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Prefácio

Em meados de 2009, quando da redação deste prefácio, noticiava-
se, ainda outra vez, o aumento dos partos realizados por cesariana no
Brasil. Na rede privada de saúde, 84,5% dos partos feitos em 2008 ocorreram
por cesariana, um aumento de 5,3 pontos percentuais em relação a 2004.
No Sistema Único de Saúde (SUS), por sua vez, 31% dos partos realizados
em 2008 haviam sido cesarianos, um acréscimo de 3,5% em comparação
com 2004 (Folha de S.Paulo, 20 jul. 2009, p. C5). A Organização Mundial
da Saúde (OMS) recomenda que a proporção de partos por cesariana não
ultrapasse os 15%, posto que o procedimento amplia os riscos para a mãe
e para o bebê.

As autoridades públicas do Brasil não estão alheias a esse fato.
Ainda que se possa questionar a intensidade de seu empenho no sentido
da superação desse quadro, diversas campanhas em defesa do parto normal
foram realizadas no país nos últimos anos. Entre outras iniciativas,
procurou-se também, com o mesmo propósito, intervir na formação ofertada
pelas escolas de medicina e no sistema de remuneração das organizações
hospitalares no âmbito do SUS. Ademais, o Ministério da Saúde implantou,
em 2000, o Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento, tendo
instituído também, em 2005, a Política Nacional de Atenção Obstétrica e
Neonatal. Estes são marcos normativos e legais da tentativa de consolidação
no país de um paradigma de humanização da assistência à parturição,
que possa se sobrepor ao modelo hoje prevalecente, calcado em uma
excessiva medicalização, e minimizar os impactos negativos da
hospitalização do parto.

A despeito dessas iniciativas, contudo, e apesar de pesquisas de
opinião registrarem a preferência da maior parte das mulheres brasileiras
pelo parto normal, continua crescendo o número de cesáreas realizadas
no país. Esse procedimento pode ser pensado como o “padrão ouro” de
uma assistência ao parto eminentemente “tecnocrática”, como Mônica
Bara Maia nos explica neste livro, a qual é fruto da hegemonia adquirida
pela medicina sobre o parto e de sua institucionalização nos hospitais.
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A produção do conhecimento, como a assistência ao parto, também
se tornou progressivamente institucionalizada, sendo hoje balizada pelos
padrões, critérios e valores da corporação acadêmica, em larga medida
encastelada nas universidades. Em nome da objetividade e da neutralidade,
da valorização de critérios ditos científicos e em atenção às carreiras e aos
currículos dos pesquisadores, que cada vez mais tornam inquestionável a
‘Lattescracia’, o saber não raro tem passado a militar em causa própria.
Quando esse “padrão ouro” da academia é refutado, o que se tem, muitas
vezes, é a transformação do conhecimento em bandeira, em panfleto que,
em nome de uma causa, relega a segundo plano as evidências científicas,
escarnece do método em função da suposta nobreza da causa em questão
e transforma a argumentação em um postulado maniqueísta a contrapor
o bem ao mal.

Que o(a) leitor(a) não se engane: o livro que tem em mãos é exemplo
notável do saber militante. Nele não se encontrará vestígio nem do “padrão
ouro” do academicismo estéril e autocentrado nem, tampouco, do
panfletarismo verborrágico e maniqueísta. Neste belo, oportuno e relevante
trabalho, originado da dissertação de mestrado da autora, defendida em
2008 no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas), Mônica Maia
conjuga apuro metodológico e ousadia para, ao articular distintos saberes,
contribuir para a elucidação dos fatores que têm obstaculizado o sucesso
da política de humanização do parto no Brasil.

Note-se que, mesmo estando o foco do trabalho centrado na política
pública, no comportamento organizacional e no ethos dos profissionais
que atuam na rede hospitalar pública e privada de Belo Horizonte, a
argumentação da autora deverá servir para alimentar no país o hoje
candente debate acerca da humanização do parto. Após sua leitura, por
exemplo, o(a) leitor(a) compreenderá melhor a redução da demanda pelos
serviços das duas casas de parto hoje existentes na cidade de São Paulo, o
fechamento temporário, por demanda judicial, da Casa de Parto do Rio de
Janeiro, as gestões feitas pelo Conselho Federal de Medicina e pela
Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo)
junto ao Ministério da Saúde pela alteração da portaria que estabelece e
regulamenta o funcionamento dessas casas no país (Folha de S.Paulo, 17
jun. 2009, p. C5), bem como as razões e o impacto que se pode esperar da
mais recente campanha em favor do parto normal, deflagrada no primeiro
semestre de 2009 pelo Conselho Federal de Enfermagem.

No estudo aqui apresentado, a autora parte de uma discussão acerca
das razões que fizeram com que o parto deixasse de ser uma experiência
da esfera familiar e íntima, com um toque comunitário, em razão da
presença da parteira e eventualmente de vizinhas mais experientes, para
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se tornar um “evento dominado pela medicina, institucionalizado nos
hospitais e regulado por políticas públicas”. Conformava-se, assim, o
“modelo tecnocrático” de assistência à parturição, cujas externalidades
negativas procura-se hoje reduzir. Trata-se, na verdade, não de um estudo
sobre a formação da política de humanização do parto no Brasil, mas sim
de uma investigação sistemática acerca da maneira como as disputas em
torno do modelo de assistência ao parto obstaculizam a implementação
dessa política. Essas disputas são profissionais, contrapondo médicos a
enfermeiros; organizacionais, por demandarem ajustes e adaptações nem
sempre fáceis e desejáveis da parte dos hospitais, e políticas, por
envolverem a intervenção do poder público em jogos de interesse
profundamente arraigados.

A investigação reveste-se da maior relevância por sua ousadia em
articular, com a argúcia peculiar da autora, ferramental analítico e teórico
de distintos campos do saber, como a análise de políticas públicas, a
sociologia das profissões, a teoria das organizações, os estudos feministas,
a saúde pública e a saúde da mulher, por exemplo. Ademais, nos faz
recordar que essas disputas acerca do modelo de assistência ao parto, ao
priorizar os meios, muitas vezes relegam a segundo plano os fins, quais
sejam: o bem-estar, a saúde e os direitos da mulher e do bebê.

Não pretendo, neste prefácio, sintetizar a argumentação desenvolvida
nas páginas subsequentes, que é em ampla medida desmistificadora, nem
antecipar as suas conclusões. A brevidade, aqui, tem o intuito de não
protelar o início da leitura, devendo, também, ser vista como sinal de
minha admiração pela obra. Resta esperar que o livro, simultaneamente
informado e acessível, cumpra o papel que dele se espera, tanto de fomento
ao debate sobre os modelos de assistência ao parto quanto de respaldo aos
esforços de superação dos diversos obstáculos à efetiva humanização do
parto no país.
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