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Parir e Nascer em Belo Horizonte

O modo como a assistência ao parto e nascimento se organiza
em Belo Horizonte é o objeto deste capítulo. Um panorama geral
sobre a evolução das características do parto e do nascimento no
município no período de 1996 a 2004 foi sintetizado na Tabela 1.
Os dados mostram que, desde 1999, o município registra, por ano,
uma média de 55 óbitos de gestantes para cada cem mil nascidos
vivos. Apesar de essa razão de morte materna ser metade da
nacional, os números são muito superiores ao desejável.37 Observa-
se, ainda, uma tendência de queda na fecundidade: entre 1996 e
2004 o número de nascidos vivos na cidade decresceu em cerca
de 20%. Os índices de cesárea do município estão em quase 50%,
com leve crescimento ao longo do período, e a ocorrência de
prematuridade mostra tendência de aumento, o que tem sido
associado à prática de cesárea eletiva, ou seja, aquela realizada
com dia e hora marcados, antes do início do trabalho de parto.

Uma vez constatado que as organizações hospitalares se
tornaram absolutamente hegemônicas na assistência ao parto em
Belo Horizonte, torna-se pertinente aprofundar a observação sobre
as características dos grandes hospitais/maternidades que oferecem
esse serviço. As informações coletadas e sistematizadas a seguir
mostram um campo diverso e heterogêneo, no qual coexistem
organizações com identidades e características as mais diversas.

3

37 Segundo a OMS, a razão de morte materna não deve ser superior a vinte
gestantes para cada cem mil nascidos vivos.



80

Tabela 1 – Informações sobre partos e nascimentos.
Belo Horizonte – 1996-2004

* Número de mortes maternas para cada cem mil nascidos vivos.

** Tanto a razão de morte materna de 2003 (muito alta) quanto a de 2004 (muito
baixa) se mostraram atípicas. As investigações dos óbitos maternos ocorridos em 2005
e 2006 mostraram um retorno para a razão de cerca de 55/100.00 nascidos vivos.

Fonte: elaborado pela autora com base em Cadernos de Informações de Saúde,
com dados do Sinasc/Datasus e do Comitê de Prevenção da Morte Materna em
Belo Horizonte (2004).

Obs.: dados referentes apenas às mulheres residentes em Belo Horizonte.

Os dados do Sinasc de 2005 me serviram de base para criar
e justificar uma tipologia que agrega tais organizações conforme
uma lógica que não só a do modelo de financiamento (SUS ou
privado, com ou sem fins lucrativos), mas que ateste a diversidade
maior das organizações – FILANTRÓPICAS, PÚBLICAS, PRIVADAS COM SUS,
PRIVADAS SEM SUS e COOPERATIVAS. Ao apresentar, individualmente, as
dez organizações hospitalares investigadas, recupero um pouco
da história de cada uma delas e identifico mudanças significativas
ao longo do tempo de sua existência. Por fim, analiso o modelo de
assistência ao parto conforme a referida tipologia.

seõçidnoC 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002

edoremúN
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edseãmed%
sona41-01 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0
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O Parto em Belo Horizonte: panorama
segundo o modelo organizacional

Os dados de 2005 do Sinasc de Belo Horizonte registram que,
naquele momento, de 46.315 nascidos vivos no município, apenas
78 nasceram em local ignorado ou fora de um estabelecimento de
saúde. Considerando apenas os grandes hospitais e maternidades,
ou seja, aqueles que realizavam mais de mil partos por ano, tem-se
que 14 estabelecimentos concentraram 93% dos nascidos vivos de
Belo Horizonte.

Os dados dos nascidos vivos desses 14 maiores estabelecimentos
foram agrupados de acordo com o local do nascimento, com o objetivo
de se identificar possíveis especificidades nas características da mãe
e do parto dos nascidos vivos, segundo a organização onde ocorreu o
parto. A tipologia buscou privilegiar uma lógica que não fosse
unicamente a do modelo de financiamento (SUS ou privado, com ou
sem fins lucrativos), mas que pudesse falar de uma diversidade maior
das organizações. Foi criada, então, a tipologia apresentada no Quadro
1, que agrupou os estabelecimentos de saúde conforme cinco
categorias denominadas “modelo organizacional”: FILANTRÓPICO, PÚBLICO,
PRIVADO COM SUS, PRIVADO SEM SUS e COOPERATIVA.

Quadro 1 – Identificação das 14 maiores maternidades de Belo
Horizonte, em 2005, segundo o modelo organizacional
e o percentual de partos realizados
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A Tabela 2 mostra as características das mães dos nascidos
vivos (residência, cor/raça, idade, escolaridade), segundo o modelo
organizacional do local de nascimento, enquanto a Tabela 3 revela
as características da gravidez e do parto (tipo de gravidez, idade
gestacional e tipo de parto) dos nascidos vivos, segundo o modelo
organizacional do local de nascimento.

Tabela 2 – Características da mãe (residência, cor/raça, idade e
escolaridade) dos nascidos vivos (NV), segundo o
modelo organizacional. Belo Horizonte – 2005

* Foram excluídos 39 ignorados.

** Foram excluídos 203 ignorados.

Fonte: elaborado pela autora com base nos dados da Gerência de Epidemiologia
e Informação, Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte.

Com relação ao local de residência da mãe, as maiores
frequências de gestantes residentes em Belo Horizonte ocorrem
nos setores FILANTRÓPICO e PÚBLICO. A categoria PRIVADO COM SUS se
destaca do resto, com relação à percentagem de mulheres não
residentes em Belo Horizonte, muito em função de nela estarem
incluídos os hospitais localizados geograficamente em regiões
limítrofes do município: a Mater Clínica estava localizada em
Venda Nova e o Hospital Santa Lúcia, no Barreiro. A categoria
COOPERATIVA também apresenta alta taxa de gestantes não
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residentes em Belo Horizonte, possivelmente usuárias do plano
de saúde residentes na região metropolitana.

De todos os dados da mãe, o de pior qualidade é o registro
de cor/raça, principalmente nas PÚBLICAS e nas PRIVADAS COM SUS.
Como era de se esperar, as mulheres não brancas estão
concentradas nos estabelecimentos financiados pelo SUS, sejam
eles FILANTRÓPICOS, PÚBLICOS ou PRIVADOS COM SUS.

As mães com menos de 20 anos também se concentram nos
estabelecimentos financiados pelo SUS, sejam eles FILANTRÓPICOS,
PÚBLICOS ou PRIVADOS COM SUS. Os PRIVADOS SEM SUS e a COOPERATIVA chegam
a ter de 5 a 6 vezes menos nascidos vivos de mães adolescentes do
que os financiados pelo SUS.

Com relação à escolaridade, os estabelecimentos financiados
pelo SUS concentram mulheres com até 11 anos de estudo, e
apenas 4% das suas usuárias têm mais de 12 anos de estudo. Por
outro lado, entre os de financiamento estritamente privado, há
certa diversidade: nos PRIVADOS SEM SUS, 44% das mulheres têm mais
de 12 anos de estudo, enquanto a COOPERATIVA fica em uma posição
intermediária, com 30% de mulheres na mesma situação.

A Tabela 3 mostra que, quando se compara a idade
gestacional dos nascidos vivos segundo o modelo organizacional,
observa-se que os PRIVADOS COM SUS apresentam as menores taxas
de nascidos vivos com menos de 36 semanas. Os dados fazem
sentido porque a organização privada com fins lucrativos
contratada pelo SUS, em Belo Horizonte, atendia apenas partos
de baixo risco e não possuía CTI neonatal nem adulto, estruturas
de manutenção muito dispendiosa.

A escolha dos PRIVADOS COM SUS pelos partos de baixo risco
aparece novamente quando se analisa o tipo de gravidez: os
estabelecimentos dessa categoria concentram a maior
percentagem de gravidez única entre todos os cinco tipos de
modelo organizacional. A maior frequência de gravidez tripla ou
mais ocorre nos PRIVADOS SEM SUS, o que pode ser um indicativo da
maior ocorrência de gravidez resultante de reprodução assistida,
um procedimento ainda pouco disponível para classes populares.
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Tabela 3 – Características da gravidez e do parto (idade gestacional,
tipo de gravidez e tipo de parto) dos nascidos vivos (NV),
segundo o modelo organizacional. Belo Horizonte – 2005

* Foram excluídos 102 ignorados.

** Foram excluídos 7 ignorados.

*** Foram excluídos 20 ignorados.

Fonte: elaborado pela autora com base nos dados da Gerência de Epidemiologia
e Informação, Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte.

Por fim, na análise dos dados relativos à via de parto – os mais
usados na literatura para diferenciar o modelo de assistência entre
estabelecimentos financiados pelo SUS e os não financiados pelo SUS
(Rocha, Ortiz & Fung, 1985; Fabri et al., 2002; Yazlle et al., 2001) –
observa-se que entre os estabelecimentos financiados pelo SUS, os
FILANTRÓPICOS apresentam as menores taxas de cesáreas. Já os PRIVADOS

COM SUS – que atendem mais partos de baixo risco, de gravidez única
e a termo (parto que ocorre entre a 37ª e a 42ª semanas de gestação)
– apresentam taxas de cesáreas (40%) incompatíveis com as
características obstétricas de sua clientela. Entre os estabelecimentos
não financiados pelo SUS, observa-se uma tendência a que a
COOPERATIVA realize menos cesáreas que os PRIVADOS SEM SUS.

Os dados do Sinasc agrupados segundo as categorias definidas
e apresentados nas tabelas 2 e 3 demonstram a consistência da
tipologia Modelo Organizacional, que será usada posteriormente na
análise do modelo de assistência. Os dados confirmam que
características obstétricas e da usuária, quando agrupadas segundo
as categorias previamente elencadas, corroboram o argumento de
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que grandes classificações como SUS/não SUS ou Público/Privado
escondem outras especificidades do modelo organizacional que
podem impactar o modelo de assistência. Assim, se as organizações
financiadas pelo SUS (sejam públicas, privadas com fins lucrativos
ou privadas sem fins lucrativos) se assemelham quando se trata de
alguns aspectos sociais da clientela a que atendem (idade, escolaridade
e cor/raça da gestante), elas se diferenciam no que diz respeito às
características obstétricas desta mesma clientela, ou seja, nas taxas
de cesáreas e na frequência de bebês nascidos de gravidez única e a
termo. Por outro lado, os dados do Sinasc mostram também que há
diversidade entre os exclusivamente privados, com a COOPERATIVA se
apresentando em uma posição intermediária entre organizações
financiadas pelo SUS (PÚBLICOS e FILANTRÓPICOS) e os PRIVADOS SEM SUS.

Fica evidenciada, assim, a relevância do modelo
organizacional quando se trata de assistência ao parto. Ocultas
pelas duas dicotomias – público/privado e SUS/não SUS – usadas
para se pensar a saúde no Brasil, encontram-se nuances que
precisam ser mais bem exploradas. Há particularidades na
estrutura física (porte e complexidade), no custeio, na relação com
o trabalho médico e na identidade organizacional que impactam
o modelo de assistência prestada e os resultados perinatais obtidos.

A princípio, essas 14 organizações seriam o universo de
aprofundamento deste estudo. Entretanto, a situação em 2007 (quando
a pesquisa foi realizada) se mostrou diferente daquela de 2005 (ano
para o qual estavam disponíveis os dados mais atualizados do Sinasc).38

38 De fato, uma análise da série temporal de dez anos do Sinasc, de 1995 até 2005,
mostra uma complexa dinâmica no campo organizacional da assistência hospitalar
ao parto em Belo Horizonte. Em 1995 havia 18 grandes hospitais/maternidades
em Belo Horizonte que realizavam, cada um, mais de mil partos por ano. Destes,
11 não existem mais ou fazem pouco ou nenhum parto: a Casa de Saúde São
Sebastião (fechada em 1996); o Hospital Maternidade Santa Paula (fechado em
1997); a Maternidade Ernesto Gazzoli (fechada em 1999); a Maternidade Frederico
Ozanam (fechada em 2000); a Policlínica Renascença (fechada em 2001); o Hospital
Felício Rocho (não faz partos desde 2005); o Hospital Dom Bosco (fechado em
2005); o Hospital Evangélico (não faz partos desde 2006); o Hospital Santa Lúcia
(não faz partos desde 2006); a Mater Clínica (fechada em 2007) e o Hospital Belo
Horizonte (faz uma quantidade residual de partos). Também nesse período, foram
inaugurados dois novos hospitais privados com atendimento ao parto (Hospital
Life Center, em 2002, e Hospital-Dia e Maternidade Unimed, em 2004) – sendo
que um deixou de fazer partos em 2005 (Hospital Life Center) –, bem como uma
nova maternidade pública, no Hospital Risoleta Tolentino Neves, em 2007. Tais
mudanças, entre outros motivos, se devem também à queda na fecundidade e às
ações governamentais de controle e avaliação dos serviços disponíveis.
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Assim, entre os FILANTRÓPICOS, o Hospital Evangélico deixou de ser
credenciado pelo SUS e de realizar partos. A categoria PRIVADO COM

SUS não existe mais, pois as duas maternidades nesta condição –
Mater Clínica e Hospital Santa Lúcia – foram descredenciadas do
SUS e não fazem mais partos. Entre os PRIVADOS SEM SUS, o Hospital
Life Center não mais realiza partos. Dessa forma, o universo de
14 grandes maternidades em Belo Horizonte, em 2005, foi reduzido
para dez organizações em 2007. Uma nova maternidade pública
foi inaugurada em agosto de 2007, mas não incluída na pesquisa
por ainda estar iniciando suas atividades.

Além da redução no número de maternidades, também
ocorreu uma redução no número das categorias de modelo
organizacional definidas anteriormente, de 5 para 4, pois já não
há mais hospitais PRIVADOS COM SUS realizando partos em Belo
Horizonte. Ou seja, além de sua rede própria, a Prefeitura só
mantém convênio para parto com duas maternidades FILANTRÓPICAS.

Os Grandes Hospitais/Maternidades de
Belo Horizonte: história e características

Inaugurada em 1897, Belo Horizonte é uma capital recente,
se comparada a outros centros urbanos como Salvador, Rio de
Janeiro, Recife e São Paulo. Praticamente toda a sua história está
contida no século XX. E a história da obstetrícia e da ginecologia,
nesta capital, está ligada de maneira indelével à do médico Hugo
Furquim Werneck, que nela se instalou em 1906 (Marques, 2005).
Afinado com o movimento europeu de substituição das parteiras
por médicos, Werneck defendia o hospital como espaço
privilegiado para o atendimento à gestante.

Atualmente, o município conta com dez grandes hospitais/
maternidades. Um pouco da história de cada uma dessas
instituições, suas principais mudanças ao longo do tempo e algumas
de suas características estão aqui registrados com o intuito de
promover uma aproximação do leitor/leitora com as
particularidades de cada uma das grandes maternidades de Belo
Horizonte, bem como com sua identidade organizacional.
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As informações que se seguem foram obtidas de três fontes:
o site oficial da organização, quando este existia; o Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES); a entrevista
realizada com diretores/as dessas organizações, cujas principais
características estão sintetizadas no Quadro 2.

Quadro 2 – Características das dez maiores maternidades de
Belo Horizonte – 2007
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Quadro 2 – Características das dez maiores maternidades de
Belo Horizonte – 2007 (continuação)

* ONA (Organização Nacional de Acreditação): organização não governamental que
objetiva promover a implementação de um processo permanente de avaliação e
certificação da qualidade dos serviços de saúde. Uma organização hospitalar pode ser
acreditada em três níveis: Nível 1 (acreditada); Nível 2 (acreditada plena); Nível 3
(acreditada com excelência). Maiores informações podem ser encontradas em
<www.ona.org.br>.

** Hospital Amigo da Criança: título concedido a estabelecimentos de saúde que são
referência em amamentação. Os hospitais com o título recebem um valor maior do
SUS pelos partos que realizam.

*** Prêmio Galba de Araújo: prêmio concedido pelo Ministério da Saúde a
maternidades que atuam na perspectiva da humanização do parto. Um dos critérios
para concorrer ao prêmio é permitir a realização de parto de baixo risco por
enfermeira obstétrica.

Fonte: elaborado pela autora com base no questionário administrativo aplicado
nas maternidades e em entrevistas realizadas com seus diretores.
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Santa Casa de Misericórdia
O primeiro hospital de Belo Horizonte foi a Santa Casa de

Misericórdia. Em 1898, um grupo de 46 personalidades da então
nascente capital formou a Associação Humanitária da Cidade de
Minas, com o objetivo de construir um hospital que pudesse
atender a parcela carente da população belo-horizontina.
O primeiro pavilhão do hospital foi inaugurado em 1903.
A maternidade da Santa Casa de Misericórdia, denominada Hilda
Brandão em homenagem à esposa do então presidente do estado
Júlio Bueno Brandão, foi fundada em 25 de junho de 1916, pelo
dr. Hugo Werneck.

Atualmente, o Grupo Santa Casa de Belo Horizonte é formado
pelo Complexo Hospitalar José Maria Alkmim, que agrega o
Hospital Emygdio Germano, ou Hospital Central (dentro do qual
se localiza a Maternidade Hilda Brandão), e o Hospital São Lucas.
O Hospital Central é um hospital FILANTRÓPICO que destina 90%
dos seus leitos ao SUS, oferecendo 32 especialidades médicas (aos
pacientes da saúde suplementar é reservada a Ala C do Hospital
Central). Por sua vez, o Hospital São Lucas,39 inaugurado em 1922
com o objetivo de gerar receitas e suprir os setores deficitários da
Santa Casa, presta atendimento direcionado apenas a pacientes
da rede suplementar (particulares e convênios).

A Maternidade Hilda Brandão funcionou no mesmo local
durante noventa anos (prédio localizado na rua Álvares Maciel).
Em 2006, foi reinaugurada no 11º andar do Hospital Central, após
um investimento de R$ 2,3 milhões que permitiu ampliar sua
capacidade de duzentos para 350 partos por mês.

A maternidade da Santa Casa foi, até 1936, campo de
formação dos ginecologistas e obstetras que estudavam na
Faculdade de Medicina, fundada em 1911. Entretanto, com a
morte do dr. Hugo Werneck, a disputa por sua sucessão rompeu
com essa integração de anos entre a Faculdade de Medicina e a
Santa Casa (Marques, 2005) e resultou na criação do Hospital de
Ginecologia da Faculdade de Medicina, em 1939.

39 Em 2005, realizou apenas 127 partos e não integra o presente estudo.



90

Entre outros, com o objetivo de enfrentar sua crise financeira,
o Grupo Santa Casa lançou, em 1996, o Santa Casa Saúde, um
plano de assistência à saúde. Em 2003, quando a crise se tornou
mais aguda, o hospital reforçou seu investimento em aprimorar
um novo modelo gerencial e administrativo. Entre outras ações,
há um movimento da organização em direção à formalização do
trabalho médico. Nos primórdios da capital (e do hospital), os
médicos que atendiam na Santa Casa o faziam de maneira
caritativa e gratuita. Essa lógica do trabalho voluntário e caritativo
– que atende à disponibilidade do médico, mas não
necessariamente à necessidade da organização e do paciente –
ainda se faz presente na realidade da Santa Casa. Em termos
práticos, há dificuldade de formar equipes permanentes e
comprometidas, bem como de normalizar regras e protocolos.

Hospital das Clínicas
O embrião deste hospital se iniciou em 1928, a partir do

agrupamento de algumas clínicas ao redor da Faculdade de
Medicina. Em 1955, o complexo hospitalar passou a se chamar
Hospital das Clínicas (HC). Atualmente, o HC é campo de ensino
para os cursos de medicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia,
terapia ocupacional, psicologia, nutrição e fonoaudiologia dos
alunos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O HC é formado por um edifício central, o Hospital São
Vicente de Paulo, e sete prédios anexos para atendimento
ambulatorial: o Ambulatório Bias Fortes (policlínicas e doenças
profissionais), o Anexo Osvaldo Costa (dermatologia); o
Ambulatório São Vicente (pediatria); o Ambulatório Carlos Chagas
(ginecologia, planejamento familiar, pré-natal e obstetrícia); o
Hospital Borges da Costa (oncologia e quimioterapia); o Hospital
São Geraldo (fonoaudiologia, oftalmologia e otorrinolaringologia)
e o Centro de Treinamento e Referência de Doenças
Infectoparasitárias Orestes Diniz. Integrado ao SUS, o hospital
universitário tem 95% dos pacientes provenientes do SUS, sendo
o restante de 5% oriundo de convênios ou particulares.

Por suas particularidades como espaço tanto de ensino quanto
de assistência, o hospital apresenta um quadro de recursos
humanos com vínculos e inserções diversificados, o que torna a
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administração do processo de trabalho médico bastante
complexa.40

Desde 1999, o HC vem implementando um projeto de
reorganização administrativa e gerencial, em cujo âmbito foram
criadas 22 unidades funcionais. Elas são responsáveis, juntamente
com a direção, pelo processo de planejamento e gerência do
hospital como um todo, incluindo a captação e alocação de
recursos. Segundo o site do HC, as palavras que orientam essa
proposta administrativa são “descentralização”, “planejamento
participativo” e “modernização”. Os setores de Ginecologia,
Obstetrícia e Neonatologia formam uma unidade funcional.

Hospital Municipal Odilon Behrens
O Hospital Municipal Odilon Behrens (HMOB) foi construído

na década de 1940, pelo então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino
Kubitschek. Em 1973, foi transformado em autarquia, de acordo
com a lei n. 2.311, de 22 de julho. No início da década de 1990,
firmou convênio com o SUS e iniciou o processo de universalização
do atendimento à saúde, depois de prestar, por longo tempo,
assistência apenas aos servidores municipais.

Atualmente, o HMOB é um grande complexo hospitalar e o
único hospital próprio da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Trata-se de um hospital geral com pronto-socorro, ambulatório,
hospital-dia e internação domiciliar. Sua maternidade é referência
em gravidez de alto risco, oferecendo quarenta leitos de berçário
de alto risco e vinte leitos de CTI infantil e neonatal. Presta
assistência exclusivamente aos pacientes do SUS.

Hospital Júlia Kubitschek e Maternidade
Odete Valadares: hospitais da Rede Fhemig

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) é
uma rede de hospitais públicos criada em 1977. Mantém 23 unidades,
40 Segundo informações do site do Hospital das Clínicas, acessado em 2010, o

quadro de recursos humanos do hospital comporta: funcionários UFMG,
funcionários Fundep; bolsistas; Cruz Vermelha; autônomos; docentes;
estudantes; residentes; estagiários. O médico docente, por exemplo, tem um
regime de trabalho de professor, com férias escolares. Os médicos que estão
na categoria de funcionários da UFMG têm remuneração diferente daquela
dos que estão na categoria de funcionários da Fundep. E há também os médicos
voluntários, que buscam a organização por motivos diversos.
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das quais nove situadas no interior do estado e 12 na capital, além do
MG Transplantes. Sua atual direção foi empossada em 2004 e vem
implementando mudanças administrativas e gerenciais. O atual
modelo de gestão articula metas com acordos internos de resultados.
Dois hospitais da Rede Fhemig prestam assistência ao parto em Belo
Horizonte: a Maternidade Odete Valadares (integrante do Complexo
de Especialidades) e o Hospital Júlia Kubitschek (integrante do
Complexo de Hospitais Gerais). Atendem exclusivamente pelo SUS.

A Maternidade Odete Valadares (MOV) foi inaugurada em
1955, após 11 anos de construção. Uma das motivações para a sua
construção foi o atendimento às esposas dos pracinhas que lutaram
na Segunda Guerra Mundial.

Ao longo de sua existência, a maternidade apresentou
diversas vinculações institucionais: entre 1956 e 1971, esteve ligada
à Santa Casa de Misericórdia e, como ela, atendia aos partos das
mulheres “indigentes”;41 de 1971 a 1976, ficou subordinada à
Fundação Estadual de Assistência Médica de Urgência (Feamur);
em 1977, passou a integrar a Legião Brasileira de Assistência Social
(LBA) e, posteriormente, o Inamps; finalmente, em 1991, passou a
compor a Fhemig.

De sua fundação até os anos de 1980, a MOV foi
exclusivamente maternidade. Posteriormente, seu atendimento em
ginecologia foi se ampliando. Atualmente, é referência estadual para
gestantes de alto risco e oferece os seguintes serviços: pré-natal,
parto e pós-parto; assistência ao recém-nascido de risco com CTI
neonatal; ginecologia especializada e tratamento das patologias do
trato genital inferior; cirurgias ginecológicas e uroginecológicas;
banco de leite humano; serviço de urodinâmica, entre outros.

O Hospital Júlia Kubitschek (HJK) foi inaugurado em 1958
para o tratamento de tuberculose, e posteriormente ampliou seu
atendimento a outras patologias pulmonares. Em 1967, com a
unificação dos institutos de previdência, passou a ser vinculado
ao Inamps e, posteriormente, à Fhemig. No fim dos anos 1980, o
41 “Indigente” é um termo pejorativo usado para identificar as pessoas que não

estavam vinculadas ao INPS. A assistência à saúde prestada aos indigentes
não era percebida como um direito, e sim como uma benesse. A figura do
indigente foi superada após a Constituição Federal de 1988, quando a saúde se
tornou direito de todos e dever do Estado.
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hospital foi reformado e reequipado e passou a funcionar como
hospital geral de abrangência regional, mantendo a referência
em tisiopneumologia e em cirurgia torácica.

A criação do serviço de maternidade no HJK está relacionada
com mudanças realizadas em dois outros hospitais: o encerramento
do atendimento de urgência realizado pela Santa Casa e o
fechamento das clínicas básicas (pediatria, ginecologia e clínica
geral) do Hospital Sarah Kubitschek, no início da década de 1990.42

Dessa forma, a maternidade do HJK foi inaugurada com os
recursos humanos e equipamentos da maternidade do Hospital
Sarah Kubitschek, e com os recursos humanos da Santa Casa. Em
termos de área física, a maternidade não foi planejada dentro da
estrutura hospitalar e sempre ocupou espaços adaptados.

Maternidade Santa Fé e Hospital
Maternidade Octaviano Neves

Tanto a Maternidade Santa Fé quanto o Hospital
Maternidade Octaviano Neves surgiram por iniciativa de
diferentes grupos de médicos obstetras que se reuniram para
fundá-los. Segundo um dos diretores entrevistados,

[o hospital] se originou de uma necessidade que os médicos
sentiam, na época, de ter um local de trabalho. Não se pensou
em criar uma empresa, pensou-se em criar um local de trabalho.
Por quê? Porque os outros hospitais existentes na época ou eram
hospitais gerais ou eram hospitais cujo movimento era grande e
os médicos já tradicionais tinham ou detinham um grande número
de leitos vinculados a eles. O [hospital] São Lucas era, na época,
o hospital de eleição da população de Belo Horizonte. Era um
hospital procurado pela classe A, e o detentor do maior número
de casos era o dr. X. Ele era o principal médico de Belo Horizonte,
e a obstetrícia ficava muito vinculada a ele e a outros profissionais
da época. Os mais novos não tinham preferência na hora de
internar as suas pacientes, tinham dificuldades. Então, um grupo
se reuniu e resolveu fazer uma maternidade. (Gerente de hospital
PRIVADO SEM SUS)

42 Por essa ocasião, foi criada a Rede Sarah e todos os hospitais Sarah Kubitscheck
passaram a atender apenas casos de morbidades do aparelho locomotor
(www.sarah.br).
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Ou seja, tais hospitais surgiram da necessidade que os
obstetras sentiam de ter um local de trabalho. Apesar de terem
iniciado suas atividades como prestadores de serviços para institutos
de previdência, atualmente ambas as organizações atendem
exclusivamente pacientes da saúde suplementar.

Fazendo 50 anos em 2007, a Maternidade Santa Fé começou
como uma casa de parto de propriedade de cinco médicos. Com o
passar do tempo, as cotas iniciais foram sendo divididas para a
inserção de novos profissionais como proprietários. Atualmente, o
hospital é uma sociedade anônima de propriedade de cem médicos
e funciona em prédio próprio.

Um pouco mais recente, mas com história semelhante, o
Hospital Maternidade Octaviano Neves, que passou a funcionar em
1964, foi criado por um grupo de quatro médicos. Atualmente são 24
proprietários, organizados como uma sociedade anônima. O hospital
iniciou suas atividades em um prédio alugado e posteriormente foi
transferido para o prédio próprio no qual está localizado.

A inauguração desses dois hospitais em Belo Horizonte
consolidou a medicalização do parto na cidade:

Antigamente, como os obstetras eram poucos, eles tinham as suas
parteiras; então, elas ficavam no hospital atendendo os clientes
do dr. Fulano, do dr. Beltrano. Até, às vezes, a parteira nem era
do médico, era do hospital. O médico só ia para o hospital na
hora de fazer o parto ou a cesárea. Elas é que cuidavam. Nós
mudamos esse aspecto. Aqui nunca teve parteira. Sempre, todos
os atendimentos, independentemente do que fosse, era feito por
médicos. E com isso nós ganhamos a confiança de outros médicos
que, em vez de ter sua paciente acompanhada por parteiras,
preferiam que elas fossem acompanhadas pelo colega que estivesse
no plantão. Era muito comum, a gente recebia um telefonema
‘Olha, estou mandando uma paciente você examina e acompanha
para mim’, a gente acompanhava e o médico vinha e fazia o
parto. (Gerente de hospital PRIVADO SEM SUS)

Além da exclusão definitiva da parteira do ambiente
hospitalar, tais hospitais têm importância grande na implantação,
difusão e consolidação, no município, da oferta e do uso da anestesia
peridural no parto, fato citado por mais de um diretor entrevistado.
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Apesar da origem semelhante, tais hospitais fizeram escolhas
diferentes para continuar no mercado. A Maternidade Santa Fé
se firmou como um hospital exclusivo no atendimento integral à
mulher, mantendo uma maternidade de baixo risco. Por outro lado,
o Otaviano Neves optou por agregar novas especialidades ao
hospital – clínica médica, senil crônico, cirurgias de médio e
pequeno porte –, além de atender partos de alto risco.

Hospital Sofia Feldman
O Hospital Sofia Feldman foi idealizado por José de Souza

Sobrinho, um fotógrafo aposentado, para atender à demanda da
sua comunidade, no bairro Tupi. Apesar de ser uma pessoa muito
católica (seu apelido era Zé Católico), ele foi capaz de conversar e
se articular com pessoas de outros credos e crenças, como
evangélicos e comunistas, para efetivar a construção e a
manutenção do hospital.

O hospital foi construído em esquema de mutirão, com apoio
da Sociedade São Vicente de Paulo (SSVP), com terreno e projeto
arquitetônico recebidos em doação. O ambulatório foi inaugurado
em 1972 e, cinco anos depois, o hospital já estava funcionando. No
início o hospital era mantido por doações dos pequenos comerciantes
do bairro. Em 1988, desvinculou-se da SSVP, transformando-se em
Fundação de Assistência Integral à Saúde (Fais).43 Em 1994, foi criada
a Acau – Associação de Amigos e Usuários do Hospital Sofia Feldman
–, com o objetivo de dar voz aos interesses dos usuários e pleitear
soluções para as necessidades do hospital, além de exercer o controle
social e o voluntariado. O hospital é FILANTRÓPICO e atende
exclusivamente os pacientes do SUS.

O hospital começou com a maternidade no início de 1980,
timidamente, e hoje é a maior maternidade de Belo Horizonte em
número de partos realizados. Desde o início da sua maternidade,
o hospital atua com enfermeiras obstétricas na assistência direta
à parturiente. Em 2001, inaugurou em suas dependências um

43 O rompimento com a Sociedade São Vicente de Paulo foi precipitado pela
intenção desta de proibir que o hospital prescrevesse métodos contraceptivos.
Por decisão da comunidade, foi criada a Fais.
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Centro de Parto Normal (CPN), o primeiro de Minas Gerais e o
único de Belo Horizonte.

Hospital Mater Dei
Inaugurado em 1980, o Hospital Mater Dei – uma sociedade

anônima de propriedade de uma família – nasceu com a proposta
de ser um hospital geral de complexidade média. Foi ampliado
em 1996, com um novo prédio anexo de 18 pavimentos.
Atualmente, é um hospital geral de alta complexidade, privado,
que atende exclusivamente pacientes da medicina suplementar.
Entre seus procedimentos estão transplante e neurocirurgia.

Hospital-Dia e Maternidade Unimed
O Hospital-Dia e Maternidade Unimed, inaugurado em 2004,

foi o primeiro hospital próprio da Unimed-BH, uma cooperativa
médica que atua no mercado da saúde suplementar. Uma importante
motivação para sua construção foi conhecer o “negócio hospital”, ou
seja, compreender quais os custos envolvidos com a prestação do
serviço hospitalar (procedimentos e materiais), de forma a tornar mais
transparente a relação com outros prestadores da cooperativa.
Inicialmente, foi planejado para ser um hospital de baixa
complexidade, para a realização de partos e outros procedimentos
sem internação, com foco em videolaparoscopia.

A perspectiva inicial do hospital não se manteve por muito
tempo. Por necessidade da cooperativa de acessar maior número de
leitos tanto para UTI Adulto quanto para pacientes clínicos crônicos
(que têm alto custo para o hospital e baixa remuneração pelo plano
de saúde, basicamente de medicamentos), tais serviços foram criados
no hospital. Em decorrência, este passou a atender a gestações de
alto risco. Dessa forma, o hospital é um regulador da demanda dos
conveniados. Atendendo apenas os usuários da Unimed-BH, o
hospital já realiza um terço dos partos da cooperativa.

Maternidades em Belo Horizonte:
alguns aspectos da identidade organizacional

Observando-se os dez grandes hospitais/maternidades
existentes atualmente em Belo Horizonte, uma linha do tempo
permite identificar claramente uma marca da época da inauguração
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de cada organização na sua identidade atual. As organizações mais
antigas são PÚBLICAS ou FILANTRÓPICAS, voltadas para mulheres de classes
populares e sem o objetivo de ser um negócio lucrativo. Tal
característica é tanto um retrato da relutância das mulheres em
serem hospitalizadas na hora do parto quanto do caráter incipiente
do mercado hospitalar privado. No início do processo de
medicalização do parto, o costume de chamar o médico para o
atendimento domiciliar do parto permaneceu entre as elites e classes
médias urbanas. As mulheres pobres que ainda tinham alguns
recursos recorriam às parteiras. Somente as que se viam na miséria
e no abandono recorriam às enfermarias dos hospitais. A assistência
se caracterizava pela marca da caridade e da benemerência.

Em Belo Horizonte, o crescimento do mercado privado da
assistência hospitalar ao parto, dirigido às mulheres da elite e das
classes médias, e a consolidação da institucionalização do parto são
sentidos mais fortemente a partir do fim da década de 1950, quando
grupos de médicos criaram novas maternidades para o atendimento
dessa população. Mesmo assim, ainda não havia uma grande
preocupação com aspectos administrativos ou gerenciais. Somente
após a década de 1980 Belo Horizonte assiste à criação de
maternidades privadas com uma perspectiva gerencial e empresarial
mais moderna. Tal afirmativa se confirma, inclusive, pela relação das
organizações privadas com a acreditação hospitalar – um sistema
de avaliação e de certificação da qualidade de serviços de saúde,
realizado voluntariamente pelas próprias organizações. Entre os
hospitais PRIVADOS SEM SUS, apenas os dois mais recentes são acreditadas
pela ONA com excelência (ONA 3). Os dois mais antigos estão
iniciando as adequações necessárias para o processo de acreditação:

A gente está passando por um processo de acreditação, e na
primeira fase do processo, chamada nível 1 do processo, ele é de
nível de segurança. O hospital tem que atender a todas as
legislações da Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária].
Então vamos ter que ter uma reforma maior para adequar.
(Gerente de hospital PRIVADO SEM SUS)

Outro elemento que permite aferir a identidade da organização
é sua missão declarada, ou seja, o conjunto de decisões que definem
o propósito maior de uma organização. No Quadro 3 são apresentadas
as missões de cada uma das organizações aqui descritas, exceto o



98

Hospital Odilon Behrens, para o qual não conseguimos identificar,
nas fontes pesquisadas, nenhuma missão claramente definida.

Quadro 3 – Missão dos maiores hospitais/maternidades de Belo
Horizonte – 2007

Fonte: sites oficiais das organizações, exceto em relação ao Hospital Sofia Feldman,
cuja missão foi obtida diretamente do Planejamento Estratégico da organização.

Acreditamos ser possível identificar, pela missão da
organização, a sua prioridade. Por exemplo, a missão do Hospital
das Clínicas não deixa dúvidas de que seu compromisso é com “o
ensino, a pesquisa e a extensão”, sendo que a “assistência à
comunidade” aparece submetida a esse objetivo maior. Já no caso
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do Hospital Júlia Kubitschek, sua origem como um hospital de
tisiologia permanece como fundamental em sua missão, ser
“referência estadual para as doenças pulmonares”; a maternidade
é um anexo sem relevância na missão do hospital.

Analisando a missão de cada hospital/maternidade, uma
primeira distinção entre organizações com e sem fins lucrativos é
a frequência com que a palavra “qualidade” é citada pelas missões
das primeiras (três das quatro), mas não aparece entre as missões
das segundas. Por outro lado, as organizações sem fins lucrativos
estão envolvidas, em diferentes graus, com formação e capacitação
de recursos humanos na área da saúde. De fato, nenhum hospital
com fins lucrativos tem residência médica credenciada.44

A proposta de uma assistência “humanizada” é claramente
explicitada na missão de apenas três hospitais: um FILANTRÓPICO,
um PÚBLICO e um PRIVADO SEM SUS. A mulher como destinatária
preferencial dos serviços da organização aparece na missão de
três hospitais – um PÚBLICO, um PRIVADO SEM SUS e um FILANTRÓPICO –,
exatamente aqueles com a assistência prevalente em maternidade.

Organizações Hospitalares e suas
Particularidades na Assistência ao Parto

Cada uma dessas organizações aqui analisadas apresenta
uma trajetória particular, que resiste a reducionismos e
generalizações. Contudo, com base em quatro das categorias aqui
definidas – FILANTRÓPICO (Santa Casa e Hospital Sofia Feldman),
PÚBLICO (Hospital das Clínicas, Hospital Odilon Behrens,
Maternidade Odete Valadares, Hospital Júlia Kubistcheck), PRIVADO

SEM SUS (Maternidade Santa Fé, Maternidade Octaviano Neves,
Hospital Mater Dei) e COOPERATIVA (Hospital da Unimed) –, para
esta análise identificamos aspectos organizacionais mais gerais que
possam facilitar ou constranger a implementação das políticas de
humanização do parto: localização geográfica, porte e

44 A Residência Médica foi instituída pelo decreto n. 80.281, de 5 de setembro
de 1977, que também criou a Comissão Nacional de Residência Médica
(CNRM). A expressão “residência médica” só pode ser empregada para
programas que sejam credenciados pela Comissão Nacional de Residência
Médica (Portal do MEC, www.mec.gov.br).
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complexidade, custo hospitalar do parto, relação de trabalho e
remuneração do profissional da medicina e da enfermagem.

Localização Geográfica
É interessante notar que as dez grandes maternidades em

funcionamento apresentam uma distribuição geográfica bastante
concentrada na área central da cidade, em especial as PRIVADAS SEM

SUS (Figura 1, página seguinte). Apenas duas, uma PÚBLICA e uma
FILANTRÓPICA, estão localizadas em áreas mais periféricas de Belo
Horizonte.45 Em parte isso pode ser atribuído à época de fundação
dessas organizações – metade das quais existe há mais de cinquenta
anos –, quando a cidade também era menor. Mas observa-se
também que o equipamento hospitalar se concentra no entorno
das duas faculdades de medicina da cidade, possivelmente para
facilitar o acesso e o trabalho do médico.46

O resultado de tal concentração geográfica é uma iniquidade
grande na distribuição desse recurso na cidade. As mulheres são
obrigadas a percorrer grandes distâncias, muitas vezes de ônibus,
para acessar a maternidade. Este já seria, na avaliação de alguns
gerentes de maternidades, o primeiro aspecto de um atendimento
“desumanizado” à gestante:

... se você coloca uma mulher aqui em uma ambulância e leva
ela para o hospital X, você está fazendo humanização? Não!
Você pega essa mulher e põe ela para poder andar não sei quantos
quilômetros, sentindo contração, e coloca ela lá, totalmente fora
da casa dela. E depois ela vai ter que pegar um ônibus, com um
neném, com o marido, e vai ter que ir para a casa dela lá em
Contagem. (Gerente de hospital PÚBLICO)

Além disso, em função da dificuldade de acesso, não raro
gestantes em final da gravidez que buscam a maternidade com
queixas de dores ou desconforto, normais dessa fase da gestação,
são internadas precocemente. Já internadas, elas são submetidas
a inúmeras intervenções desnecessárias com o objetivo de induzir
e acelerar um parto que ainda não estava na hora de acontecer.
45 Em meados de 2007, mais uma maternidade pública foi inaugurada em região

mais periférica do município, no bairro Venda Nova, o Hospital Risoleta
Tolentino Neves.

46 Comunicação pessoal da professora Maria José Moraes Antunes.
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Figura 1 – Distribuição geográfica das dez maiores maternidades
de Belo Horizonte – 2007
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Porte e Complexidade
Com relação à distribuição de leitos, os dez hospitais somados

oferecem 2.703 leitos, sendo 379 de maternidade, em uma relação
de 6:1. O maior hospital é um FILANTRÓPICO (698 leitos) e o menor é
um PRIVADO SEM SUS (50 leitos).

O número de leitos define o porte do hospital: pequeno, até
cinquenta leitos; médio, de 51 a 150 leitos; grande, de 151 a
quinhentos leitos; e extragrande, acima de quinhentos leitos (Calvo,
2002). Considerando o critério de Calvo, os hospitais/maternidades
investigados estão assim divididos: um hospital FILANTRÓPICO de porte
extragrande; seis hospitais de grande porte (quatro PÚBLICOS e dois
PRIVADOS SEM SUS); dois de médio porte (um PRIVADO SEM SUS e um
FILANTRÓPICO) e um PRIVADO SEM SUS de pequeno porte.

A proporção entre o total de leitos e o número de leitos de
maternidade, em cada hospital, é um dado acerca da relevância
do atendimento ao parto no contexto hospitalar e apresenta relação
direta com o porte do hospital. Assim, para um hospital PRIVADO

SEM SUS de pequeno porte, bem como para o hospital FILANTRÓPICO

de médio porte, tem-se uma relação de 1:1 entre os leitos
hospitalares e os leitos destinados ao parto, ou seja, a organização
destina todos os seus leitos para gestantes. Já nos hospitais de maior
porte e maior complexidade, a relação entre leitos hospitalares e
leitos de maternidade chega a 16:1, ou seja, o parto é um evento
periférico para os hospitais de porte grande e extragrande.

O fato de o parto ser um evento periférico dentro da estrutura
hospitalar pode ser positivo ou negativo para a implantação de
políticas de humanização da assistência ao parto. Pode ser negativo
quando a organização, em função da pequena relevância do parto
em termos do movimento financeiro e de ocupação do hospital como
um todo, não tem interesse em investir nas mudanças necessárias
para a sua humanização. E pode ser positivo quando a organização,
pelo mesmo motivo, não interfere diretamente com a gestão da
maternidade, e as práticas assistenciais ali desenvolvidas ficam a
cargo da discricionariedade do diretor desta última. Obviamente, a
segunda situação é uma desvantagem travestida de vantagem, pois
essa personalização do modelo da assistência não gera garantias de
institucionalização e a consequente continuidade das ações quando
da mudança de diretoria.
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Com relação à complexidade hospitalar, a classificação em
baixa, média e alta complexidade das ações é bastante discutida,
não havendo consenso sobre a inclusão dos hospitais nessas
categorias (Calvo, 2002). No contato com os hospitais/maternidades,
não foi investigada diretamente a complexidade do hospital, mas
esta foi aproximada por duas outras categorias: os atendimentos
que eram oferecidos pela organização (exclusivamente
maternidade, maternidade com outra especialidade, ou hospital
geral); e qual o risco obstétrico47 aceitável para ser atendido
naquela organização (baixo risco ou baixo risco e alto risco). Dessa
forma, foram consideradas maternidades de alta complexidade
aquelas localizadas em hospitais gerais e que ofereciam
atendimento a gestantes de baixo e alto riscos, enquanto as
organizações que mantinham sua atuação primordialmente como
maternidade e com atendimento apenas de gestantes de baixo
risco foram classificadas como de média complexidade.

Primeiro, observou-se que nenhuma das organizações
investigadas funcionava exclusivamente como maternidade: seis
se classificaram como hospitais gerais (uma PRIVADA SEM SUS, uma
FILANTRÓPICA, três PÚBLICAS e uma COOPERATIVA) e as quatro restantes
se identificaram como uma “maternidade com outras
especialidades” (uma PÚBLICA, uma FILANTRÓPICA e duas PRIVADAS SEM

SUS). Todas as maternidades inseridas em hospitais gerais, bem
como metade das “maternidades com outra especialidade”,
atendiam à gestante de alto risco, ou seja, oito das dez grandes
maternidades atendem tanto gestantes de alto risco quanto
gestações de risco habitual. Apenas uma PRIVADA SEM SUS e uma
FILANTRÓPICA, que não contavam com UTI Adulto, não recebiam
gestantes de alto risco. Ou seja, dos dez maiores hospitais/
maternidades de Belo Horizonte, oito podem ser considerados de
alta complexidade e dois de média complexidade.

Considerando que, na maioria das vezes, a gestação se
desenvolve dentro da normalidade e que muitas situações de risco

47 Em uma gestação pode haver risco para a mãe, para o bebê ou para ambos.
Os riscos podem advir de fatores sociais (como escolaridade e estado civil),
ocupacionais ou médicos propriamente ditos (doenças preexistentes ou
ocasionadas pela gravidez). A categoria ‘risco’ é fundamental na construção
do significado do parto para diferentes categorias profissionais, o que será
abordado no próximo capítulo.
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potencial podem ser resolvidas ou controladas com o pré-natal,
observa-se um desequilíbrio entre oferta e demanda por serviços
de alto risco. Ou seja, pode-se dizer que há sobreoferta de serviços
de alto risco, quando o esperado é que essa situação seja de exceção:
cinco entre as seis maternidades SUS-BH (quatro PÚBLICAS e duas
FILANTRÓPICAS) e três entre as quatro maternidades privadas (SEM SUS E
COOPERATIVA) oferecem leitos para gestantes de alto risco. Pode-se
supor que, entre os PÚBLICOS, a superoferta do alto risco no hospital
seria uma forma de o sistema compensar a suposta baixa qualidade
do pré-natal da rede básica de saúde. O problema é que esse
argumento não explica a superoferta do leito de alto risco no privado,
onde, a princípio, a oferta e a qualidade do pré-natal não são uma
questão:

Alguns incrédulos [em relação ao parto humanizado] dizem: ‘Mas
também, é só filé, é só paciente sem problema!’. Aí eu pergunto
para eles: ‘Quantas pacientes com pré-eclampsia você já teve no
seu consultório particular, quantos descolamento de placenta,
quantos episódios de bolsa rota, prematura? Filé é a sua paciente,
que se alimenta direto, faz pré-natal, hidroginástica, ioga, toma
vitamina, faz 15 ultrassons, faz todos os exames’. (Médico
obstetra, 33 anos)

Além disso, a tendência de que maternidades sejam incluídas
como mais um serviço do hospital geral gera desconforto mesmo
entre diretores dessas organizações, que entendem tal
conformação como um equívoco:

Maternidade é maternidade, é um perfil diferente. A maternidade
não se insere [dentro de um hospital geral] porque o paciente não
está doente, não adianta querer colocar em uma estrutura de
hospital geral. A não ser que eu crie um bloco independente, com
entrada independente, portaria independente; um outro hospital
dentro da mesma estrutura, mas com tudo diferente... A estrutura
[de uma maternidade] tem que ser mais simples mesmo, não se
precisa de grandes complexidades e equipamentos, porque ou é
parto normal ou é cesárea, e os dois procedimentos são simples.
(Gerente de COOPERATIVA)

O quadro que se desenha com as informações acerca do
número total de leitos, da relação total de leitos com total de leitos
de maternidade e da complexidade da organização é que o parto,
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além de ter se tornado um evento hospitalar, está cada vez mais
circunscrito a organizações de grande porte, de alta complexidade
e que oferecem diversos outros atendimentos.48 Identifica-se, pois,
um paradoxo na relação entre oferta e demanda, ou seja, o parto
tem se realizado predominantemente em organizações que
ofertam muita tecnologia quando tal procedimento, na maioria
das vezes, dela prescinde.

Custo Hospitalar do Parto
O parto hospitalar não é um procedimento de alto valor

financeiro para o hospital, nem pela tabela do SUS, nem pelas
tabelas da saúde suplementar – sem desconsiderar que diferentes
operadoras podem pagar valores diferentes.49 Soma-se a isso o fato
de que todos os dez hospitais/maternidades investigados tinham
uma UTI Neonatal, ou seja, estavam equipados com uma tecnologia
de atendimento ao recém-nascido de risco que torna a assistência
ao parto mais onerosa e ainda mais deficitária. Segundo o gerente
de uma maternidade FILANTRÓPICA, enquanto o hospital não tinha
UTI Neonatal, era possível se manter financeiramente. Quando
passou a atender bebês de alto risco, nunca mais o hospital deixou
de ser deficitário. Segundo suas palavras, “a vaca foi pro brejo”.

Entre os hospitais estudados, não foi possível obter a
informação acerca do custo global do parto para todas as
organizações, mas os dados colhidos indicam que o parto, se não é
um evento de alto retorno financeiro, também não é um
procedimento de alto custo hospitalar. Entre os gerentes dos
hospitais PÚBLICOS, nenhum soube informar os custos do parto. Já
entre os gerentes dos hospitais PRIVADOS SEM SUS e das COOPERATIVAS,
tanto quanto entre aqueles dos hospitais sem fins lucrativos
(FILANTRÓPICOS), foi mais fácil obter esse dado; quando o gerente não
o informou, foi porque não quis fazê-lo, e não porque não soubesse.

48 Em termos proporcionais, considerando-se a distribuição dos partos entre as
dez maternidades investigadas, 31% foram realizados nas duas organizações de
média complexidade (uma FILANTRÓPICA e uma PRIVADA SEM SUS), enquanto 69%
ocorreram em organizações de alta complexidade (dados do Sinasc de 2005).

49 Segundo um dos diretores de hospital PRIVADO SEM SUS, cada operadora tem a
sua tabela, mas boa parte dos convênios paga, em média, aos hospitais, excluindo
os honorários médicos, de R$ 750,00 a R$ 800,00, tanto por parto normal quanto
por cesárea.
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De qualquer forma, o custo do parto normal variou de R$
580,00 a R$ 2.850,00, e o do parto cesáreo, de R$ 650,00 a R$
2.850,00, segundo declaração dos gerentes, sendo que há uma
tendência, não completamente linear, de o custo aumentar à
medida que aumenta a complexidade do hospital. O fato de não
termos tido acesso aos custos de todas as organizações investigadas
impede análises comparativas mais profundas, mas revela outros
aspectos bastante relevantes. O (des)conhecimento acerca de
custos de procedimentos hospitalares está relacionado, entre outras
coisas, com o grau de profissionalismo da gestão do hospital. Nesse
sentido, é patente a dificuldade dos hospitais PÚBLICOS em avançar
nesse aspecto. Como consequência, entre outras, observamos que
os gerentes de maternidades privadas (com ou sem fins lucrativos)
são muito mais críticos e sensibilizados para os impactos da alta
tecnologia médica sobre o modelo de assistência ofertado,
principalmente porque a sobrevivência da organização depende
de sua saúde financeira, o que não tem sido o caso dos hospitais
PÚBLICOS.

Em suma, o potencial lucrativo do parto, para o hospital, é
baixo,50 principalmente quando se trata de um hospital geral, de
maior complexidade, e que realiza outros procedimentos bem mais
vantajosos em termos financeiros.51 Tal constatação suscitou uma
nova questão: por que hospitais gerais de alta complexidade
mantêm suas maternidades, a despeito do baixo retorno financeiro
dessa decisão? Em uma lógica puramente racional e voltada para
a eficiência das organizações, o esperado seria que os hospitais
gerais de alta complexidade fechassem suas maternidades:

[se pudesse mudar alguma coisa no hospital] eu fechava a
maternidade. Não compensa o risco. Com o capital que tem

50 O mesmo não pode ser dito para o médico obstetra, pois seu ganho financeiro
com um parto é muito variável. Este ponto será analisado mais detidamente
no próximo capítulo.

51 O caso do Hospital Life Center ilustra bem esse argumento. Inaugurado em
maio de 2002, em Belo Horizonte, tratava-se de um Hospital Geral com
Maternidade. Nos seus dois primeiros anos, a maternidade registrou um total
de sessenta nascidos vivos por ano. Em 2004, foram 318 nascidos vivos e, em
2006, 1.042. Apesar do crescimento constante no número de partos, no fim de
2006 a organização tomou a decisão de fechar a maternidade, por ser deficitária,
e o Life Center se tornou um Hospital Geral sem Maternidade.
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empatado aqui, em qualquer outro negócio você teria melhores
resultados com muito menos trabalho. (...) Vários hospitais já
fecharam a maternidade, não compensa, qualquer outra atividade
é mais rentável do que a obstetrícia. (Gerente de hospital PRIVADO

SEM SUS)

Assim, a manutenção de maternidade em um hospital geral
de alta complexidade se explica por necessidades práticas,
profissionais e simbólicas, entre as quais as de fortalecer a marca
e a imagem pública do hospital, permitir a manutenção da
residência médica reconhecida em ginecologia e obstetrícia e
sustentar a reificação da técnica/tecnologia como o substrato
fundamental e indispensável da assistência em saúde. É a este
último ponto que vou me ater.

A questão a ser problematizada, a partir desta forma que a
organização adquiriu, é como uma aparente vantagem – a mulher
ser atendida em uma organização de alta complexidade e ter à
disposição todos os recursos e equipamentos tecnológicos
necessários à assistência de alta complexidade – pode se tornar
uma desvantagem no caso do parto, um evento fisiológico que, na
maioria das vezes, não se relaciona com uma situação de
morbidade. O que hospitais de alta complexidade oferecem, em
geral, não é um atendimento voltado para o parto fisiológico. Ao
contrário, quanto maiores o grau da patologia e a necessidade de
utilização da alta tecnologia, maior a vantagem financeira de um
procedimento médico:

Os planos de saúde gastam fortunas com neném no CTI. Se
houvesse um pré-natal muito bem feito, um protocolo bastante
rígido em procurar satisfazer condições que evitassem a
prematuridade, teria muito menos prematuros, ou seja, seria muito
mais econômico e muito mais saudável, porque não é saudável
um bebê prematuro. Mas o investimento não está aqui, está na
ponta, no CTI. Nenhum hospital quer fazer um projeto de um
pré-natal protocolado porque isso envolve mudança de conduta
médica, mudança de cultura. É mais fácil fazer um CTI, onde
você ganha um tanto de dinheiro com o neném internado. (Gerente
de hospital PRIVADO SEM SUS)
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 Outro exemplo, citado por um diretor entrevistado, reflete
o mesmo paradoxo, ou seja, as desvantagens de se oferecer
assistência de baixa complexidade em um hospital de alta
complexidade. Apesar de não se tratar de uma situação da
obstetrícia, o reproduzimos aqui por seu potencial ilustrativo:

 A operadora contratou trinta leitos para colocar pacientes de
clínica médica. São pacientes considerados crônicos, pacientes
que sistematicamente estão se reinternando, são pacientes idosos
que pouca coisa você pode fazer por eles. Mas, na medida em que
se internam em hospitais gerais, eles seguem toda a rotina do
hospital, então é uma bateria de exames, uma medicação de alto
custo. Para racionalizar esse atendimento, a operadora concentrou
esse atendimento aqui, o paciente fica conhecido, ele vai e volta
para casa, e você reduz muito os custos da operadora com esse
tipo de atendimento. (Gerente de hospital PRIVADO SEM SUS)

Em suma, um hospital de alta complexidade se legitima por
sua qualidade de atender a complicações e oferecer recursos
tecnológicos avançados. A incorporação de tecnologias de alto custo
é muito vantajosa para organizações de saúde porque permite que
a sua lucratividade não dependa apenas do fator trabalho
(Andreazzi, 2003). Entretanto, em função de seu alto custo, para
que uma tecnologia de ponta se torne rentável para a organização,
quem não precisa também tem que usar e pagar por ela.

Relação de Trabalho e
Remuneração do Profissional Médico

Muitos aspectos estão envolvidos na relação entre o
profissional médico e a organização hospitalar, e deve-se
reconhecer a existência de conflitos, principalmente originados
da disputa entre gestão hospitalar e autonomia do médico. O fato
é que quanto mais a organização busca implantar uma
racionalidade administrativa, com foco inclusive na sobrevivência
financeira, mais acirrado  é o embate com a autonomia do médico:

O grande avanço é o prontuário eletrônico (...). Tem uma série
de vantagens: você pode padronizar condutas, padronizar
medicamentos, colocar o pessoal dentro dos protocolos, o próprio
sistema te bloqueia. (...) Por exemplo, é uma luta para receitar
medicamento não padronizado, tem que entrar, tem que justificar,
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é mais difícil. O médico desiste. Acaba indo no outro mesmo, que
é padronizado, e o resultado é o mesmo ou até melhor. O médico
tem que parar de trabalhar como pessoa única e aprender a seguir
protocolo. (Gerente de hospital PRIVADO SEM SUS)

O contrato de trabalho e a forma de remuneração do corpo
clínico é um campo interessante de análise sobre a relação entre
o profissional e a organização, bem como sobre as possibilidades
de influência da organização sobre o trabalho médico. Quando a
prestação de cuidados médicos à saúde dependia quase
exclusivamente do fator trabalho, predominavam a forma liberal
de organização do mercado e vínculos formais frouxos entre o
profissional, e o cliente e os preços eram autorregulados pelas
corporações médicas. Formas assalariadas de trabalho médico,
vinculadas a uma organização, são mais recentes (Andreazzi, 2003).
Ainda segundo Andreazzi, há três formas de remunerar o trabalho
médico: pós-pagamento, pré-pagamento e remuneração do tempo
de serviço.

No pós-pagamento, a remuneração ocorre após a realização
efetiva dos serviços e sua modalidade mais tradicional é o
pagamento por produção de serviços (fee-for-service). É o modo mais
frequente de relacionamento entre os usuários que pagam
diretamente ao médico e entre o seguro privado e seus credenciados.
Segundo a teoria dos incentivos, o que está implícito nessa forma
de remuneração é a superprodução de serviços, uma vez que a
renda do profissional depende diretamente do volume dos atos
realizados. Mais recentemente, tem-se discutido a modificação desse
modelo, a exemplo do que vem ocorrendo com os hospitais, para
pagamento prospectivo por diagnóstico ou por pacote de serviços,52

um pagamento global por caso ou grupo de casos tratado.

No modelo do pré-pagamento, o profissional recebe uma
quantia predeterminada, independentemente da sua produção
de serviços. Em geral, esta é calculada tendo em vista o grupo de
pessoas a que atende (também chamado de pagamento per capita).
O modelo se adapta melhor a médicos de recorte generalista.

52 Um exemplo seria o PPO (Procedimento Padronizado em Obstetrícia) da
Unimed-BH, mediante o qual o obstetra é remunerado pelo conjunto do pré-
natal e do parto, desde que tenha feito a captação precoce da paciente.
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Na remuneração do tempo de serviço, por meio tanto de
assalariamento quanto de formas precárias de relações de trabalho,
o profissional dedica parte de seu tempo, que é o fator
remunerado, à atenção aos pacientes. A diferença entre o
assalariamento e as outras formas mais precárias é que nestas não
há os benefícios sociais advindos da relação formal de trabalho
(férias, aposentadoria, apoio à invalidez etc.). Nesse modelo, a
remuneração independe da produção de serviços. Alguns sistemas
têm preconizado a associação de incentivos ligados à
produtividade dentro do método de remuneração por tempo de
trabalho – combinação de salário com pagamento por ato.

As formas de remuneração do trabalho médico são
substantivamente diferentes entre serviços públicos e privados.
Entre as maternidades PÚBLICAS, os contratos de trabalho podem
ser celetistas, estatutários, administrativos ou de emergência, e o
valor pago ao médico é prefixado por plantão, independentemente
da produção. Nas organizações FILANTRÓPICAS, há celetistas e
contratos de emergência, também pagos por plantão e
independentemente de produção. Já entre os hospitais PRIVADOS

SEM SUS e na COOPERATIVA, o médico pode ser cooperado ou autônomo;
em ambos os casos a sua renda é variável, pós-pagamento e
dependente da sua produção. Essas variações nos modelos de
contrato e de remuneração têm sido consideradas importantes
variáveis na compreensão do modelo de assistência à saúde, cada
uma delas com potencial de gerar diferentes iatrogenias na relação
médico-paciente (Andreazzi, 2003).

O aspecto liberal e autônomo da medicina resulta da relação
entre o contrato de trabalho, a remuneração do médico e a forma
como a própria medicina é praticada. O modelo ideal de medicina
autônoma e liberal é praticado, em sua plenitude, na clínica privada.
Nesse caso, tanto no contrato quanto na remuneração, a relação entre
o médico e o paciente prevalece sobre aspectos da organização. Os
constrangimentos sobre a atuação do médico são de ordem gerencial
e administrativa, e não relacionados à prática assistencial.

Por outro lado, na medicina pública, onde predominam o
assalariamento e a inserção do médico em uma organização maior
do que ele, a relação prevalente é entre a organização e o paciente.
Nesse caso, os constrangimentos à ação do médico advêm dos
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protocolos e das normativas das políticas públicas, bem como do
trabalho em equipe. Em termos gerenciais, os constrangimentos
estão mais restritos às limitações por falta ou escassez de recursos
físicos e materiais.

O caso da permissão de acompanhante para a gestante
durante o trabalho de parto e o parto é exemplar para a
compreensão do exposto acima. Em todas as maternidades PÚBLICAS

e FILANTRÓPICAs, a presença do acompanhante é considerada um
direito da gestante ao qual a organização e a equipe de assistência,
inclusive o médico, têm que se adaptar. Por outro lado, nas PRIVADAS

SEM SUS e na COOPERATIVA a presença do acompanhante usualmente
aparece combinada com alguma condição – ser o pai ou um adulto
com parentesco direto – e depende da autorização ou anuência
do médico, ou seja, é menos um direito da mulher e mais uma
benesse do médico, uma decisão vinculada à autonomia
assistencial de cada profissional, individualmente.

Como tendência, observa-se que o médico do setor privado
atua sozinho, com maior autonomia assistencial e menos
compromisso com a organização, mas está cada vez mais
constrangido pela gestão empresarial do hospital. Por sua vez, o
médico do setor PÚBLICO e FILANTRÓPICO integra uma equipe, tem
menos autonomia e mais compromisso com a organização, e o
constrangimento na sua atuação se origina mais das políticas
públicas do que da gestão administrativa.

Soma-se a esses constrangimentos um novo, advindo tanto da
sobreoferta de profissionais médicos no mercado quanto da
consolidação de uma medicina cada vez mais tecnológica e de alta
complexidade, que só pode ser oferecida por organizações hospitalares:

O cliente migrou do médico para a instituição. Você tinha um
médico e procurava o seu médico. Agora, procura-se o hospital.
O médico – como tem muito médico, muita faculdade – virou
quase que uma commodity (...) Os clientes, agora, têm um plano
de saúde e um livrinho lá com os [nomes dos] médicos. Geralmente
eles não sabem quem é o médico, e procuram a instituição.
A segurança não está mais no médico, está na instituição. Isso é
notável. Aqui, em um levantamento que fizemos semana passada,
em 2007 houve um aumento de 40% das pacientes que procuraram
o plantão. Isso é um retrato direto de que cada vez mais as pessoas
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procuram a instituição, e não o médico. Aí a gente entra em um
conflito monstruoso de interesses e de vaidades. Como diretor do
hospital, minha função é cada vez mais valorizar a instituição.
O médico tem de deixar os egos e perceber que tem que trabalhar
cada vez mais para a instituição do que para ele mesmo, ele não
vai sobreviver sozinho. (Gerente de hospital PRIVADO SEM SUS)

Ou seja, se essa tendência se confirmar, a principal instituição
de assistência à saúde no imaginário coletivo deixará de ser o
médico para ser, cada vez mais, o hospital.

Humanização do Parto e
Modelo Organizacional

Quantificar ou qualificar a humanização da assistência ao
parto em um hospital não é tarefa fácil, pois a proposta de
humanização do parto supõe uma mudança de paradigma, e não
apenas de práticas assistenciais. Ou seja, diversos aspectos da
humanização são subjetivos e se expressam apenas no interstício
da relação assistencial, no espaço onde ocorre o contato direto entre
a organização, o profissional e a mulher. A mudança efetiva do
paradigma não foi objeto de investigação na presente publicação.

Identificou-se a presença de práticas assistenciais que
consideramos mais emblemáticas na humanização do parto, de
acordo com o preconizado pela Política Nacional de Atenção
Obstétrica e Neonatal (Brasil, 2005a): inserção da doula no
acompanhamento do pré-parto; permissão de acompanhante de
livre escolha da mulher no pré-parto, parto e pós-parto; uso de
métodos alternativos de alívio da dor (banho, bola de parto, escada
de Ling, massagem e deambulação); realização de parto sem
complicações por enfermeiras obstétricas. As informações sobre
as práticas da organização com relação a esses indicadores foram
obtidas em entrevistas com os gerentes das maternidades.

A presença de tais práticas não atesta, definitivamente, que
a assistência seja humanizada na sua concepção ideal, mas é um
importante indício de um processo de mudança da lógica de
assistência ao parto. A síntese dos achados, para as dez maiores
maternidades de Belo Horizonte, está no Quadro 4.
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Quadro 4 – Ocorrência de práticas de humanização do parto nas dez
maiores maternidades de Belo Horizonte – 2007

Fonte: Questionário administrativo aplicado nas maternidades.

Tanto a doula quanto o acompanhante de livre escolha da
mulher se caracterizam como diferentes tipos de suporte à
gestante durante o trabalho de parto, o parto e o pós-parto. Os
estudos sobre o impacto da presença constante de uma pessoa de
suporte ao lado da parturiente indicam redução da taxa de
cesarianas, da analgesia e de medicamentos para alívio da dor, da
duração do trabalho de parto e da utilização de ocitocina, bem
como o aumento da satisfação materna com a experiência vivida
(Brüggemann, Parpinelli & Osis, 2005). A doula é uma mulher leiga,
sem experiência técnica na área da saúde, mas treinada para dar
apoio à gestante durante o trabalho de parto. O apoio por ela
oferecido pode ser classificado em quatro categorias: suporte
emocional, que consiste em encorajar, tranquilizar e estar presente
continuamente; suporte físico, com medidas de conforto como
massagens; suporte de informações, com orientações, instruções e
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conselhos; defesa de direitos da mulher, do casal ou da família na
relação com os profissionais do hospital (Leão & Bastos, 2001).

Nenhum hospital PRIVADO SEM SUS tem experiência com as
doulas. No entendimento dos diretores entrevistados, as clientes
que usam a saúde suplementar não teriam demanda nem interesse
em que uma mulher leiga e desconhecida participasse do parto.
Houve até um gerente que não sabia o que era a doula, e tinha
um entendimento de que se tratava de parteira leiga cuja função
é prestar assistência direta à gestante, em substituição ao
profissional da saúde.

Por outro lado, Doula Comunitária é um projeto da Prefeitura
de Belo Horizonte que tem sido implementado em quase todos os
hospitais FILANTRÓPICOS e PÚBLICOS, à exceção de um hospital PÚBLICO.
Neste caso, dois são os argumentos usados pelo gerente do hospital
para a não inserção da doula, um de ordem administrativa e outro
de ordem assistencial. O argumento de ordem administrativa é o
de que não há como efetuar o gasto financeiro necessário para
comprar vale-transporte para a doula.53 O de ordem assistencial é
de que a doula não é uma tecnologia tão importante na qualidade
da assistência, e que outras prioridades deveriam ser observadas.

Com relação à permissão do acompanhante de livre escolha
da mulher, apesar de algumas dificuldades e particularidades, tal
prática já está bastante disseminada entre as organizações. As
organizações PRIVADAS SEM SUS ainda vinculam essa presença à
anuência do obstetra. Já nas organizações PÚBLICAS, o acompanhante
é visto como um direito da mulher, e não como uma concessão do
médico. Entretanto, na fala dos diretores é possível escutar uma
diferença sutil, mas significativa, entre tolerar e estimular a
presença do acompanhante:

A gente mantém, todo dia de manhã, uma reunião com os
acompanhantes, [para saber] como é que eles foram recebidos,
como eles viram a assistência, o resultado da assistência. (...)
O médico trata a mulher de uma maneira. Se tiver um
acompanhante ao lado dela, principalmente se for o marido, ele

53 O trabalho da doula é voluntário. O único compromisso da organização é
fornecer o vale-transporte para que ela possa se locomover, sem custos, de
casa para o hospital.
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não tem mais espaço para tratar com todo o poder absoluto.
O fator mais importante para a humanização, que eu acredito, é
este de ter acompanhante. (Gerente de hospital FILANTRÓPICO)

Um aspecto importante que interfere na política da
organização, mas não a determina, relacionado ao acompanhante
é a estrutura física da maternidade. Em dois hospitais PRIVADOS SEM

SUS, à gestante atendida na enfermaria não é permitido o
acompanhante, sob o argumento da “falta de privacidade”, ou seja,
como os leitos nas enfermarias não têm divisórias entre eles, não
seria adequada a presença de homens. Nos hospitais PÚBLICOS, em
que todos os leitos são enfermarias, esse não tem sido o impedimento,
pois todos adotaram a política de individualizar o leito mediante
recursos diversos como cortinas ou divisórias de compensado.

Nenhum hospital PRIVADO SEM SUS oferece métodos alternativos
para alívio da dor, por motivos diversos, entre os quais o fato de
que a mulher atendida na saúde suplementar nem experimenta
o trabalho de parto, em função da cesárea com data marcada (Leal
et al., 2007); o fato de o hospital não ter estrutura física disponível
para tais práticas, pois seu interesse é circular o leito e não mantê-
lo muito tempo preso a um procedimento de baixo retorno
financeiro; e, por fim, o fato de a analgesia ser percebida como
um avanço substantivo e indispensável na assistência ao parto,
bem como de manutenção da identidade de algumas organizações:

A paciente já chega no hospital na hora de ir para a sala de
cesárea (...) Para eu ter toda essa parafernália [técnicas
alternativas para alívio de dor], eu tinha que duplicar a
capacidade instalada do hospital. Trabalho de parto normal, em
primípara, por exemplo, pode durar 12 horas. (Gerente de
hospital PRIVADO SEM SUS)

Não sei se não acreditamos nisso [métodos alternativos de alívio
de dor]. A gente tem uma experiência aqui de muitos e muitos
anos, mais de vinte anos [com a peridural]. Acho que a primeira
peridural feita em Belo Horizonte foi feita aqui, neste hospital.
(Gerente de hospital PRIVADO SEM SUS)

Entre os hospitais PÚBLICOS e FILANTRÓPICOS, o oferecimento de
métodos alternativos para alívio da dor não é homogêneo, havendo
investimentos em diferentes graus nas diversas organizações.
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A presença de enfermeiras obstétricas atuando no parto sem
complicações é bastante rara. Apesar de muitas das organizações
relatarem possuir enfermeiras com especialidade em obstetrícia
no seu quadro de pessoal, isso não garante sua atuação no parto.
Em um hospital PRIVADO SEM SUS, por exemplo, a tarefa da enfermeira
obstétrica é o estímulo ao aleitamento materno. Apenas um
hospital FILANTRÓPICO tem uma política clara de estimular e garantir
que as enfermeiras obstétricas atuem na equipe de obstetrícia e
assistam o parto normal sem complicações.

O que se observa globalmente é que as ações de
humanização do parto têm que vir em conjunto. Quando uma
organização escolhe não oferecer uma prática mais humanizada,
aumenta consideravelmente a sua chance de não oferecer
nenhuma, ou oferecê-la de maneira precária. Se tal organização
for um hospital de alta complexidade, a mudança do modelo
tecnocrático para o humanizado torna-se ainda menos possível,
porque há uma necessidade organizacional e institucional de
manutenção da alta tecnologia como o principal produto
mercadológico e simbólico do hospital.

Em resumo, os hospitais PRIVADOS SEM SUS e a COOPERATIVA,
considerando as quatro práticas de humanização do parto
investigadas, só permitem que ocorra a presença do acompanhante
no parto, assim mesmo a critério do médico. Soma-se a isso o fato
de dois desses hospitais terem se tornado hospitais de alta
complexidade nos quais a gestante e a maternidade representam
uma parcela menor do seu movimento e do seu faturamento e,
possivelmente, do seu interesse. Na identidade desses hospitais, a
medicina de alta tecnologia é o principal produto a ser ofertado.

Os hospitais PÚBLICOS estão em uma posição intermediária,
mas não homogênea, com alguns casos mais humanizados do que
outros. Todos os hospitais PÚBLICOS são organizações de grande porte
e de alta complexidade, com um corpo clínico fechado e gerentes
antigos na função, o que gera estruturas pesadas e lentas, nas
quais as mudanças políticas em outras esferas de governo (como
no caso dos hospitais da Fhemig, cuja gestão depende da
orientação do governo estadual) geram uma insegurança quanto
à orientação a longo prazo da organização:
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[o hospital] fica ao bel-prazer de quem chega lá [na Fhemig], dos
interesses. Cada hora que muda a Fhemig, demora uns seis meses
para a pessoa tomar pé do que está acontecendo. Mudam-se as
direções todas dos hospitais e mudam-se os rumos das políticas
de saúde. Não existe um planejamento que diga: ‘Daqui a dez
anos a maternidade vai estar assim, porque é assim que estamos
planejando’. (Gerente de hospital PÚBLICO)

Por fim, os hospitais FILANTRÓPICOS apresentam mais
flexibilidade para as práticas assistenciais previstas na
humanização do parto. As organizações privadas sem fins
lucrativos que atendem ao SUS se colocam em uma situação
intermediária entre as tipicamente privadas e as tipicamente
públicas. Por um lado, por se tratar de organizações privadas,
apresentam maior autonomia administrativa, quando comparadas
com as PÚBLICAS (um exemplo está na gestão de pessoal: por não se
tratar de funcionários públicos, há mais autonomia em sua
contratação e demissão). Por outro lado, por fazerem parte do fluxo
de assistência do SUS, se comprometem com as normativas
governamentais e os modelos de assistência da saúde pública. De
fato, entre as dez maiores maternidades de Belo Horizonte, apenas
uma organização FILANTRÓPICA não só oferece todas as práticas de
humanização investigadas como é pioneira em diversas delas,
presentes na organização antes mesmo das normativas
governamentais, a exemplo da assistência ao parto sem
complicações por enfermeira obstétrica e da atuação de doulas
comunitárias.

Apesar das diferenças na implementação de práticas
humanizadas de assistência ao parto, quando se considera o
modelo organizacional, observa-se que um importante fator
facilitador na adoção de práticas humanizadas da assistência ao
parto é a vinculação do hospital ao SUS. No próximo capítulo será
abordada a estratégia elaborada pelo poder público de Belo
Horizonte para monitorar e avaliar a implementação da política
de humanização do parto nas organizações hospitalares do
município, principalmente nas que prestam serviços ao SUS. Será
apresentada a perspectiva do profissional da obstetrícia em relação
à humanização do parto e os constrangimentos presentes no seu
cotidiano para a efetiva implementação das práticas humanizadas.




