não das
ações propostas pela OMS. A decisão final do embate, definida hierarquicamente, pode
contrapor médico e obstetrizes, sendo o profissional médico apontado nessa crítica em
particular como o elemento que dificulta a adesão às práticas da OMS.
Para os entrevistados acadêmicos, além das instituições de saúde deve haver
engajamento da sociedade civil, para o necessário apoio aos profissionais que observam as
práticas da OMS. Há a percepção de que a existência das recomendações per se não serão
suficientes, uma vez que já se passaram 21 anos de sua publicação e seus preceitos ainda não
são observados em todos os serviços públicos.

98

6.4.2 Gestores

Quanto aos gestores, lembrando que, com exceção de um deles, os demais são
profissionais médicos, as dificuldades de adesão a tais práticas de humanização expressas pela
OMS se devem às seguintes razões: para aqueles tendentes à não adoção desses procedimentos
as práticas são vistas como oriundas de um documento ultrapassado, de 1996; há dificuldade
de mudança de comportamento, em particular dos profissionais médicos com mais tempo de
profissão, promovendo uma resistência à adesão: “as gerações mais novas conhecem (as
recomendações da OMS), os mais velhos, não; ou, se conhecem, ignoram”.
Os gestores também reportaram como dificuldades na implementação das
recomendações a necessidade de apoio da instituição de saúde para sua aplicação, fato nem
sempre alcançado.

6.5 REDE CEGONHA COMO POLÍTICA PÚBLICA DE HUMANIZAÇÃO AO PARTO E
NASCIMENTO.

As manifestações relacionadas ao programa federal RC variaram muito, não só de
acadêmicos para gestores, como também entre os entrevistados dentro de seu próprio grupo.
Novamente lembramos que do universo de gestores entrevistados, apenas um, que atua em
poder executivo municipal ligado à saúde, não tem formação em medicina, mas em direito e
gestão pública.
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6.5.1 Academia

Indagados sobre a RC como política pública de humanização ao parto e nascimento,
acadêmicos atribuem importância ao programa em seu papel de fomentar a humanização na
assistência ao parto. As críticas envolveram: o nome do programa (RC), que, à luz da questão
de gênero, foi referido como “dessexualização total, uma infantilização”; não ter foco na
questão dos direitos (exemplificando com a prática da episiotomia que, em sendo utilizada
rotineiramente ou sem indicação, poderia se configurar em abuso físico, e que isso poderia ser
contemplado no programa: “está escrito?”); não se tratar de política pública, uma vez que foi
elaborada no contexto de organização das redes de atenção no SUS.
Houve elogios, como incluir a atenção à mulher no ciclo gravídico-puerperal em
diferentes espaços de debate.
Com respeito aos incentivos financeiros do programa, oriundos do governo federal a
partir da adesão das instituições de saúde locais, foi referido que o custeio oferecido representa
um grande atrativo, além da organização do sistema numa rede de acolhimento: atenção básica,
atenção hospitalar de baixa complexidade e de alta complexidade.
As ponderações dos entrevistados revelaram preocupações com a consecução dos
objetivos da RC por razões ligadas às mudanças de gestão, que sempre podem impactar
negativamente políticas públicas criadas em gestões anteriores, e também com a sustentação do
programa pelos profissionais que atuam na linha de frente da assistência ao parto e nascimento,
entendendo ser a RC uma política “boa no papel, mas na prática, nem tanto”, referindo-se às
boas ideias que chegam ao hospital de forma distorcida.
Neste ponto, lembraram o aspecto que dificulta a implementação das políticas públicas,
que, em geral reside em sua formulação, do topo para a base: “As pessoas não enxergam a
importância dela (RC). Quem está na linha de trabalho não consegue ter essa conscientização.
É isso que falta”. Referiram que estão atuando numa política pública na linha da humanização
de profissionais que não entendem que linha é essa, havendo risco de que o programa se torne
uma política a título de perfumaria, compra de votos.
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Abordamos também a RC nas entrevistas, como política de assistência integral à saúde
da mulher. Aos representantes da academia, enquadrar a RC como política nesse universo
despertou divergências. Houve manifestação no sentido de que o programa não se tornou capaz
de alcançar o direito primordial da integridade corporal, da autonomia e autodeterminação da
mulher dentro do sistema de saúde, de acesso à informação, de decidir de maneira informada;
apontando que, no tocante à assistência integral, na verdade o programa se restringe a um
momento específico da vida da mulher em sua idade reprodutiva, não sendo, portanto, tão
abrangente. Novamente pontuaram a necessidade do envolvimento de todos os atores que
participam da rede de atenção, ressaltando que a RC “no papel, é uma boa aposta; entre o
proposto e a realidade, é um longo caminho, às vezes um abismo”.

6.5.2 Gestores

Entre os gestores, as manifestações quanto à importância da RC no fomento às práticas
de assistência humanizada ao parto são praticamente unânimes, e quem destoa o faz não por
crítica ao programa, mas por entender que, em particular no município de São Paulo, a RC veio
substituir o Mãe Paulistana64, não tendo significado até o momento uma mudança significativa
do que vinha sendo feito no âmbito da humanização.
No entanto, as periódicas avaliações promovidas pelo MS junto aos estabelecimentos
vinculados ao programa poderiam resultar numa ação mais efetiva. Ainda ponderam no que diz
respeito à necessidade de informação que permeia todas as etapas da assistência à gestação,
parto e puerpério (pois veem o encadeamento do processo, que começa no pré-natal, como algo
que ainda não está integrado), uma rede integrada de informações que dê maior segurança à
mãe, do começo ao fim da gestação.
Dentre os diversos programas de saúde nessa área específica, o RC foi apontado como
destaque em relação a segurança do paciente, qualidade da assistência e a seu formato, amigável
à linguagem do setor público. A avaliação positiva também diz respeito ao fato de que as

64

O projeto Mãe Paulistana foi criado pela prefeitura de São Paulo com o objetivo de atender, em diversas áreas,
as gestantes cadastradas e as crianças com até um ano de idade. Disponível em:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/comunicacao/arquivos/cartilhas/cartilha_mae_paulist
ana_5anos.pdf>. Acesso em: 02 nov. 2017.
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diretrizes do programa pautam boas práticas de assistência obstétrica à mulher, mas também
trazem diretrizes de humanização aos cuidados com o bebê.
As dificuldades relacionadas à implementação do programa pontuaram basicamente
duas questões: uma de ordem econômica; outra relacionada à formação/capacitação dos
profissionais atuantes. A questão econômica emerge inicialmente como um facilitador da
implementação do programa, posto que a RC oferece incentivos atrativos a estados e
municípios, o que fomenta a busca de adesão. No entanto, a questão financeira deverá se
afigurar como grande entrave em tempos de crise econômica, pois há manifestações no sentido
de que há um problema de subfinanciamento do SUS.
Também manifestaram preocupação com o custeio de equipes formadas por
profissionais especializados e treinados para atuar na linha do parto humanizado, cujo custeio
não é coberto pelo programa, que cobre ambiência e equipamentos:

Um programa [RC] cujas características demandam financiamento: equipe
multidisciplinar, tempo de internação em trabalho de parto, presença de
acompanhante [...]. O SUS é maravilhoso só quando bem financiado. Como o
dinheiro não existe [...] principalmente o dinheiro novo não existe, a gente
vive essa realidade hoje, infelizmente.

Portanto, existe a preocupação de que, por falta de recursos, o programa passe por um
desmonte pela incapacidade de continuar financiando as instituições de saúde nas ações que o
programa vem fazendo. Mas há gestores que não têm esse olhar pessimista quanto ao declínio
do programa em razão dos recursos. Se o subfinanciamento do SUS é apontado, há gestores
que já estão vinculados ao programa em seus municípios, sem menção à não chegada dos
recursos ou retenção de qualquer ordem.
E existe um gestor empenhado em fazer novas vinculações ao programa em seu
município. A dificuldade apontada por este gestor em particular diz respeito não à incerteza
quanto aos repasses do governo federal, mas ao fato de que a viabilização dos PAR, por
intermédio dos quais se dá a adesão ao programa e o repasse dos recursos, é validada em âmbito
regional, envolvendo a pactuação de todos os municípios que compõem a região de saúde. Isso
é apontado como um problema a ser enfrentado com respeito às unidades hospitalares, uma vez
que a atenção básica não envolve pactuação regional.

102

Dois gestores apontaram a regionalização como desafio a ser enfrentado, com respeito
ao atendimento de municípios vizinhos não dotados da mesma capacidade instalada no âmbito
da saúde pública, o SUS. Os municípios mais resolvidos em sua rede de assistência se tornam
polos de atração e situações de demanda além da capacidade dos equipamentos, insumos e
profissionais geram inúmeros problemas que convergem ao mesmo resultado: uma assistência
de má qualidade, que no âmbito da humanização ao parto representa um dificultador cuja
solução não é simples de se alcançar. E, para um desses gestores, alcançar a pactuação regional
reside no principal problema de implementação da RC.
Ainda com respeito aos recursos, referiram-se à importância desse repasse num
momento de crise, possibilitando ao gestor avançar na concretização da implementação do
programa; e atribuíram importância ao programa por organizar a rede de atendimento à gestão
de alto risco no SUS e ajudar o gestor a ter clareza na adequação das diretrizes da humanização
do nascimento.
Ligada ao aspecto financeiro, posto que necessária à implementação das ações voltadas
à assistência humanizada ao parto, a infraestrutura necessária também foi abordada,
ressaltando-se a necessidade que vai de leitos hospitalares e equipamentos adequados a uma
atenção básica bem estruturada e pessoal bem treinado para que os protocolos preconizados
sejam devidamente seguidos.
A maioria dos entrevistados gestores levantou a questão da formação/capacitação dos
profissionais atuantes, e se aqui trouxermos as dificuldades de ordem cultural, como foram
chamadas, referindo-se à dificuldade em mudar hábitos adquiridos ao longo de anos de prática
profissional, em particular quando divergentes das ações preconizadas pela RC no âmbito da
assistência humanizada ao parto, isso pode ser entendido como resistência às diretrizes do
programa, observada também nas instituições de saúde:

Problemas de implementação do RC: resistência cultural. Precisa basicamente
mudar a formação dos profissionais; a realidade da humanização não é
ensinada nas escolas. [...] Precisa haver mudança não só do profissional, mas
da instituição. Da água para o vinho.
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De fato, vários gestores apontaram a necessidade de formar, capacitar e informar
profissionais, ressalvando que tais ações devem estar voltadas não só aos profissionais médicos,
mas a toda grade de assistência ao parto. Formação profissional adequada, bem como
capacitação, foram referidas como importantes na utilização dos dispositivos oferecidos pela
RC, tendo sido exemplificado o caso da bola.
O gestor que levantou essa questão específica apontou para o risco envolvido no
manuseio incorreto desse equipamento, podendo trazer à parturiente problemas no colo do útero
e vulva, mais dificultando do que ajudando o parto natural. Na prática, os profissionais precisam
ser capacitados para exercer o seu poder e obrigação de adotar cada uma das ações preconizadas
e equipamentos disponíveis de maneira adequada.
O acompanhante também foi referido como alvo de ação pró ativa, no sentido de
capacitá-lo a ser um agente atuante no processo, já a partir do pré-natal.
Na abordagem da RC como política de assistência integral à saúde da mulher, as
manifestações entre os gestores variaram bastante, sendo todas positivas. Contudo, as visões
não se ativeram ao universo da mulher unicamente: a importância de sua autoridade (RC), no
sentido de dar legitimidade e oficialidade ao que preconiza; sua completude e ousadia, por se
estender a todo país, enfrentando diferenças regionais, cada qual com suas dificuldades
próprias; mostrar-se produto de uma discussão paciente sobre humanização, com gestores e
profissionais; e consistir numa política que fortalece esse discurso (humanização).
Dois gestores apontaram a RC como uma política abrangente, no sentido das etapas do
ciclo gravídico puerperal que abarca, e mais amplamente como desencadeador de
transformações benéficas a toda a sociedade. Com respeito ao primeiro ponto, a afirmação
explicita que a RC não contempla apenas parto, nascimento e cuidado com o bebê, mas também
recursos com a qualificação do pré-natal – referido por eles como algo importante, como
também a atenção à criança até os dois anos de idade.
Em relação aos benefícios indiretos do programa RC a toda a sociedade, o gestor
comentou que a humanização do parto e do nascimento objetiva um desenvolvimento infantil
melhor; contudo, as ações fomentadas pela RC contemplam desde o início, a partir da
fecundação, até o nascimento. Não é apenas o sair do útero, mas a chegada de um novo
indivíduo à sociedade, da melhor forma possível, com a família fortalecida.
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Em sua visão, tudo isso é da humanização, convergindo para a formação de cidadão
melhor. Para esse gestor, novamente a questão financeira é entendida como fundamental para
financiar ações de incentivo: “Porque o objetivo é um bem maior. O objetivo é um bem comum,
objetiva a sociedade como um todo. Não é só a gestante e seu parto. É muito, muito, muito
maior do que isso.”
A saúde reprodutiva também mencionada com suas implicações refletidas na saúde da
mulher: a RC tem abordado o uso de contraceptivos não hormonais os quais, reconhecidamente
no meio médico, são tidos como ameaça à saúde cardiovascular feminina, sendo fator de risco
para problemas como tromboses.
Os temas e sua abrangência possibilitaram que os entrevistados, a partir de sua
experiência acadêmica e profissional, discorressem com relação aos diferentes pontos de vista
da temática da assistência ao parto. A seguir, condensamos os principais temas extraídos dos
relatos dos entrevistados:

Acadêmicos

Gestores

Direitos das mulheres, direitos
reprodutivos, direito à integridade
corporal, igualdade, autonomia;
parto medicina baseada em evidência;
empatia do tratamento; mulher no
centro da assistência; resgate de
essência; contextos sociais e
culturais;
observância
das
recomendações da OMS sobre
assistência ao parto normal.

Boas práticas de assistência;
medicina baseada em evidência;
métodos não farmacológicos para
alívio da dor; parto fisiológico;
menos
intervenções;
equipe
multiprofissional;
acompanhante,
cesariana humanizada, não sinônimo
de parto vaginal; tecnologia à
disposição;
intervenção
como
humanização.

Aparelho formador de médicos,
poder médico, questões de gênero,
perspectiva machista; intervenções
prejudiciais à mulher; deficiência
na infraestrutura física e material
de maternidades; insuficiência de
profissionais
qualificados
Fatores que dificultam
(médicos e enfermeiros obstetras);
o parto humanizado
pouco empoderamento da mulher,
desconhecimento de direitos; falta
de definição dos processos de
trabalho.

Aparelho formador de médicos de
caráter conservador; faculdades que
não ensinam medicina baseada em
evidência; modelo de assistência
medicalizado e intervencionista;
estrutura física de maternidades
antigas; dificuldade de trabalhar com
equipe multidisciplinar; mulheres
hoje com pouca cultura de parto
normal.

Debate sobre
humanizado
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Fatores que facilitam o Movimento de mulheres; inserção
parto humanizado
de obstetrizes na assistência;
gestores públicos e programas
públicos de humanização; falta de
cuidados físicos e psicológicos
oferecidos a mulheres no pré-natal;
infraestrutura de qualidade nas
maternidades;
profissionais
qualificados e em número
suficiente; empoderamento da
mulher na gestação; informações
sobre direitos; processos de
trabalhos definidos.

Rede Cegonha, Casas de Parto;
contratação
de
obstetrizes;
movimento de mulheres, publicações
do Ministério da Saúde; maior
literatura disponível; Ministério
Público; equipe multidisciplinar;
preparo da mulher no pré-natal;
novas gerações de médicos com
formação adequada à humanização.

Facilitador; protocolos pautados
por instituição, como a OMS,
dando suporte às ações; suporte a
condutas
pró
humanização;
facilitador,
mas
insuficiente;
pertinência
das
práticas
recomendadas pela OMS 21 anos
depois.

Facilitador; são embasamento do
parto humanizado; resistência da
adoção pelos profissionais médicos
mais antigos; são importantes, mas
precisa haver respaldo da instituição
de saúde; ajuda a adoção de práticas
adequadas do PN; dão um norte; o
Guia da OMS tem 21 anos e ainda
não é seguido em toda rede pública.

Colocar a atenção à mulher nos
diferentes espaços de debate, risco
Rede Cegonha como de abandono ou desmonte do
política pública de programa relacionados à mudança
humanização ao parto
de gestão e aspectos econômicos,
política pública conservadora,
nome inadequado, problemas de
formação dos profissionais que
atuam na linha de frente; estratégia
de organização de redes de atenção
à saúde no SUS; Assistência
Integral à saúde da mulher é mais
abrangente do que o proposto na
RC.

Programa de destaque entre as
políticas
públicas
de
saúde;
problemas
de
formação
dos
profissionais que atuam na linha de
frente; risco de abandono ou
desmonte do programa relacionados
à mudança de gestão e aspectos
econômicos; resistências culturais
frente à humanização; formação
deficiente nas escolas; organizou a
rede de atendimento de alto risco;
confere legitimidade e oficialidade ao
parto humanizado; dificuldades de
adesão ao programa atribuídas à
pactos regionais.

Observância
das
recomendações
da
OMS como facilitador
ou obstáculo ao parto
humanizado

Quadro 3 – Parto humanizado e Rede Cegonha
Fonte: As autoras.

A análise das entrevistas realizadas, da bibliografia levantada e dos documentos oficiais
disponíveis relativos ao programa RC nos permite, ainda, refletir a respeito da implementação
de políticas públicas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse estudo nos propusemos a estudar a humanização do parto a partir da seguinte
pergunta: “quais são os fatores que facilitam e dificultam o parto humanizado?” Nossa hipóteses
consideram que os fatores que facilitam ou dificultam o parto humanizado podem estar
relacionados: a) ao modelo de assistência praticado no parto hospitalar; b) a observância ou não
das práticas de assistência recomendadas pela OMS.
Nosso problema de pesquisa apresentou um cenário no qual o número de cesarianas se
tornou extremamente elevado em nosso país, a despeito dos riscos inerentes dessa via de parto.
Na rede pública de saúde, em que a maior parte dos partos ainda é de natureza vaginal, faz-se
necessário avaliar o tipo de assistência oferecida às mulheres.
Para verificarmos nossas hipóteses, propusemos uma análise bibliográfica calcada no
trabalho de autores afetos às temáticas parto humanizado e Rede Cegonha. A partir desses
autores, apresentamos a realidade vigente no Brasil no que se refere à assistência ao parto;
analisamos o programa Rede Cegonha; e realizamos entrevistas qualitativas com acadêmicas e
gestores, com experiência profissional e acadêmica nesses temas.
Os resultados de nosso estudo, delimitado na esfera pública de atendimento à saúde,
sugerem que o modelo de assistência ao parto vaginal consolidado no país revela-se como
intervencionista, com frequentes desrespeitos aos direitos das mulheres, centrado na figura do
médico, e que priva as mulheres do protagonismo e da autonomia sobre seu corpo e de
informações e decisões na condução do parto.
Por outro lado, movimentos e políticas públicas vêm sendo adotados para alterar o
modelo vigente de atenção ao parto propondo resgatar o protagonismo da mulher no fenômeno
parto e nascimento. Exemplo disso é o programa RC, instituído em caráter federal, e
implementado por estados e municípios, cujas diretrizes se voltam ao parto humanizado. E,
embora passível de críticas, o programa também recebe apoio por suas propostas.
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Entre as críticas à RC, é possível citarmos a redução da assistência à saúde da mulher
apenas ao momento gestação, parto e nascimento; a falta de ações específicas relativas ao
planejamento familiar; o não posicionamento expresso contra ações de violência obstétrica; o
caráter dessexualizante de seu nome e as dificuldades de implementação de políticas públicas
em um contexto de federalismo e com as diferenças regionais do Brasil.
Por outro lado, o programa também pode ser entendido como facilitador ao parto
humanizado, por sua abrangência no território nacional, sua legitimidade institucional como
apoio aos profissionais que aderem às práticas do parto humanizado e por prover recursos a
estados e municípios destinados à necessária ambiência, equipamentos, custeio e capacitação
de profissionais para um modelo de assistência ao parto calcado nas diretrizes da Organização
Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, voltado ao parto humanizado, especialmente
considerando sua oferta às mulheres atendidas pelo SUS.
Confrontado e analisado o material recolhido, entendemos que nossa hipótese de
pesquisa se confirmou: os fatores que facilitam e aqueles que dificultam a prática do parto
humanizado estão relacionados ao modelo de prática hospitalar e à adesão ou não às práticas
de assistência ao parto recomendadas pela OMS, em 1996. Sob vários aspectos, os fatores que
facilitam ou dificultam a assistência humanizada ao parto estão associados a estes dois
universos.
Para efeito de recomendações finais, a partir da análise dos fatores que facilitam e dos
que dificultam o parto humanizado dividimos as proposições de ações em quatro frentes: ações
que envolvem a cultura, demandando mudança de paradigmas que sustentam o atual modelo
de assistência ao parto; programas públicos voltados às práticas da assistência humanizada ao
parto, cuja implementação tem colaborado para a inflexão do modelo de assistência ainda
vigente, intervencionista e médico-centrado; infraestrutura, que, embora não suficiente do
ponto de vista da reversão de comportamentos profissionais resistentes às práticas do parto
humanizado, uma vez disponível e adequada converge decisivamente para a mudança desse
quadro; os recursos humanos também foram entendidos como infraestrutura necessária; e a
gestão dos diversos órgãos públicos e serviços de saúde envolvidos na assistência ao parto.
Entendemos que tais recomendações encerram a somatória de todos os elementos trazidos para
este estudo e analisados conforme metodologia escolhida, e se revestem do caráter de subsídios
para políticas públicas a serem propostas no âmbito da assistência ao parto no Brasil.
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Frentes

Ação

Descrição da ação
Ações para reversão da cultura do parto cesáreo como padrão
ouro de assistência.

1

Produção e disponibilização de informação acessível a mulheres,
especialmente aquelas atendidas pelo sistema público de saúde,
sobre parto e parto humanizado.
Garantia irrestrita ao acompanhante durante o trabalho de parto.

Cultural

2

Permanência e valorização da atuação do movimento de
mulheres pela garantia dos direitos sexuais e reprodutivos,
direitos humanos, direitos à autonomia e integridade física e
emocional das mulheres.

3

Atenção à qualificação profissional: promoção, pelo Ministério
da Educação e com o devido apoio das instituições de ensino
superior, de medicina e da direção de seus hospitais-escola, de
inserção na grade curricular das escolas e das residências
médicas de de disciplinas voltadas às práticas de atenção
humanizada ao parto, com foco no parto normal humanizado e
na medicina baseada em evidências.

4

Esforço junto à direção das instituições de saúde públicas para
adoção de filosofia de assistência humanizada ao parto,
envolvendo toda a equipe hospitalar, com capacitação e
treinamento. A médio e longo prazo, o efeito dessa mudança de
filosofia nos serviços que ainda não aderiram às práticas de
humanização da assistência e parto se reverterá em diminuição
dos custos com procedimentos e insumos desnecessariamente
empregados.

5

Incentivo à formação de profissionais médicos na área de
obstetrícia, com foco na atuação integrada com profissionais de
outras áreas, em atuação multidisciplinar (enfermeiros obstetras
e obstetrizes).

6

Promoção, pelas entidades representativas dos profissionais que
atuam na assistência ao parto (médicos, enfermeiros e obstetras),
de fóruns de debate acerca do entendimento do parto
humanizado à luz do que preconiza a OMS e o MS, de modo a
nivelar o correto entendimento das práticas envolvidas e assim
promover maior adesão e incentivo ao trabalho multidisciplinar.
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7

1

Esforço de adesão ao RC e programas públicos que incentivem,
por meio de custeio, reformas de maternidades existentes para
implementação da ambiência adequada à prática do parto
humanizado, além dos equipamentos.

2

Atenção para a alta de profissionais qualificados e capacitados
em consonância com as práticas da assistência humanizada ao
parto e em número suficiente.

Infraestrutura

3

Gestão

Trazer à participação no debate sobre as mudanças necessárias
nas práticas de assistência ao parto, que hoje são responsáveis
pelo alto índice de partos cirúrgicos no Brasil, os professores de
escolas de medicina e profissionais da área médica de obstetrícia
e ginecologia, para promoção de convergência de posturas que
levem a um novo patamar de ensino e prática do parto – parto
humanizado e sua aceitação e difusão nos meios acadêmicos.

1

2

3

Contratação e inserção de obstetrizes e enfermeiras obstetras na
condução da assistência ao parto.
Gestores dos serviços públicos de assistência ao parto: promover
treinamento/capacitação dos profissionais da linha de frente da
assistência ao parto nos estabelecimentos de saúde já equipados
para a prática da assistência humanizada, quanto ao devido
cumprimento dos protocolos e uso correto dos equipamentos
disponibilizados.
Gestores dos serviços públicos de assistência ao parto:
verificação sistêmica de prontuários para análise das razões que
levaram à indicação dos partos cirúrgicos realizados,
promovendo discussões internas para correção de indicações
sem respaldo em evidências científicas.
Gestores públicos do poder executivo: revisão da prática de
remuneração de profissionais médicos nos serviços públicos de
atenção ao parto com incentivo por plantão e parto realizado.

Gestores públicos do poder executivo: adoção de ações conjuntas
das regiões de saúde, no tocante ao fortalecimento dos serviços
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4

Políticas
Públicas

de saúde dos municípios polo de atração de moradores de
municípios vizinhos, no sentido de aumentar sua capacidade de
suporte da demanda verificada. O programa RC é um caminho
que depende dessa pactuação para a adequação de infraestrutura
aqui proposta.

5

Gestores públicos do poder executivo: esforço de inserção do
governo local nas políticas públicas voltadas ao modelo de
assistência ao parto humanizado, trazendo seus incentivos a seu
estado/município.

1

Divulgar as políticas e os projetos públicos voltados à
humanização das práticas de assistência ao parto, como a RC, no
âmbito da universidade, como informação e formação de opinião
de futuros profissionais que atuarão na assistência ao parto.

2

3

4

Revisão do programa RC: ações mais incisivas nas questões
relacionadas a planejamento familiar, gravidez indesejada,
direitos sexuais e reprodutivos, violência obstétrica.
Avaliação sistemática das políticas implementadas, ou em
implementação, quanto ao atingimento de seus objetivos de
mudança do modelo de assistência ao parto; avaliação da
efetividade dos programas quanto ao impacto positivo, ou não,
nos índices de mortalidade materna e infantil, promovendo as
devidas correções das ações promovidas.
Atenção do governo federal quanto aos contingenciamentos
decorrentes da crise orçamentária e seus efeitos prejudiciais aos
índices de mortalidade materna e infantil, caso os repasses a
governos subnacionais, via RC, sejam atingidos em grande
volume ou cortados.

5

Atenção do Ministério da Saúde diante das referidas dificuldades
de adesão à RC por gestores públicos subnacionais em razão da
burocracia enfrentada

6

Previsão de ações em UBS para exercícios físicos e de
fisioterapia a mulheres, no pré-natal, a fim de preparar o corpo
para o parto.
Quadro 4 – Recomendações finais
Fonte: As autoras.
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 1

(usado para nove entre dez entrevistados)
1) Como você define o parto humanizado?
2) Que fatores você enxerga como obstáculos ao parto humanizado?
3) Que fatores você enxerga como facilitadores ao modelo humanizado de assistência
ao parto?
4) Você acha que a observância ou não das recomendações da OMS de 1996, pode ser
um fator que facilita ou que dificulta o parto humanizado?
5) Como você avalia o Rede Cegonha como política pública de humanização ao parto e
nascimento?
6) Como você avaliaria como proposta de assistência integral à saúde da mulher?
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA 2

(usado para gestor em vias de habilitação de maternidades junto à RC)
1. Como gestor público, qual seu interesse em trazer o programa Rede Cegonha (RC) a
seu município?
2. Há maternidades neste município já vinculadas à RC? (Se houver) Desde quando?
a) É possível observar mudanças com respeito à assistência ao parto nessas
maternidades?
b) Quais?
3. Quais os principais problemas e facilitadores que permeiam o processo de vinculação
de estabelecimentos de saúde à RC?
4. Em sua opinião, quais são os principais obstáculos enfrentados para o êxito das ações
da RC?
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada “Incentivo
ao parto normal: fatores que dificultam ou facilitam o parto humanizado " (título em construção),
conduzida por Ana Carolina Bittencourt Morais Negrão e Rosa Maria Miraldo. Este estudo tem por
objetivo identificar quais os fatores que facilitam e quais as dificuldades de implementação do modelo
humanizado de assistência ao parto em conformidade as melhores práticas a respeito preconizadas pela
OMS e pelo Ministério da Saúde.
Você foi selecionado(a) por integrar o universo de profissionais que atuam com a temática do
estudo.
Sua participação nesta pesquisa consistirá em obter suas impressões acerca da definição de parto
humanizado, dos obstáculos e dos facilitadores da implementação desse tipo de assistência ao parto, das
recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), dos aspectos que facilitam ou dificultam a
implementação desse modelo de assistência, bem como a respeito do programa federal Rede Cegonha:
avaliação e dificuldades em sua implementação.
O tempo médio estimado da entrevista é de 30 minutos. As questões serão conduzidas pelas
próprias pesquisadoras. Solicitamos a gravação em áudio da entrevista, para maior fidelidade da
reprodução das informações e impressões colhidas, e, por consequência, sua correta utilização no estudo.
Os dados obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais e não serão divulgados em nível
individual, visando assegurar o sigilo de sua participação.
As pesquisadoras responsáveis se comprometem a tornar públicos nos meios acadêmicos e
científicos os resultados obtidos de forma consolidada sem qualquer identificação de indivíduos
participantes.
Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento, que possui
duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, das pesquisadoras responsáveis/coordenadora da pesquisa.
A seguir, estão indicados os telefones e o endereço institucional das pesquisadoras responsáveis
e da Coordenação do Mestrado, pelos quais você poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua
participação nele, agora ou a qualquer momento.
Rubrica do participante
Rubrica da pesquisadora
Contatos das pesquisadoras responsáveis:
(Nome, telefone e email das pesquisadoras)
Escola de Administração de Empresas de São Paulo – EAESP – da Fundação Getúlio Vargas
São Paulo – FGV/SP
Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas - MPGPP
Coordenador - Prof. Dr. Cláudio Gonçalves Couto
(011) 3799-3466
Declaro que entendi os objetivos de minha participação na pesquisa, e que concordo em
participar.
São Paulo, ______ de ____________________ de 2017.
Assinatura do(a) participante: ________________________________
Assinatura da pesquisadora ________________________________
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ANEXO A – CLASSIFICAÇÃO DE ROBSON

Fonte: OMS, 2015, p. 6.
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ANEXO B – CLASSIFICAÇÃO DE CONDUTAS NA ASSISTÊNCIA AO PARTO
NORMAL - NOS TERMOS DO GUIA DE ASSISTÊNCIA AO PARTO NORMAL, DA
OMS
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Fonte: WHO, 1996, p. 34

