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NIY, D. Y. Desafios para a implementação de uma assistência “amiga da mulher”: a
presença de acompanhantes e a mobilidade no parto em uma maternidade do SUS em São
Paulo. 2018. Tese de doutorado – Faculdade de Saúde Pública da USP, São Paulo, 2018.
Introdução: Em muitos países, em especial naqueles pobres e de renda média, há
dificuldades para melhorar os indicadores de morbi-mortalidade materna e neonatal, mesmo
com a universalização do acesso à assistência, como no Brasil. Muitas vezes são as
concepções de gênero que orientam a prática dos profissionais e a organização dos sistemas e
serviços de saúde típicos, o que resulta em sobrevalorização da tecnologia e minimização ou
mesmo invisibilidade de seus efeitos adversos. As narrativas sobre desrespeitos, abusos, e
maus-tratos às mulheres evidenciam a ocorrência de uma modalidade específica de violência
institucional, recentemente nomeada como violência obstétrica. Neste trabalho, o termo é
entendido como o desrespeito aos direitos da mulher na assistência a sua saúde sexual e
reprodutiva, tendo em vista seus direitos humanos básicos e inalienáveis. A Iniciativa
Hospital Amigo da Mulher e da Criança (IHAMC) foi proposta em 2015 para superar esse
quadro. Objetivos: Mapear os facilitadores e obstáculos de um piloto de implementação da
IHAMC para a superação da violência obstétrica, em especial nos critérios “liberdade de
movimentação no trabalho de parto e parto” e “presença de acompanhante de escolha da
mulher”. Métodos: Este trabalho integra um piloto de implementação da IHAMC em duas
maternidades do SUS, com análise dos dados produzidos na etapa inicial no campo paulistano
da pesquisa (2016-17). Foram realizadas entrevistas individuais e atividades em grupo com
gestores, profissionais de saúde e usuárias do serviço; observação do serviço e análise dos
dados do Sinasc da maternidade. Foi criado um grupo de trabalho com gestores, profissionais
da assistência, pesquisadores e usuárias para analisar e atuar sobre os problemas identificados.
Resultados: As visões de gestores e profissionais de saúde contrastam com a observação e os
relatos das mulheres, com verificação de interdições ao exercício do direito a acompanhante e
à liberdade de movimentação no trabalho de parto e parto. Também foram recorrentes as falas
no sentido de responsabilizar as mulheres pelas dificuldades que elas enfrentam na internação
para o parto. Os atores envolvidos mostram disposição para aprimorar a qualidade da
assistência, e propuseram mudanças nesta direção, algumas já em andamento. Conclusão: A
IHAMC pode ser uma boa estratégia para superar a violência obstétrica em contextos como o
brasileiro, uma vez que coloca em debate a qualidade da assistência tendo em vista os direitos
das mulheres e propicia a incorporação dos atores envolvidos na solução dos problemas,
contribuindo para sua solidez e sustentabilidade.
Descritores: Violência obstétrica; Parto; Humanização do nascimento; Humanização da
assistência; Violação dos direitos humanos; Violência contra a mulher; Estudos de
implementação; Abuso; Desrespeito; Iniciativa Hospital Amigo da Mulher e da Criança.
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NIY, D. Y. [Challenges to the implementation of a “woman-friendly” care: the
companionship and woman’s mobility in childbirth in a SUS maternity hospital in São Paulo,
Brazil.] 2018. Thesis – Faculdade de Saúde Pública da USP, São Paulo, 2015.
Introduction: In many countries, especially in poor and middle-income ones, there
are difficulties in improving maternal and neonatal morbidity and mortality, even with
universal access to care, as in Brazil. Often it is the gender conceptions that guide
professionals’ practices and the organization of typical health systems and services, which
results in overvaluation of technology and minimization or even invisibility of its adverse
effects. The narratives about disrespect, abuses, and mistreatment of women show the
occurrence of a specific modality of institutional violence, recently named as obstetric
violence. In this thesis, the term is understood as the disregard for women's rights while
caring for their sexual and reproductive health, in view of their basic and inalienable human
rights. The Mother-Baby Friendly Birthing Facilities Initiative (MBFBF) was proposed in
2015 to overcome this situation. Objectives: To map out the facilitators and obstacles of a
MBFBF implementation pilot to overcoming obstetric violence, particularly with respect to
the criteria “freedom of movement in labor and birth” and “presence of women's companion
of choice”. Methods: This study is part of a MBFBF implementation pilot in two SUS
maternity hospitals, with an analysis of the data produced at the initial stage in the São Paulo
site of research (2016-17). Individual interviews and group activities were conducted with
managers, health professionals and users of the service; observation of the service and
analysis of Sinasc maternity data. A working group was created with managers, health
professionals, researchers and consumers to analyze and act on the problems identified.
Results: The visions of managers and health professionals contrast with the observation and
women’s reports. It was verified that right to presence of a support person and freedom of
movement in labor and birth were denied to women. There were recurrent statements blaming
women for the difficulties they face during hospitalization. However, all actors involved
showed a willingness to improve quality of care, and proposed changes in this direction, some
already in progress. Conclusion: The MBFBF can be a good strategy to overcome obstetric
violence in contexts such as Brazil, since it raises the issue of quality of care with regard to
women’s rights and allows the incorporation of the actors involved in the solution of the
problems, contributing for its solidity and sustainability.
Descriptors: Obstetric violence; Childbirth; Childbirth humanization; Healthcare
humanization; Human rights violation; Violence against women; Implementation studies;
Abuse; Disrespect; Mother-Baby Friendly Birting Facilities.
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APRESENTAÇÃO
O que faz uma editora na Faculdade de Saúde Pública? Essa pergunta merece ser
respondida antes de qualquer introdução a esta tese, de modo a esclarecer o contexto em que
se deu sua produção, pois o caminho que me levou aos estudos sobre saúde materno-infantil
não foi o estritamente acadêmico, mas especialmente o da vivência.
Em 2005, grávida, descobri-me totalmente ignorante sobre o que acontecia em meu
corpo e por isso, editora que sou, recorri aos livros. Devorei alguns títulos para gestantes que
encontrei nas grandes lojas, mas foi uma obra “quase de bolso” que transformou
definitivamente minha experiência com o parto e, na sequência, com a academia. Tratava-se
do Parto normal ou cesárea: o que toda mulher deve saber (e todo homem também), de
Carmen Simone Grilo Diniz e Ana Cristina Duarte. Esta última, depois de muitas buscas, veio
a se tornar minha doula, e me acompanhou em um parto normal hospitalar transformador. A
primeira, enfim, orienta agora minha pesquisa de doutorado, mas já há muito tempo ilumina
meus pensamentos a respeito da saúde sexual e reprodutiva da mulher.
Dos livros sobre gestação e parto até o doutorado percorri uma estrada de mais de 12
anos, período em que eventos pessoais me levaram a questionar cada vez mais a inserção da
mulher na nossa sociedade e como isso se reflete no cuidado a sua saúde. Tive a felicidade de
encontrar outras mulheres com inquietações similares no que se refere à assistência ao parto, e
vi nascer assim a Parto do Princípio – Mulheres em rede pela maternidade ativa. Esse grupo
de mulheres realizava suas primeiras ações em 2006, tendo como foco principal a
humanização do nascimento. Entre elas, cito a denúncia ao Ministério Público Federal sobre o
abuso de cesarianas no setor suplementar de saúde, com desdobramentos e repercussões como
a edição de duas resoluções normativas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar a fim
de reduzir a proporção de partos cirúrgicos no setor privado, além de um projeto para
“indução da qualidade do parto”, em parceria com um instituto norte-americano.
A partir de leituras sobre gênero, desigualdade e violência doméstica, das
experiências no ABC Paulista e das ações na Parto do Princípio, paulatinamente me fortaleci
como mulher, como mãe e como militante. Devo salientar nessa história o papel relevante de
uma grande amiga que se tornou uma quase irmã. Deborah Delage e eu nos encontramos
virtualmente na Parto do Princípio e logo começamos a sonhar juntas com uma assistência
mais digna e baseada em evidências na região onde então residíamos, o ABC Paulista. Não
fosse por isso, eu dificilmente teria ultrapassado a barreira que separa a busca por soluções
individuais daquelas que se estendem ao coletivo. Há dez anos, tudo o que me movia era o
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pavor de sofrer uma episiotomia; hoje me inquieto diante de uma assistência potencialmente
violadora dos direitos humanos das mulheres, modulada por questões ligadas às desigualdades
de gênero, raça e classe social.
Entendo que numerosos fatores socioculturais, além de minha biografia e inclinação
de pensamento, podem interferir no andamento da pesquisa e, ciente dessas dificuldades,
relato nesta tese uma parcela dos estudos que realizei desde fevereiro de 2014, quando
oficialmente me matriculei no curso de doutorado. Naquela ocasião, não tinha muita clareza
sobre o que desejava pesquisar, e por isso flertei com diversos temas, entre eles a satisfação
sexual de mulheres que tiveram uma episiotomia, de certo modo aprofundando os estudos do
mestrado. Mas não me sentia suficientemente seduzida ou, como a amiga de pós-graduação
Paula Galdino bem explicou, não sentia o objeto de pesquisa como um saco de batata a cair
sobre minha cabeça.
Considerando minha formação de base como editora e ainda com bastante medo de
explorar caminhos novos, delineei um projeto que envolvia desenvolver um material
educativo voltado a gestores de serviços de maternidade e a profissionais de saúde para
combater violência obstétrica. Estava satisfeita com a empreitada, mas muito perto do exame
de qualificação (que na Faculdade da Saúde Pública é realizado 13 meses após o ingresso)
senti-me abalroada por um artigo que “por acaso” caiu em minhas mãos. O saco de batata que
me atingiu foi a Mother-baby friendly birthing facilities initiative (‘Iniciativa Hospital Amigo
da Mulher e Criança’, IHAMC), publicado em 2015 pela Federação Internacional de
Ginecologia e Obstetrícia e por outras entidades internacionais.
Abriu-se então uma longa estrada com muitos estudos sobre essa iniciativa e outras
semelhantes, com um desejo enorme de interferir na realidade a minha volta: relatos de dor,
sofrimento, angústia, humilhação, maus tratos e sequelas decorrentes de uma assistência à
saúde da mulher nem sempre centrada no seu bem-estar e quase nunca preocupada com seus
direitos. A ambição era grande, como se pudesse, de uma vez só, cozinhar todas as batatas do
saco que me atingira e fazer disso um bom purê para alimentar cada parturiente do país.
Minha orientadora sentiu-se desafiada a empreender um piloto de implementação da
IHAMC e assim conquistou o financiamento da Fapesp para o projeto de pesquisa de que esta
tese se origina. Envolvi-me visceralmente nesse projeto, o que tem sido uma experiência
intensa de aprendizado e crescimento, em especial pela possibilidade de trabalhar temas que
me são caros. As observações no campo, as reuniões de pesquisa, as trocas com as colegas da
equipe, as leituras solitárias, os contatos com as trabalhadoras da maternidade (em sua
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maioria mulheres), todas essas experiências também me tocaram e de algum modo me tiraram
do lugar.
O projeto de pesquisa prossegue pelo menos até fins de 2018, mas enfim chegou o
momento de eu concluir o doutorado, apresentando um produto chamado tese. De início, foi
um trabalho extremamente frustrante, pois me senti incapaz de sintetizar textualmente um
pouco do muito que aprendi. Diante do computador e da tela branca, nem de longe parecia a
editora formada pela ECA/USP. Apesar das dificuldades, consegui finalizar este documento,
organizando algumas das reflexões que desenvolvi ao longo dos últimos anos. Esta tese
estrutura-se no formato de artigos e compõe-se de seis partes, além desta apresentação. Na
introdução delineio o contexto da assistência ao parto no Brasil e conceituo brevemente
gênero. A violência obstétrica e as iniciativas para sua superação dão sequência a esse
capítulo, com a abordagem da Iniciativa Hospital Amigo da Mulher e da Criança. Seguem-se
os objetivos e os métodos, em que se explicita a relação deste trabalho com o projeto de
pesquisa coordenado pela minha orientadora e em que realizo um panorama da instituição
estudada. Os resultados incluem três manuscritos: uma revisão sistemática sobre violência
obstétrica, a ser submetida em breve a um periódico científico, um artigo sobre a liberdade de
movimentação no trabalho de parto e parto na instituição estudada e outro sobre a presença de
acompanhante. As considerações finais encerram a parte textual da tese, seguindo-se as
referências bibliográficas e os anexos.
Entre o ativismo, o trabalho recente no Ministério da Saúde, os compromissos
familiares, a maternagem e as amizades, tenho certeza de que ainda terei oportunidade para
aprimorar minha faceta acadêmica, que está apenas desabrochando. Peço, então, muita
paciência à leitora e ao leitor.

página em branco
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

1.1 ASSISTÊNCIA AO PARTO: INDICADORES E EVIDÊNCIAS

No Brasil, registram-se cerca de 3 milhões de nascidos vivos ao ano e praticamente
todos os nascimentos ocorrem em hospital ou outro estabelecimento de saúde (MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 2017a). A proporção de mulheres que realizam sete ou mais consultas de
pré-natal eleva-se de 22,2%, em 1995, para 66,5%, em 2015, ano em que apenas 8,5% das
mulheres realizam menos de quatro consultas pré-natais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017a).
Ainda assim, desde o século passado a taxa de mortalidade materna mantém-se estagnada em
patamares elevados, com 69 óbitos por 100 mil nascidos vivos em 2013 (VICTORA et al.,
2016). Victora et al. (2011) apontam as mortes decorrentes de aborto inseguro, a
medicalização abusiva e a alta frequência de nascimentos pré-termos como importantes
desafios a superar no país, que não alcançou as metas do milênio relativas à melhoria da
saúde materna (SOUZA, 2013).
De acordo com inquérito nacional realizado entre 2011 e 2012, a qualidade do
atendimento ainda se mostra baixa, com pouca adesão a boas práticas e elevada medicalização
(LEAL et al., 2014). Assim, menos da metade das parturientes tem acesso a boas práticas,
expressas por alimentação, deambulação, uso de métodos não farmacológicos para alívio da
dor e uso do partograma. Adicionalmente, poucas mulheres têm a chance de dar à luz em
posição não litotômica, e 40% das parturientes passam por amniotomia e recebem ocitocina.
Chama a atenção, ainda, ha elevada ocorrência de intervenções como episiotomia (56%) e
manobra de Kristeller (37%) (LEAL et al., 2014).
Práticas sabidamente benéficas, como o apoio contínuo durante o trabalho de parto e
parto (BOHREN et al., 2017), também não são adotadas na assistência brasileira, ou o são de
modo ainda tímido. Aproximadamente um quarto das mulheres não tem acompanhante em
momento algum durante o processo de parto (DINIZ et al., 2014), apesar de uma lei federal
garantir esse direito às mulheres desde 2005 (BRASIL, 2005). Tal achado ganha ainda mais
relevância quando se considera que a presença de acompanhante reduz episódios de violência
física, verbal e psicológica (D’ORSI et al., 2014).
Outras intervenções realizadas com frequência no contexto brasileiro são manobra de
kristeller, ocitocina e amniotomia, de modo que apenas uma pequena parcela de mulheres que
adentra o serviço de saúde para dar à luz consegue deixá-lo sem ter passado por algum tipo de
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procedimento. Considerando as mulheres de risco habitual, apenas 5,0% dão à luz sem
qualquer tipo de intervenção , em contraste ao que ocorre no Reino Unido, onde isto ocorre
em 41,8% dos nascimentos.. Como agravante, deve-se mencionar que as mulheres de risco
habitual passam por mais intervenções do que aquelas consideradas com risco aumentado,
com exceção de cateter venoso, analgesia e cesariana (LEAL et al., 2014). Essas intervenções,
“em grande parte, foram desnecessárias e cumpriram o papel de repetição de uma rotina que
parece não considerar nem a demanda clínica das pacientes nem as evidências científicas do
campo” (LEAL et al., 2014, p. 22). SOUZA e PILEGGI-CASTRO (2014) afirmam ainda que
o uso excessivo e desnecessário de intervenções não é inócuo, ao contrário, agrega riscos
tanto para a mulher como para o bebê.
O abuso de cesarianas constitui outro importante problema de saúde pública, em
especial no Brasil. A despeito das recomendações internacionais de que as cesáreas
permaneçam em torno de 10% a 15% (YE et al., 2014; OMS, 2015), em 2014, 56,9% dos
nascimentos ocorreram por via cirúrgica no país (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017a). O uso
indiscriminado da cesariana acarreta maior morbidade e mortalidade maternas e fetais
(DENEUX-THARAUX et al., 2006; SOUZA et al., 2010; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015).
Na comparação com o parto vaginal planejado, as mulheres submetidas à cesariana planejada
permanecem internadas por mais tempo (GELLER et al., 2010) e exibem maior risco de
histerectomia e de trombose venosa profunda (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015).
Os recém-nascidos de cesariana programada têm maior risco de admissão em UTI
neonatal, sem diferença significativa para incidência de hipóxia e morbidade respiratória
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). Além disso, pesquisas recentes indicam que nascidos por
via abdominal têm riscos aumentados de obesidade, elevação de pressão arterial, diabetes do
tipo 1 e asma (CARDWELL et al., 2008; THAVAGNANAM et al., 2008; GOLDANI et al.,
2011; HORTA et al., 2013). Estudo mostra também associação da cesariana com alguns tipos
de alergia nos primeiros dois anos de vida (NEGELE et al., 2004).
Atualmente sabe-se que os primeiros contatos do ser humano com bactérias ocorrem
dentro do útero e que a composição da microbiota é influenciada por fatores pré-natais, pela
via de nascimento e pelo pós-parto imediato. No parto vaginal, o bebê tem contato com as
bactérias vaginais e intestinais da mãe e adquire as bactérias da pele materna caso se
proporcione o contato imediato, o que se mostra benéfico para o desenvolvimento da criança
(AUSTRALIAN BREASTFEEDING ASSOCIATION, 2017). NIMWEGEN et al. (2011)
indicam que o nascimento por via cirúrgica afeta a composição da flora intestinal e, por
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consequência, amplia os riscos de alergias. Para CHO e NORMAN (2013), a microbiota
intestinal se relaciona fortemente com o desenvolvimento do sistema imune, e o fato de os
recém-nascidos apresentarem flora intestinal distinta conforme a via de nascimento pode
influenciar o aparecimento de desordens imunes ao longo da vida daqueles que nasceram por
cesariana.
Assim, não é admissível que as mulheres sejam submetidas de forma eletiva a essa
cirurgia sem que sejam devidamente informadas a respeito dos riscos agregados tanto à sua
saúde como à de seus filhos, no contexto imediato do procedimento hospitalar e no futuro.
Essa recomendação consta das diretrizes elaboradas pelo Ministério da Saúde a respeito da
cesariana, assim como a recomendação de obter termo de consentimento livre e esclarecido da
mulher quando se programa o nascimento cirúrgico (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015).
A existência de um setor privado de saúde adiciona complexidade ao contexto
brasileiro, uma vez que esse tipo de assistência visa os maiores lucros possíveis e tem sido
pouco ou mal regulado no país. Dessa maneira, no que se refere à assistência ao parto e
nascimento, o setor suplementar, representado pelos planos e seguros de saúde, organiza-se
basicamente em torno da previsibilidade e do custo da cesariana para que o atendimento se
torne lucrativo, sem crítica aos resultados de saúde física e emocional da mulher e do bebê
(DELAGE SILVA, 2014). Assim, não surpreende o fato de que no setor privado 89,9% dos
nascimentos correspondem a cirurgias cesarianas, ainda que no início da gestação apenas
36,1% das mulheres desse setor expressem preferência pela via cirúrgica (DOMINGUES et
al., 2014).
Além dos riscos aumentados às mulheres e aos recém-nascidos e das repercussões de
longo prazo proporcionados pela cesariana, conforme enunciado anteriormente, o excesso
dessa cirurgia no setor suplementar tem levado à redução do tempo de gestação dos bebês,
com concentração de nascimentos no período denominado “termo precoce” (com idade
gestacional entre 37 e 38 semanas). Dados da Região Sudeste do país corroboram o
deslocamento para a esquerda da curva da idade gestacional ao nascer no setor privado, o que
se acentua com o excesso de cesarianas (Figuras 1 e 2) (DINIZ et al., 2016a).
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Figura 1: Proporção de nascidos vivos, segundo idade gestacional ao nascer, por tipo de
financiamento da assistência. Região Sudeste do Brasil, 2011-2012. (DINIZ et al., 2016a).

Figura 2: Proporção de nascidos vivos, segundo idade gestacional ao nascer, por tipo de
financiamento da assistência e via de nascimento. Região Sudeste do Brasil, 2011-2012.
(DINIZ et al., 2016a).
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Esses dados delineiam com mais precisão o paradoxo perinatal brasileiro, em um
contexto em que mais acesso aos serviços e à tecnologia e melhores condições
socioeconômicas das mulheres não significam melhores resultados em saúde (DINIZ, 2009),
nem mesmo para aquelas que usufruem planos ou convênios médicos (DINIZ et al., 2016a).
O termo paradoxo perinatal nomeia inicialmente a situação em que se investem atenção e
recursos – tanto financeiros como tecnológicos – à assistência aos recém-nascidos
prematuros, em detrimento da prevenção à prematuridade, com ações dirigidas às gestantes,
em especial aquelas menos favorecidas do ponto de vista socioeconômico (DINIZ, 2009).
Para o caso brasileiro, o termo expande-se para nomear todo o contexto de assistência à
gestação e ao parto em que a mulher se defronta com “o pior dos dois mundos: o adoecimento
e a morte por falta de tecnologia apropriada e o adoecimento e a morte por excesso de
tecnologia inapropriada” (DINIZ, 2009, p. 316). Para melhor compreender esse contexto,
torna-se necessário olhar para o gênero como categoria analítica, conforme abordado a seguir.

1.2 UMA QUESTÃO DE GÊNERO?

Neste trabalho entende-se gênero como o sexo socialmente construído, portanto
relacionado às dimensões histórica e cultural (BARBIERI, 1993; DINIZ, 2001), e que acaba
por orientar a percepção e organização da vida social, inclusive da assistência à saúde da
mulher (DINIZ; CHACHAM, 2006; DINIZ, 2009). Destaca-se que as diferenças percebidas
entre os sexos, além de orientarem as relações sociais, constituem a forma primitiva de
significar as relações de poder (SCOTT, 1990). Para melhor compreender essa categoria
analítica e seu surgimento histórico, recorre-se a dois estudos principais (SCOTT, 1990;
BARBIERI, 1993), mas sem qualquer pretensão de se esgotar o tema.
SCOTT (1990) resgata os diferentes usos do termo gênero efetivados até fins da
década de 1980, com especial atenção ao modo como as feministas se apropriaram dessa
categoria, de forma a problematizar como se dá na sociedade a relação entre os sexos. O
resgate histórico dos estudos de gênero também constitui foco de BARBIERI (1993), que
aborda a reprodução e o controle do corpo da mulher e as consequências
teórico-metodológicas para as ciências sociais, assim como a necessidade de expandir o uso
dessa categoria de análise para outras áreas do conhecimento. Ao estabelecer a desigualdade
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na perspectiva de gênero, Barbieri reforça a necessidade de articulação dessa categoria com
outras formas de desigualdade, como de raça/etnia, de classe e de geração. Isso porque
abordagens mais complexas permitem vislumbrar como práticas, símbolos e representações
sociais a respeito de homens e mulheres mudaram “como resolução de conflitos em outras
esferas sociais que pouco têm a ver com sexualidade e reprodução” (BARBIERI, 1993, p. 14).
Todavia, SCOTT (1990) salienta que não há paridade entre gênero, raça e classe, em especial
porque esta última categoria ancora-se em teorias sociais bem estabelecidas, em especial o
marxismo. Neste caso, classe está estreitamente relacionada com a dimensão econômica da
sociedade, o que não se pode afirmar sobre as categorias raça e gênero, que possuem outras
dimensões complexas e específicas.
Os primeiros estudos sobre mulheres pretendiam valorizar sua experiência pessoal e
sua atividade pública, trazendo uma crítica à ciência e ao modo como é realizada. A despeito
de sua relevância por iluminar questões até então pouco conhecidas, não foram suficientes
para trazer para o primeiro plano essas personagens da sociedade, tampouco para valorizar
sua produção, devido à ausência de um marco teórico que permitisse problematizar a forma
com que gênero (como categoria analítica) dá sentido à organização e à percepção do
conhecimento histórico (SCOTT, 1990). Nesse contexto, gênero coloca-se como um novo
campo do conhecimento, mas ainda sem força suficiente para questionar os paradigmas
históricos vigentes.
SCOTT (1990) resume as diferentes abordagens de gênero já empregadas em três
principais posições: a que estabelece a reprodução como chave do patriarcado; a crítica
feminista fundada na tradição marxista; a que se inspira em diversas vertentes da psicanálise
para pensar a produção e reprodução da identidade de gênero do sujeito. Para a autora, estudar
gênero implica considerar quatro elementos, que se inter-relacionam: os símbolos culturais
sobre o “ser mulher”; os conceitos normativos, como doutrinas religiosas, científicas ou
políticas; a noção do político, abarcando as instituições e organizações sociais; a identidade
subjetiva, que influencia o controle ou acesso a recursos materiais e simbólicos.
BARBIERI (1993) enfatiza a necessidade de reconhecer o patriarcado como forma
de dominação histórica e socialmente construída e cita alguns temas que merecem ser
considerados nos estudos de gênero: os sistemas de parentesco; a divisão social do trabalho
(como consequência do conflito de poder e portanto do controle que os homens exercem
sobre a capacidade reprodutiva da mulher e sobre o acesso sexual a elas); e as maneiras como
se estruturam os espaços de poder e como este é exercido.
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Os elementos apontados por SCOTT (1990) e BARBIERI (1993), ainda que não
explorados exaustivamente aqui, permitem pensar a assistência ao parto para além das
dimensões técnicas indicadas anteriormente. Nesse sentido, considera-se que o nascimento de
uma criança constitui também um evento social, além de biológico, e que envolve valores e
crenças tanto da parte da mulher que gesta (e de seu contexto familiar) como da parte das
pessoas e instituições envolvidas na assistência a essa mulher. Há a tendência de se
subentender que profissionais de saúde e instituições que prestam assistência à mulher são
neutros ou desprovidos de valores ou crenças, o que, antes de constituir um equívoco,
explicita o viés ou a cegueira de gênero a orientar o entendimento do campo. Dessa maneira,
preconceitos de gênero, raça, classe, geração e religião comumente são aceitos como
explicações científicas sobre o processo de gestação e parto, sobre o corpo e também sobre a
sexualidade (DINIZ, 2009).
Como coloca VIEIRA (2002, p. 25), o corpo da mulher tem sido tratado como
potencialmente ameaçador ao equilíbrio social, de forma que “Nas diferentes sociedades, esse
corpo tem sido regulado através de normas, sejam elas baseadas em crenças mágicas,
religiosas ou médicas”. Assim, na assistência ao parto típica, os profissionais de saúde (e as
instituições) concentram-se em tutelar o corpo da mulher e corrigir sua fisiologia, tomados
como imprevisíveis e disfuncionais (MARTIN, 2002; DINIZ, 2009). Uma das consequências
disso compreende a “superestimação dos benefícios da tecnologia e a subestimação, ou
mesmo invisibilidade (cegueira), quanto aos efeitos adversos das intervenções” (DINIZ, 2009,
p. 318). Nessa perspectiva, os direitos das mulheres e sua condição de pessoa podem ser
violados em diferentes graus quando elas buscam assistência à saúde, sem que isso seja
entendido como uma violação.
O debate sobre gênero na assistência ao parto nos últimos anos tem se enriquecido
por autoras como Claudia Malacrida, que destaca as contradições entre a experiência concreta
do parto – a de um evento descontrolado, sujo e vexatório – e o papel dos discursos
normativos da feminilidade, baseados em conceitos de decência, dignidade e manutenção de
aspectos estéticos valorizados culturalmente. Esta contradição é especialmente marcante em
culturas como a brasileira, na qual a predominância da cesárea como via de parto responde a
este apelo de preservação da decência, prevenindo o parto vaginal, tido como evento
indecente e indigno (MALACRIDA; BOULTON, 2012).
A discussão sobre relações de gênero também traz o foco da análise para a presença
dos homens na cena do parto. Nesta pesquisa, a presença de acompanhantes é um dos
indicadores da iniciativa estudada, o que se dá de forma ainda mais complexa dado o contexto
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do trabalho em maternidades públicas, que atendem mulheres vivendo maternidades mais
subalternas (MATTAR; DINIZ, 2012), por serem mais pobres, menos empoderadas, e menos
frequentemente casadas. Suas parcerias sexuais masculinas são chamadas à cena do parto,
trazendo um conjunto novo de contradições, nas quais se sinergizam preconceitos de gênero,
raciais e de classe (HOTIMSKY; ALVARENGA, 2002), como será abordado mais adiante.
Se a presença dos homens na cena do parto causa desconforto em um espaço “feminino” e
onde os conceitos de humanização ainda não estão consolidados, ao mesmo tempo há
políticas de incentivo para a inclusão dos homens como acompanhantes, o que traz novos
desafios e oportunidades.

1.3 UMA QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA?

Os abusos e desrespeitos na assistência ao parto tiveram repercusão na mídia popular
recentemente com a divulgação de uma pesquisa de opinião nacional, segundo a qual uma em
cada quatro mulheres sofre algum tipo de violência no momento de dar à luz (HOTIMSKY;
AGUIAR; VENTURI, 2013). Parece pouco aceitável que as mulheres sejam submetidas a
situações de abuso, desrespeito e maus-tratos em um momento de especial vulnerabilidade –
e, de fato, a violência na atenção à gestação, ao parto, aborto e puerpério tem sido tema de
debate acadêmico e social há muitas décadas, ainda que por meio de diferentes abordagens.
Conforme descreve DINIZ (2005), o modelo hospitalar de assistência ao parto
predominante mostra-se potencialmente causador de sofrimento físico e emocional. Esse
contexto suscitou um movimento internacional pela melhoria da assistência pautado pelo uso
adequado de tecnologia e pela melhoria da qualidade da interação entre a mulher e os
profissionais de saúde. Esse movimento, nascido há cerca de 35 anos, adquiriu diferentes
contornos nas diversas regiões do mundo e, no Brasil, foi chamado de “humanização do
parto” ou “humanização do nascimento”.
Todavia, deve-se salientar que já na década de 1950 as mulheres tornavam públicas
as péssimas condições com que eram tratadas nas maternidades, indicando a assistência como
uma forma de crueldade e mesmo tortura. Nos Estados Unidos, denunciavam-se as lesões
decorrentes do fórceps, usado rotineiramente à época e o fato de que, sedadas, muitas dessas
mulheres eram imobilizadas com amarras e algemas para que não caíssem do leito, uma vez
que a combinação de morfina e escopolamina (chamada de ‘sono crepuscular’, twilight sleep)
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resultava em intensa agitação psicomotora. Na mesma época, a grande mídia inglesa também
repercutiu denúncias sobre a falta de acolhimento e empatia dos serviços e sobre as rotinas
incoerentes impostas às parturientes e puérperas. A tutela sobre o corpo feminino dentro das
maternidades também era apontada como um problema por teóricas feministas como
Adrienne Rich (DINIZ et al., 2015). Em 1979, RICH (1979) denunciava que “a tecnologia
médica se converteu [...] em um meio de alienar as mulheres do ato de dar à luz,
portanto de seus próprios corpos, de sua capacidade procriativa, e de manter o
nascimento, tanto quanto possível, sob o controle masculino como mais uma grande
indústria” (p. 312-313).
Assim, as reivindicações para modificar a assistência ao parto de modo a torná-la
mais amigável para a mulher não constituem uma novidade propriamente. No Brasil, a
demanda pela humanização da assistência tem forte apelo inclusive entre as usuárias do
sistema de saúde e a grande mídia, ainda que haja diferentes nuances em sua compreensão
(DINIZ, 2001). A Rede pela Humanização do Parto e Nascimento (Rehuna), fundada em
1993, tem papel central na difusão desse ideário no país, congregando profissionais de saúde,
gestores e representantes de entidades que já vinham estabelecendo em seu cotidiano práticas
consideradas contra-hegemônicas, tais como partos verticalizados, com participação de
acompanhante e assistência de enfermeiras obstétricas (RATTNER et al., 2010). Com os
objetivos de problematizar a assistência típica e valorizar o parto e nascimento como eventos
que extrapolam o corpo biológico da mulher, a Rehuna convoca a sociedade a refletir sobre
“as circunstâncias de violência e constrangimento em que se dá a assistência à saúde
reprodutiva e especificamente as condições pouco humanas a que são submetidas mulheres e
crianças no momento do nascimento” (RATTNER et al., 2010, p. 216).
De acordo com DINIZ (2005), o termo “humanização” seria uma maneira de indicar
a existência de violência nas instituições de saúde sem, contudo, identificar os profissionais
como agressores, uma estratégia que em tese favoreceria o diálogo com trabalhadores dos
serviços e com gestores. No Brasil, o discurso do parto como sofrimento é muito recorrente e
confirmado por muitas mulheres em sua experiência nas instituições de saúde, repleta de dor
iatrogênica (HOTIMSKY, S.N et.al., 2002; DINIZ, 2005; MCCALLUM; REIS, 2006;
AGUIAR; D’OLIVEIRA, 2011; PARTO DO PRINCÍPIO, 2012). O uso de fármacos ou
instrumentos para sedar a mulher ou abreviar o parto constituiriam, nesse contexto, uma
forma de humanizar o nascimento, um ato de humanidade com a parturiente. Em décadas
mais recentes, o uso da medicina baseada em evidências e o respeito aos direitos reprodutivos
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também têm sido considerados como iniciativas que visam humanizar o nascimento. Outra
vertente compreende a qualidade da interação entre profissionais de saúde e pacientes, de
modo que o tratamento acolhedor e respeitoso seja valorizado (DINIZ, 2005). O termo
“humanização do nascimento” é amplamente empregado no contexto nacional e, como se
nota, não há uma definição que abarque a totalidade dos sentidos atribuídos a ele.
Há pelo menos três décadas os movimentos populares em saúde e o movimento de
mulheres reivindicam melhorias na assistência à saúde sexual e reprodutiva e, em 1984, foi
lançado no Brasil o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM). Entre
outros avanços, esse programa procurava superar o paradigma materno-infantilista na
assistência à saúde da mulher (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1984). Pretendia envolver as três
esferas de governo – federal, estadual e municipal – para proporcionar à população feminina
de todas as idades acesso universal e integral aos serviços de saúde, de certo modo adiantando
preceitos que viriam a ser estabelecidos na Constituição de 1988.
Com o PAISM, o foco da assistência à saúde da mulher expandiu-se do ciclo
gravídico-puerperal para todas as fases da vida, abrangendo a saúde sexual como dimensão
mais ampla de que a reprodução faria parte. Os principais problemas de saúde da mulher à
época, segundo o programa, eram: a baixa qualidade no atendimento pré-natal e ao parto, a
elevada medicalização da assistência, com excesso de cesarianas, o câncer de colo uterino e
de mama, as doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), o aborto e o planejamento familiar
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1984).
O referido programa brasileiro adiantou em uma década algumas das preocupações
expressas na Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, cujo relatório
final é conhecido como Plataforma de Cairo (ONU, 1994). No documento, a saúde
reprodutiva é definida não apenas em termos de ausência de doença, mas como estado de
completo bem-estar físico, mental e social em tudo o que se refere ao sistema reprodutivo e a
suas funções. A saúde reprodutiva abarca, assim, a saúde sexual, de modo que esta última
possa ser experimentada de modo seguro e satisfatório. Ressalta-se a importância de não se
restringir a saúde sexual ao aconselhamento e à assistência no âmbito da reprodução e das
doenças sexualmente transmissíveis (ONU, 1994).
O documento das Nações Unidas salienta o planejamento familiar como um direito
de homens e mulheres, que deveriam ter acesso a métodos eficientes e seguros de controle de
fecundidade. Explicita-se a necessidade de promover a saúde sexual e reprodutiva de tal modo
que todos possam decidir livremente sobre quando e quantas vezes desejam ter filhos (ONU,
1994).
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O Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer
(Cladem) e o Centro Legal para Derechos Reproductivos y Politicas Públicas (CRLP)
publicaram em 1998 um relatório intitulado Silencio y Complicidad (COMITÉ DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA
MUJER – CLADEM; CENTRO LEGAL PARA DERECHOS REPRODUCTIVOS Y
POLITICAS PÚBLICAS – CRLP, 1998), em que denunciam violações aos direitos humanos
das mulheres no atendimento à saúde no Peru, em especial no que se refere a sua saúde sexual
e reprodutiva. O documento evidencia as relações hierárquicas estabelecidas entre
profissionais e usuárias, de modo que os primeiros controlam ou tutelam a sexualidade e as
decisões reprodutivas destas últimas. Em casos extremos, essas condutas, que são
institucionalizadas nos serviços de saúde, expressam-se por meio de coerção, desinformação e
violência. Ainda de acordo com o documento, as mulheres que procuram os serviços públicos
de saúde reprodutiva e planejamento familiar sofrem violência física e psicológica, com
tratamento coercitivo, humilhante e discriminatório, tolerados e até mesmo acobertados pelas
instituições (COMITÉ DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA LA DEFENSA DE
LOS DERECHOS DE LA MUJER – CLADEM; CENTRO LEGAL PARA DERECHOS
REPRODUCTIVOS Y POLITICAS PÚBLICAS – CRLP, 1998).
No que se refere à violência institucional nos serviços de saúde peruanos, prevalece
um contexto de “silencios, temores y complicidades”, de modo que os profissionais, os
serviços e os gestores de saúde não são responsabilizados pelas violações aos direitos da
mulher no âmbito da assistência à saúde reprodutiva. O direito das usuárias, ainda que
parcialmente garantido por lei, não encontra respaldo jurídico quanto à escolha livre e
informada. Desse modo, as intervenções sobre o corpo da mulher continuam sendo decididas
e realizadas pelo profissional de saúde, sem qualquer tipo de negociação ou informação à
mulher. Adicionalmente, como no Brasil, há dificuldades para a obtenção de assistência à
saúde por complicações decorrentes de aborto (COMITÉ DE AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER – CLADEM;
CENTRO LEGAL PARA DERECHOS REPRODUCTIVOS Y POLITICAS PÚBLICAS –
CRLP, 1998).
D’OLIVEIRA, DINIZ e SCHRAIBER (2002) descreveram a violência contra a
mulher nos serviços de saúde em termos de negligência e de violência verbal, física e sexual.
Essas categorias se aproximam daquelas comumente empregadas no estudo da violência
contra a mulher por parceiro íntimo, contudo, não dão conta da totalidade de situações de
violência vivenciadas no serviço de saúde, uma vez que não incluem fatores importantes
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como o uso inadequado ou excessivo de intervenções na assistência ao parto. As autoras
também salientam que há formas de violência estruturais ao sistema de saúde, que muitas
vezes não está acessível a todas as pessoas de modo equitativo.
A experiência de dar à luz um filho pode ser especialmente sofrida, solitária e
dolorosa para jovens e adolescentes brasileiras (MCCALLUM; REIS, 2006). Essas relatam
muitos medos, inclusive o de sofrerem maus-tratos por parte dos profissionais de saúde, o que
por vezes acontece. No ambiente hospitalar, direitos expressos no Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) são desrespeitados e as jovens e adolescentes muitas vezes sofrem
agressões verbais e psicológicas, além de serem submetidas a procedimentos invasivos e
dolorosos desnecessariamente e sem seu prévio consentimento (MCCALLUM; REIS, 2006).
AGUIAR e D’OLIVEIRA (AGUIAR; D’OLIVEIRA, 2011) descrevem a
objetificação da mulher quando ela está sob os cuidados dos serviços de saúde para dar à luz,
o que ocorre paralelamente à banalização da dor que ela por ventura sinta. Segundo as
autoras, isso reflete a situação de banalização da violência institucional e da deterioração da
relação profissional-paciente, situação está presente desde a formação e treinamento médico
(HOTIMSKY, 2007). TORNQUIST (2003) aponta situação semelhante e refere que no
hospital as manifestações de dor são tacitamente proibidas e a relação com a equipe de
assistência ocorre “sem explicações, sem margem de negociação, com desqualificações e
infantilização das parturientes” (TORNQUIST, 2003, p. S424).
Estudo realizado em hospital de ensino evidenciou a falta de privacidade e o excesso
de intervenções como características da atenção prestada na unidade, onde, por exemplo,
toques vaginais eram repetidos por diferentes profissionais em curtos períodos de tempo, sob
a observação de outros profissionais do próprio serviço, de docentes e de acadêmicos
(HOTIMSKY, 2007;WOLFF; WALDOW, 2008). A realização de procedimentos muitas
vezes desnecessários e sem o consentimento da mulher parece ser recorrente, mesmo nas
unidades de ensino, como no caso de Mary Dias, recentemente tornado público. Em audiência
promovida pelo Ministério Público Federal,1 a jovem relatou a violência sofrida em um
hospital universitário quando ela dava à luz seu filho: mesmo diante de seu pedido para que
não a cortassem, dois residentes realizaram as episiotomias, uma para cada lado (DINIZ et al.,
2016b).

1

Audiência pública “Episiotomia e Humanização do Nascimento”, promovida Ministério Público Federal em
São Paulo. 23 out. 2014.
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Há quase três décadas há evidências fortes o suficiente para recomendar o abandono
da episiotomia de rotina (VISWANATHAN et al., 2005; AMORIM; KATZ, 2008;
CARROLI; MIGNINI, 2011). Contudo, de acordo com o inquérito Nascer no Brasil, 56% das
mulheres sofrem essa intervenção no parto (LEAL et al., 2014), que já foi inclusive descrita
como “uma forma de mutilação genital” (WAGNER, 1999). Como a episiotomia, outras
intervenções são praticadas sem justificativa clínica e muitas vezes sem o consentimento da
mulher, que raramente recebe informações claras e suficientes sobre sua própria saúde e a de
seu bebê (HOTIMSKY et al., 2002).
Outras intervenções realizadas com frequência no contexto brasileiro são manobra de
kristeller, ocitocina e amniotomia, de modo que apenas uma pequena parcela de mulheres que
adentra o serviço de saúde para dar à luz consegue deixá-lo sem ter passado por algum tipo de
procedimento. Considerando as mulheres de risco habitual, apenas 5,0% dão à luz de forma
natural, em contraste ao que ocorre no Reino Unido, onde 41,8% dos nascimentos ocorrem
sem qualquer tipo de intervenção (LEAL et al., 2014). Como agravante ao dado nacional,
deve-se mencionar que as mulheres de risco habitual passam por mais intervenções do que
aquelas que exibem algum tipo de risco aumentado; as únicas intervenções que são realizadas
em menor proporção nas mulheres de risco habitual são cateter venoso, analgesia e cesariana.
Segundo LEAL et al. (2014, p. S22), essas intervenções “em grande parte, foram
desnecessárias e cumpriram o papel de repetição de uma rotina que parece não considerar
nem a demanda clínica das pacientes nem as evidências científicas do campo”.

1.4 VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: ORIGENS DO TERMO E DEFINIÇÕES

Ainda que há muitas décadas se denunciem a baixa qualidade da assistência
prestada à mulher e as situações de desrespeito por ela vivenciadas na assistência a sua saúde
sexual e reprodutiva, o emprego do termo violência para designar tais situações constitui uma
ressignificação recente, quando então muito daquilo que se chamava de “sofrimento” pôde ser
(re)descrito como “violência”. O sofrimento é referido como “dor moral; amargura,
ansiedade, angústia” (HOUAISS, 2009) e compreende uma situação de âmbito particular, sem
a implicação necessária de um agente causador. A violência, por sua vez, envolve o uso de
força ou poder de uma parte sobre outra, e na maioria das vezes se identifica com o
cerceamento de direitos ou com o constrangimento físico ou moral (HOUAISS, 2009). Essa
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ressignificação foi ampliada recentemente e reforçada pela pesquisa da Fundação Perseu
Abramo (HOTIMSKY,AGUIAR e VENTURI,, 2013), que destacaram no plano nacional a
percepção de que o nascimento pode envolver violência, seja ela explícita, seja velada.
Se em momentos anteriores evitou-se nomear as situações vividas pelas mulheres nas
maternidades como de violência, na última década o movimento de mulheres tem contribuído
para ampliar a compreensão da violência obstétrica e o debate com a sociedade. Em 2012, por
ocasião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da Violência contra a Mulher, a
Parto do Princípio elaborou o documento Violência Obstétrica: “Parirás com dor”
(PARTO DO PRINCÍPIO, 2012). Esse dossiê reúne relatos de mulheres das mais diversas
regiões do país sobre os maus tratos e as violações de direitos que sofreram na assistência ao
pré-natal, aborto, parto e puerpério, além de evidências científicas e legislação de outros
países a respeito do tema. O documento apresentado pela rede foi incorporado ao relatório
final da CPMI (BRASIL, 2013), o que ratifica o reconhecimento da violência obstétrica como
um problema nacional.
A violência obstétrica tem origem em fatores socioculturais diversos, que passam
pelo modelo de assistência adotado nos serviços, pela legislação vigente e sua fiscalização,
pela forma de financiamento da assistência, pela formação dos profissionais de saúde, pelos
preconceitos de raça e classe que perpassam todas essas dimensões, assim como as questões
de gênero. Conforme propõe DINIZ (2009), as questões de gênero importam ao estudo da
assistência à saúde sexual e reprodutiva da mulher uma vez que nesse campo, de modo
corrente, valores da cultura são aceitos como dados científicos a respeito do corpo da mulher.
Procura-se compreender, portanto, o universo feminino social e historicamente construído,
por meio de “experiências históricas marcadas por valores, sistemas de pensamento, crenças e
simbolizações diferenciadas também sexualmente” (RAGO, 1998, p. 92). Assim, é na
dimensão relacional, e não na biológica, que se estabelecem as desigualdades de gênero, raça
e classe onde se ancoram as origens da violência obstétrica.
Muitos termos e descritores são utilizados para identificar a violência obstétrica,
entre eles violência institucional (D’OLIVEIRA; DINIZ; SCHRAIBER, 2002; AGUIAR;
D’OLIVEIRA, 2011; AGUIAR; D’OLIVEIRA; SCHRAIBER, 2013;HOTIMSKY, AGUIAR
e VENTURI, 2013; DINIZ et al., 2015) e disrespect e abuse, ‘abuso e desrespeito’
(WINDAU-MELMER, 2013; FREEDMAN; KRUK, 2014; WHO, 2014; BOHREN et al.,
2015). Há questionamentos sobre qual termo é mais adequado para promover o diálogo com
profissionais de saúde e gestores e ao mesmo tempo contemplar a perspectiva de gênero
(SEXUAL VIOLENCE RESEARCH INITIATIVE, 2017). WINDAU-MELMER (2013)
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afirma que a noção de maternidade segura deve ir além da prevenção da morbimortalidade
materna e infantil, uma vez que se trata de um momento repleto de significado, em que estão
em jogo os valores pessoais e familiares da mulher. Nesse sentido, além da segurança física, o
cuidado prestado à maternidade deve envolver o respeito aos direitos humanos da mulher,
incluindo o respeito a sua autonomia, sua dignidade, seus sentimentos, suas escolhas e
preferências, tendo como questão de base a equidade de gênero. Segundo a autora, a
existência de desrespeito e abuso na assistência materno-infantil constitui uma realidade
“perturbadora”, constatável mesmo nos países mais ricos. Essa situação torna-se ainda mais
espantosa quando se consideram o alto valor social atribuído à maternidade e a intensa
vulnerabilidade das mulheres no período gravídico-puerperal.
FREEDMAN e KRUK (2014) reconhecem que o desrespeito e o abuso na assistência
ao parto constituem problemas altamente disseminados no mundo inteiro, mas que carecem
de melhor definição. As autoras argumentam que muitas vezes as práticas desrespeitosas são
naturalizadas por pacientes e profissionais e que refletem as dinâmicas de poder e iniquidades
que moldam a sociedade. Nessa perspectiva, as pesquisadoras desenvolveram um diagrama
em formato de alvo, em que o plano individual – da ocorrência de tratamento abusivo e
desrespeitoso – ocupa a posição mais interna e central (Figura 1) e é envolvido pelos planos
estrutural e de política. Segundo FREEDMAN e KRUK (2014), um sistema de saúde que
tolera a ocorrência de desrespeito e abuso na assistência ao parto constitui um sistema que
desvaloriza as mulheres e que falha em sua responsabilidade, tanto com usuárias como com
os profissionais que emprega, estes últimos por serem submetidos a altas cargas de trabalho
em ambientes inadequados ou mal estruturados. As autoras colocam, assim, os trabalhadores
da saúde como vítimas do sistema e no mesmo plano que as mulheres que buscam
atendimento, ignorando as hierarquias existentes entre esses sujeitos dentro dos ambientes
institucionais.
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Figura 3: Definição de FREEDMAN e KRUK de tratamento desrespeitoso e abusivo à
mulher no parto (FREEDMAN; KRUK, 2014).

O desrespeito e o abuso, de acordo com FREEDMAN e KRUK (2014), são a
expressão de sistemas de saúde fraturados e de dinâmicas de poder locais que conspiram
contra as pacientes e os prestadores. Assim, para colocar a mulher e suas necessidades no
centro da assistência, segundo as autoras, as iniciativas para ampliar a qualidade no cuidado
devem se dar localmente. Tais afirmativas são parcialmente consideradas na presente
pesquisa, pois acredita-se que as desigualdades de gênero são transversais no problema da
violência obstétrica e, mesmo que se manifestem com diferentes nuances de região a região,
fazem-se notar no mundo inteiro. Além disso, as questões de gênero permeiam as relações dos
profissionais de saúde e orientam a organização do serviço e do conjunto do sistema.
Assim, a partir de conceitos da humanização do nascimento, da violência
institucional, do desrespeito e abuso no cuidado em saúde e da violência obstétrica,
entende-se que há muitas décadas a mulher vivencia situações de desrespeito a seus direitos e
a sua integridade física e emocional quando procura atenção à saúde sexual e reprodutiva. O
presente trabalho se insere nesse contexto e entende a violência obstétrica como o desrespeito
aos direitos da mulher na assistência a sua saúde sexual e reprodutiva, tendo em vista seus
direitos humanos básicos e inalienáveis, conforme proposto por WINDAU-MELMER (2013).
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São identificadas sete categorias de desrespeito e abuso, as quais muitas vezes se sobrepõem,
conforme o Quadro 1. Nesse quadro explicitam-se os direitos implicados no processo
gravídico-puerperal, apoiados em instrumentos internacionais de direitos humanos, como a
Declaração Universal dos Direitos Humanos, Declaração Universal sobre Bioética e Direitos
Humanos, o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a
Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres,
entre outros.
Quadro 1: Categorias de desrespeito e abuso na assistência à saúde sexual e reprodutiva da
mulher e direitos correspondentes.
Categoria de desrespeito e abuso

Direito correspondente

Abuso físico

Direito a estar livre de tratamento prejudicial e
de maus tratos

Imposição de intervenções não
Direito à informação, ao consentimento
consentidas. Intervenções aceitas com base informado e à recusa informada, e respeito às
em informações parciais ou distorcidas
escolhas, incluindo acompanhantes durante a
assistência
Cuidado não confidencial ou privativo

Confidencialidade e privacidade

Cuidado indigno e abuso verbal

Dignidade e respeito

Discriminação baseada em certos atributos

Igualdade, não discriminação, equidade da
atenção

Abandono, negligência ou recusa de
assistência

Direito ao cuidado à saúde em tempo oportuno e
ao mais alto nível possível de saúde

Detenção nos serviços

Liberdade, autonomia

Fonte: (TESSER et al., 2015).
Estudo em quatro centros de saúde de áreas rurais da Etiópia (BANKS et al., 2017)
explorou a ocorrência dessas categorias de desrespeito e abuso e os fatores associados,
utilizando técnicas distintas para capturar a experiência das mulheres: a observação do
cuidado, com apoio de um instrumento desenhado para a pesquisa, e entrevista com as
mulheres antes de sua alta hospitalar. A frequência de situações identificadas como de
desrespeito e abuso foi elevada, ainda que com variações entre os serviços estudados. Nas
entrevistas, 21,1% das mulheres relataram ao menos uma das situações de desrespeito e
abuso, sendo a categoria de cuidado não consentido a mais frequente. Assim, sem que fossem
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previamente consultadas, 10,8% das mulheres passaram por apalpação abdominal e 15,2%,
por exame vaginal. Nas observações, a frequência de situações consideradas abusivas foi
ainda mais elevada: em dois serviços, os exames vaginais sem consentimento da mulher
ocorreram em praticamente todos os nascimentos. De acordo com os autores, essa
discrepância entre as entrevistas e as observações também é encontrada em outros estudos,
provavelmente porque nas observações do serviço os pesquisadores são capazes de identificar
com mais clareza as situações classificadas como abusivas, as quais são, por vezes,
naturalizadas pelas mulheres como “parte da assistência”.
De acordo com esse estudo, ainda, os relatos de abuso e desrespeito associaram-se de
forma significativa com complicações no parto. As mulheres que tiveram algum tipo de
intercorrência ou cujos bebês sofreram alguma complicação tiveram 15,5 vezes mais chance
de relatar algum tipo de desrespeito e abuso em comparação com aquelas que não sofreram
qualquer tipo de problema (BANKS et al., 2017).

1.5 INICIATIVAS PARA SUPERAR A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA

Diante do que foi exposto, coloca-se a relevância e a urgência de iniciativas que
visem à eliminação da violência institucional na assistência à saúde sexual e reprodutiva da
mulher. WARREN et al. (2013) reconhecem a complexidade do tema, que envolve fatores de
diversas naturezas e exibe variações regionais ligadas à cultura, mas que parece ocorrer de
modo generalizado no planeta. Tal afirmação é reforçada por FREEDMAN e KRUK (2014),
que apontam ainda que a comunidade global, assim como autoridades nacionais e locais de
todos os países – pobres e ricos –, tem negligenciado a ocorrência de desrespeito e abuso na
atenção ao parto. Contudo, pouco se sabe sobre intervenções apropriadas que possam reduzir
esse tipo de violência (WARREN et al., 2013). SOUZA e PILEGGI-CASTRO (2014, p. S12)
colocam que “O enfrentamento da violência obstétrica deve ser encarado como uma questão
prioritária para o setor de saúde, pois representa a desumanização do cuidar e a perpetuação
do ciclo de opressão feminina pelo próprio sistema de saúde”. Para NARCHI et al. (2013),
trata-se de uma situação de restrição da cidadania, em que as mulheres ficam impedidas de
exercer seus direitos por se submeterem ao sistema de saúde e aos profissionais que nele
trabalham.
No Brasil, o Ministério da Saúde tem empenhado esforços para modificar o
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panorama da assistência. Em 2011, instituiu uma estratégia para proporcionar atendimento de
qualidade, seguro e humanizado às mulheres no pré-natal, parto, puerpério e no planejamento
reprodutivo. Essa rede de cuidados foi chamada de Rede Cegonha e, em sua portaria de
criação, tem como primeiro princípio “o respeito, a proteção e a realização dos direitos
humanos” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). Os recursos oferecidos pelo Ministério da
Saúde no âmbito desse programa referem-se principalmente à reforma e construção de
unidades, de UTIs inclusive, e à ampliação de oferta de exames pré-natais. Não há qualquer
referência ao treinamento ou à educação continuada dos profissionais envolvidos na
assistência.
Deve-se salientar que a Rede Cegonha foi gestada ao longo da campanha eleitoral de
Dilma Roussef e acabou por consubstanciar as alianças políticas com grupos religiosos e de
certas vertentes profissionais e empresariais que a levaram à Presidência da República,
malgrado os eventos subsequentes que resultaram em seu impedimento. Em certa medida, a
Rede Cegonha retrocedeu a um modelo materno-infantilista (DINIZ, 2012) e desarticulou a
assistência ao parto da Política Nacional de Assistência Integral à Saúde das Mulheres
(AQUINO, 2014). A previsão da participação social parece ser a boa notícia a sustentar a
estratégia, ainda que haja grandes dificuldades para que esses fóruns sejam implantados em
algumas regiões.
Mais recentemente, o Ministério da Saúde, por meio da área técnica da saúde da
mulher e em parceria com a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS,
reuniu representantes de diversos setores da sociedade para formular novas diretrizes para
assistência ao parto normal e à cesariana. Ancorados em metodologia científica selecionada
para esse fim, os documentos agregam vozes diversas como universidade, entidades de
classes profissionais, associações de prestadores de serviços privados e representantes de
usuárias (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015, 2017b). Sua efetividade na mudança das práticas,
contudo, ainda não pode ser divisada.
No que se refere à mudança de práticas assistenciais, em particular em países de
renda média, a mera distribuição de material impresso aos profissionais de saúde não se
mostra uma estratégia eficaz (SIDDIQI; NEWELL; ROBINSON, 2005), o que em certa
medida pode ser confirmado pela iniciativa do Ministério da Saúde, que em 2000 enviou a
publicação Assistência ao Parto Normal – Um guia prático a cada um dos
ginecologistas-obstetras e enfermeiras obstetrizes do país (DINIZ, 2005), sem que qualquer
impacto tenha sido constatado. Segundo DINIZ (2005), a cultura institucional, técnica,
corporativa, sexual e reprodutiva se estabelece em patamar superior ao da racionalidade
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científica quando se trata da assistência à saúde da mulher.
TORNQUIST (2003) enfatiza a necessidade de contextualizar (a trabalhadores e
usuárias) as mudanças na atenção obstétrica, sem perder de vista que as mulheres são pessoas
portadoras de subjetividade, cada qual com sua cultura, emoção, desejo. A autora acrescenta,
ainda, que a adoção descuidada de normatizações pode “resultar em meros procedimentos
técnicos, produzindo efeitos tão deletérios quanto o tratamento tecnocrático que se pretende
combater” (TORNQUIST, 2003, p. S426).
É desejável, ainda, que as intervenções propostas estabeleçam conexões com
políticas e diretrizes pertinentes, como as do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de
Saúde Suplementar, para o caso brasileiro. Conforme propõem NETA et al. (2015), é preciso
ter em conta o contexto de implementação das intervenções. Sem considerar as condições, os
recursos e as políticas “do mundo real”, é improvável que elas venham a ser adotadas ou que
tenham sustentabilidade. Isso também tem relevância na abordagem à violência obstétrica.
BANKS et al. (2017) notaram que as categorias de desrespeito e abuso mais observadas
variam conforme o serviço estudado, e sugerem a necessidade de intervenções adaptadas às
realidades locais.
BROWN et al. (2007) desenvolveram uma intervenção para estimular a presença do
acompanhante no parto em hospitais públicos da África do Sul. O ensaio clínico randomizado
envolveu dez instituições, metade das quais foi selecionada aleatoriamente para receber a
intervenção relativa ao acompanhante e a outra metade, uma intervenção ligada a versão
cefálica externa, de modo que todas as instituições receberam um número similar de visitas
dos pesquisadores. A intervenção para estimular a presença do acompanhante compreendeu:
• uma oficina de 3 horas com médicos e parteiras (midwives) utilizando material
interativo desenvolvido especialmente para esse fim;
• material gráfico colorido para afixação na maternidade incentivando a mulher
a levar um acompanhante para o parto;
• folhetos ilustrados para a equipe da instituição e para as gestantes informando
sobre como a maternidade pode promover a presença do acompanhante;
• programa de vídeo sobre acompanhante no parto.
Antes da intervenção, cerca de 200 puérperas foram entrevistadas em cada um dos
serviços para constituir a linha de base da pesquisa. O mesmo questionário foi utilizado oito
meses após a intervenção para verificar seu impacto (BROWN et al., 2007).
As instituições que receberam a intervenção mostraram diferentes soluções para a
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questão do acompanhante pouco tempo depois. Um dos serviços alegou que não teria como
proporcionar privacidade às parturientes, o que impossibilitaria que elas escolhessem
livremente seus acompanhantes. Diante disso, optou por treinar voluntárias. De início, a
solução funcionou bem, mas com o tempo as acompanhantes voluntárias deixaram de
comparecer ao serviço por falta de dinheiro para o deslocamento, de modo que o programa de
acompanhantes cessou. Em outro serviço, já era permitido acompanhante em alguns casos,
como para mães adolescentes, e o benefício foi estendido a todas as parturientes. Nesse caso
alegou-se que não havia necessidade de treinar voluntárias, pois havia a percepção de que as
mulheres eram capazes de levar seus próprios acompanhantes e havia privacidade para todas
elas. Outros dois hospitais passaram a permitir a presença de acompanhante, mas com
restrições ligadas à lotação e à falta de privacidade. Um dos hospitais não implementou o
acompanhante no parto porque a maternidade seria transferida para outra unidade de saúde
(BROWN et al., 2007).
Pouco mais de um ano após a entrevista de linha de base e oito meses após a
intervenção, as instituições foram visitadas novamente para outra tomada de entrevistas com
puérperas. De modo surpreendente, não houve qualquer efeito em relação ao número de
mulheres que teve acompanhante no parto. Além disso, indicadores relativos a violência
obstétrica permaneceram inalterados, como ficar sozinha, não receber alimentos ou bebidas,
sofrer maus tratos físicos e ser verbalmente agredida. Ainda assim, as episiotomias
reduziram-se de modo estatisticamente significativo (BROWN et al., 2007). Os autores
concluem que falharam por não terem avaliado a necessidade de reorganização dos serviços
para que adotassem o acompanhante no parto. Assim, a vontade de alguns trabalhadores de
implementar o programa não foi suficiente para vencer barreiras como condições adversas dos
serviços, transferência para outras unidades dos profissionais que estavam encarregados da
implementação, além de restrições de ordem prática (BROWN et al., 2007).
Outro estudo sul-africano (SMITH et al., 2004) implementou um programa para
modificar a prática obstétrica, tendo como base o acesso a evidências e seu uso. Chamado de
Better Births Initative, o programa abrangeu dez hospitais na província de Gauteng e
compreendeu uma modelagem antes e depois. Nas observações pré e pós-implementação,
foram identificadas as práticas correntes de médicos e parteiras em relação a mobilidade,
ingestão de fluidos orais, acompanhante, enema, tricotomia, episiotomia e posição supina para
o parto. A intervenção consistiu em uma oficina, com sessão única de aproximadamente três
horas de duração e o emprego de estratégias pedagógicas variadas, para abordar o uso de
evidências em relação às intervenções e boas práticas na assistência ao parto. Os
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pesquisadores realizaram grupos focais com os profissionais após a intervenção para captar
suas percepções, além de entrevistas em profundidade com alguns profissionais-chave.
De acordo com os autores, alguns indicadores de boas práticas, como ingestão de
fluidos orais pela parturiente e presença de acompanhante, melhoraram após a intervenção, ao
mesmo tempo em que se reduziram as práticas de enema e tricotomia. Todavia, as mulheres
continuaram dando à luz em posição litotômica, prática que não sofreu qualquer alteração
significativa após a intervenção (SMITH et al., 2004). Alguns profissionais sentiram-se
motivados a testar novas maneiras de proceder e avaliaram de modo positivo a intervenção,
com materiais visualmente atrativos e de fácil consulta. Em outros hospitais, houve
resistências e alguns profissionais entenderam que as mudanças propostas estavam sendo
impostas “de fora para dentro” e que eram desnecessárias.
Os resultados de SMITH et al. (2004) indicam que um programa focalizado como o
Better Births Initiative – que foi adotado por outras províncias sul-africanas – pode
influenciar as práticas dos profissionais, ainda que muitos fatores interajam nos planos
individual, social e organizacional. Tais fatores são fundamentais para a efetividade da
mudança e recomenda-se que se identifiquem profissionais que sejam líderes em cada serviço,
além de observar as relações já estabelecidas entre os trabalhadores. Isso porque o ambiente
social e organizacional parece ser motivador ou impeditivo para a mudança. Nesse sentido, o
apoio e o incentivo de gestores e demais líderes se mostram importantes, com o
estabelecimento de metas realistas e que considerem os obstáculos às mudanças presentes nos
serviços. Os autores colocam que, dessa maneira, a mudança de práticas tende a ser vista
como um processo, em vez de algo radical e repentino. Recomendam, ainda, empregar
métodos qualitativos para identificar fatores de sucesso antes de realizar ensaios pragmáticos
maiores.
GROL e GRIMSHAW (2003) reforçam que os contextos institucional, social e
profissional podem determinar importantes barreiras à implementação de mudanças no
cuidado. BROWN et al. (2007) concorda com esses autores e cita obstáculos organizacionais,
protocolos institucionais sem base científica, desatualização dos profissionais em relação às
evidências, medo de litígio, entre outros, como fatores que dificultariam a modificação das
práticas médicas. Os autores sugerem que intervenções dessa natureza devem ser adaptadas
conforme as características dos grupos e das instituições a serem abordados, uma vez que não
haveria um modelo com resultados superiores em todos os contextos (GROL; GRIMSHAW,
2003; BROWN et al., 2007).
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Pesquisa de 2005 sobre a efetividade de intervenções para a mudança de prática
profissional apontou que há poucos trabalhos relativos aos países em desenvolvimento
(SIDDIQI; NEWELL; ROBINSON, 2005). Os autores indicam que essa deve ser uma área
prioritária de pesquisa, fundamental para melhorar a qualidade do cuidado ofertado à
população.

1.6 INICIATIVAS AMIGAS DA MULHER

Nos planos nacional e internacional já foram propostas diversas iniciativas com a
finalidade de aprimorar a qualidade da assistência à gestação e ao parto nos serviços de
maternidade, com diferentes metodologias. Aqui destacam-se a proposta da Iniciativa
Hospital Amigo da Criança (IHAC) do Ministério da Saúde, a Mother-Friendly Childbirth
Initiative (MFCI) e a International Mother-Baby Childbirth Initiative (IMBCI), que mostram
sinergia com a Iniciativa Hospital Amigo da Mulher e da Criança (IHAMC), considerada
central neste estudo. A seguir cada uma delas é abordada brevemente e, na sequência,
realiza-se um rápido exercício de comparação entre os critérios propostos por essas
iniciativas.

1.6.1 A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC)

A Iniciativa Hospital Amigo da Criança foi lançada no início da década de 1990 pelo
Fundo das Nações Unidas para a Infância (United Nations Children’s Fund – Unicef) como
uma resposta à Declaração de Innocenti sobre a Proteção, Promoção e Apoio ao Aleitamento
Materno (UNICEF, 1990; UNICEF BRASIL, 2010). Com base nas evidências científicas
disponíveis à época, representantes de organizações governamentais e não governamentais
estabeleceram nesse documento metas envolvendo a regulação dos substitutos do leite
materno, além de iniciativas legais e no âmbito de políticas públicas para a promoção e
proteção do aleitamento materno, incluindo a formação dos profissionais de saúde. No plano
nacional, desde a década de 1980 há diversas iniciativas normativas para atender à
necessidade de aprimorar a alimentação de lactentes, como a instituição da obrigatoriedade do
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alojamento conjunto, a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes
(NBCAL) e o acordo mundial para cessar o fornecimento gratuito ou a baixo custo de leite
artificial a maternidades e hospitais (UNICEF BRASIL, 2017). Destaca-se o importante papel
da NBCAL, que compreende um conjunto de normas reguladoras da promoção e rotulagem
de substitutos de leite materno, alimentos e outros produtos de puericultura correlatos, como
bicos e chupetas (ANVISA, 2006). Essa norma foi utilizada como base para a lei 11.265, que
entre outras medidas prevê punição a estabelecimentos de saúde e empresas que descumpram
a norma (BRASIL, 2006).
A Declaração de Innocenti foi atualizada em 2005 (UNICEF, 2005), com o
reconhecimento de que muitos desafios permanecem em relação às práticas alimentares de
bebês e crianças pequenas. Entre outras questões, a declaração emite um chamado para que os
governos revitalizem a IHAC, estendendo seu alcance aos serviços de atenção básica e aos
setores de neonatologia e pediatria.
No Brasil, a IHAC tem sido muito bem-sucedida no incentivo à amamentação, com
mais de 300 maternidades credenciadas e significativa mudança na cultura do aleitamento
materno (VICTORA et al., 2011; FIGUEREDO; MATTAR; ABRÃO, 2012). Todavia,
aponta-se que decresceu o interesse pela acreditação nos últimos anos, o que poderia estar
relacionado à reformulação dos critérios pelo Ministério da Saúde (com o acréscimo de itens
relacionados à assistência ao parto) ou ao arrefecimento de ações nas áreas da saúde da
mulher e da criança (LAMOUNIER et al., 2008; TOMA; VENÂNCIO; REA, 2009).
Atualmente, no Brasil, o credenciamento (e descredenciamento) de um
estabelecimento de saúde como amigo da criança cabe ao Ministério da Saúde e é regulado
pela Portaria 1.153 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014), que estabelece não só os critérios
para acreditação, como também os valores diferenciados a que essas instituições fazem jus e
seus compromissos dentro da rede assistencial, como ações educativas em conjunto com a
atenção básica, garantia de vinculação da gestante e alta hospitalar responsável, com
contrarreferência na atenção básica e encaminhamento da puérpera a grupos de apoio à
amamentação após a alta. Nesse contexto, o Ministério da Saúde e as secretarias da saúde de
estados e municípios possuem distintos papéis na implementação da IHAC, desde a
proposição das diretrizes para credenciamento até a organização da solenidade para entrega da
placa da IHAC. De acordo com as instruções da portaria, os serviços de saúde que queiram se
credenciar devem seguir um fluxo que envolve manifestar tal intenção por meio de um
formulário eletrônico e realizar uma autoavaliação com um instrumento específico – para só
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então receberem a visita de avaliadores local e nacional. Estes observam in loco o
cumprimento dos seguintes critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde:
I - cumprir os “Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno”,
propostos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Fundo das
Nações Unidas para a Infância (UNICEF), assim definidos:
a) passo 1: ter uma Política de Aleitamento Materno, que seja
rotineiramente transmitida a toda equipe de cuidados de saúde;
b) passo 2: capacitar toda a equipe de cuidados de saúde nas práticas
necessárias para implementar esta Política;
c) passo 3: informar todas as gestantes sobre os benefícios e o manejo
do aleitamento materno;
d) passo 4: ajudar as mães a iniciar o aleitamento materno na primeira
meia hora após o nascimento, conforme nova interpretação, e colocar
os bebês em contato pele a pele com suas mães, imediatamente após o
parto, por pelo menos uma hora e orientar a mãe a identificar se o
bebê mostra sinais que está querendo ser amamentado, oferecendo
ajuda se necessário;
e) passo 5: mostrar às mães como amamentar e como manter a
lactação mesmo se vierem a ser separadas dos filhos;
f) passo 6: não oferecer a recém-nascidos bebida ou alimento que não
seja o leite materno, a não ser que haja indicação médica e/ou de
nutricionista;
g) passo 7: praticar o alojamento conjunto, permitir que mães e
recém-nascidos permaneçam juntos 24 (vinte e quatro) horas por dia;
h) passo 8: incentivar o aleitamento materno sob livre demanda;
i) passo 9: não oferecer bicos artificiais ou chupetas a recémnascidos
e lactentes; e
j) passo 10: promover a formação de grupos de apoio à amamentação
e encaminhar as mães a esses grupos quando da alta da maternidade,
conforme nova interpretação, e encaminhar as mães a grupos ou
outros serviços de apoio à amamentação, após a alta.
II - cumprir a Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006, e a Norma Brasileira de
Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças na Primeira
Infância (NBCAL);
III - garantir permanência da mãe ou do pai junto ao recém-nascido 24 horas
por dia e livre acesso a ambos ou, na falta destes, ao responsável legal,
devendo o estabelecimento de saúde ter normas e rotinas escritas a respeito,
que sejam rotineiramente transmitidas a toda equipe de cuidados de saúde; e
IV - cumprir o critério global Cuidado Amigo da Mulher, que requer as
seguintes práticas:
a) garantir à mulher, durante o trabalho de parto, o parto e o
pós-parto, um acompanhante de sua livre escolha, que lhe ofereça
apoio físico e/ou emocional;
b) ofertar à mulher, durante o trabalho de parto, líquidos e alimentos
leves;
c) incentivar a mulher a andar e a se movimentar durante o trabalho
de parto, se desejar, e a adotar posições de sua escolha durante o
parto, a não ser que existam restrições médicas e isso seja explicado à
mulher, adaptando as condições para tal;
d) garantir à mulher, ambiente tranquilo e acolhedor, com privacidade
e iluminação suave;
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e) disponibilizar métodos não farmacológicos de alívio da dor, tais
como banheira ou chuveiro, massageadores ou massagens, bola de
pilates, bola de trabalho de parto, compressas quentes e frias, técnicas
que devem ser informadas à mulher durante o pré-natal;
f) assegurar cuidados que reduzam procedimentos invasivos, tais
como rupturas de membranas, episiotomias, aceleração ou indução do
parto, partos instrumentais ou cesarianas, a menos que sejam
necessários em virtude de complicações, sendo tal fato devidamente
explicado à mulher; e
g) caso seja da rotina do estabelecimento de saúde, autorizar a
presença de doula comunitária ou voluntária em apoio à mulher de
forma contínua, se for da sua vontade. (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2014, p. 4–5)

Essa edição da IHAC mantém a centralidade do componente relacionado à
amamentação e traz um importante acréscimo quanto à assistência ao parto, conformado no
critério Cuidado Amigo da Mulher. Em grande medida, isso reflete evidências mais recentes
sobre a relação entre o cuidado recebido pela parturiente e os desfechos do recém-nascido e
da amamentação. Em comparação à iniciativa internacional (UNICEF; WHO, 2009), os itens
“d”, “e” e “g” (sobre ambiente privativo, alívio não farmacológico da dor e presença de
doula) compreendem acréscimos da proposta brasileira, em consonância a normas e diretrizes
atualmente vigentes no país (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000, 2005, 2011, 2015, 2017b).
Todavia, há rumores de que no Brasil muitos serviços têm desistido da acreditação diante da
dificuldade de implementar o Cuidado Amigo da Mulher.2 Críticos da IHAC alegam que seu
escopo se ampliou demasiadamente, exigindo a atuação conjunta de muitas áreas
assistenciais, o que seria praticamente impossível na realidade do SUS. 3 De outra
perspectiva, porém, a IHAC poderia constituir o motor para a mudança na organização dos
serviços de maternidade, orientando a ação conjunta dos setores de obstetrícia e neonatologia.
A questão que se coloca é se os instrumentos disponibilizados pelo Ministério da Saúde por
meio da IHAC têm sido insuficientes para que as instituições de saúde realizem esse
movimento, dada a complexidade do cenário. Seria interessante explicar esta última frase.

2

Informações obtidas por meio de conversas informais da pesquisadora com pessoas ligadas à IHAC no estado
de São Paulo.

3

Informações obtidas por meio de conversas informais da pesquisadora com pessoas ligadas à IHAC no estado
de São Paulo.
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1.6.2 Mother-friendly Childbirth Initiative (MFCI)

A Coalition for Improving Maternity Services (CIMS) é uma organização não
governamental que congrega pessoas e instituições para promover a assistência à maternidade
baseada em evidências científicas e amiga da mulher e do bebê. Com base nos Estados
Unidos, lançou em 1996 sua primeira versão da Mother-friendly Childbirth Initiative (MFCI),
com os princípios e dez passos orientadores de sua ação. Em documento de 2015, a CIMS
reconhece a complexidade do sistema de saúde estadunidense e convoca hospitais, casas de
parto e serviços de atendimento a parto domiciliar a implementar tantos passos quanto
possível de sua iniciativa, reconhecendo que alguns critérios extrapolam a governabilidade de
gestores e administradores (THE COALITION FOR IMPROVING MATERNITY
SERVICES, 2015).
Os princípios estabelecidos na declaração da MFCI incluem a consideração do parto
como um evento natural, normal e saudável, que pode ocorrer de forma segura em hospitais,
casas de parto e no domicílio. O texto salienta que mulheres e bebês detêm a sabedoria
necessária para o processo de parto e nascimento, e que sua autoconfiança pode ser reforçada
(ou diminuída) pelos profissionais de saúde. Nesse sentido, a autonomia feminina atrela-se à
oportunidade para dar à luz de acordo com suas preferências, com direito a receber
informações precisas e atualizadas sobre os profissionais de saúde, bem como sobre as
condutas, os fármacos e os exames propostos. Inclui-se nesse rol o direito ao consentimento
informado e à recusa informada (THE COALITION FOR IMPROVING MATERNITY
SERVICES, 2015).
O princípio bioético de não causar dano também é considerado pela referida
iniciativa, que propõe não realizar intervenções apenas por rotina do serviço e, ainda,
empregar evidências científicas para a definição de condutas diante do surgimento de algum
tipo de complicação ao longo da assistência à gestação, ao parto e puerpério. Nesse contexto,
estabelece-se que profissionais de saúde, instituições e governos são responsáveis por ofertar
um cuidado de qualidade, baseado nas necessidades da mulher e nas evidências disponíveis.
Coloca-se, ainda, que a mulher é responsável por fazer escolhas informadas sobre o cuidado
dispensado a ela e a seu bebê (THE COALITION FOR IMPROVING MATERNITY
SERVICES, 2015).
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1.6.3 International Mother-Baby Childbirth Initiative (IMBCI)

A International Mother-Baby Childbirth Initiative (IMBCI) foi criada em 2008 pela
International MotherBaby Childbirth Organization (IMBCO), uma organização não
governamental que cresceu a partir da CIMS com o objetivo de aprimorar a assistência ao
ciclo gravídico-puerperal no plano internacional, promovendo a saúde de mulheres e bebês e
prevenindo danos e doenças resultantes do abuso de tecnologias obstétricas (DAVIS-FLOYD
et al., 2010).
Traduzida para o português como Iniciativa Internacional para o Parto Mãe-Bebê, ela
procura enfrentar o problema de falta de serviços qualificados de assistência ao parto e aborto
e, ao mesmo tempo, combater o excesso de intervenções em determinados contextos, onde se
observam altas taxas de cesarianas (entre outras intervenções), como no Brasil. Assim,
centra-se no cuidado da díade mãe-bebê e valoriza a experiência da mulher no parto como
forma de favorecer a fisiologia normal da gravidez, do nascimento e da amamentação. Nessa
perspectiva, a iniciativa propõe dez passos para que um serviço de maternidade ofereça uma
assistência segura e eficaz, paradigma em que se entende “segurança” como cuidados
baseados em evidências científicas que reduzam danos e, ao mesmo tempo, promovam a
fisiologia do parto e nascimento. Nesse mesmo contexto, “eficácia” se traduz em uma
assistência adequada à mãe e ao bebê, com a produção dos benefícios esperados (IMBCO,
2008).
Entre os princípios da iniciativa, destaca-se o cuidado adequado durante a gestação e
o parto como um direito da mulher, que deve ser atendida em suas necessidades e
individualidades e tratada com respeito e dignidade. Refuta, assim, o modelo
médico-centrado, segundo o qual o médico é o principal personagem e especialista na
assistência ao parto, relegando enfermeiras e parteiras a papéis secundários e entendendo a
mulher como uma paciente inexperiente (DAVIS-FLOYD et al., 2010).

1.6.4 Iniciativa Hospital Amigo da Mulher e da Criança (IHAMC)

A Mother-Baby Friendly Birthing Facilities, aqui chamada de Iniciativa Hospital
Amigo da Mulher e da Criança (IHAMC), foi lançada em 2015 e assinada pelas seguintes
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instituições: Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (Figo), Confederação
Internacional de Obstetrizes, White Ribbon Alliance, Associação Internacional de Pediatria e
Organização Mundial da Saúde (INTERNATIONAL FEDERATION OF GYNECOLOGY
AND OBSTETRICS et al., 2015). Parte-se da constatação de que a mortalidade materna
distribui-se de forma desigual pelo planeta e que os países de renda baixa e média exibem
dificuldades para reduzir esse indicador a patamares aceitáveis, como no caso do Brasil.
Assim, trata-se de um problema de equidade, para o qual as soluções desenvolvidas até o
momento não têm se mostrado eficazes. A maioria delas propõe a institucionalização do parto
com atendimento por profissionais treinados, mas evidências de países pobres mostram que as
mulheres têm evitado recorrer a maternidades por terem receio da baixa qualidade da
assistência ou mesmo de sofrerem maus-tratos (INTERNATIONAL FEDERATION OF
GYNECOLOGY AND OBSTETRICS et al., 2015). No caso brasileiro, quase todos os
nascimentos ocorrem em instituições de saúde e com auxílio de um profissional treinado,
como já mencionado, mas não se deve ignorar o crescente movimento de mulheres de classes
mais abastadas que pleiteiam o direito de escolher o domicílio como local para dar à luz
(SILVA; NIY, 2012).
No texto fundante da IHAMC, reconhece-se que toda mulher tem direito a uma
experiência de parto positiva, com respeito a seus direitos e suas individualidades, aliada ao
emprego das melhores evidências disponíveis para o cuidado de sua saúde e a de seu bebê.
Assim, desenvolveram-se critérios para certificar uma maternidade como “amiga da mulher”,
como na Iniciativa Hospital Amigo da Criança, conforme quadro a seguir, que traz também a
descrição e os indicadores de cada critério.
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Quadro 2: Resumo dos critérios e indicadores para qualificar um hospital como amigo da
mãe e da criança segundo a IHAMC.
Critérios
Liberdade de
movimentação
para as
mulheres
durante o
trabalho de
parto e de
ingestão de
alimentos
leves e bebidas
Política não
discriminatória
para mulheres
HIV-positivas,
planejamento
familiar,
adolescentes,
minorias
étnicas, etc.

Privacidade
durante o
trabalho de
parto e o parto

Descrição
A instituição tem uma política escrita
que permita a liberdade de
movimentação e a ingestão de
alimentos e bebidas no primeiro
estágio do trabalho de parto e permite
a escolha e mudança de posição.
As mulheres e seus familiares são
informados a respeito dessa política
por pôsteres, materiais informativos,
engajamento da comunidade, etc. Os
materiais permanecem visíveis.
A instituição segue as diretrizes
nacionais de prevenção e tratamento
do HIV na gestação, inclusive
prevenção da transmissão vertical e
tratamento precoce de recém-nascidos
HIV-positivos. A instituição tem
políticas escritas claras e disponíveis
que asseguram tratamento respeitoso a
todas as mulheres, independentemente
de sua condição de saúde. Todos os
testes de mulheres e RNs para HIV
devem ser voluntários. Essas políticas
estão disponíveis e são informadas a
mulheres e suas famílias por meio de
pôsteres, os quais devem usar de
linguagem gráfica acessível afixados
em locais de trânsito das mulheres e
suas famílias. Há políticas escritas
sobre oferta de planejamento familiar e
atenção respeitos a adolescentes.

A instituição proporciona privacidade
durante o trabalho de parto e o parto,
com leitos separados por cortinas ou
paredes ou mesmo em quartos
individuais. Todos os esforços são
feitos para que o recém-nascido
permaneça com a mãe durante toda a
internação.

Indicadores
Política escrita e implementada e
disponível
Pôsteres, materiais informativos,
engajamento da comunidade para informar
sobre a política
Observação do serviço
Entrevista puérperas, gestores,
profissionais

Adoção de protocolos nacionais sobre
prevenção e tratamento de HIV na
gravidez, inclusive prevenção de
transmissão vertical e tratamento precoce
de RNs HIV-positivos
Políticas escritas claras para assegurar
tratamento respeitoso a todas as mulheres,
independentemente de sua condição
Testes para mulheres e RNs devem ser
voluntários
Políticas disponíveis para consulta
Pôsteres com informações gráficas que
mostrem essas políticas, afixados em locais
de trânsito das mulheres e suas famílias
Políticas escritas sobre planejamento
familiar pós-parto e serviços amigáveis a
adolescentes
Implementação de diretrizes para mulheres
HIV-positivas, planejamento familiar e
adolescentes, entre outros
Observação do serviço
Entrevista puérperas, gestores,
profissionais
Política escrita e implementada
Observação da infraestrutura – cortinas,
paredes de alvenaria, etc.
Observação do cuidado
Entrevista puérperas
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Acompanhante
de escolha da
mulher

Cuidado
culturalmente
competente

Sem abusos
físicos,
verbais,
emocionais ou
financeiros

A instituição tem uma política escrita
que encoraja as mulheres a terem pelo
menos uma pessoa de sua escolha
como acompanhante durante o
trabalho de parto, parto e pós-parto
imediato. As mulheres são informadas
sobre essa política por pôsteres,
materiais informativos e engajamento
da comunidade, entre outras formas.
Há informação escrita e divulgada que
parteiras tradicionais são bem-vindas à
instituição como acompanhantes de
mulheres em trabalho de parto.
A instituição tem uma política escrita
para assegurar a incorporação de
valores sociais e culturais e uma
abordagem baseada em direitos,
prevenindo a exclusão de populações
marginalizadas e desfavorecidas,
inclusive mulheres HIV-positivas e
que experimentaram perdas perinatais.
As mulheres são informadas da
política por meio de pôsteres materiais
informativos, engajamento da
comunidade, entre outros. Esses
materiais são linguisticamente e
visualmente adequados e acessíveis.
A instituição tem uma política escrita
que garanta que todas as mulheres
serão tratadas com dignidade e
respeito, sem abuso físico, verbal,
emocional ou financeiro. As mulheres
são informadas da política por meio de
pôsteres, materiais informativos e
engajamento da comunidade e há canal
para reclamações e denúncias, como
uma ouvidoria. O quadro dos direitos
universais das mulheres grávidas está
disponível e exposto e há informações
visíveis sobre como registrar
reclamações.

No trabalho de parto, no parto e no
pós-parto:
Política escrita e implementada e
disponível
Pôsteres, materiais informativos,
engajamento da comunidade para informar
sobre a política
Observação da infraestrutura –
acomodação para o acompanhante,
inclusive parteira tradicional
Observação do cuidado
Entrevista com gestores, profissionais,
puérperas
Treinamentos, pôsteres e outros materiais
de comunicação que promovam uma
abordagem baseada em direitos, com
incorporação de valores sociais e culturais
das mulheres
Política escrita e implementada e
disponível
Entrevista com gestores, profissionais,
puérperas

Política escrita e implementada
Pôsteres, materiais informativos,
engajamento da comunidade para informar
sobre a política, como o Quadro dos
Direitos Humanos
Canal para reclamações e denúncias,
inclusive ouvidoria
Observação do cuidado
Entrevista com puérperas
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Cuidado
acessível ou
mesmo
gratuito

Sem práticas
de rotina

Alívio
farmacológico
e não
farmacológico
da dor

Os custos do parto e cuidado com o
recém-nascido seguem as diretrizes
nacionais e são transparentes, e
incluem o risco de complicações, ou
seja, sem cobranças adicionais por
necessidade de cesariana ou outras
complicações. Pagamentos por fora
são proibidos. Há pôsteres ou folhetos
informativos, com linguagem
acessível, a respeito da gratuidade do
atendimento (ou de seus custos, para
instituições não conveniadas ao SUS) e
há informações sobre como denunciar
a não aderência às políticas nacionais
ou a cobrança de propinas ou
pagamentos adicionais.
São realizadas apenas as intervenções
obstétricas e com o recém-nascido
consideradas essenciais e baseadas em
evidências científicas. Há políticas
escritas e elas estão de acordo com
recomendações do Ministério da Saúde
e com organismos internacionais como
FIGO, ICM, WRA e IPA. As políticas
para cuidado com o recém-nascido
incluem a presença de um profissional
treinado em ressuscitação neonatal,
com capacidade, equipe e
equipamentos para estabilizar bebês
doentes ou prematuros. As taxas de
intervenções adequam-se aos padrões
nacionais e internacionais
considerados aceitáveis. As taxas de
intervenções da instituição devem estar
disponíveis para consulta.

A equipe recebe regularmente
treinamentos sobre alívio
farmacológico e não farmacológico da
dor. Há protocolos escritos sobre alívio
da dor, inclusive sobre a necessidade
de maior monitoramento de mulheres e
recém-nascidos para o caso de uso de
alívio farmacológico da dor.

Custos claramente colocados e de acordo
com diretrizes nacionais
Política escrita e implementada
Entrevista com puérperas

Apenas intervenções essenciais e baseadas
em evidências, conforme protocolos,
diretrizes e recomendações do Ministério
da Saúde e de organismos internacionais
(FIGO, ICM, WRA, IPA, OMS) e
constatadas em observação direta
Presença constante de pelo menos um
profissional treinado em ressuscitação
neonatal, com capacidade, equipe e
equipamentos para estabilizar RNs
Protocolos e políticas escritos e
implementados
Taxas de procedimentos publicizadas e
dentro de padrões internacionalmente
aceitos
Entrevista com gestores, profissionais,
puérperas
Termômetro de segurança
Indicadores do serviço a monitorar
continuamente: cesarianas, indução,
episiotomia, ocitocina
Indicadores adicionais do serviço
pactuados no programa de intervenção
Protocolos escritos e disponíveis, inclusive
sobre a necessidade de maior
monitoramento da mulher e do RN para o
caso de alívio farmacológico da dor
Treinamentos regulares em alívio da dor
Observação da infraestrutura – espaço para
deambulação, chuveiro acessível, banheira,
bola, cavalinho, entre outros
Observação do cuidado – liberdade para
uso dos espaços e equipamentos
Presença de anestesista 24 horas por dia,
todos os dias
Entrevista com gestores, profissionais,
puérperas
Auditoria de prontuário
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Contato pele a
pele entre mãe
e bebê e
incentivo à
amamentação

A equipe encoraja o contato pele a
pele, mães também podem segurar
seus bebês imediatamente após o
nascimento e amamentar seus bebês
tão logo quanto possível. A instituição
oferta cuidado combinado para mãe e
bebê e a ambiência deve acomodar a
díade mãe-bebê após o nascimento.
Toda a equipe é treinada regularmente
em ressuscitação neonatal. Há pôsteres
com informações acessíveis sobre o
contato pele a pele e o incentivo à
amamentação.

Protocolos e políticas sobre cuidado
combinado de mãe e bebê, amamentação
imediata
Pôsteres com informações gráficas que
mostrem essas políticas
Treinamentos regulares
Observação do cuidado
Entrevista com gestores, profissionais,
puérperas

Fonte: INTERNATIONAL FEDERATION OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS et al. (2015).

42

Esses critérios e indicadores foram estabelecidos tendo como base as evidências
científicas e os instrumentos internacionais sobre direitos das mulheres, inclusive as
declarações sobre direitos humanos, sobre prevenção e eliminação de todas as formas de
violência contra a mulher e sobre os direitos sexuais e reprodutivos. Foi especialmente
importante nesse processo o quadro de direitos universais das mulheres grávidas, adaptado
para o Brasil por TESSER et al. (2015), que evidencia como o cuidado negligente, abusivo ou
não embasado em evidências constitui uma violação aos direitos humanos das mulheres, além
de explicitar as iniquidades de gênero presentes na sociedade (ver Quadro 1). Assim, além de
propor melhorias na qualidade da assistência por meio de treinamento dos profissionais e de
adequação da ambiência, a IHAMC propõe sensibilizar os movimentos sociais ligados à
saúde e às mulheres para a assistência ao parto digna e de qualidade como uma questão de
direitos humanos. Prevê ainda criar um sistema que possibilite à comunidade acompanhar o
respeito a esses direitos nos estabelecimentos de saúde certificados (INTERNATIONAL
FEDERATION OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS et al., 2015).

1.6.5 Afinidades e diferenças

Em todas as iniciativas abordadas anteriormente evidencia-se a busca por um modelo
de qualificação dos estabelecimentos de saúde que resulte em mães e bebês mais saudáveis,
tanto do ponto de vista físico como emocional. A configuração como um sistema de
acreditação fortemente inspirado na bem-sucedida Iniciativa Hospital Amigo da Criança
configura características tais como o estabelecimento de critérios objetivos, passíveis de
mensuração ou de avaliação pela observação da prática e da ambiência, com importantes
afinidades entre as iniciativas “amigas da mulher”, conforme o quadro a seguir, que permite
visualizar também as diferenças entre as propostas.
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Quadro 3: Critérios para classificação como “Hospital Amigo da Mulher”, por iniciativa.
Iniciativa Hospital Amigo da Mulher e
da Criança (IHAMC)
Figo e outros

Cuidado amigo da mulher da IHAC

Liberdade de movimentação para as
mulheres durante o trabalho de parto e de
ingestão de alimentos leves e bebidas

Incentivar a mulher a andar e a se
movimentar durante o trabalho de parto,
se desejar, e a adotar posições de sua
escolha durante o parto, a não ser que
existam restrições médicas e isso seja
explicado à mulher, adaptando as
condições para tal;

Ministério da Saúde

Mother-friendly Childbirth Initiative
(MFCI)
Coalition for Improving Maternity
Services (CIMS)
Proporcionar à parturiente liberdade para
andar, movimentar-se e permanecer na
posição de sua escolha durante o trabalho
de parto e o parto, a não ser que haja
restrições devido a complicações, e
desencorajar a posição de litotomia para
o parto (deitada de costas com as pernas
elevadas).

International Mother-Baby Childbirth
Initiative (IMBCI)
International MotherBaby
Childbirth Organization (IMBCO)

Ofertar a todas as mulheres:
- acesso irrestrito a acompanhantes de
sua escolha no parto, inclusive pais,
parceiros, crianças, membros da família e
amigos;
- acesso irrestrito a apoio emocional e
físico de uma pessoa treinada, como uma
doula;
- acesso a cuidado por profissional
treinado.

Informar a mãe dos benefícios de apoio
contínuo durante o trabalho de parto e o
parto e afirmar seu direito a ter esse
apoio de um ou uma acompanhante de
sua escolha, como pai, parceiro, parceira,
familiar, doula ou outros.

Ofertar à mulher, durante o trabalho de
parto, líquidos e alimentos leves;
Política não discriminatória para
mulheres HIV-positivas, planejamento
familiar, adolescentes, minorias étnicas,
etc.
Privacidade durante o trabalho de parto e
o parto
Acompanhante de escolha da mulher

Garantir à mulher, ambiente tranquilo e
acolhedor, com privacidade e iluminação
suave;
Garantir à mulher, durante o trabalho de
parto, o parto e o pós-parto, um
acompanhante de sua livre escolha, que
lhe ofereça apoio físico e/ou emocional;

Caso seja da rotina do estabelecimento
de saúde, autorizar a presença de doula
comunitária ou voluntária em apoio à
mulher de forma contínua, se for da sua
vontade.

44

Iniciativa Hospital Amigo da Mulher e
da Criança (IHAMC)
Cuidado culturalmente competente.

Cuidado amigo da mulher da IHAC

Mother-friendly Childbirth Initiative
(MFCI)
Proporcionar cuidado culturalmente
competente: cuidado que é sensível e
receptivo a crenças, valores e costumes
específicos à etnia e religião de cada
parturiente.

Sem abusos físicos, verbais, emocionais
ou financeiros.

International Mother-Baby Childbirth
Initiative (IMBCI)

Tratar todas as mulheres com respeito e
dignidade, fornecer informações e
envolvê-la no processo de decisão sobre
o cuidado com ela mesma e com o bebê
em linguagem compreensível, além de
proporcionar o direito de consentimento
e recusa informados.

Cuidado acessível ou mesmo gratuito.
Sem práticas de rotina.

Assegurar cuidados que reduzam
procedimentos invasivos, tais como
rupturas de membranas, episiotomias
(detalhar desfechos perineais), aceleração
ou indução do parto, partos instrumentais
ou cesarianas, a menos que sejam
necessários em virtude de complicações,
sendo tal fato devidamente explicado à
mulher.

Não possuir políticas nem práticas
rotineiras que não são embasadas por
evidências científicas, incluindo, mas não
se limitando a:
- infusão intravenosa;
- proibição de consumo de alimentos e
líquidos;
- ruptura artificial de membranas;
- monitoramento eletrônico fetal.
Desencorajar a circuncisão do
recém-nascido.

Evitar procedimentos potencialmente
danosos e práticas sem recomendação
científica para uso rotineiro ou frequente
no trabalho de parto e parto.

Possuir e rotineiramente aplicar
conhecimentos e práticas de midwifery
que promovam a fisiologia da gestação,
do trabalho de parto, do parto, da
amamentação e do período pós-parto.
Ofertar práticas baseadas em evidências
que sejam comprovadamente benéficas
para promover a fisiologia normal do
trabalho de parto, parto e pós-parto.
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Iniciativa Hospital Amigo da Mulher e
da Criança (IHAMC)

Alívio farmacológico e não
farmacológico da dor.

Contato pele a pele entre mãe e bebê e
incentivo à amamentação.

Cuidado amigo da mulher da IHAC

Disponibilizar métodos não
farmacológicos de alívio da dor, tais
como banheira ou chuveiro,
massageadores ou massagens, bola de
pilates, bola de trabalho de parto,
compressas quentes e frias, técnicas que
devem ser informadas à mulher durante o
pré-natal.

Mother-friendly Childbirth Initiative
(MFCI)

Ofertar informações descritivas precisas
e dados estatísticos ao público sobre suas
práticas e procedimentos na atenção ao
parto, inclusive indicadores de
intervenções e resultados.
Treinar equipe para emprego de métodos
não farmacológicos para alívio da dor e
não promover o uso de analgésicos ou
anestésicos, a não ser que estes sejam
necessários devido a uma complicação.

Cumprir os dez passos para o sucesso da
amamentação da Iniciativa Hospital
Amigo da Criança.
Encorajar todas as mães e familiares,
inclusive para os casos de bebês
prematuros, doentes ou com problemas
congênitos, a tocar, segurar, amamentar e
cuidar de seus bebês tanto quanto suas
condições permitam.

International Mother-Baby Childbirth
Initiative (IMBCI)
Proporcionar acesso a tratamento de
emergência qualificado e baseado em
evidências para complicações que
ameacem a vida. Garantir que todos os
profissionais de saúde materno-infantil
tenham treinamento adequado e regular
sobre emergências para proporcionar
tratamento adequado e oportuno às
mulheres e seus bebês.

Ofertar métodos não farmacológicos de
alívio da dor durante o trabalho de parto,
com explicação sobre seus benefícios
para facilitar o parto normal e evitar
danos desnecessários. Ensinar a mulheres
e acompanhantes como usar esses
métodos, inclusive toque, massagem,
água e técnicas de relaxamento.
Respeitar as preferências e escolhas da
mulher.
Cumprir os dez passos para o sucesso da
amamentação da Iniciativa Hospital
Amigo da Criança.
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Iniciativa Hospital Amigo da Mulher e
da Criança (IHAMC)

Cuidado amigo da mulher da IHAC

Mother-friendly Childbirth Initiative
(MFCI)
Possuir políticas e procedimentos
claramente definidos para:
- estabelecer colaboração com outros
serviços de maternidade ao longo de todo
o período pré-natal, inclusive
comunicação com o profissional que
prestou cuidado anteriormente à mulher,
quando há necessidade de transferência;
- referência da mulher e do bebê à
unidade básica de saúde, inclusive apoio
pré-natal, seguimento após a alta e apoio
à amamentação.

International Mother-Baby Childbirth
Initiative (IMBCI)
Proporcionar continuidade do cuidado
materno-infantil de forma colaborativa,
envolvendo todos os profissionais de
saúde necessários, além de instituições e
organizações. Incluir parteiras
tradicionais e outras pessoas que
assistam parto fora de instituições de
saúde nesse continuum de cuidado.

Implementar medidas que melhorem o
bem-estar da mãe e do bebê, de modo a
prevenir emergências, adoecimentos e
mortes.
Nota: O quadro obedece à ordem dos critérios propostos pela IHAMC.
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Como é possível notar no quadro, três critérios aparecem em todas as iniciativas:
direito da mulher a acompanhante de sua escolha, oferta e uso de alívio não farmacológico da
dor e contato pele a pele e incentivo à amamentação. Com relação ao direito a acompanhante,
é pertinente refletir sobre as dificuldades ainda enfrentadas nos mais variados contextos para
que a mulher conte com o apoio de uma pessoa de sua confiança no trabalho de parto e parto.
A participação de doula não é contemplada pela IHAMC, mas aparece em todas as demais
iniciativas, o que reforça essa percepção de que, em geral, o parto tem sido uma experiência
solitária para a mulher. Nem mesmo as evidências de que o apoio contínuo no parto
proporciona benefícios em saúde física e mental para a mulher e para o bebê (BOHREN et al.,
2017) têm sido suficientes para a implementação da presença do acompanhante. É fato que,
no Brasil, houve avanços desde a promulgação da Lei do Acompanhante (BRASIL, 2005),
mas ainda hoje apenas 18,8% das mulheres têm suporte contínuo, ou seja, na internação, no
trabalho de parto, no parto e no pós-parto (DINIZ et al., 2014). Esse tipo de apoio relaciona-se
também com a maior satisfação da mulher com a experiência de parturição (DOMINGUES,
2002, 2004) e está entre as recomendações da OMS como prática benéfica (WHO, 1996) e
que aumenta a qualidade do cuidado (WHO, 2016). Por vezes, o ou a acompanhante é quem
retém as informações passadas pela equipe de saúde, pelo fato de a mulher estar sedada ou
meio “grogue” (SALGADO; NIY; DINIZ, 2013). Em outras tantas vezes, a simples presença
dessa pessoa pode inibir situações de abusos ou maus tratos contra a parturiente ou puérpera
(WHO, 2014, 2016; BOHREN et al., 2015).
Uma diferença que pode ser apontada entre as iniciativas diz respeito à presença ou
não de critérios relacionados ao sistema de saúde. O “cuidado amigo da mulher” da IHAC
volta-se totalmente à avaliação de um hospital ou maternidade, em conformidade ao processo
de acreditação da iniciativa. Assim, todos os seus critérios são mensuráveis ou observáveis
dentro do estabelecimento de saúde, sem qualquer questionamento sobre sua inserção em um
sistema de saúde ou adesão a políticas e programas públicos. Da mesma maneira, todos os
critérios da IHAMC são observáveis dentro da própria instituição, mas o item “cuidado
acessível ou mesmo gratuito” permite questionar a forma de financiamento da assistência, o
que é especialmente importante em alguns países onde as mulheres são detidas nos hospitais
até que paguem a conta da internação (BOHREN et al., 2015). No caso brasileiro, esse item
não é dos mais relevantes atualmente, uma vez que todas as mulheres podem ser atendidas
pelo SUS, mesmo que não sejam brasileiras ou não possuam documentação. Ainda assim,
tendo em vista a conjuntura política, com o congelamento de gastos na saúde por pelo menos
20 anos, pode-se antever o ressurgimento de problemas de acesso aos serviços públicos e a

48

maior dependência do sistema suplementar de saúde, o que pode ser especialmente
preocupante diante das dificuldades de regulação desse setor no país.
Já a Mother-friendly Childbirth Initiative (MFCI), que surgiu em 1996 nos Estados
Unidos, agrega dimensões relevantes à realidade desse país, como desencorajar a circuncisão
do recém-nascido e estabelecer políticas e procedimentos para garantir assistência
institucional à mulher que dá à luz em casa, com a possibilidade de transferência e
seguimento pós-alta. O local de parto é tema que divide opiniões a ponto de uma colunista
brasileira chamá-lo de “Fla x Flu do parto” (LISAUSKAS, 2015), em referência à rivalidade
entre as torcidas dos times Flamengo e Fluminense, do Rio de Janeiro. No Brasil, o parto
domiciliar não integra as políticas públicas (MINISTÉRIO DA SAÚDE; CONITEC, 2016),
mas cada vez mais mulheres reivindicam o direito de parir em suas casas (SILVA; NIY,
2012), inclusive como estratégia para fugir de cesáreas desnecessárias e de maus-tratos
(SOUZA, 2015).
A IMBCI, por sua vez, posiciona o critério “tratar todas as mulheres com respeito e
dignidade” em primeiro lugar, destacando o direito a receber informações e a consentimento e
recusa informados. Ao mesmo tempo, a iniciativa promove o uso de evidências científicas,
tanto no sentido de recomendar procedimentos como no de evitá-los, conforme as
recomendações estabelecidas pelos estudos. Ainda que em seu documento fundante a
iniciativa coloque que a maternidade segura não se restringe à dimensão física da mulher, e
mesmo declarando como sua base os Direitos Universais das Mulheres Grávidas, a IMBCI
não expressa em seus critérios e indicadores esse foco nos direitos fundamentais da mulher, e
não faz qualquer menção ao cuidado culturalmente competente nem a políticas não
discriminatórias.
Apenas a IHAMC se preocupa com a presença de políticas não discriminatórias,
ressaltando a importância de olhar para grupos de mulheres HIV-positivas, para adolescentes
e minorias étnicas, entre outros. No Brasil, entre outras iniciativas, a Política Nacional de
DST/Aids inclui em suas estratégias a prevenção e o controle da sífilis congênita e a redução
da transmissão vertical e a portaria relativa à organização da atenção à gestação de alto risco
prevê que o serviço de pré-natal faça o encaminhamento da gestante portadora de HIV/Aids a
um centro de referência (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1999, 2016). A cobertura da testagem é
maior que 80% e a prevalência da infecção por HIV é menor que 1% entre as gestantes no
país, todavia, há iniquidades no acesso aos serviços de saúde (DOMINGUES et al., 2015).
Dessa maneira, mesmo diante de iniciativas governamentais focadas nessa questão, parece
relevante observar a assistência às mulheres HIV-positivas nos serviços de maternidade.
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2 OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL

Mapear os facilitadores e obstáculos de um projeto piloto de redução da violência
obstétrica (Iniciativa Hospital Amigo da Mulher e da Criança), com foco em dois
componentes: liberdade de posição e movimentação durante o trabalho de parto e parto, e
presença de acompanhantes.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Revisar sistematicamente a literatura sobre violência obstétrica na assistência ao
parto no Brasil.
2. Descrever os facilitadores e obstáculos para a implementação da liberdade de
movimentação no trabalho de parto e parto em uma maternidade SUS do
município de São Paulo.
3. Descrever os facilitadores e obstáculos para a implementação do acompanhante
em uma maternidade SUS do município de São Paulo.
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3 MÉTODOS

Este trabalho analisa parte dos dados produzidos na capital paulista no projeto de
pesquisa intitulado “Estratégias para a incorporação de inovações na assistência ao parto e ao
recém-nascido: intervenção piloto no SUS da Iniciativa Hospital Amigo da Mulher e da
Criança (IHAMC)”, coordenado pela Professora Carmen Simone Grilo Diniz, com
financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).4 Esse
projeto recebeu o nome fantasia Hamabe, acrônimo de Hospital Amigo da Mãe e do Bebê,
que será utilizado deste ponto em diante. A autora integra a equipe principal do projeto de
pesquisa, o qual foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de
Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP/USP) (CAAE 56958716.0.1001.5421).
O projeto de pesquisa Hamabe compreende um piloto de implementação da
Iniciativa Hospital Amigo da Mulher e da Criança (IHAMC), iniciativa internacional que tem
como objetivo central promover a mudança de práticas na assistência perinatal, a fim de
torná-la mais segura para a mulher e o bebê, considerando os direitos humanos das mulheres,
como

já

mencionado

anteriormente

(INTERNATIONAL

FEDERATION

OF

GYNECOLOGY AND OBSTETRICS et al., 2015). A IHAMC propõe dez critérios e
respectivos indicadores para qualificação de um serviço de assistência ao parto e nascimento
como “amigo da mãe e da criança”. Por ser ainda muito recente, a IHAMC ainda não tem um
processo sistematizado para sua implementação e acreditação e não se tem conhecimento de
iniciativa nesse sentido até o momento, inclusive no Brasil.

3.1 O PROJETO HAMABE

Iniciado em novembro de 2016 e com duração prevista de dois anos, o projeto de
pesquisa Hamabe objetiva desenvolver metodologia para a implementação da IHAMC,
inclusive de material educativo e questionário de autoavaliação para os serviços de assistência
ao parto. Contempla dois campos de pesquisa, um na capital paulista e outro em Ribeirão
Preto (SP), que prestam assistência ao parto por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). A
fim de melhor localizar este trabalho, descrevem-se a seguir as etapas do Hamabe.
4

Contemplado por edital conjunto entre Fapesp e Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, processo nº
2015/50498-0.
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O Hamabe adota desenho quase-experimental sem aleatorização dos sujeitos, com
estrutura “antes e depois”, em dois serviços de maternidade que prestam assistência às
mulheres por meio do SUS (um no município de São Paulo e outro no interior do estado, em
Ribeirão Preto). Três etapas principais conformam o projeto: o diagnóstico pré-intervenção, a
intervenção para implementação e o levantamento de dados pós-intervenção para avaliação e
acompanhamento.
• Diagnóstico inicial: diagnóstico da assistência prestada nas duas maternidades
estudadas, a partir dos indicadores propostos para a IHAMC e indicadores
adicionais definidos no processo. Inclui abordagem qualitativa, com estudo do
que os profissionais e gestores entendem por inadequações técnicas, abusos e
desrespeitos na assistência, e sua relação com as precariedades das condições
de trabalho e da formação profissional.
• Intervenção: intervenção piloto de implementação incluindo (1) constituição de
um grupo de trabalho institucional para examinar o diagnóstico e gerir a
mudança institucional; (2) revisão do estado da arte e da incorporação de
evidências científicas e direitos de mães e bebês, para gestores e profissionais;
(3) disseminação dos dez passos da IHAMC através de plataforma eletrônica,
material escrito, cartazes e folhetos.
• Avaliação e acompanhamento: avaliação da mudança dos indicadores e
observação dos serviços para analisar a sustentabilidade da intervenção, tanta
qualitativa quanto quantitativa (indicadores do serviço e termômetro de
segurança). A aplicabilidade e aceitabilidade das atividades empreendidas
serão analisadas na perspectiva de pacientes, profissionais de saúde e gestores.
Devido a dificuldades para a tramitação do projeto pelo comitê de ética do campo de
Ribeirão Preto, houve atraso no início da pesquisa nessa localidade. Assim, os serviços
encontram-se em etapas distintas do projeto Hamabe. Em São Paulo, foram realizadas todas
as atividades do diagnóstico inicial e a intervenção está em andamento, ao passo que e em
Ribeirão Preto ainda serão realizadas as entrevistas individuais e atividades em grupo. Nesta
tese, são considerados apenas os dados do serviço paulistano produzidos entre novembro de
2016 e novembro de 2017.
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3.1.1 Diagnóstico inicial

Para essa etapa, utilizaram-se diversas estratégias para compor uma visão do serviço
estudado, contemplando a história institucional e seus documentos, os indicadores
assistenciais e a perspectiva de trabalhadores, gestores e usuárias da maternidade.

•

Documentos da instituição

Como primeira aproximação à maternidade e àquilo que ela institucionalmente propõe
como padrão para atendimento às gestantes, parturientes e puérperas, solicitou-se que a gestão
fornecesse os impressos utilizados pelas equipes assistenciais, assim como o protocolos de
atendimento.
Nas primeiras visitas à maternidade, a equipe de pesquisa foi orientada a observar
atentamente e registrar em diário de campo a exposição de cartazes e faixas, bem como seu
conteúdo textual. Ao longo da pesquisa foi possível observar que outros materiais de
comunicação foram afixados pelos corredores do serviço, o que também foi registrado em
diário de campo.
O website da instituição e sua página no Facebook também foram visitados por
integrantes da equipe de pesquisa, que navegaram pelas páginas da instituição e acessaram os
principais comentários avaliativos na rede social mencionada. Esse material não foi avaliado
diretamente nesta tese, mas forneceu algumas indicações importantes sobre a perspectiva das
usuárias a respeito da maternidade e sobre a imagem projetada pela gestão para o público
externo.
Para complementar essa etapa de levantamento sobre a instituição, foram lidos artigos
científicos a seu respeito, assim como um livro produzido por ocasião de um de seus
aniversários.

•

Observação participante

A observação foi realizada em novembro e dezembro de 2016 e incluiu as “estações”
por onde passa a mulher durante a assistência: admissão, Centro de Parto Normal, ambiente
de indução do parto, quartos compartilhados e aqueles no modelo PPP (pré-parto, parto e
pós-parto no mesmo ambiente), centro cirúrgico, alojamento conjunto e UTI nenonatal.
Também foram observadas as visitas das gestantes para conhecer a maternidade, outras
atividades da rotina do serviço e dois eventos promovidos pela instituição no período.
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Três estudantes de pós-graduação em saúde pública e cinco estudantes de graduação
das áreas de nutrição e obstetrícia receberam treinamento para a observação do serviço e o seu
registro. O roteiro de observação proposto inicialmente contemplava, além de data, horário de
início e término da observação e o setor observado, dimensões de ambiência, inclusive
aquelas relacionadas à decoração e à presença de imagens religiosas; existência de materiais
de comunicação com informações sobre gestação, parto e puerpério; e as vestimentas e
adereços de trabalhadores do serviço e de usuárias e familiares. Outros aspectos observados
incluíram as interações entre profissionais, gestores, usuárias e acompanhantes, com
orientação para que a equipe registrasse relatos espontâneos sobre qualidades e desafios do
serviço, assim como situações de violência obstétrica presenciadas.
Foram cerca de 300 horas de observação, distribuídas em diferentes períodos e dias
da semana, com escala por estação de trabalho e plantão. Todas as observações foram
registradas em diário de campo, verificado semanalmente pela coordenação para
esclarecimento de dúvidas a respeito dos relatos, totalizando mais de 300 páginas.

•

Análise de indicadores

A análise de indicadores, por sua vez, contemplou os dados obtidos a partir do Sistema
de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) e outras informações eventualmente coletadas
pelos próprios serviços. Especificamente na capital paulista, o Sinasc Municipal permite
desagregar diversos dados por estabelecimento de saúde onde ocorreu o nascimento, o que
proporcionou uma visão mais precisa do serviço estudado.

•

Termômetro de Segurança em Saúde Materna

Utilizou-se um instrumento adaptado do National Health Service (NHS), do Reino
Unido, chamado Termômetro de Segurança (POWER; STEWART; BROTHERTON, 2012;
BUCKLEY et al., 2014). Em sua versão clássica, o termômetro monitora os quatro danos
mais custosos dos serviços de saúde do Reino Unido, permitindo que com um dia de coleta
por mês os estabelecimentos “meçam a temperatura” da assistência prestada em termos de
segurança do paciente, favorecendo ajustes rápidos e o acompanhamento temporal de seus
resultados. Esse instrumento tem como paradigma o cuidado livre de danos e possui versões
focadas em medicação, saúde mental, saúde de crianças e adolescentes e, mais recentemente,
maternidade. Existe uma versão traduzida para o português brasileiro (MELO, 2015), e
estudos adicionais sobre o instrumento já foram efetivados no país (ALONSO, 2017;
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SALGADO, 2017). Para o Hamabe, elaborou-se uma versão estendida do instrumento de
segurança na maternidade, provisoriamente chamado de Termômetro de Segurança em Saúde
Materna, que constitui objeto de estudo de doutorado de uma das integrantes do projeto de
pesquisa (ALONSO, 2017). O instrumento foi aplicado em maio de 2017 no serviço
paulistano e incluiu questões sobre tipo de parto, trabalho de parto, trauma perineal e incisão
cirúrgica abdominal, hemorragia pós-parto e infecção, além de perguntas sobre o
recém-nascido e a percepção da mulher sobre segurança, abuso e desrespeito. Os dados foram
coletados durante uma semana, a partir dos prontuários, de entrevistas face a face com a
mulher durante a internação. Duas semanas depois dessa coleta, realizaram-se entrevistas
telefônicas com essas mulheres para obter informações sobre ocorrência de infecções
puerperais e para repetir as questões ligadas a segurança, abuso e desrespeito. Todavia, nessa
etapa houve muitas perdas e por esse motivo esses dados não serão considerados nesta tese.

•

Entrevistas com informantes-chave

As entrevistas com informantes-chave (com um gestor, uma assessora do gestor e uma
usuária do serviço que integra o comitê assessor da pesquisa no serviço) foram realizadas
entre dezembro de 2016 e julho de 2017 com o auxílio de um roteiro baseado nos dez itens
propostos pela IHAMC como critérios de avaliação do serviço. Entre outras questões, os
entrevistados foram convidados a indicar os principais facilitadores e obstáculos à
implementação de cada um dos itens, de acordo com sua perspectiva.
De forma a complementar esses dados, entrevistou-se ainda uma participante do curso
de formação de doulas oferecido pela instituição paulistana no primeiro semestre de 2017. A
partir do roteiro do curso, solicitou-se à entrevistada que comentasse a respeito das principais
orientações institucionais às futuras doulas. Essa entrevista também foi gravada e transcrita.
Salienta-se que há muito tempo a instituição costumava formar doulas para atuação voluntária
em seu serviço, por meio de um curso de curta duração e com taxa de inscrição simbólica. Já
o curso mencionado compreendeu dois dias inteiros de atividades, totalizando cerca de 16
horas de formação, e com taxa de inscrição de R$ 500. Embora outras edições do curso
tenham sido programadas, elas não foram mais realizadas desde então.

55

Quadro 4: Entrevistas individuais.
Data
da Entrevistado Profissão
entrevista
Dezembro de Gestor
Médico
2016
obstetra

Janeiro de
2017

Assessora

Abril de
2017

Doula

Julho de
2017

Usuária

•

Caracterização

Cerca de 60 anos, já foi diretor de
outros serviços de maternidade com
atendimento SUS. No momento da
entrevista, era diretor técnico do
serviço há pouco mais de um ano
Enfermeira
Cerca de 40 anos, com experiência na
obstétrica
assistência ao parto. No momento da
entrevista, era assessora do diretor
técnico há pouco mais de um ano
Estudante
Cerca de 20 anos, estudante
universitária e doula já formada por
outro curso privado em São Paulo
Cientista social Cerca de 30 anos, teve um bebê no
serviço e o processou por violação do
direito a acompanhante. A convite da
gestão, passou a integrar o comitê
assessor da pesquisa

Atividades em grupo

As atividades em grupo foram realizadas com trabalhadores e gestores (duas vezes)
apenas com técnicas de enfermagem (duas vezes) e com cinco mulheres que tiveram bebê no
serviço pesquisado, convidadas pela representante de usuárias e por pesquisadores do projeto.
Essas atividades seguiram um roteiro baseado nos dez critérios da IHAMC, com a solicitação
para que mapeassem os facilitadores e obstáculos para a implementação de cada um dos itens
no serviço estudado. As atividades em grupo foram gravadas e transcritas, totalizando cerca
de dez horas de duração e mais de 250 páginas de transcrição.
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Quadro 5: Atividades em grupo realizadas e número de participantes.
Data

Participantes

Perfil

Julho de

4

Gestora do serviço, médica anestesiologista, recepcionista,

2017

freira (representante da Organização Social que gere o serviço),
com idade entre 30 e 60 anos aproximadamente

Julho de

4

2017

Gestora, enfermeira obstétrica, responsável pela qualidade
(mulher), representante da Organização Social que gere o
serviço (enfermeiro), com idade entre 30 e 60 anos
aproximadamente

Julho

de 5

Mulheres que tiveram filho no serviço entre 2014 e 2017, com

2017

idade entre 18 e 30 anos aproximadamente

Outubro de 6

Enfermeira e técnicas de enfermagem, todas mulheres, com

2017

idade entre 25 e 50 anos aproximadamente

Novembro

8

de 2017

Técnicas de enfermagem, todas mulheres, com idade entre 25 e
50 anos aproximadamente

3.1.2 Outras atividades do projeto Hamabe

Como parte do projeto Hamabe, criou-se um comitê assessor (steering committee) no
serviço, no decorrer da etapa qualitativa. Este comitê é formado por representantes das
gerências técnicas, profissionais “da ponta” (obstetrícia, neonatologia, anestesia, enfermagem
obstétrica, serviço social, recepção), representantes do corporativo do hospital, encarregados
da segurança dos pacientes e da comunicação social, usuárias e voluntárias, além da
coordenação da pesquisa e sua equipe. A criação deste comitê teve como finalidade não
apenas a participação dos interessados no refinamento da metodologia e na análise, mas
também a promoção da sustentabilidade e do senso de propriedade (ownership) do processo
de mudança institucional.
Em geral, o comitê assessor tem se reunido quinzenalmente por cerca de duas horas
para discutir a condução da pesquisa, envolvendo temas como os resultados parciais da etapa
qualitativa, os resultados do Termômetro de Segurança em Saúde Materna, os indicadores do
serviço apurados por meio de consulta ao Sinasc, em complementação aos dados apresentados
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pela instituição, o levantamento da história institucional, além de debates sobre evidências e
direitos relacionados a cada um dos critérios propostos pela IHAMC, com a identificação de
dificuldades e propostas para superação.
A partir dessas reuniões do comitê assessor, alguns profissionais de saúde (entre
médicos e enfermeiros) expressaram o desejo de visitar a maternidade Sofia Feldiman, em
Belo Horizonte (MG), tida como um modelo de gestão e assistência ao parto e nascimento no
SUS. Com incentivo da coordenação da pesquisa, o grupo viajou a Minas Gerais para
conhecer o serviço, e depois disseminou a experiência entre os colegas de assistência e o
próprio comitê assessor. Outras atividades do projeto também foram realizadas a partir de
sugestões do comitê assessor, como duas reuniões com técnicas de enfermagem para discutir
os critérios da IHAMC na perspectiva dessas profissionais.
Ainda no âmbito do projeto Hamabe, foi proposto um curso de verão de 30 horas de
duração como experiência piloto do aspecto teórico da intervenção, realizado em fevereiro de
2017, com participação do então diretor técnico da instituição estudada na capital paulista. Na
primeira parte do curso, introduziram-se as bases de evidências científicas da IHAMC; a
neuroendocrinologia do trabalho de parto e parto, e suas consequências para a reorganização
da assistência; aspectos epigenéticos do trabalho de parto e parto, a constituição do
microbioma no período perinatal com suas repercussões para a formatação imunológica e
metabólica dos nascidos, e o conceito de “cuidados livre de danos” (harm-free care). Na
segunda parte, abordaram-se as bases éticas, jurídicas e logísticas da IHAMC; os passos da
IHAMC; os obstáculos logísticos, institucionais e de formação para a melhoria da assistência
ao parto, e os descompassos entre a legislação, o código de ética médica e a assistência ao
parto, de modo a buscar as raízes dos casos de abuso e desrespeito.
Em setembro de 2017, a coordenadora do projeto Hamabe ministrou a disciplina de
pós-graduação Innovation in Maternal Health: Evidence, rights and public policies (Inovação
em saúde materna: evidências, direitos e políticas públicas), dentro do Programa de Saúde
Pública da Faculdade de Saúde Pública da USP, com carga horária total de 30 horas. Nessa
ocasião, profissionais de saúde identificados como lideranças do serviço pesquisado foram
convidados para o curso e participaram como ouvintes. Os temas abordados incluíram a
IHAMC e seus critérios, o Termômetro de Segurança em Saúde Materna, o microbioma e os
aspectos epigenéticos relacionados ao trabalho de parto e parto e as dimensões de
comunicação e informação no pré-natal e no parto. Outras dimensões abordadas no curso e
que geraram intenso debate foram a classificação de Robson como estratégia para prevenção
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de cesáreas desnecessárias e os “tempos no parto”, com a participação da Profa. Christine
McCourt,5 da City University London.

3.2 CONECTANDO PONTOS NESTA TESE

Como mencionado anteriormente, este trabalho considerou os dados produzidos no
projeto Hamabe entre novembro de 2016 e novembro de 2017, o que compreendeu
levantamentos quantitativos e qualitativos em um serviço de assistência ao parto no município
de São Paulo. Assim, de acordo com a metodologia do projeto de pesquisa, os dados aqui
considerados foram produzidos por meio de:
•

leitura de protocolos, formulários, cartazes, folhetos informativos, website,
mídias sociais e até mesmo um livro da instituição;

•

observação participante da assistência;

•

análise de indicadores;

•

aplicação do Termômetro de Segurança em Saúde Materna;

•

entrevistas individuais com informantes-chave;

•

atividades em grupo com gestores, trabalhadores do serviço e usuárias.

Buscaram-se fontes adicionais de informação que iluminassem a história da
instituição, como artigos e livros. A coordenação da pesquisa solicitou ao serviço que
disponibilizasse indicadores coletados rotineiramente, bem como documentos, fotos ou outros
materiais que pudessem auxiliar na contextualização histórica da maternidade. Dessa maneira,
foi possível caracterizar o serviço de saúde para além de seus números, o que se mostrou
especialmente importante para a análise de alguns dos desafios identificados.
Diante da riqueza de todo o material produzido e da impossibilidade de analisá-lo em
sua totalidade no prazo de um doutorado, optou-se por focalizar dois critérios propostos pela
IHAMC: a liberdade de movimentação no trabalho de parto e parto e a presença de
acompanhante. A escolha deveu-se primordialmente à recorrência dos temas nas entrevistas e
nas atividades em grupo, o que reforça sua importância dentro da maternidade estudada. Além
5

A Profa. Christine McCourt tem como principal área de trabalho a saúde da mulher, com pesquisas
relacionadas a cultura e mudança institucional, organização da assistência ao parto e nascimento e as
experiências das mulheres no parto e no aleitamento.
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disso, os dados da pesquisa Nascer no Brasil, já mencionados, delineiam um contexto
nacional em que menos da metade das mulheres deambula no trabalho de parto, quase todas
dão à luz em posição litotômica e menos de um quinto tem acompanhante contínuo, isto é, da
internação ao pós-parto (DINIZ et al., 2014; LEAL et al., 2014).
Todos os dados produzidos, incluindo os diários de campo, foram lidos e os trechos
correspondentes aos critérios focalizados neste trabalho foram destacados para a análise, .
Esse material foi então lido exaustivamente para a identificação de padrões e contradições, os
quais foram problematizados nos artigos que compõem esta tese.

3.3 A MATERNIDADE ESTUDADA

As peculiaridades que permeiam a história da instituição estudada são tantas e tão
conhecidas em São Paulo que é praticamente impossível abordá-las sem que se identifique a
maternidade de que se fala. Sua origem remonta à primeira metade do século XX, quando
uma madre se compadeceu de uma puérpera de 15 anos que não tinha para onde ir com seu
recém-nascido e decidiu abrigar a adolescente e o bebê em sua moradia (MAGINI, 2011). A
partir desse evento, a religiosa, que aqui será chamada de Madre Marguerite (nome fictício),
passou a buscar opções para acolher essas mulheres desamparadas, fosse o desamparo devido
à pobreza, fosse devido ao caráter ilegítimo da maternidade. Em um ano, havia abrigado cerca
de 400 mulheres em 11 casas alugadas para esse fim. De inicio, imaginava-se apenas albergar
as mulheres carentes, mas aquelas que não dispunham de previdência social – as carentes, as
adolescentes e as que engravidaram fora de um casamento – não eram atendidas pelos
hospitais da cidade e acabavam dando à luz em casa.
Essa realidade levou Madre Marguerite a pleitear a construção de uma maternidade,
para o que logo obteve o apoio de um docente de importante universidade paulista, que aqui
será tratado como João Campos (nome fictício). Juntos, conseguiram aval oficial para a
construção do edifício que abrigaria a instituição, aqui chamada de Maternidade São Geraldo
(nome fictício). 6 A inauguração do estabelecimento, todavia, só aconteceria quase duas
décadas mais tarde, atrasada por problemas das mais diversas ordens, como falta de verba e
até mesmo um incêndio.

6

O nome foi escolhido em homenagem a São Geraldo Magella, protetor das grávidas.
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A clemência como marca fundadora da instituição acabou por se transformar em um
estigma. Por atender mulheres desvalidas ou cuja maternidade era considerada inferior
(MATTAR; DINIZ, 2012), a Maternidade São Geraldo ficou conhecida como “casa da mãe
solteira”. Nesse contexto, alguns casos polêmicos marcaram a história institucional, uma delas
envolvendo a denúncia midiática sobre a existência de um necrotério de bebês. Esse
necrotério de fato existia, para abrigar os natimortos não enterrados pelas famílias e que
aguardavam a remoção pela polícia. De acordo com o relato de profissional de saúde que
trabalhava na Maternidade São Geraldo à época, a repercussão nos jornais foi expressiva, com
acusações sobre a prática de aborto (ilegal) no local. Todavia, esse mesmo profissional afirma
que o elevado número de natimortos (da ordem de seis a sete ao dia) se devia ao perfil das
mulheres atendidas na instituição, predominantemente pobres e sem pré-natal adequado
(MAGINI, 2011).
Paralelamente a essas histórias de dificuldades, há também muitas narrativas de
superação e acolhimento. Superação da escassez de recursos e infraestrutura e acolhimento de
mulheres em situação de vulnerabilidade, com assistência a sua saúde independentemente de
sua condição financeira, de seu estado marital ou mesmo de drogadição. O trabalho social da
instituição, inclusive com o encaminhamento de muitas mulheres a vagas de emprego, por
exemplo, é bastante valorizado.
A história da Maternidade São Geraldo relaciona-se ainda com a de uma importante
universidade, uma vez que a assistência obstétrica da instituição ficou sob a chefia do
professor João Campos. Ele teve o apoio abnegado de Madre Marguerite, ela mesma
enfermeira, visitadora sanitária, e articuladora da categoria profissional, com papel relevante
nas associações de classe e no funcionamento do curso de enfermagem na referida instituição
de ensino (GOMES; FILHO; BAPTISTA, 2005). Assim, a maternidade logo se constituiu
como campo de práticas dos estudantes de medicina e enfermagem (CARVALHO, 1974). Na
década de 1970, outra universidade de renome passou a utilizar o estabelecimento de saúde
como campo de ensino de enfermagem obstétrica (BONADIO, 1998).
Ao se aposentar, o professor João Campos orientou a religiosa então na gestão da
Maternidade São Geraldo a “não entregar” o serviço à universidade onde ele mesmo lecionara
por anos.7 A necessidade de aporte financeiro, porém, fez com que a religiosa, aqui chamada
de Irmã Vicentina (nome fictício), aceitasse a proposta de convênio com a universidade, o que
não se mostrou uma boa escolha. Além de o repasse de verba não acontecer como esperado, a
7

Depoimento da Irmã Vicentina fornecido pela área de comunicação da instituição.
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universidade desejava conformar a assistência às necessidades de aprendizado dos estudantes.
Estes permaneciam no serviço sem qualquer tipo de supervisão e por vezes se desentendiam
com as mulheres ou mesmo com trabalhadoras do local. Oito anos mais tarde o convênio foi
rompido e, segundo a Irmã Vicentina, a taxa de cesariana reduziu-se imediatamente de 39,9%
para 18,0%, segundo seu relato. Além de respirar aliviada pela melhoria nos indicadores de
saúde, a religiosa pôde comemorar a redução dos gastos na unidade.6
No fim dos anos 1990, a instituição integrou um projeto do Ministério da Saúde
voltado à implantação de centros de partos normais. Passou por reformas que visavam
melhorar sua ambiência e adequá-la a um modelo de atendimento mais centrado na fisiologia
do parto normal, conforme depoimento de profissional que lá trabalhou nesse período.8
Outras questões importantes eram o cuidado compartilhado entre médicos e enfermeiros e a
atuação da enfermagem obstétrica na assistência ao parto normal de risco habitual, aspecto
que hoje é motivo de controvérsia, com a categoria de enfermagem aparentemente perdendo
autonomia e protagonismo de atuação na atenção ao parto, quando comparado com o modelo
de assistência que prevaleceu até meados dos anos 2000.
Em 2008, uma organização social católica assumiu a gestão da maternidade. Essa
organização filia-se a uma ordem de origem alemã datada do século XVI, cujas irmãs
chegaram ao Brasil no fim do século XIX, envolvendo-se na formação das filhas dos colonos
alemães. Desde então ocuparam-se de manter escolas e de cuidar de enfermos, por meio de
entidades filantrópicas inicialmente dirigidas pelas irmãs e, mais recentemente, assumidas por
profissionais e orientadas por princípios de governança corporativa. Atualmente são 26
unidades distribuídas em sete estados (São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás,
Espírito Santo, Santa Catarina e Mato Grosso), com atuação nas áreas de saúde, educação e
assistência social. No estado de São Paulo localizam-se sete unidades da área da saúde,
incluindo-se o estabelecimento estudado. De acordo com informações do site da organização,
as unidades superavitárias transferem recursos para manter aquelas que são deficitárias, de
modo a garantir a sustentabilidade da entidade em sua missão.
A Maternidade São Geraldo permanece nas instalações erigidas entre as décadas de
1950 e 1960, na zona sul do município de São Paulo, e presta atendimento a parturientes de
risco habitual pelo Sistema Único de Saúde. Na tabela a seguir apresentam-se os dados
relativos a 2003 e 2016, os mais antigos e os mais recentes consolidados no Sinasc Municipal
para o serviço de saúde estudado (MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2017).
8

Depoimento da profissional de saúde à equipe de pesquisa.
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Em média ocorreram 450 nascimentos por mês em 2016, cerca de 30% por
cesariana. Entre as mulheres que deram à luz nesse estabelecimento nesse ano, 16,6% tinham
até 19 anos e 30,6% tinham entre 20 e 24 anos. A maioria das mães era preta ou parda
(64,2%) e tinha entre 8 e 11 anos de estudo (74,4%), além de 15,4% terem o ensino médio
completo (MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2017). Chama a atenção o fato de 74,5% delas se
declararem solteiras em 2016, enquanto no conjunto do município apenas 41,0% das mulheres
que tiveram bebê indicaram essa situação conjugal (MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2017),
proporção semelhante à registrada para o Brasil em 2015 (41,2%) (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2017a). Cerca de 0,5% dos nascidos na Maternidade São Geraldo era resultado de
gestação múltipla – apesar de não ser uma proporção expressiva, o dado chama a atenção pelo
fato de a instituição ser voltada para o atendimento de mulheres de risco habitual e a gravidez
de gemelares dificilmente passaria desapercebida em uma avaliação clínica na admissão.
Em 2003, mais de um quarto das mães tinha até 19 anos de idade. A proporção de
mães solteiras era menor (62,2%), ao passo que havia mais mulheres em união estável:
16,2%, em comparação a 2,8% em 2016. A proporção de mães casadas não se alterou
substancialmente, equivalendo a 20,8% em 2003 e a 21,4% em 2016. A distribuição das
mulheres atendidas segundo anos de estudo modificou-se de modo significativo, com a
elevação geral da escolaridade: em 2003, um terço das mulheres tinha entre 4 e 7 anos de
estudo, 60,3%, de 7 a 11 anos, e menos de 1,0% possuía 12 anos ou mais de estudo; já em
2016 esta última categoria contava com 15,5% das mulheres, como já mencionado. Outra
diferença digna de nota entre os anos analisados refere-se ao número de consultas de
pré-natal: se em 2003 apenas 40,1% das mães realizavam sete ou mais consultas, em 2016
essa proporção elevou-se para 79,0%.
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Tabela 1: Nascidos vivos, segundo características da mãe, da gestação, do parto e do
recém-nascido. Maternidade São Geraldo, 2003-2016.
2003
N. Abs.
Faixa etária da mãe
TOTAL
< 15 anos
15 a 19 anos
20 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 34 anos
35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 anos e +
Ignorada
Escolaridade da mãe
TOTAL
Nenhuma
1 a 3 anos
4 a 7 anos
8 a 11 anos
12 anos e mais
Ignorado
Raça/cor da mãe
TOTAL
Branca
Preta
Amarela
Parda
Indígena
Situação conjugal
TOTAL
Solteira
Casada
Viúva
Separada judic/divorciada
União estável
Ignorado
Consultas de pré-natal
TOTAL
Nenhuma
1 a 3 consultas
4 a 6 consultas
7 consultas e +
Ignorado

2016
%

N. Abs.

%

12.522
107
3.058
4.506
2.714
1.411
610
110
4
2

100,0
0,9
24,4
36,0
21,7
11,3
4,9
0,9
0,0
0,0

5.359
20
872
1.642
1.354
939
446
83
3
0

100,0
0,4
16,3
30,6
25,3
17,5
8,3
1,5
0,1
0,0

12.522
105
537
4.213
7.551
84
32

100,0
0,8
4,3
33,6
60,3
0,7
0,3

5.359
4
40
499
3.988
828
0

100,0
0,1
0,7
9,3
74,4
15,5
0,0

-

-

5.359
1.640
501
264
2.942
12

100,0
30,6
9,3
4,9
54,9
0,2

12.522
7.790
2.604
23
58
2.025
22

100,0
62,2
20,8
0,2
0,5
16,2
0,2

5.359
3.995
1.146
5
60
151
2

100,0
74,5
21,4
0,1
1,1
2,8
0,0

12.522
144
802
6.494
5.020
62

100,0
1,1
6,4
51,9
40,1
0,5

5.359
4
234
886
4.235
0

100,0
0,1
4,4
16,5
79,0
0,0
(continua)
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2003
N. Abs.
Duração da gestação
TOTAL
22-27 semanas
28-31 semanas
32-36 semanas
37-41 semanas
42 semanas e +
Ignorado
Tipo de gravidez
TOTAL
Única
Dupla
Tripla e mais
Ignorado
Tipo de parto
TOTAL
Vaginal
Cesáreo
Peso ao nascer
TOTAL
500g a 999g
1000g a 1499g
1500g a 1999g
2000g a 2499g
2500g a 2999g
3000g a 3499g
3500g a 3999g
4000g e +
Ignorado
Faixa de Apgar no 5º minuto
TOTAL
0a3
4a7
8 a 10
Não Informado

2016
%

N. Abs.

%

12.522
4
14
412
12.050
6
36

100,0
0,0
0,1
3,3
96,2
0,0
0,3

5.359
4
7
252
5.016
80
0

100,0
0,1
0,1
4,7
93,6
1,5
0,0

12.522
12.454
66
0
2

100,0
99,5
0,5
0,0
0,0

5.359
5.336
20
3
0

100,0
99,6
0,4
0,1
0,0

12.522
10.504
2.018

100,0
83,9
16,1

5.359
3.711
1.648

100,0
69,2
30,8

12.522
7
19
55
604
3.394
5.535
2.445
462
1

100,0
0,1
0,2
0,4
4,8
27,1
44,2
19,5
3,7
0,0

5.359
7
6
19
181
1.111
2.350
1.375
310
0

100,0
0,1
0,1
0,4
3,4
20,7
43,9
25,7
5,8
0,0

12.522
14
141
12.346
21

100,0
0,1
1,1
98,6
0,2

5.359
11
55
5.293
0

100,0
0,2
1,0
98,8
0,0

Fonte: Sinasc (MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2017).
Nota: Nome da maternidade é fictício.

O gráfico a seguir permite visualizar a grande variação na taxa de cesarianas da
Maternidade São Geraldo ao longo dos 14 anos analisados, com elevação acentuada desde
2013. De um extremo ao outro do período considerado, os nascimentos por via abdominal
quase dobraram, o que não parece ser justificável pelo perfil das mulheres atendidas, nem
pelos dados dos recém-nascidos. Visto que a proporção de mulheres que comparecem a pelo
menos sete consultas de pré-natal aumentou consideravelmente, esse também não pode ser
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um fator a justificar a maior ocorrência de cesarianas. Ainda assim, a taxa de cesariana na
Maternidade São Geraldo se manteve significativamente abaixo do patamar municipal ao
longo de todo o período. É preciso considerar, porém, que a taxa municipal é fortemente
influenciada pelos nascimentos em hospitais privados, em que muitas vezes a proporção de
nascimentos cirúrgicos ultrapassa 90%.
Gráfico 1: Taxa de cesariana. Maternidade São Geraldo e Município de São Paulo,
2003-2016.

Fonte: Sinasc (MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2017).
Nota: Nome da maternidade é fictício.
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4 RESULTADOS
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implementação de práticas mais amigas da mulher, especialmente a liberdade de
movimentação no trabalho de parto e parto e o acompanhante de escolha da parturiente,
encontra obstáculos na maternidade estudada, assim como verificado na pesquisa Nascer no
Brasil, que mostra que a maioria das mulheres dá à luz em posição supina (LEAL et al., 2014)
e não conta com um acompanhante ao longo da internação para o parto (DINIZ et al., 2014).
Os obstáculos verificados podem ser de ordem técnica ou relacional. Entre as
dimensões técnicas, chamam a atenção as inadequações do espaço físico e a falta de clareza
das normas institucionais para que as mulheres tenham liberdade para se movimentar e
escolher sua posição de parto, assim como para ter acompanhante de sua escolha. Todas essas
são práticas que comprovadamente beneficiam a saúde física e emocional da mulher e do
bebê, mas as modificações na ambiência necessárias para promover tais práticas não têm
acontecido ou têm sido demasiadamente lentas. No que se refere à gestão do serviço, a
vontade de proporcionar uma boa assistência não tem se traduzido em normas ou protocolos
efetivos, de forma que as práticas têm se sujeitado às concepções dos profissionais de saúde,
que atuam conforme seu entendimento sobre o que é aceitável ou não na maternidade
estudada.
Quanto às dimensões relacionais, os obstáculos de implementação podem ser
traduzidos em “atitudes negativas dos profissionais de saúde”, conforme propõe a OMS
(WHO, 2016). Alternativamente, é possível afirmar que há dificuldades – tanto dos
profissionais de saúde como do conjunto da instituição – para reconhecer a mulher como
sujeito de direitos e subjetividades. Assim, rompe-se com os protocolos, as normas, as
evidências e mesmo as leis para conformar a prática ao interesse do profissional ou à
organização do trabalho, mesmo que com prejuízo dos interesses da mulher (que, em tese,
deveriam estar no centro da atenção).
Neste estudo, foram recorrentes as situações em que a mulher era responsabilizada
por não adotar as medidas que poderiam favorecer seu bem-estar, independentemente de seu
conhecimento a respeito do assunto, como nas falas dos profissionais de saúde que alegavam
que a posição supina era uma escolha cultural ou instintiva das pacientes ou que elas não
utilizavam os recursos disponíveis por acharem “estranho”. A contradição desse discurso
emerge quando se verifica que não há incentivo para que as mulheres experimentem
deambular, usar a bola e o cavalinho para aliviar a dor, e quando as usuárias afirmam não
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terem saído do leito por temerem retaliação, por exemplo. Além disso, nas observações foram
frequentes as orientações para “posicionar” a mulher em talha litotômica no momento
expulsivo, sem qualquer consulta à parturiente sobre seu desejo ou conforto naquele
momento.
As interdições, colocadas claramente ou não, também permearam o estudo,
explicitando contradições na implementação tanto do acompanhante de escolha da mulher
quanto da liberdade de movimentação no trabalho de parto e parto. No primeiro caso, a
instituição foi pioneira no município de São Paulo em permitir a presença de acompanhante –
mas atualmente não é permitido trocar de acompanhante, ou as regras para essa troca não são
claras. Mais ainda, apesar de a presença de acompanhante constituir uma realidade cotidiana
do serviço há muitos anos, não há infraestrutura para acolher essa pessoa, tampouco recursos
para preservar a privacidade das parturientes diante da necessidade de compartilhar espaços.
Quanto à movimentação, segue-se um modelo prescritivo, segundo o qual nada é
permitido até que seja “liberado” por algum profissional de saúde. Foram recorrentes as
situações em que profissionais de saúde alegavam que havia hora certa para o banho
terapêutico, para a deambulação e o uso de quaisquer outros recursos não farmacológicos para
alívio da dor. De forma semelhante, como já mencionado, à mulher não era conferida a
oportunidade para experimentar diferentes posições no parto. Uma vez “posicionada” em
decúbito dorsal, com as pernas elevadas, ela assim permanecia até que a criança nascesse e se
concluíssem os procedimentos no pós-parto imediato.
Pode-se afirmar que as normas institucionais, a organização do trabalho dos
profissionais de saúde e mesmo as suas práticas se orientam por concepções de gênero
calcadas na necessidade de tutelar o corpo da mulher e corrigir sua fisiologia – que seria, por
definição, tão imprevisível quanto disfuncional. É assim, pois, que se origina e se mantém
esse contexto de interdições e de responsabilização da mulher pelo seu bem-estar (ou, em
outras palavras, de culpabilização da mulher pelo seu mal-estar).
Uma vez que são as crenças da cultura sexual, e não as evidências científicas, que
orientam a prática profissional e os conceitos normativos da instituição, passa a ser
corriqueiro, por exemplo, minimizar, desconsiderar e deslegitimar as queixas de dor da
parturiente. Em vez de ofertar medidas que comprovadamente auxiliam a lidar com a dor das
contrações – como a presença de acompanhante que possa apoiá-la física e emocionalmente –,
tacha-se a paciente de ignorante (por não compreender que “parto dói” e “é assim mesmo”) e
o acompanhante, de imprestável (por “não servir para nada”) ou abusado (para o caso de ele
contrariar algo que foi prescrito).
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Diante do que foi exposto, a Iniciativa Hospital Amigo da Mulher e da Criança pode
ser uma boa estratégia para superar esse cenário em que a violência obstétrica está
amalgamada ao cotidiano do serviço, por propor uma abordagem baseada nos direitos das
mulheres, considerando as evidências científicas, mas privilegiando as dimensões relacionais.
Assim, os indicadores propostos pela iniciativa para a qualificação da liberdade de
movimentação e da presença do acompanhante incluem, entre outros, a existência de políticas
escritas e implementadas, a oferta de informação para a mulher e para a comunidade, além da
observação da ambiência e das práticas assistenciais.
Os resultados deste estudo mostram que a oferta de informação pode ser
especialmente mobilizadora, com potencial para transformar culturalmente as instituições de
saúde. A paciente bem informada (chamada de “PI”), que entende a fisiologia do parto e
conhece os seus direitos, de certa forma desestabiliza o serviço e o obriga a uma rápida
reorganização, com a prestação de um atendimento mais cuidadoso a essa mulher. Nesse
sentido, pode ser valioso convidar as gestantes para pensar em seu plano de parto,
entendendo-o como um instrumento para a negociação do cuidado com a equipe da
maternidade (MÜLLER et al., 2012; ANDREZZO, 2016). Igualmente importante é constituir
estratégias para sensibilização das mulheres sobre seus direitos sexuais e reprodutivos,
principalmente no atual contexto político, em que se tende restringir os direitos das mulheres.
Promover conversas entre os gestores da unidade e os profissionais diretamente
envolvidos na assistência também parece uma estratégia promissora. As discussões sobre a
IHAMC e seus critérios permitiram o questionamento de normas e práticas há muito
estabelecidas, que sequer eram enxergadas como parte do protocolo informal da instituição –
informal porque jamais determinadas por escrito. Dessas discussões também emergiram
sugestões para a mudança, que podem ou não ser implementadas, como a confecção de
folhetos informativos sobre o papel do acompanhante.
Vale destacar, ainda, a grande contribuição que as usuárias do serviço podem ofertar
para a melhoria da qualidade da assistência. Para além de avaliações na alta do serviço que
contemplem a hotelaria e a assistência clínica, mostra-se fundamental promover uma escuta
atenciosa de suas queixas, reivindicações e sugestões. Também partiram das usuárias algumas
das sugestões para ação incluídas nos artigos que integram esta tese.
Estudar a Iniciativa Hospital Amigo da Mulher e da Criança e sua contribuição para
superar a violência obstétrica constituiu um duplo desafio, em grande medida porque tanto a
IHAMC como a violência obstétrica são “novidades” no campo acadêmico, ao menos como
objetos de estudos assim nomeados. Embora a IHAMC tenha sido precedida de diversos

70

trabalhos no sentido de qualificar a assistência ao parto e nascimento, na conformação aqui
considerada ainda não teve sua implementação testada no Brasil, pelo que se conhece até o
momento. Todavia, há a expectativa de que algumas das iniciativas aqui mencionadas sejam
incorporadas à IHAMC para que se tornem uma estratégia única de acreditação de
estabelecimentos de saúde como “amigos da mulher”, o que pode ser positivo, mas ainda está
por ser feito.
Por fim, mas não menos importante, estudar violência obstétrica constituiu um
desafio, entre outros motivos, pelo elevado número de trabalhos publicados recentemente,
com textos novos e incríveis a cada semana. Nesse sentido, a tese sequer dá conta daquilo que
foi tornado público no curto período entre o início de sua redação e a colocação do ponto final
– por angustiante que seja a constatação, entende-se que isso faz parte processo de pesquisa e
seria humanamente impossível conhecer tudo sobre o tema. Ainda assim, com o
reconhecimento de que há necessariamente incompletudes e falhas neste trabalho, permanece
a expectativa de que contribua de alguma maneira para a solidificação do campo de pesquisa
sobre violência obstétrica e para a mudança das práticas assistenciais.
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