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Humanização do Parto:
constrangimentos e potencialidades

Partindo do suposto de que o hospital está colocado em uma
posição intermediária entre a política de humanização do parto e
a prática dos profissionais, será tratada neste capítulo a relação
do Estado – no caso, o município de Belo Horizonte por intermédio
da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) – com as diferentes
organizações hospitalares e seus instrumentos de regulação.
Também será analisada a relação entre as organizações e os
profissionais da obstetrícia, e destes com sua prática profissional.

A Comissão Perinatal, instância da SMSA, foi criada para
monitorar e regular a qualidade da assistência à saúde materno-
infantil. Sua história, suas principais mudanças ao longo do tempo,
suas atividades atuais e sua relação com os hospitais que atendem
ao parto em Belo Horizonte serão relatadas nas páginas que se
seguem, após o que serão discutidos os constrangimentos que se
apresentam no cotidiano dos profissionais da obstetrícia, médicos e
enfermeiros, e sua relação com as práticas de humanização do parto.

Com isso, fecha-se aqui a triangulação entre política pública,
organização hospitalar e profissional que presta assistência ao
parto, de forma a indicar os aspectos que possam facilitar ou
constranger as mudanças propostas pelas normativas da
humanização do parto no âmbito das organizações hospitalares.

4
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Comissão Perinatal: espaço de negociação,
espaço de governabilidade

Para Mercadante (2002), o modelo original do SUS concede
protagonismo ao município, revertendo a lógica da centralização
federal que marcou o período da ditadura militar. Às secretarias
municipais de Saúde são confiadas a gestão e a execução das ações
e serviços públicos de saúde, seu planejamento, organização,
controle e avaliação. Além disso, o poder municipal também é
exercido na celebração de contratos e convênios, controle, avaliação
e fiscalização das atividades da iniciativa privada.

O município de Belo Horizonte54 dispõe de uma instância
governamental cujo objetivo é elaborar estratégias para melhorar,
conjuntamente, a qualidade da assistência à mulher e à criança e
enfrentar a morbi-mortalidade materna e perinatal no seu
território. A Comissão Perinatal foi criada em 1994, no âmbito do
Projeto Vida, da SMSA. Sua ação inicial voltava-se para a
assistência básica e a organização da atenção ao pré-natal e ao
puerpério em todos os centros de saúde da cidade (Porto, 2003).
Ainda em 1994, o planejamento familiar foi implantado em toda a
rede municipal de saúde, antecipando a ação nacional, só
regulamentada em 1996 (Maia & Chacham, 2002).

Em 1996 a comissão foi formalmente constituída, em caráter
permanente, e integrada à estrutura da SMSA por meio da portaria
SMSA/SUS-BH 014/96, de 3 de maio. Segundo a portaria, a
finalidade da comissão é:

estudar os aspectos assistenciais à gestante e ao recém-nascido
de risco, em Belo Horizonte, e, especificamente: (1) levantar
os recursos existentes nas unidades de obstetrícia, públicas,
contratadas e conveniadas, nas áreas ambulatorial e hospitalar,
com vistas à atualização do cadastro; (2) estudar e propor
critérios básicos para a política assistencial da especialidade,
tendo em vista a desconcentração e descentralização do
atendimento ambulatorial e hospitalar; (3) acompanhar,

54 No levantamento que realizei, só identifiquei outras duas comissões perinatais,
uma no município do Rio de Janeiro e a outra na região metropolitana de
Goiânia.
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controlar e avaliar a rede de assistência obstétrica e neonatal,
com vistas à operacionalização e à melhoria do sistema; (4)
produzir relatórios técnicos periódicos; (5) propor à
Superintendência Operacional de Saúde/Secretaria Estadual
de Saúde-MG, através da Secretaria Municipal de Saúde-
SMSA/SUS-BH, a realização de Auditoria Assistencial Especial,
quando houver distorções; (6) desenvolver outras atividades
afins. (Belo Horizonte, 1996, grifo meu)

Em dezembro do ano seguinte à formalização da comissão,
foi constituído o Comitê Municipal de Prevenção à Mortalidade
Materna de Belo Horizonte, por meio da portaria SMSA/SUS-BH
023/97, com o objetivo de investigar todos os óbitos maternos de
mulheres residentes em Belo Horizonte, identificar possíveis falhas
na assistência e sugerir medidas para sua prevenção (Dias &
Perillo, 2002). Desde então, a comissão vem ampliando sua
composição e consolidando seu poder de ação dentro da SMSA
na relação com a rede de assistência obstétrica, ou seja, com as
organizações hospitalares que atendem ao parto.

Quanto à sua composição, nota-se um movimento de
ampliação, diversificação e institucionalização dos seus integrantes.
Na portaria 014/96, que constituiu a comissão, sua composição se
limitava a membros da SMSA, um representante da Federação
dos Hospitais Filantrópicos, um representante da Associação dos
Hospitais e o diretor da Maternidade Odete Valadares. Em 2002,
a composição e estrutura da comissão passam por uma mudança
formal substantiva, mediante a portaria SMSA/SUS-BH 010/2002
(retificada pelas portarias SMSA/SUS-BH 019/2002 e SMSA/SUS-
BH 022/2002): sua vinculação institucional à Gerência de
Regulação e Atenção Hospitalar é explicitada pela primeira vez;
sua composição é identificada apenas por instituições, e não mais
nominalmente por pessoas, com estabelecimento das formas de
escolha do representante, seu prazo de mandato e critérios de
substituição; e os comitês de Mortalidade Materna e de Mortalidade
Perinatal e Infantil passam a integrar a Comissão Perinatal. As
atribuições da comissão são atualizadas e passam a ser:

Avaliar a assistência pré-natal, ao parto, ao recém-nascido, ao
puerpério e à criança menor de 1 ano no município,
relacionadas com as causas de mortalidade materna, perinatal
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e infantil; Elaborar propostas e orientar as ações de organização
de assistência qualificada à gestante, ao recém-nascido, à
puérpera e à criança menor de 1 ano no município, com o
objetivo de reduzir a mortalidade materna, perinatal e infantil
por causas evitáveis; Monitorar a assistência oferecida à
gestante, ao recém-nascido, à puérpera e à criança menor de
1 ano no município, relacionadas com as causas de
mortalidade materna, perinatal e infantil; Divulgar aos órgãos
competentes e à sociedade em geral os resultados do trabalho
realizado, bem como as recomendações para a execução das
intervenções consideradas necessárias. (Belo Horizonte,
2002b, 2002c, grifos meus)

A vinculação da Comissão Perinatal à Gerência de Regulação
e Atenção Hospitalar lhe confere mais poder e legitimidade na
negociação com os hospitais privados (com e sem fins lucrativos)
contratados pelo SUS. O atendimento hospitalar representa o
maior dispêndio financeiro do Fundo Municipal de Saúde, e o
poder público não dispõe de todos os equipamentos e serviços
necessários, na sua rede própria, para a prestação dessa assistência.
Por isso, cabe à gestão pública uma regulação da contratação e do
conveniamento de prestadores de serviços de saúde, com o objetivo
de permitir acesso equânime e de qualidade, e garantir a
probidade no uso do dinheiro público (Belo Horizonte, 2005).
Os dois princípios norteadores da Gerência de Regulação e
Atenção Hospitalar da SMSA são (Oliveira, 2003):

• Regulação assistencial: regular a oferta de serviços
prestados aos usuários do SUS, de modo a promover equidade
e integralidade, ou seja, priorizar o acesso aos serviços por
critérios de necessidade, garantindo um atendimento
adequado a cada problema de saúde.

• Regulação dos recursos públicos: regular o uso dos recursos
públicos para que sejam utilizados segundo os princípios do
direito administrativo (legalidade, eficiência, moralidade,
impessoalidade e publicidade).

Com relação à sua composição atual, a Comissão Perinatal é
constituída por representantes de gerências internas da SMSA,
dos hospitais que prestam assistência ao parto pelo SUS e de
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organizações do movimento social, totalizando 25 membros,
conforme sistematizado no Quadro 5.

Quadro 5 – Composição da Comissão Perinatal de Belo
Horizonte – 2007

* Incluídas pela portaria SMSA/SUS-BH 027/2004 (Belo Horizonte, 2004).

** Na portaria SMSA/SUS-BH 010/2002 (Belo Horizonte, 2002a), estavam listados
11 hospitais integrantes do fluxo de assistência ao parto pelo SUS: Hospital
Municipal Odilon Behrens, Maternidade Odete Valadares, Hospital das Clínicas,
Hospital Júlia Kubitschek, Maternidade Hilda Brandão (Santa Casa), Hospital Sofia
Feldman, Hospital Evangélico, Hospital Dom Bosco, Mater Clínica, Hospital Santa
Lúcia e Hospital Felício Rocho. Na portaria SMSA/SUS-BH 027/2004 (Belo
Horizonte, 2004) o Hospital Evangélico já não consta da lista. No fim de 2007,
apenas sete hospitais estavam incluídos no fluxo de assistência ao parto pelo SUS:
Hospital Municipal Odilon Behrens, Maternidade Odete Valadares, Hospital das
Clínicas, Hospital Júlia Kubitschek, Maternidade Hilda Brandão (Santa Casa),
Hospital Sofia Feldman e Hospital Risoleta Tolentino Neves.

Fonte: elaborado pela autora com base na portaria SMSA/SUS-BH 010/2002.
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Por fim, é importante registrar que a Comissão Perinatal se
apresenta como uma experiência pioneira no país e já foi agraciada
com os prêmios Gestão Pública e Cidadania da Fundação Getulio
Vargas (FGV), em 2002, e com o Prêmio Eleutério Rodriguez Neto,
da Mostra Nacional de Vivências Inovadoras de Gestão no SUS,
do Ministério da Saúde, em 2006.

Algumas características da Comissão Perinatal parecem
refletir diretamente no seu potencial de ação: sua atuação se amplia
para além da atenção básica; setores estratégicos da SMSA a
integram, objetivando romper a fragmentação da ação de saúde,
repartida em programas verticalizados (Coordenação de Saúde
da Mulher, Coordenação de Saúde da Criança e do Adolescente,
Gerência de Epidemiologia e Informação, Auditoria, Controle e
Avaliação Ambulatorial, Controle e Avaliação Hospitalar,
Supervisão Hospitalar e a Vigilância Sanitária); prestadores de
serviços hospitalares e a sociedade civil estão presentes em sua
composição; apresenta alguma autonomia para alocação de
recursos financeiros55 (Lansky, 2006).

Em suma, criada em 1994, a Comissão Perinatal tem mostrado
vitalidade para realizar mudanças, tanto em sua composição
quanto em sua forma de atuação, que ampliaram seu espectro de
ação. No concernente à sua composição, observam-se ampliação,
diversificação e democratização da participação, que passou de
restrita a poucos integrantes da SMSA para a ampliação do
número destes e a inclusão de atores não governamentais do
município. Quanto à sua atuação, merece destaque a ampliação
de três frentes de trabalho: antes restrita à assistência básica,
oferecida nos postos de saúde, passou a encampar a assistência
hospitalar; inicialmente limitada à qualidade da assistência
obstétrica hospitalar, passou a discutir o modelo de assistência ao
parto; o espectro de sua intervenção, antes restrito aos hospitais
SUS-BH, estendeu-se em direção aos hospitais da saúde
suplementar.

55 Recursos do Fundo Nacional de Saúde, para prevenção e controle da
mortalidade materna; recursos do Proesf/MS (Expansão e Consolidação Saúde
da Família, componente referente ao Pacto Nacional pela Redução da
Mortalidade Materna e Neonatal), bem como os recursos advindos de prêmios,
como o Prêmio em Gestão Pública e Cidadania da Fundação Getulio Vargas.
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Participando da Comissão Perinatal
A Comissão Perinatal se reúne ordinariamente uma vez por

mês e, extraordinariamente, sempre que necessário. As reuniões
ordinárias são realizadas na primeira quarta-feira do mês, no
período da manhã. A participação como observadora nas reuniões
da Comissão Perinatal me permitiu testemunhar, de maneira
privilegiada, o modo como diferentes atores institucionais
constroem sua perspectiva sobre as políticas de saúde materna e
de humanização do parto e nascimento, e se relacionam com o
poder público.

A presença dos diversos participantes nas reuniões ordinárias
da Comissão Perinatal, em 2007, pode ser observada no Quadro
6. Apesar de a comissão ter uma composição institucional
diversificada, a grande expectativa é pela presença dos diretores
das maternidades: como o parto é predominantemente hospitalar,
não é possível discutir e implementar as diretivas nacionais e
municipais de sua humanização sem a participação e a anuência
das maternidades, representadas por seus diretores. Outra
característica das representações é que uma mesma pessoa pode
representar mais de uma instituição. Assim, uma integrante da
comissão pode representar, ao mesmo tempo, o Hospital das
Clínicas (porque nele trabalha) e a Sociedade Mineira de Pediatria
(porque é pediatra a ela filiada). Além disso, apesar de a comissão
ter sua composição definida mediante portaria, suas reuniões são
abertas e nunca identifiquei nenhum constrangimento ou
impedimento à participação de outras instâncias governamentais
ou não governamentais.

As datas das reuniões ordinárias foram mantidas quase sem
nenhuma alteração (primeira quarta-feira de cada mês), o que
possibilitou uma rotina para os participantes, sem alterações
súbitas, e manteve-se a média de vinte pessoas por reunião. Com
relação à pauta das reuniões, o mesmo não pode ser afirmado. As
pautas, muito extensas, estavam sempre abertas a reformulações,
inclusões e exclusões de assuntos, o que nem sempre era bem
recebido por todos os participantes.
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Quadro 6 – Presença das instituições nas reuniões ordinárias da
Comissão Perinatal – 2007
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* Descredenciada em agosto de 2007.

** Inaugurado em agosto de 2007.

Outras instituições, mesmo sem representação formal, tiveram participação assídua
nas reuniões: Copihmi (Serviços de Controle de Infecção Hospitalar das Instituições
com Atenção Materno-Infantil da Região Metropolitana de Belo Horizonte); Conselho
Municipal de Saúde; Gerência Regional de Saúde de Belo Horizonte/SES.

Fonte: elaborado pela autora com base nas atas das reuniões da Comissão
Perinatal.

Apesar de um quórum sempre em torno de vinte
participantes, observa-se grande variação na presença das
instituições com representação formal na Comissão Perinatal.
É possível reunir seus integrantes em três grupos distintos: um
com alta frequência nas reuniões, acima de 70%; outro com
frequência média, entre 69 e 40%; e o terceiro com baixa ou
nenhuma frequência. É fato que a comissão não mobiliza da
mesma maneira os seus diversos integrantes, nem internamente à
SMSA – a Coordenação de Atenção à Mulher, o Controle e Avaliação
Hospitalar e a Vigilância Sanitária tiveram frequências de
participação média e baixa –, nem os representantes de corporações
profissionais e da sociedade civil, com agendas políticas diferentes
ou mesmo conflitantes com a agenda da comissão.

Nas reuniões da Comissão Perinatal, pude observar a
existência de diversos campos de conflitos na disputa pelo modelo
de assistência ao parto no município: maternidades públicas versus
Comissão Perinatal; maternidades públicas versus centros de saúde;
maternidades públicas versus maternidades privadas; médicas/os
versus enfermeiras obstétricas; médicas/os versus pediatras;
profissionais da saúde versus Judiciário; profissionais da saúde
versus leigos; atenção secundária e terciária versus Programa Saúde
da Família (PSF); regulação versus autonomia. Os aliados em alguns
conflitos podem ser opositores em outros.

A vitalidade da comissão pode ser exemplificada por algumas
de suas ações em 2007: formação e acompanhamento de doulas
comunitárias; capacitação de conselheiros de saúde para o controle
social hospitalar, com o objetivo de acolher a gestante na
maternidade, acompanhar o desempenho do serviço e realizar a
ouvidoria e o controle social; implantação da proposta de inclusão
de monitoramento das maternidades pela Supervisão Hospitalar
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(avaliação com observação da assistência prestada à gestante e ao
recém-nascido); manutenção do Fórum de Obstetrícia, como um
grupo de trabalho permanente da comissão, que atua definindo,
pactuando e construindo consensos para a adequação dos serviços;
manutenção do Fórum de Neonatologia; realização de quatro
Encontros de Humanização de Assistência Obstétrica e Neonatal,
abertos ao público em geral; descredenciamento da última
maternidade privada com fins lucrativos do SUS-BH; formação
de multiplicadoras em parto normal; lançamento e articulação da
Campanha BH pelo Parto Normal, com o objetivo de reduzir a
cesárea desnecessária em todo o município, inclusive nos hospitais
PRIVADOS SEM SUS; realização de visitas às maternidades SUS (públicas
e contratadas), para acompanhamento dos avanços e das
dificuldades na implantação de práticas humanizadas da
assistência ao parto.

Apesar de sua atuação diversificada, considero que a
Comissão Perinatal se tornou o principal instrumento do poder
público municipal para garantir a qualidade, em um primeiro
momento, e a implementação de um modelo humanizado de
assistência, mais recentemente, nas organizações hospitalares que
atendem ao parto.

A Comissão Perinatal e a
Qualidade dos Serviços Hospitalares

No fim da década de 1990, havia um sentimento
generalizado de que a assistência hospitalar ao parto era bastante
precária em Belo Horizonte. De fato – segundo a série histórica
das internações obstétricas pelo SUS, em Belo Horizonte, entre
1996 e 2005, e de quantas destas terminaram em alta por óbito da
mulher (dados não apresentados) –, o ano de 1998 foi crítico para
a morte materna em Belo Horizonte: foram registradas 59 altas
por óbito da mulher nos casos de internação obstétrica pelo SUS,
83% das quais ocorreram na rede contratada.

Ainda em 1998, o pediatra José Orleans da Costa defendeu
sua dissertação de mestrado, na qual avaliou os recursos
hospitalares para assistência perinatal em Belo Horizonte. Tratou-
se de um estudo transversal, que abrangeu 28 hospitais-
maternidade em funcionamento no município de Belo Horizonte,
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no qual foram avaliados infraestrutura geral, infraestrutura clínico-
perinatal e recursos das unidades perinatais. Na avaliação, cinco
hospitais foram considerados inadequados para realizar
atendimento a qualquer tipo de parto (Costa et al., 2004).

Em 1999, o movimento de mulheres de Belo Horizonte –
motivado pelas falhas na assistência à gestação e ao parto em Belo
Horizonte – realizou o Fórum da Maternidade, uma proposta de
constituição de uma articulação política de instituições
governamentais e não governamentais, bem como de profissionais
da saúde da mulher, com o objetivo de promover a saúde materna
no município (Redesaúde, 1999). Segundo diagnóstico dos/as
próprios/as diretores/as de maternidades, apresentado durante
esse fórum, as principais dificuldades para o atendimento ao parto
eram: a ausência de uma política de hierarquização da atenção
(baixo, médio e alto riscos); o déficit de leitos de UTI Neonatal; a
falta de referenciamento para o parto e de vinculação da gestante
com a maternidade, durante o pré-natal; o fluxo de pacientes do
interior para a capital, já no momento do parto; o sucateamento da
estrutura física; as dificuldades com formação de recursos humanos
e a baixa remuneração pela tabela do SUS (Redesaúde, 1999).

Nesse contexto propício à mobilização do movimento social,
à sensibilização do poder público para a questão e à produção de
dados de pesquisa científica comprovando a falta de pré-requisitos
mínimos para uma assistência de qualidade ao parto em diversas
organizações hospitalares, a SMSA deflagrou, a partir da Comissão
Perinatal, ações dirigidas à sua rede própria e à contratada:
exclusão de cinco maternidades com baixo escore de qualidade
do atendimento pelo SUS; apoio à reestruturação das demais
maternidades, à ampliação de leitos para recém-nascidos de alto
risco e à capacitação dos profissionais; vinculação das gestantes
às maternidades, para evitar a ‘peregrinação’ da mulher na hora
do parto56 (Lansky, 2002, 2003; Costa et al., 2004; Lansky et al.,
2006). Assim, a Comissão Perinatal, que, criada em 1994, dirigiu

56 ‘Peregrinação’ refere-se à busca da gestante, de maternidade em maternidade,
por uma vaga para internação obstétrica. Quando a rede de assistência básica,
onde a mulher faz o pré-natal, não tem uma maternidade de referência para
encaminhamento da gestante, perversamente a busca pela vaga se torna um
problema da mulher, e não do sistema de saúde.
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suas ações iniciais para a assistência básica, principalmente para
a organização da atenção ao planejamento familiar, pré-natal e
puerpério na rede básica de saúde, depois de 1999 se volta de
maneira sistemática e definitiva para a assistência hospitalar.

A reorganização da rede hospitalar de atenção ao parto em
Belo Horizonte após essas ações foi profunda: enquanto em 1994 o
município mantinha convênio para parto com 14 hospitais privados,
em 2006 apenas três hospitais privados (sendo dois filantrópicos)
eram contratados pelo SUS. A última maternidade privada com
fins lucrativos que ainda prestava assistência pelo SUS foi
descredenciada em agosto de 2007. O movimento da Comissão
Perinatal de Belo Horizonte foi dedicado a reduzir o convênio para
parto com as organizações hospitalares privadas com fins lucrativos,
ao mesmo tempo que fortalecia a rede própria e filantrópica para
absorver a demanda do município. Essa decisão da Comissão
Perinatal, de não manter convênio com hospitais privados com fins
lucrativos para a realização de parto, acabou tornando Belo
Horizonte, onde a rede privada ainda permanece fundamental para
a assistência aos partos pelo SUS, um caso atípico no país.

Além de seu ineditismo, tal decisão da SMSA é emblemática
para a discussão acerca de condicionantes organizacionais para a
implementação das políticas públicas, visto que ela resulta de duas
premissas: a de que há maior disposição dos hospitais PÚBLICOS e
FILANTRÓPICOS em implantar as normativas governamentais para
humanização da assistência ao parto e a de que há maior
possibilidade de monitoramento e acompanhamento dessas
organizações por parte da Comissão Perinatal. Ou seja, os hospitais
privados com fins lucrativos não têm interesse em discutir modelos
de assistência ou controle social, e sua relação com o SUS se
restringe à de prestadores de “procedimentos”, que não se
submete ao sistema e tampouco assumem compromisso com
protocolos ou avaliações.

As formas de controle dos hospitais privados pelo poder
público são, basicamente, duas: o controle sanitário, que afeta
todos os hospitais privados, os quais devem observar as normas
da Vigilância Sanitária para a obtenção do Alvará Sanitário; o
controle via supervisão hospitalar para o pagamento das AIHs
(Autorização de Internação Hospitalar, documento que autoriza o
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prestador a proceder à cobrança da internação), que afeta apenas
os hospitais privados contratados pelo SUS, os quais precisam
receber pelos procedimentos executados e evitar a glosa. Com
relação ao hospital privado, tanto os que atendem ao SUS quanto
os que não atendem, não há constrangimentos institucionais no
que tange ao processo de trabalho, ao modelo e à qualidade da
assistência, ou ao resultado da assistência.

Entretanto, a Comissão Perinatal não se rende aos seus próprios
constrangimentos institucionais e avança na disputa para tornar a
assistência hospitalar ao parto mais segura e mais humanizada. Três
ações emblemáticas da Comissão Perinatal sintetizam sua relação
com a organização hospitalar: a manutenção do Fórum de Obstetrícia,
espaço de articulação e negociação das maternidades SUS-BH entre
elas e com a SMSA; o descredenciamento das maternidades
privadas com fins lucrativos do SUS-BH, uma forma não
convencional de contornar as dificuldades da prefeitura em controlar
a qualidade dos serviços ofertados por organizações privadas
contratadas pelo SUS; e a realização da Campanha BH pelo Parto
Normal, uma articulação da SMSA para mobilizar amplos atores
sociais em uma grande campanha pela humanização do parto e
nascimento, buscando estender sua ação para os hospitais PRIVADOS

SEM SUS.

O Fórum de Obstetrícia
O Fórum de Obstetrícia é um grupo de trabalho da Comissão

Perinatal composto por um representante de cada uma das
maternidades que atendem ao SUS-BH, tanto as públicas quanto
as privadas, no qual se discutem as dificuldades da assistência
obstétrica e se pactuam as ações dos hospitais na superação de
tais dificuldades. É um espaço privilegiado para se identificar o
significado da humanização do parto para diferentes organizações
hospitalares, além das diferenças, das semelhanças e dos conflitos
entre elas. Reúne-se mensalmente, na terceira quarta-feira do mês,
das 8h30 às 10h. Em 2007, o fórum se reuniu nove vezes; as reuniões
foram realizadas nas maternidades SUS-BH, em forma de rodízio.

Em 2007, alguns dos temas discutidos no fórum foram:
critérios para indicação e marcação de cesáreas eletivas;
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superlotação na admissão das maternidades, com afluxo de casos
que deveriam estar sendo resolvidos nos centros de saúde (teste
de gravidez, prevenção de câncer de colo de útero, retirada do
DIU etc.); treinamento dos médicos e enfermeiras do PSF;
elaboração da classificação de risco, objetivando priorizar
atendimento por urgência, e não por ordem de chegada na
maternidade; ações de redução das taxas de cesárea;
monitoramento das práticas de assistência humanizada nas
maternidades, pela supervisão hospitalar; dificuldades de
encaminhamento via Central de Regulação.57

A frequência dos diretores das maternidades às reuniões do
Fórum de Obstetrícia, em 2007, está registrada no Quadro 7.
Novamente, aqui, a frequência das organizações com
representante no Fórum da Obstetrícia é variada, com
organizações com frequência alta (hospitais PÚBLICOS), média
(hospitais FILANTRÓPICOS) e nula (hospital PRIVADO COM FINS LUCRATIVOS)
às reuniões. O hospital PRIVADO COM FINS LUCRATIVOS contratado pelo
SUS não se fez presente em nenhuma reunião do Fórum da
Obstetrícia em 2007, tampouco em anos anteriores.

No Fórum de Obstetrícia, os conflitos mais evidentes foram:
maternidades versus centros de saúde; maternidades versus
Central de Regulação e médico versus enfermeira. Da observação
das reuniões, destacam-se as discussões acerca do “trabalho em
equipe” para a humanização da assistência ao parto e da relação
entre prática médica e processos judiciais. Esses dois aspectos, por
estarem afeitos à discussão sobre ethos e prática profissional, serão
discutidos adiante, na seção Humanização do Parto: a perspectiva
do profissional da obstetrícia.

57 As Centrais de Regulação podem ser de dois tipos: Central de Marcação de
Consultas (CMC) e a Central de Internação Hospitalar (CIH). As Centrais de
Regulação objetivam garantir que: as vagas de consultas especializadas e
hospitalares sejam preenchidas por critério de gravidade do estado de saúde
do paciente; os profissionais da saúde não reservem leitos com base na
influência pessoal; os estabelecimentos de saúde não recusem pacientes do
SUS; a população não sobrecarregue os serviços de atendimento dos prontos-
socorros com casos não urgentes; os pacientes sejam encaminhados de modo
sistemático.
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Quadro 7 – Presença dos diretores das maternidades SUS-BH
nas reuniões do Fórum de Obstetrícia – 2007

*A Mater Clínica foi descredenciada pelo SUS em agosto de 2007, quando foi
inaugurado o Hospital Risoleta Tolentino Neves.

Fonte: Caderno de campo da autora.

Descredenciamento das Maternidades Privadas
com Fins Lucrativos do SUS/BH

Como visto no capítulo 2, no Brasil, entre os estabelecimentos
que realizam partos, 40% são públicos, 12% são privados e 48%
são privados que atendem ao SUS (IBGE, 2006). O que se observa
em Belo Horizonte é uma situação completamente atípica em
relação ao padrão nacional, já que no universo das organizações
que atendem ao parto pelo SUS, no município, apenas duas são
privadas, ambas FILANTRÓPICAS. Mesmo reconhecendo a tendência,
no país, desde 1992, a um declínio geral na participação dos
hospitais lucrativos no SUS (Marinho, 2004), a situação de Belo
Horizonte deve ser creditada à atuação da Comissão Perinatal,
que foi capaz de sustentar, política e assistencialmente, o
descredenciamento de maternidades privadas do SUS-BH, bem
como de reorganizar o fluxo da demanda pela assistência para as
organizações que permaneceram em funcionamento.

A análise do processo de descredenciamento da última
maternidade privada com fins lucrativos do SUS-BH (Mater Clínica)
ilustra os impasses e as dificuldades da relação entre o poder
público e as organizações com fins lucrativos e contribui para
identificar constrangimentos organizacionais na implementação
das políticas públicas de saúde em geral e daquelas de
humanização do parto, em particular.
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Em 2007, a Mater Clínica completou 35 anos de existência
em Venda Nova, região metropolitana de Belo Horizonte.
A maternidade esteve, nos últimos anos, entre as maiores
maternidades SUS do município, em número de partos, apenas
recentemente superada pelo Hospital Sofia Feldman. Segundo
dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
(CNES),58 o hospital dispunha de cinquenta leitos obstétricos, dos
quais 45 destinados ao SUS. Havia trinta médicos ginecologistas
de plantão no hospital, dos quais 12 tinham vínculo empregatício
declarado e 18 não, mas todos eram remunerados pelo SUS. Esses
trinta médicos apresentavam, em média, quatro vínculos de
trabalho (nos extremos estavam três médicos/as que constavam
do CNES como atuantes apenas na Mater Clínica e um que
aparecia com 11 vínculos de trabalho).

Desde a primeira avaliação das maternidades, realizada
em 1999 pela Comissão Perinatal, a relação da Mater Clínica
com a prefeitura é tensa, alternando momentos de investimento
com outros de embate. Um exemplo de investimento ocorreu
em 2001, quando a Prefeitura de Belo Horizonte entregou
equipamentos de CTI Neonatal a diversas maternidades
contratadas, inclusive à Mater Clínica, para proporcionar às
crianças nascidas com algum risco de vida a assistência em leito
seguro, enquanto aguardam transferência para o CTI.59 Um
importante embate ocorreu em 2003, quando a SMSA constituiu
uma Comissão Especial de Sindicância com a finalidade de
verificar o atendimento aos usuários do SUS na Mater Clínica
(portaria SMSA/SUS-BH 037, 2003). O relatório dessa comissão
incitava a Mater Clínica a melhorar o acompanhamento da
gestante em trabalho de parto, apresentar alternativas para
humanização da assistência, não reter o cartão de pré-natal da
gestante e garantir registro completo em prontuários e declaração
de óbito (portaria SMSA/SUS-BH 012).

58 Fonte: www.cnes.org.br. Acesso em: ago. 2007.
59 As outras maternidades foram: Dom Bosco, Santa Lúcia, Hospital Evangélico,

Sofia Feldman e Hilda Brandão. Foram entregues os seguintes equipamentos:
ventilador, respirador, berço aquecido, incubadora, monitor e oxímetro (PBH...,
2001).
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Em todas as reuniões da Comissão Perinatal do primeiro
semestre de 2007, a situação da Mater Clínica esteve na pauta,
mas a organização nunca esteve presente. Já na primeira reunião
do ano se discutia o remanejamento paulatino dos partos nela
realizados para as outras maternidades SUS-BH, de forma que de
seiscentos partos/mês a Mater Clínica passasse a realizar apenas
trezentos, até a inauguração da nova maternidade municipal, que
então atenderia a essa demanda.60 Já em março de 2007 nenhum
centro de saúde de Belo Horizonte referenciava gestantes para a
Mater Clínica, e o movimento de partos do hospital ficou restrito
à demanda espontânea de mulheres residentes em Belo Horizonte
e ao afluxo de mulheres de municípios limítrofes, principalmente
Ribeirão das Neves, Vespasiano e Santa Luzia.

As ações da prefeitura para melhorar a qualidade da atenção
da Mater Clínica, ao mesmo tempo que reduziam, paulatinamente,
o seu número de partos, foram: inclusão de enfermeiras obstétricas
pagas diretamente pela prefeitura para realizar partos de risco
habitual; desvinculação de todos os centros de saúde que
referenciavam partos para a Mater Clínica; inclusão de quatro
obstetras plantonistas da prefeitura na admissão do hospital para
reencaminhamento das gestantes que chegavam à maternidade
por demanda espontânea; disponibilização de ambulância na porta
da maternidade para transporte de gestantes.

Os conflitos entre os profissionais da Mater Clínica e as
enfermeiras obstetras – designadas para a assistência ao parto – e
entre os profissionais da Mater Clínica e os médicos ginecologistas
plantonistas – designados para o reencaminhamento das gestantes
– foram emblematicamente diferentes: não houve impedimento
à atuação da enfermeira obstétrica na assistência ao parto, mas
houve tentativa de impedir o encaminhamento, pelo médico
plantonista, para outras maternidades. Os conflitos estavam mais
ligados, no caso, à defesa de uma reserva de mercado do que de
uma reserva de procedimentos.

60 Mediante contrato de gestão entre a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
(Fundep) e a Prefeitura de Belo Horizonte, o antigo Hospital Dom Bosco, em
Venda Nova, será transformado em maternidade municipal. O início de seu
funcionamento está programado para 2011.
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Há que se reconhecer a complexidade das questões
envolvidas na relação de prestação de serviços públicos por
organizações privadas com fins lucrativos. A assistência ao parto
é um procedimento cuja demanda cai ano a ano, em função da
própria queda da taxa de fecundidade, o que impacta o mercado
de maneira significativa. Também devem-se levar em conta os
baixos valores de remuneração da tabela do SUS pagos pelo
procedimento. Por outro lado, as organizações hospitalares tendem
a incorporar massivamente os desenvolvimentos tecnológicos da
neonatologia, que aumentam os custos hospitalares com o parto.
A Mater Clínica, uma organização privada com fins lucrativos,
optou por permanecer como prestadora de serviços de assistência
ao parto ao SUS. Nessa condição, só havia vantagem financeira
para a organização no atendimento dos partos de baixo risco –
que não demandam investimento em equipamentos (como UTI
Neonatal e UTI Adulto, por exemplo) –, para um grande volume
de usuárias, com rápida circulação dos leitos segundo um modelo
de assistência intervencionista e de condução ativa do trabalho
de parto, e sem que houvesse controle por parte do poder público.

O fato de a Mater Clínica ofertar um atendimento de baixa
complexidade não se configurava, a priori, em um problema, pois
na maioria das vezes o parto é um procedimento simples e sem
complicação. O problema é que a maternidade ofertava um
atendimento tecnocrático de baixa qualidade,61 em um modelo
de linha de montagem padronizada e de produção em série:

No final, o resultado foi bom, porque a gente melhorou demais,
porque a mulher chegava lá, era jogada no pré-parto, rompiam a
bolsa independentemente de estar com 2, 4, 6, 8 ou 10 cm [de
dilatação]. E a mulher ficava lá até a hora em que ela tinha a
possibilidade de tomar analgesia, em que era obrigada a tomar
mesmo não querendo (...). Depois da analgesia, mesmo que ela
estivesse com 7 cm [de dilatação], ela era obrigada a fazer força
(...). Na hora do neném nascer ela estava exaurida, e faziam
um Kristeller básico nela (...). A gente conseguiu mudar um

61 Segundo relato de um gerente de maternidade entrevistado, na década de
1990 foram registrados cinco casos de fasceíte necrotizante (infecção grave em
cicatriz de cesárea ou episiotomia), em uma única semana, em pacientes
oriundas da Mater Clínica.
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pouco a história de algumas mulheres que foram ganhar neném
lá. (...) A gente pegava mulheres que já estavam tendo o terceiro
ou quarto filho, e elas diziam ‘Você tem que subir aqui em cima
de mim, tem que empurrar’. A gente falava ‘Não, quem tem que
empurrar é você, quem vai fazer o seu parto é você’. (Enfermeira
obstétrica, 27 anos)

A gente viu um modelo médico arcaico (...) que tem uma
construção de conhecimento voltado mais para aquela prática
dura, uma prática em que você não quer saber quem é a pessoa
que está do lado de lá, que faz um toque, faz um exame físico sem
se preocupar se o outro está sentindo dor ou não está, se está
sendo exposto ou não está. (Enfermeira obstétrica, 41 anos)

Em função do momento tenso que vivia a organização, não
foi possível contato com seus diretores. O conflito com a Comissão
Perinatal não significava apenas o fim do contrato com a prefeitura,
mas o próprio fim do hospital.

Como organização privada com fins lucrativos, a Mater
Clínica não foi capaz de atender e responder quando chamada a
discutir o modelo de assistência ao parto que praticava. Acabou
se tornando um exemplo de como uma organização privada, que
tinha todas as condições para mudar o seu modelo de assistência
ao parto para uma prática mais humanizada – o que em parte
pode ser comprovado no período em que a prefeitura introduziu
a enfermeira obstétrica no fluxo de assistência da organização –,
preferiu encerrar suas atividades a promover a mudança.

Movimento BH pelo Parto Normal
A preocupação com as altas taxas de cesárea, no Brasil, não

é recente. Nos últimos vinte anos já foram empreendidas duas
campanhas por entidades médicas, bem como uma pelo Ministério
da Saúde, em favor do parto normal: em 1986 e 1987, pela
Sociedade Brasileira de Pediatria, com o slogan “Aleitamento
materno, parto normal: atos de amor”;62 em 1997, pelo Conselho
Federal de Medicina, cujo slogan era “Natural é parto normal”63 e
que teve como madrinha a atriz Malu Mader; e, por último, em

62 Informações disponíveis no site da Sociedade Mineira de Pediatria:
www.sbp.com.br/img/documentos/doc_conquista_sbp.pdf. Acesso em: 9 nov.
2010.
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2006, o Ministério da Saúde lançou a Campanha Nacional de
Incentivo ao Parto Normal e Redução da Cesárea Desnecessária.64

Pelo que se vê da prática médica atual, essas campanhas não
lograram êxito na reversão das altas taxas de cesárea
desnecessárias.

Em Belo Horizonte, em um movimento aparentemente
contraditório com as ações da Comissão Perinatal de cancelamento
de convênios com maternidades de baixa qualidade de assistência,
a taxa de partos cesáreos vem crescendo, ano a ano, desde 1999,
passando de 42% para quase 49%, em 2005, principalmente em
função das taxas dos hospitais privados.

Em uma conjunção de forças favoráveis – que incluiu o
compromisso pessoal do então secretário municipal de Saúde,
Helvécio Magalhães Júnior, com a redução das cesáreas
desnecessárias65 –, a Comissão Perinatal iniciou um amplo
movimento pelo parto normal em Belo Horizonte, em 2007.
Segundo declaração do secretário de Saúde para matéria no Diário
Oficial do Município n. 2.846, de 16 de maio de 2007, “vai ser uma
experiência inédita no Brasil essa união de forças contra a
cesariana desnecessária”. O movimento foi lançado pelo próprio
secretário, em reunião para a qual foram convocadas organizações
representativas de corporações médicas (ginecologia-obstetrícia,
pediatria, médicos de família e enfermagem), organizações da
saúde suplementar, organizações do movimento social e de controle
social, hospitais e instituições de ensino superior.66 A composição
do movimento não é fechada, e outras organizações podem vir a
aderir ao processo.

63 Informações disponíveis no site do IBDES: www.ibdes.org.br/pautarbrasil2007/
documentos/10%20-%20Documento%20Pautar%20Brasil%20-%20Medicina.pdf.
Acesso em: 9 nov. 2010.

64 Informações disponíveis no site do Ministério da Saúde: portal.saude.gov.br/
portal/saude/odm_saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=35140. Acesso em: 9 nov.
2010.

65 Segundo relato de seus interlocutores, ele teria dito que quer uma “cruzada”
contra as cesáreas desnecessárias.

66 A composição atual do Movimento BH pelo Parto Normal inclui: Comissão
Perinatal, Unimed-BH, Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do
Brasil (Cassi), Fundação de Seguridade Social (Geap), Sindicato dos Médicos
de Minas Gerais, Comissão de Saúde da Câmara, Comissão de Saúde da
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Antes de deflagrar o movimento, a Comissão Perinatal
convidou todas as maternidades SUS-BH a apresentar, em reunião
extraordinária, no dia 21 de março de 2007, as medidas para
humanização da assistência ao parto que estivessem
implementando. Todas as maternidades SUS-BH se dispuseram a
apresentá-las, exceto a Mater Clínica, indicando mais uma vez a
dificuldade, por parte de hospitais privados com fins lucrativos
prestadores de serviços ao SUS, de se submeterem ao controle
social. Mas as outras maternidades SUS também se submetem ao
controle da Comissão Perinatal de maneira diferenciada. No
acompanhamento realizado nas reuniões ordinárias da comissão,
pude observar uma relutância do hospital universitário em aceitar
que sua taxa de cesárea seja alta. A argumentação,
epidemiologicamente tautológica (“a taxa é alta porque [o hospital]
faz pouco parto normal”), é que a alta complexidade da atenção e
os partos de risco forçam as taxas para cima. Como o Hospital das
Clínicas não é o único serviço do SUS para o atendimento de
gestantes de risco, e como ele também está incluído no sistema de
referência da mesma forma que os outros, fica a questão: o referido
argumento realmente se relaciona com uma diferença no perfil
de risco da clientela, ou está baseado na representação que um
hospital universitário constrói de si?67 Por outro lado, outros
hospitais públicos, também com atendimento de gestantes de alto
risco, reconhecem que sua taxa de cesárea é alta e buscam formas
de reduzi-la.
66 (continuação) Assembleia, Frente Parlamentar Saúde da Mulher, Rede Feminista

de Saúde, Coordenadoria Municipal de Direitos da Mulher, Conselho Municipal
de Saúde, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Pastoral
da Criança, Ministério Público, Promotoria da Infância e Juventude, Associação
Hospitais de Minas Gerais, Federação das Filantrópicas, Federação Santas Casas,
Secretaria de Estado da Saúde, Agência Nacional de Saúde, Conselho Regional
de Medicina-MG, Conselho Regional de Enfermagem-MG, Associação Médica
de Minas Gerais, Academia Mineira de Pediatria, Sociedade Mineira de Pediatria,
Sociedade Mineira de Ginecologia e Obstetrícia, Associação Brasileira de
Enfermagem Obstétrica-MG, Associação Brasileira de Enfermagem-MG,
Associação Medicina de Família e Comunidade, Universidade Federal de Minas
Gerais, Faculdade de Ciências Médicas, PUC-Minas.

67 Segundo relato de um entrevistado, no treinamento oferecido pela prefeitura
em ALSO – Suporte Avançado de Vida em Obstetrícia – o staff de todos os
hospitais públicos de Belo Horizonte participou, exceto o do Hospital das
Clínicas, que só enviou residente, em uma demonstração da lógica segundo a
qual um hospital universitário só tem a ensinar, e não a aprender.
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Após três reuniões gerais da campanha BH pelo Parto Normal,
a Comissão Perinatal criou quatro grupos de trabalho, na perspectiva
de comprometer cada ator com sua área de atuação, aprofundar o
diagnóstico da situação e propor ações gerais o suficiente para
impactar o modelo tecnocrático de atenção ao parto, hegemônico
em Belo Horizonte: o Grupo de Aspectos Técnico-científicos, o Grupo
de Aspectos Socioculturais, o Grupo de Aspectos Específicos da
Saúde Suplementar e do Setor Privado, o Grupo de Aspectos Ético-
legais. Apesar de os grupos terem se formado com base na
identificação das organizações com cada tema, suas reuniões eram
abertas à participação de qualquer pessoa interessada.

A perspectiva de atuação do movimento é intervir em todos
os aspectos identificáveis e relacionados com a manutenção e
reprodução do modelo tecnocrático de atenção ao parto. Dessa
forma, as ações propostas são inúmeras e objetivam impactar desde
a organização do pré-natal na rede pública até a formação médica
(graduação, residência médica e educação continuada), passando
por reforma de espaços físicos das maternidades e discussões de
aspectos éticos e legais dos diferentes modelos de assistência ao
parto. Tudo isso embalado por uma ação publicitária e de mídia
que divulgue para mulheres e profissionais uma nova imagem do
parto.

Entretanto, a novidade na proposta da campanha é a
disposição do poder público de comprometer os hospitais PRIVADOS

SEM SUS e a saúde suplementar com as políticas públicas de
humanização do parto. Entretanto, Belo Horizonte antecipou uma
ação que vem sendo gestada, também, no nível federal: a Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem discutido formas de
reduzir os índices de cesariana na saúde suplementar. Em fevereiro
de 2008, a agência lançou a campanha Parto Normal Está no Meu
Plano. O primeiro passo da campanha foi incentivar o envio, pelas
operadoras, de uma carta elaborada pela ANS às mulheres que
possuem planos médico-hospitalares com cobertura obstétrica.
O objetivo é informá-las sobre os benefícios do parto normal e os
riscos das cesarianas sem indicação precisa. A carta elenca as
desvantagens de uma cesariana sem indicação, estimula a presença
do acompanhante, a prática da deambulação, a adoção de posições
de escolha da mulher e o uso de métodos para alívio de dor:
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[a cesariana] aumenta os riscos de complicações e de morte
para a mulher e para o recém-nascido. (...) aumentando a
chance de o bebê ser retirado do útero ainda prematuro, já
que é impreciso o cálculo da idade gestacional realizado antes
do parto por meio da ultrassonografia ou considerando-se a
data da última menstruação. (...). A retirada cirúrgica de bebês
do útero antes que tenham atingindo a completa maturidade
fetal é grave, pois estudos demonstram que fetos nascidos
entre 36 e 38 semanas têm 120 vezes mais chances de
desenvolver problemas respiratórios agudos e, em
consequência, necessitar de internação em UTI Neonatal do
que aqueles nascidos com 39 semanas ou mais. Esta situação,
além de aumentar os custos hospitalares e o risco do
desenvolvimento de outros problemas de saúde no bebê,
ocasionados pela internação, gera uma separação abrupta e
precoce entre mãe e filho, num momento primordial para o
estabelecimento de vínculo, para uma melhor adaptação do
recém-nato à vida extrauterina e para o início do aleitamento
materno. Além disso, as chances de a mulher sofrer uma
hemorragia ou infecção no pós-parto também são maiores
em caso de cesárea, existindo ainda um risco aumentado de
ocorrerem problemas em futuras gestações, como a ruptura
do útero e o mau posicionamento da placenta.

(...) quando a equipe de saúde possui uma atitude acolhedora,
quando há estímulo para a participação de acompanhante
durante todo o trabalho de parto e no parto, quando a mulher
é encorajada a ter uma postura ativa, movimentando-se
durante o trabalho de parto, adotando posições nas quais se
sinta mais confortável e tendo acesso a métodos para o alívio
da dor. (Agência Nacional de Saúde Suplementar, 2007)

A ação da Comissão Perinatal voltada para os hospitais
privados e para a saúde suplementar provocou, entre os seus
diversos integrantes, duas reações opostas. Para alguns, a saúde
suplementar não é um problema da comissão, que deveria
restringir sua ação apenas aos serviços da saúde pública:

A Comissão Perinatal está patinando em coisas que a fazem perder
muito do tempo dela. O problema de o hospital X ter 80% de
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cesariana, ou o hospital Y ter 90% de cesariana, é para ser
resolvido em outra esfera. Não me interessa isso, não me preocupo
com isso. (...) Para mim, como gestor de hospital público, há
outros problemas muito mais prioritários: a qualidade do pré-
natal, o planejamento familiar que não está funcionando (...),
que estão sendo deixadas de lado para se envolver com a
preocupação de que Belo Horizonte tem 50% de cesarianas.
(Gerente de maternidade PÚBLICA)

Por outro lado, há aqueles para os quais as ações da comissão
voltadas para a saúde suplementar já vêm tarde. Para esses, toda
e qualquer mulher, independentemente da classe social a que
pertença e do seu poder aquisitivo, usuária ou não dos
equipamentos públicos de saúde, é cidadã de responsabilidade
do poder público: “a Secretaria Municipal de Saúde coordena a
saúde da mulher, e não da mulher pobre de Belo Horizonte”
(Médico obstetra, 45 anos).

Se prevalecer a perspectiva do segundo grupo, é possível
que a experiência da Comissão Perinatal indique caminhos para
a superação da dualidade público-privado na assistência à saúde,
no Brasil, dualidade que se reproduz na própria prática cotidiana
dos profissionais da saúde. Segundo me confidenciou uma
integrante da Comissão Perinatal, quando questionou um colega
obstetra sobre as taxas de cesárea em seu consultório particular,
ele teria dito: “Sobre isso eu não discuto”. Ou seja, o mesmo
profissional que defende um modelo de assistência na saúde
pública se sente livre para praticar outro na saúde privada e
suplementar.

O fato é que as práticas obstétricas são muitas, e não uma
só. Tais práticas podem variar tanto para o mesmo profissional,
inserido em diferentes organizações, quanto para profissionais com
formações diferentes e inseridos na mesma organização.

Humanização do Parto:
a perspectiva do profissional da obstetrícia
Em entrevistas realizadas com médicos e enfermeiras com

formação em obstetrícia, procurei identificar os determinantes
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organizacionais e do ethos profissional que podem influir na prática
obstétrica desses profissionais, com base nos seguintes aspectos:
remuneração do trabalho; particularidades da assistência quando
o profissional que atende o pré-natal e o parto é o mesmo e quando
são profissionais diferentes; hierarquia entre iguais e entre
desiguais, na cena do parto; o lugar do ‘risco’ na obstetrícia;
resultado adverso e processos legais.

Remuneração do Trabalho de
Médicos e Enfermeiras

Na relação de trabalho entre a organização hospitalar e o
profissional da saúde médico, incidem três aspectos: as
características do corpo clínico, o contrato de trabalho e as formas
de remuneração. O corpo clínico de um hospital é o conjunto de
seus médicos incumbido de prestar assistência aos pacientes, e
pode ser aberto, fechado ou misto. O hospital com corpo clínico
aberto tem corpo clínico próprio e também permite a qualquer
profissional habilitado da comunidade internar e tratar seus
pacientes. No hospital de corpo clínico fechado, não se permitem,
ordinariamente, atividades de outros profissionais que não os
integrantes do próprio corpo clínico. Já no hospital de corpo clínico
misto, o hospital faz concessão, por cortesia, a outros profissionais
para internar e assistir a seus pacientes. Com relação aos contratos
de trabalho, há uma infinidade de possibilidades, que variam
desde os regimes celetista (com todas as garantias trabalhistas) e
estatutário até o autônomo (no qual não há contrato de trabalho
algum entre o médico e a organização, apenas entre o médico e o
paciente), passando por alternativas de contratos mais precários
de trabalho, como o contrato administrativo, o contrato de
emergência ou o modelo de cooperativa. Com relação à
remuneração, as três formas de remunerar o trabalho médico são:
pós-pagamento, pré-pagamento e remuneração do tempo de
serviço.

Nas diferentes categorias da tipologia Modelo
Organizacional, aqui proposta, observam-se variedade e
multiplicidade de combinações entre estes três aspectos –
características do corpo clínico, contrato de trabalho e formas de
remuneração. Os hospitais PÚBLICOS possuem corpo clínico fechado,
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com regimes celetista, estatutário ou temporário, em que os
plantonistas são remunerados por tempo de serviço. Os hospitais
FILANTRÓPICOS possuem corpo clínico misto, em regime celetista ou
de contrato precário de trabalho, com pagamento por tempo de
serviço. Os hospitais PRIVADOS SEM SUS possuem corpo clínico aberto,
sendo que os plantonistas são remunerados por pós-pagamento
por procedimentos. A COOPERATIVA dispõe de corpo clínico aberto,
mas os plantonistas são médicos cooperados que recebem um valor
fixo ao qual se acrescenta o pós-pagamento por procedimento.

Os profissionais médicos obstetras que se encontram em
situação mais precária com relação à remuneração são os
plantonistas de maternidades PRIVADAS SEM SUS. Segundo um dos
entrevistados,

nos hospitais privados, o profissional que está de plantão recebe
pelos procedimentos que ele faz no serviço, e na obstetrícia o
procedimento ou é cesariana ou é parto normal ou é curetagem.
Quando é curetagem de paciente externa, o médico dela é que
vai fazer e o plantonista não recebe nada; quando é cesariana da
paciente externa, ele só recebe o auxílio cesariana; e quando é
parto normal ele também não recebe nada. Ele só recebe quando
é cesárea ou um parto normal de plantão, o que é raro. (Médico
obstetra, 45 anos)

A remuneração pós-pagamento por procedimentos, na qual
o obstetra plantonista recebe pela quantidade de partos realizados
no seu plantão, criou expressões como “passar o plantão zero”,
que refletem a dimensão da importância do modelo de pagamento
por procedimento para o modelo de assistência, ou seja, o médico
tenta ao máximo concluir o atendimento ao parto no plantão em
que a mulher foi internada. Para isso, indução, aceleração e cesárea
se prestam muito bem. Esse era o modelo praticado pela Mater
Clínica – maternidade PRIVADA COM SUS, descredenciada do fluxo de
atendimento da Prefeitura de Belo Horizonte em 2007. No processo
de intervenção da Comissão Perinatal sobre a assistência da Mater
Clínica, uma das ações foi a inserção da enfermeira obstétrica,
remunerada por tempo de serviço e não por procedimento,
diretamente pela prefeitura. Nessa circunstância, os médicos
passaram a realizar menos partos, mas continuavam recebendo
por eles (o médico recebia por todos os partos do seu plantão,
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inclusive os realizados pela enfermeira obstétrica). Assim, os
conflitos entre os médicos da Mater Clínica e as enfermeiras
obstétricas da prefeitura não impediram a atuação destas:

Surgiu a proposta de trabalhar na Mater Clínica (...). Eu não
tive problemas com ninguém especificamente, nenhum médico,
mas a gente escutava muita piadinha (...) Falavam que [no Hospital
Sofia Feldman] a mulher faz cocô no parto, e ficavam dando
nomes para o neném, tipo assim: ‘nasceu o Bostovaldo’.
(Enfermeira obstétrica, 27 anos)

Por outro lado, quando os obstetras plantonistas da prefeitura
foram para a maternidade, com o objetivo de redirecionar as
gestantes para outros serviços, houve sérios conflitos – inclusive o
trancafiamento de uma médica plantonista da prefeitura em uma
sala da maternidade, para que não fizesse o reencaminhamento –,
já que isso significava redução nos procedimentos e nos ganhos.
Tal evento também é emblemático do ethos médico, que parece
estar mais ligado, no caso, à defesa de uma reserva de mercado
do que de uma reserva de procedimentos.

No final do processo de transição, em uma nova negociação
com a direção da Mater Clínica, os profissionais da maternidade
passaram a ser contratados diretamente pela prefeitura, com
remuneração fixa por plantão, independentemente da produção.
Segundo relatos durante as reuniões da Comissão Perinatal, a
mudança na forma de pagamento impactou o modelo de
assistência, pois o profissional médico, tanto o obstetra quanto o
anestesista, não mais pressionavam por procedimentos.

Com relação à remuneração dos profissionais que atuam na
saúde suplementar, os ganhos dos médicos obstetras com o parto
são bastante variáveis, tanto porque diferentes operadoras de
saúde praticam modelos e valores diferentes de remuneração
quanto porque o médico pode cobrar um plus da paciente. Com
relação às operadoras, há as que pagam por hora de trabalho de
parto (até um máximo de seis horas), enquanto outras pagam um
valor fixo por procedimento. Há, ainda, operadoras que pagam
valores equivalentes para o parto normal e para a cesárea, e as
que dobraram o valor pago ao parto normal, em relação à cesárea.
Caso exemplar, em Belo Horizonte, é o da Caixa de Assistência à
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Saúde da UFMG (Casu) –, que, ao chegar a 100% de partos cesáreos,
passou a pagar, em agosto de 2007, R$ 2.112,00 para o parto normal
em apartamento e R$ 858,00 para a cesárea. A prática de cobrança
extra, por parte do médico, diretamente da paciente será discutida
adiante.

Nenhum dos dados sobre as diversas modalidades de
remuneração do trabalho médico se aplica à enfermagem. Os
hospitais estabelecem relações de trabalho com as enfermeiras,
sejam obstétricas ou não, na qual a remuneração é fixa por tempo
de serviço, e nunca por procedimento.

Pré-Natal e Parto: quando o profissional
é o mesmo e quando são diferentes

Uma importante diferença no fluxo da atenção à gestação e
parto, entre serviço público e privado, é a observada entre o médico
do pré-natal e o médico do parto. Na saúde privada, o pré-natal e
o parto são procedimentos vinculados a um único médico obstetra,
que na maioria das vezes acompanha a gestante durante todo o
ciclo gravídico e puerperal. Já na saúde pública, o profissional
que atende a gestante no pré-natal, no centro de saúde – que
pode ser tanto um médico ginecologista ou generalista quanto uma
enfermeira –, não é o profissional que a atende no parto.

Segundo Chacham (1999), o relacionamento da mulher com
o pré-natalista da saúde privada é qualitativa e quantitativamente
diferente daquele vivenciado pela mulher atendida pelo SUS. Na
saúde privada, a mulher reconhece o médico como experto e lhe
presta deferência e submissão às suas determinações. Além disso,
a relação é descrita pelas mulheres como de intimidade e liberdade.
Já entre as mulheres atendidas no SUS, a experiência do pré-natal
realizado com o médico se caracteriza pelo relacionamento
distante, sem entusiasmo ou vínculo de intimidade, e permeado
por certa desconfiança. Por outro lado, o pré-natal realizado com
enfermeira obstétrica no SUS se mostrou um espaço confortável
para conversas e esclarecimento de dúvidas.

Pois bem, a mulher da saúde suplementar paga um preço –
financeiro e simbólico – para ter o mesmo profissional que a
acompanhou no pré-natal também durante o parto.
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Em termos financeiros, mesmo que o médico seja conveniado
a alguma operadora da saúde suplementar, ele cobrará, além do
que recebe da operadora pelo procedimento, um plus da paciente,
a título de ressarcimento por sua disponibilidade de 24 horas – o
qual, pelo observado em Belo Horizonte, pode variar de R$
1.500,00 a R$ 6.000,00 por parto. A Sociedade Mineira de
Ginecologia e Obstetrícia (Sogimig) está movendo um processo
contra a Unimed-BH no qual reivindica a legalidade da cobrança,
pelos médicos cooperados, de honorários em caráter particular,
das pacientes associadas dessa cooperativa, pelo atendimento
obstétrico hospitalar fora do plantão (Cf. Sogimig..., 2007). Discutir
a ética e a legalidade dessa cobrança extra diretamente da usuária
é bastante complexo e escapa ao nosso escopo, mas vale registrar
o que nos disseram dois entrevistados:

Não tem sentido você passar vinte, trinta anos da sua vida sem
poder viajar quando quer (...) Eu estou sempre com paciente para
nascer, é um preço altíssimo. Eu nunca posso. Meu marido está
em Curitiba e eu estou aqui com duas pacientes para nascer.
(Médica obstetra, 50 anos)

O médico cobra a sua disponibilidade, o que eu acho correto,
porque o trabalho de parto não dura o tempo dele, dura todo o
tempo da pessoa, o tempo todo. Eu não posso beber, não posso
viajar. É uma vinculação de 180 dias com a pessoa, é um processo.
Mas se a pessoa pactua isso e não honra essa pactuação, não
oferece o melhor [para a paciente], e parto normal frequentemente
é o melhor, ela está errando muito. (Médico obstetra, 45 anos)

Ou seja, há um complicador na contraprestação ao
atendimento obstétrico da saúde suplementar, no Brasil: o médico
cobra por uma disponibilidade de 24 horas que, em princípio, ele
já sabe que não vai ofertar, pois quase sempre os partos de suas
pacientes serão com dia e hora marcados.

É aqui que surge o preço simbólico dessa vinculação, para a
gestante, pois sua deferência ao saber e ao discurso médico a
vulnerabiliza e implica maiores riscos para ela e o bebê. Se por
um lado a vinculação da mulher a um único profissional, do pré-
natal até o parto, é uma prática assistencial que, em tese, deveria
favorecer a confiança e segurança da mulher e melhorar o
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resultado da assistência, por outro essa promessa não se realiza.
São exatamente as mulheres atendidas pela saúde suplementar
que estão mais expostas a uma prática obstétrica não baseada em
evidências científicas.

Outro aspecto da relação médico-paciente, na medicina
suplementar, é a exclusividade dessa relação. Não há espaço para
a atuação de outros profissionais, ao contrário do que ocorre na
saúde pública, cada vez mais calcada na ação em equipe:

Se uma paciente minha estiver em trabalho de parto no hospital
privado eu largo tudo e vou lá correndo, não tem ninguém olhando
para ela. (...) Ela é minha paciente e ninguém vai ficar olhando
ela lá. (Médico obstetra, 45 anos)

Acho que vou parar de fazer obstetrícia. (...) Piora a minha
qualidade de vida. (...) Se eu resolvesse continuar a fazer muita
obstétrica ainda, (...) eu talvez fizesse um investimento desses, eu
contrataria alguém para trabalhar, deixava de fazer parto solitária
(...) Eu mudava a forma, porque o sacrifício está muito grande,
eu virava equipe de verdade. (Médica obstetra, 50 anos)

Essa lógica de assistência, que exige do médico 24 horas de
disponibilidade, sobrecarrega o profissional, ao mesmo tempo que
lhe dá o argumento final para a cesárea ou a condução ativa do
trabalho de parto:

A cesariana ou o parto normal são remunerados da mesma forma.
Por que eu vou ficar dez horas acompanhando um parto
humanizado, sem induzir, (...) para ganhar a mesma coisa, se eu
fico 25 minutos operando? (Médico obstetra, 33 anos)

Na medida em que a saúde suplementar não mudar essa
lógica do processo de trabalho do obstetra – solitário e isolado –,
mais difícil será implementar mudanças no modelo de assistência
ao parto para a prática humanizada.

Cena do Parto:
hierarquia entre iguais e entre desiguais

A mudança do modelo de assistência é, principalmente, uma
mudança do ator principal da cena do parto. No modelo tecnocrático,
o médico é o ator principal; a ele cabe a condução ativa do trabalho



149

de parto. No modelo humanístico, a gestante é a atriz principal, e
inúmeros outros atores são incluídos na cena: a doula, o
acompanhante e a enfermeira obstétrica, que apoiam e dão suporte
ao trabalho de parto que é realizado pela própria mulher.

Entretanto, no modelo tecnocrático, o médico em questão
não é apenas o obstetra. Nossas observações revelaram que outras
especialidades médicas, menos visíveis, são fundamentais para a
manutenção de práticas excessivamente intervencionistas ou
inadequadas no parto e nascimento, quais sejam, as do anestesista
e do pediatra. Não raro, obstetras que buscam práticas mais
humanizadas entram em conflito com profissionais dessas
especialidades.

Os conflitos com o anestesista são de ordens diversas: muitos
anestesistas ainda acreditam que a mulher deve ser mantida em
jejum absoluto, sem comida nem bebida durante todo o trabalho
de parto (prática considerada inadequada pela OMS); não raro
anestesistas se recusam a administrar a analgesia prescrita por
enfermeiras obstetras, só aceitando realizar o procedimento com
prescrição médica; e insiste-se em manter a mulher, após a
realização da analgesia, no bloco obstétrico, impedindo-a de
retornar ao pré-parto:

A paciente falava assim: ‘Pelo amor de Deus, me dá um pouquinho
de água’. Eu falava ‘Não pode, vou dar só uma ampolinha de água
bidestilada para você molhar a boca’. (...) Imagina a paciente em
trabalho parto, em que a demanda calórica e de água é enorme, e
você coloca ela em jejum. (...) Era cruel. (Médica obstetra, 37 anos)

Com os pediatras, os embates estão relacionados ao bebê.
Conforme relatos, os pediatras tendem a perceber a vagina como
“assassina” de bebês. Muitos se angustiam com o período expulsivo,
ou insistem para que seja feita uma episiotomia para “facilitar” a
passagem do bebê, conforme relata uma enfermeira obstétrica (27
anos): “Eu já fiz episiotomia por causa do pediatra, porque ele ficava
falando na minha cabeça: ‘Se você não fizer, o neném não vai
nascer’. É uma interferência enorme”. Profissionais da pediatria
também tendem a querer pegar o bebê antes da mãe e realizar
procedimentos considerados desnecessários para partos de baixo
risco:
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[a maternidade] tentou fazer um projeto de humanização do parto
na época em que eu estava lá, tentou não ter mais alojamento
conjunto. A paciente saía do bloco com o bebê (...) A paciente
ficava no bloco 40 minutos esperando a criança ser liberada
pelo pediatra, porque o pediatra tinha o vício de fazer o primeiro
exame. (Médico obstetra, 33 anos)

Esses conflitos entre médicos de diversas especialidades
explicitam disputas de poder e o estabelecimento de uma
hierarquia entre aqueles que, supostamente, eram iguais. Soma-
se a essas tensões o fato de o modelo humanístico se basear na
atenção por uma equipe ampliada, com a inclusão de doulas e
enfermeiras obstétricas, estas sim desiguais e em posições
hierárquicas claramente inferiores. Por isso, a categoria “trabalho
em equipe” se mostra importante na discussão sobre ethos
profissional e modelo de assistência ao parto. Uma primeira análise
sobre a forma como a categoria “trabalho em equipe” vem sendo
usada pelo profissional médico parece indicar que esta é uma
reação à perda de espaço na cena do parto, mais do que uma
proposta de divisão e redefinição de papéis. O “trabalho em
equipe” sugerido é aquele que se realiza sob a chefia e
responsabilidade do médico obstetra. Um importante argumento
que sustenta essa lógica é o do tempo de formação universitária,
ou seja, assim deve ser porque o médico estuda nove anos,
enquanto a enfermeira estuda ‘apenas’ quatro.

A discussão sobre qualificação profissional e assistência ao
parto é pertinente, pois tanto médicos quanto enfermeiras fazem
a formação na especialidade de obstetrícia após a graduação. Os
médicos ingressam na residência de obstetrícia e ginecologia, que
dura três anos e aborda temas diversos e variados, como
atendimento ginecológico e ao parto, afecções e infecções genitais,
câncer ginecológico e mamário, urgências e emergências
ginecológicas e obstétricas, cirurgia ginecológica e obstétrica,
doenças sexualmente transmissíveis, infertilidade, disfunções
endócrinas, ginecologia infanto-puberal e climatério, laparoscopia
e histeroscopia, unidade de terapia intensiva etc.68 Segundo um
dos entrevistados, o ensino atual da obstetrícia se ressente de uma
hipertrofia da ginecologia:
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A ginecologia cresceu muito. Ela cresce pela reprodução humana,
ela cresce pela videolaparoscopia, ela cresce pelo climatério, ela
cresce pela uroginecologia, ela cresce pela oncologia ginecológica.
(Gerente de maternidade PÚBLICA)

Por outro lado, as enfermeiras que fazem especialização em
obstetrícia tratam apenas do parto de risco habitual, em cursos
que têm duração variada. Por exemplo, na Universidade de São
Paulo (USP), o curso de enfermagem obstétrica dura 550 horas/
aula;69 na UFMG, ele tem duração de 1.185 horas/aula.70

Ou seja, enquanto médicos obstetras se formam em uma
residência que trata de assuntos diversos, e na qual a ginecologia
tende a suplantar a obstetrícia, as enfermeiras obstetras tratam
apenas de parto de risco habitual na sua especialização. De fato,
há uma desigualdade na formação acadêmica de médicos e
enfermeiras em assistência ao parto normal sem complicações,
para o qual as enfermeiras obstétricas estão potencialmente mais
bem preparadas:

Faço tudo diferente [do que aprendi na faculdade]. A faculdade
te coloca como o centro da atenção, você como sendo o
responsável, e na prática eu aprendi que o parto é da mulher, eu
estou só assistindo o parto. (...) Aprendi muito com a enfermeira
a esperar um pouco mais, que vai acabar nascendo, porque essa
coisa do poder médico de decidir o processo, então eu aprendi
muito, no decorrer da minha vida profissional, a fisiologia do
parto (...) O papel do obstetra é ouvir coração de neném. (Médico
obstetra, 45 anos)

Se tem um lugar que tem que mudar, é a formação. Os meninos já
saem da residência [médica] totalmente despreparados, totalmente
avessos ao parto normal, a cesariana é que é bom, faz umas três
cesarianas de manhã e vai atender no consultório (...). BCF

68 Programa de Residência Médica em Obstetrícia e Ginecologia da Federação
Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo).

69 Fonte: www.ee.usp.br/culturaeextensao/cursos/obstetrica/obstetrica.html,
consulta em: 10 nov. 2010.

70 Fonte: www.enf.ufmg.br/especializacoes/ceeo.php, consulta em: 10 nov. 2010.
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[batimento cardíaco fetal] de meia em meia hora? O que é isso? A
maioria dos obstetras que estão trabalhando hoje escuta o BCF
na hora da internação. Escuta uma ou duas vezes. (Médico
obstetra, 34 anos)

Outra situação explícita de hierarquia entre supostamente
iguais aparece nos conflitos entre a assistência pré-natal (rede básica
de saúde) e a assistência ao parto (hospitalar), quando se considera
a rede pública de saúde. Esse embate se dá em dois campos:
generalistas versus especialistas e pré-natalistas versus obstetras.

Para se entender o embate generalista versus especialista, é
preciso que se entenda o funcionamento do Programa Saúde da
Família (PSF). A Saúde da Família é a estratégia de reorientação
do modelo assistencial, operacionalizada por meio da implantação
de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde
(UBSs). Trata-se de equipes responsáveis pelo acompanhamento
de um número definido de famílias, localizadas em uma área
geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção
da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e
agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde dessa
comunidade. São compostas, no mínimo, por um médico de família
ou generalista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e seis
agentes comunitários de saúde.

Há uma percepção, nos hospitais SUS-BH, de que a
qualidade da atenção básica à saúde da mulher piorou com a
ampliação e consolidação do PSF e a atuação do generalista e do
enfermeiro. O principal argumento dos diretores de maternidades
para sustentar tal percepção é o aumento significativo de busca
direta de mulheres pelos hospitais com demandas básicas como
teste para gravidez ou tratamento para algumas doenças
sexualmente transmissíveis. Segundo os diretores das
maternidades SUS-BH, as urgências dos hospitais têm ficado
sobrecarregadas com casos para os quais o centro de saúde deveria
ser resolutivo, gerando uma anomalia na qual apenas uma mulher
é internada para cada cinco ou seis consultas realizadas pelo
plantão da maternidade. Nesse contexto, também a qualidade do
pré-natal tem sido questionada.

Outro embate ocorre entre o médico pré-natalista e o
obstetra. Na rede pública de saúde, o pré-natal e o parto não são
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acompanhados pelo mesmo profissional. Entretanto, o médico pré-
natalista se faz presente na hora do parto ao referenciar a gestante
para o hospital já com a definição da via de parto. Como o pré-
natalista passou os nove meses com a gestante, sua palavra tem
enorme força emocional sobre a mulher. Segundo os obstetras das
maternidades, quando o pré-natalista diz que o parto deverá ser
uma cesárea, cria-se um ambiente de potencial conflito entre a
gestante e a organização hospitalar, menos porque o médico
obstetra prefira o parto normal e mais porque ele não aceita a
ingerência do pré-natalista na sua atuação. Não ouvi relatos de
que haja conflitos quando o pré-natalista sugere o parto normal e
a mulher é submetida a uma cesárea.

Mas, nessa hierarquia entre iguais e desiguais, quem
permanece no lugar menos importante é a mulher.
Particularmente na saúde pública, onde a relação entre o
profissional da saúde médico e a gestante articula desigualdades
de gênero, raça e classe social, o desempoderamento da mulher é
mais notável. O mais irônico dessa realidade é que a hospitalização
do parto não consegue lograr seu objetivo fundamental, qual seja,
minimizar os riscos do processo de parturição, porque cria outros
riscos para a mulher, como a violência verbal, a negligência, a
imprudência, as intervenções desnecessárias e iatrogênicas, a
humilhação, as ameaças, o isolamento, a solidão e o medo (Caron
& Silva, 2002; D’Oliveira, Diniz & Schraiber, 2002).

O Lugar do ‘Risco’ na Obstetrícia
Talvez o maior paradoxo da medicina contemporânea seja o

conflito entre o discurso da cientificidade e a prática ritualística e
baseada na tradição. Apesar de a medicina pós-renascentista ter
buscado se associar à ideia do conhecimento científico, a prática
médica contemporânea, em larga medida, não está baseada em
evidências científicas. Diversas pesquisas indicam que os médicos
não estão familiarizados com o conceito de medicina baseada em
evidências, e mesmo quando o estão não a aplicam à sua clínica,
que funciona com base na “força do hábito” (Wagner, 2001; Villar,
Carroli & G’Ulmezoglu, 2001; Davis-Floyd, 2001; Hotimsky &
Schraiber, 2005). A piada sobre isso, entre os próprios médicos, é
que ao invés de medicina baseada em evidência, pratica-se
medicina baseada em “eminência”.



154

Além disso, médicos e pacientes tendem a acreditar que
tecnologia é sinônimo de progresso, modernidade e conhecimento
científico, e que seu uso indiscriminado não seria danoso, o que
contraria as evidências acumuladas até o momento (Villar, Carroli
& G’Ulmezoglu, 2001). Para Davis-Floyd (2001), a rápida difusão e
aceitação das novas tecnologias tem mais relação com seu valor
simbólico do que com sua eficácia.

Com relação ao uso indiscriminado de tecnologia na
assistência à gestante, pelo menos duas são bastante emblemáticas:
o ultrassom de rotina durante o pré-natal e a monitorização fetal
eletrônica71 contínua durante o trabalho de parto. O ultrassom é
uma extensão do olhar do médico para o interior do útero, e se
tornou larga e intensamente utilizado durante o pré-natal, no
Brasil, prática que não tem nenhum embasamento científico.
Entretanto, diversos dos obstetras entrevistados mostraram se
ressentir desse exagero, bem como das limitações da técnica e do
“técnico” (o médico que opera a máquina e que, nesse lugar, é
apenas um técnico), que se relacionam a inúmeros erros de
diagnóstico – tais como erro no diagnóstico de redução do líquido
amniótico, erro na definição da idade gestacional e identificação
de circular de cordão72 – que resultam em intervenções
desnecessárias, mas legitimadas pelo ultrassom.

Da mesma forma, a monitorização fetal eletrônica contínua
no trabalho de parto resulta em restrição da movimentação da
mulher e em aumento de intervenções desnecessárias, apesar de,
em gestações de baixo risco, não impactarem a qualidade da
atenção, desde que o BCF seja monitorado por ausculta intermitente,
em intervalos de 30 minutos (Brasil, 2001).

Mas não é apenas a tecnologia dos equipamentos que é
reificada. Estudantes de medicina associam a ideia de humanização
do parto a precariedade e retrocesso. Para eles, é difícil conceber
que toda a tecnologia que esteja disponível, tais como ocitocina e
analgesia, para todos os partos e todas as mulheres, não seja

71 Controle da frequência dos batimentos cardíacos do bebê durante o trabalho
de parto.

72 Circular de cordão é uma volta que o cordão umbilical faz em torno do pescoço
do feto, podendo chegar a até três voltas. A circular de cordão é um evento
comum que não justifica, por si só, uma cesárea.
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empregada (Hotimsky & Schraiber, 2005). O avanço inexorável
da tecnologia e sua incorporação acrítica na assistência nos
defrontam com uma oferta que cria a demanda. Entretanto, em
termos de assistência médica, é preciso avaliar o quanto a
tecnologia pode ser iatrogênica – capaz de produzir resultados
negativos na prática médica.

Soma-se a essas questões a prática ou não de educação
continuada. Apesar de alguns países terem instituído avaliações
periódicas dos médicos para revalidação de suas licenças para
clinicar, no Brasil isso não ocorre, e a educação continuada é uma
decisão de ordem estritamente pessoal. Em um estudo envolvendo
um teste voluntário com os ginecologistas obstetras presentes no
49º Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, realizado
em 2001, que responderam a um questionário escrito, anônimo e
individual com sete perguntas de múltipla escolha sobre condutas
obstétricas clínicas baseadas em evidência, a média geral de acerto
foi de 49,2%, e as notas tenderam a cair com o aumento do tempo
decorrido desde a formatura (Sass et al., 2005).

Com esse preâmbulo tão longo, pretendi contextualizar a
ideia do risco na obstetrícia. Nas entrevistas com os profissionais
da obstetrícia, médicos e enfermeiras, observa-se um certo
consenso em torno da ideia de que o mais frustrante na prática da
obstetrícia é o resultado adverso, principalmente o óbito fetal (mais
frequente do que o materno), sendo que praticamente todos os
profissionais entrevistados já vivenciaram essa situação.

Com relação a situações nas quais o parto pode ser fonte de
ansiedade e medo, para o profissional, observa-se uma associação
do parto com “adrenalina” ou “uma caixinha de surpresas”. Entre
as enfermeiras, entretanto, é menos comum o sentimento de medo
durante o acompanhamento de um trabalho de parto. Tal
diferença pode ser atribuída a fatores da formação profissional –
a formação obstétrica da medicina está mais voltada para a
patologia, enquanto a da enfermagem está mais voltada para o
normal e fisiológico – e da área de atuação – a enfermeira só atende
partos de baixo risco, com pouca chance de complicação.

Não se discute o fato de o parto ser um evento imprevisível
– quando e como ele ocorrerá é sempre uma questão particular
de cada mulher e das suas especificidades culturais, sociais,
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econômicas, emocionais e fisiológicas. A questão que se coloca é
como a medicina associou de maneira definitiva imprevisibilidade
com risco. E, ao tentar controlar a imprevisibilidade com a
intervenção excessiva e padronizada, acrescentou riscos novos ao
processo do parto. Na formação da enfermagem, por sua vez, a
imprevisibilidade é associada com individualidade. O risco não
está dado a priori, ele será avaliado no decorrer do processo da
gestação e do parto, e para cada situação particular de risco, uma
intervenção particular será necessária.

O ethos profissional se manifesta na prática assistencial e
ajuda a compreender essa diferença. Enquanto a perspectiva da
medicina obstétrica está no tratar e no patológico, a da
enfermagem obstétrica está no cuidar e no fisiológico. E mais,
enquanto a expectância, no atendimento obstétrico tecnocrático,
está na mulher, no atendimento humanizado ela está no
profissional. Assim, o que se observa é que, para os/as médicos/as
entrevistados/as, o movimento em direção à humanização do parto
é um movimento que os/as afasta não só do que aprenderam na
sua formação acadêmica (graduação e residência), mas também
da imagem de poder e resolubilidade que o senso comum associa
com a medicina e com o médico.

Resultado Adverso e Processos Legais
A medicina contemporânea se ressente dos números cada

vez maiores de processos legais por imprudência (falta de cautela,
precipitação), negligência (falta de diligência, desleixo) ou imperícia
(imperfeição técnica, falta de habilitação) contra o profissional
médico. Segundo um representante do Conselho Regional de
Medicina de Minas Gerais, 57% dos processos nele registrados
são contra obstetras. Uma interpretação possível desses dados é
que diminui a tolerância das mulheres e das famílias para com os
resultados obstétricos adversos (morte ou sequelas em mães e
bebês). Entre os profissionais entrevistados, quando questionados
se já haviam sido réus em processos legais por resultado adverso
na assistência obstétrica, apenas duas enfermeiras declararam ter
sido arroladas em processos por óbito fetal.

Com relação à intolerância ao resultado adverso, é
importante ter clareza de que, se a gravidez não é doença, ela
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também não é um evento inócuo para a mulher, em termos da
sua saúde. Tanto é assim que a OMS considera que há um limite
aceitável de mortes maternas e perinatais, consideradas
inevitáveis. É lógico que, no Brasil, não se trata de discutir os
resultados adversos inevitáveis, porque nossas taxas de morbidade
e mortalidade perinatais, tanto da mulher quanto do bebê, estão
muito acima do aceitável pela OMS. Mas elas têm diminuído com
o tempo, ao passo que os processos médicos têm aumentado.

Nossas observações indicam que o aumento do litígio contra
médicos se relaciona tanto com o aumento do uso da tecnologia
quanto com a reduzida participação da mulher e/ou da família
nas decisões obstétricas. Ora, parece óbvio que, quanto mais se
insere tecnologia usada na medicina e mais se acredita nela, menos
se toleram as adversidades na assistência à saúde. Por outro lado,
quanto mais a mulher se coloca na mão do médico e menos
participa das decisões com relação ao seu parto – porque o ethos
médico o apresenta como aquele que sabe tudo sobre a mulher e
o parto – menos ela, ou sua família, tolera o evento adverso: não
se perdoa o “erro médico” porque o médico não se apresenta como
passível de errar.

Há uma distinção explícita e bastante emblemática entre
médicos obstetras que atuam na saúde privada e os que atuam
na saúde pública, bem como entre médicos e enfermeiras, com
relação à presença do acompanhante, que está na interface com
o risco, ou não, do processo legal. Entre médicos da saúde privada,
é mais comum o desconforto com o acompanhante, porque ele é
um outro que “vê”, além do médico, e por isso pode questionar as
condutas da assistência:

Às vezes o acompanhante pode dar um problema danado para o
médico, porque a gente tem que tomar atitudes mais graves, mais
sérias, por complicações, que podem causar um transtorno enorme
para o acompanhante, uma impressão errada, negativa e profunda.
(Médico obstetra, 58 anos)

O medo que eu tenho quando levo uma paciente para a sala de
parto, com uma cabeça que não roda, com o anestesista me
ajudando a fazer manobra, com um fórceps difícil, com o marido
filmando... A responsabilidade é muito grande. (Médica obstetra,
50 anos)
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No polo oposto, entre médicos da saúde pública e
enfermeiras, observa-se uma demanda pela presença do
acompanhante, tanto por causa do benefício para a gestante
quanto por se considerar positivo que aquele que também vê, em
lugar de questionar, pode atestar a boa conduta do profissional e
a qualidade da assistência prestada:

Acho ótimo [o acompanhante]. Primeiro porque deixa a paciente
mais tranquila. Segundo, ele presencia tudo que você está fazendo,
você não tem que depois, por um motivo ou outro, ir lá e justificar
algum procedimento: ele está ali, ele viu como foi, ele presenciou
tudo. É mais fácil ele entender como foi se ele está ali
presenciando, assistindo. Eu me sinto tranquila com o
acompanhante que está ali, vendo tudo que eu estou fazendo.
(Médica obstetra, 37 anos)

O acompanhante é importante tanto para um momento positivo
(...) e também para quando complica. Anteontem eu falei com a
gestante: ‘O coraçãozinho do neném não está legal, na hora da
contração está caindo muito, se o neném não recuperar, e eu já
pedi para chamar a médica, a gente vai ter que fazer uma
cesariana’. O acompanhante do lado, vendo que a gente viu a
tempo, que a gente interveio a tempo, que a gente fez o que era
necessário fazer. (Enfermeira obstétrica, 27 anos)

A gente aprendeu na faculdade e na residência a obstetrícia de
um jeito. Cheguei ali [no hospital Sofia Feldman], e era
completamente diferente. Primeira coisa, a presença do
acompanhante. Como eu passo um fórceps com o marido dela
vendo? Hoje eu não passo um fórceps sem um acompanhante
olhando. Às vezes ele não quer ver, mas eu mostro para ele a
necessidade [do fórceps]. (Médico obstetra, 34 anos)

Uma pergunta necessária é: os processos legais impactam a
prática médica? De que maneira? O fato é que o aumento dos
processos legais contra médicos parece, com efeito, provocar
impactos sobre a assistência à saúde. No caso da obstetrícia, os
médicos se protegem do processo legal por meio das práticas que,
culturalmente, se associam com a ideia de boa assistência e de
redução do risco, ou seja, a cesárea.
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Um importante indício dessa correlação entre processo legal
e prática de assistência ao parto surgiu da fala dos profissionais
da saúde envolvidos com a política de humanização, que
percebem que a Justiça, quando julga uma causa em que houve
morte ou sequela do bebê e/ou da mãe em um parto normal, tem
como primeira pergunta: “Por que não foi feita uma cesariana?”.
Contudo, o inverso nunca ocorre, ou seja, se uma mãe e/ou um
bebê morre na cesárea, não se pergunta por que não foi feito o
parto normal. Ao que parece, a lógica que subjaz a essa diferença
é a de que uma mulher submetida a uma cesariana teve acesso a
toda a tecnologia possível, de forma que o resultado adverso se
reveste de uma aura de inevitabilidade.

Também sobre a proposta do “trabalho em equipe” os
processos legais criam constrangimentos. A questão colocada pelos
médicos é: de quem é a responsabilidade no caso de um resultado
adverso, em parto conduzido pela enfermeira obstétrica, no qual
ele só é chamado a intervir se houver complicações? Há aqui uma
clara contradição entre a exigência do médico de se colocar como
chefe da equipe e sua recusa a aceitar o ônus desse lugar. Por
outro lado, o trabalho em equipe é uma categoria nova na
assistência obstétrica, e por isso ainda precisa de ajustes tanto na
divisão de tarefas quanto na imputação de responsabilidades, que
está ligada também à autonomia de cada categoria profissional.

Mas o processo legal não é uma questão afeita apenas aos
profissionais da saúde. Os hospitais também podem ser
considerados corresponsáveis pelo resultado adverso. A apuração
da responsabilidade dos hospitais depende da análise concreta
dos casos, e aqui há uma enorme diferença entre hospitais públicos
e privados. Se o resultado adverso decorreu da atividade de um
empregado vinculado ao hospital (como vimos, caso dos hospitais
PÚBLICOS e FILANTRÓPICOS), os hospitais serão responsabilizados
solidariamente, ou por culpa in eligendo (escolha de um profissional
inapto) ou in vigilando (falha na supervisão da atividade de seu
chefiado). Se o resultado adverso decorreu de atividade típica e
direta do hospital (por exemplo, falta de sangue para transfusão ou
falha de equipamentos), os hospitais respondem objetivamente pelos
serviços inerentes à sua atividade. Por fim, se o resultado adverso
decorreu de atividade autônoma e desvinculada de profissional (caso
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típico dos hospitais privados), que somente utilizou-se das
dependências do estabelecimento, a responsabilidade civil não se
estenderá aos hospitais, salvo quando haja concorrido para o dano
deficiência do próprio estabelecimento (Skorkowski, 2008).

Nesses termos, as práticas humanizadas são dificultadas ou
impedidas pela organização hospitalar, principalmente a privada,
se ela entende que há risco de um resultado adverso que implique
responsabilização legal da instituição. Um exemplo está em uma
importante proposta da política de humanização do parto para
que o pré-parto e o parto de risco habitual sejam realizados no
mesmo leito (leito PP) e não haja transferência da mulher por
diversos leitos durante o trabalho de parto. No caso dos hospitais
privados, essa normativa seria muito mais facilmente
implementada, pois a organização privada já possui a estrutura
física dos quartos individuais, onde normalmente se dá o pré-parto.
Entretanto, apesar do espaço físico, as maternidades privadas não
cogitam mudar seu modelo de assistência, mesmo quando o
obstetra se dispõe a realizar a assistência nesses moldes, por receio
de processos legais em casos de resultados adversos:

O que significa ter um quarto PP? Se eu precisar fazer uma
cesariana de urgência, por parada de progressão, o que eu faço?
O juiz vai entender que aquele risco é plausível? Ele vai exigir
que o quarto tenha monitoramento, tenha fonte de gás, fonte de
vácuo, fonte de oxigênio, foco de luz? Quem vai pagar o PP? Ele
vai ter uma diária diferente? Como que eu quantifico? Ninguém
sabe! (Gerente de maternidade COOPERATIVA)

O fato é que quanto mais o hospital privado defender e
adotar, institucionalmente, uma política de humanização do parto,
maior o risco de a organização ser considerada corresponsável
em algum resultado adverso da assistência, e mais fortemente
resistirá às mudanças. No caso dos hospitais públicos, onde os
profissionais são empregados da organização, a responsabilização
solidária em resultado adverso já está dada. No caso dos hospitais
privados, onde a quase totalidade dos procedimentos obstétricos
é realizada por médicos que utilizam o hospital apenas como
hotelaria, quanto menos participação o hospital tiver sobre o
modelo de assistência oferecido, menor a possibilidade de a
organização ser responsabilizada solidariamente.
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Por fim, não se pode ignorar outro fator que diminui a
tolerância para com o resultado adverso na obstetrícia, tanto entre
as mulheres quanto entre os profissionais: a mudança do perfil
reprodutivo da mulher, que vem tanto reduzindo o seu número
de filhos quanto retardando o início da sua vida reprodutiva.
Quanto mais tarde uma mulher inicia sua vida reprodutiva e
quanto menos filhos ela deseja ter, mais valor a gestação ganha,
tanto como processo quanto em termos do seu resultado:

É o tempo todo mulher de 34, 35 anos, dizendo ‘Ah, não, depois
eu engravido’. Elas querem ir para a Europa primeiro, fazer tudo
primeiro (...) Então, é tudo tão programado que ela não pode
conseguir ficar grávida aos 36 anos e ter um evento adverso.
Diferente de alguém que começa aos 20, 25 anos. (...) No pré-
natal de uma menina de 20 anos, ela não tem nem dúvida. Com
uma mulher de 40, é mais difícil. (Médica obstetra, 50 anos)

A gestação está cada vez mais valorizada, porque cada vez mais
você tem menos filhos. Então, você imagina ter problema nessa
família que vai ter um único filho? (Gerente de maternidade
FILANTRÓPICA)

Em termos de assistência, essa mudança no perfil reprodutivo
parece impelir a gestante a se submeter à tecnologia (incluindo
exames de medicina fetal, invasivos e caros) como garantia de
sucesso da gestação e do parto. Mas, na assistência em saúde,
nenhum resultado pode ser garantido ao paciente. A própria
doutrina jurídica brasileira reconhece que o médico, no exercício
de sua profissão, seja no diagnóstico ou no tratamento, assume, em
regra, obrigação de meios, e não de fins.73 Ou seja, em sua atuação
profissional, o médico deve sempre observar meios cientificamente
aceitos, demonstrados e comprovados, bem como condições de
cautela e cuidado, na assistência ao paciente. Não é possível garantir
que não haverá resultado adverso, mas é fundamental garantir que
a assistência seja ética e baseada em evidências científicas.

73 Comunicação pessoal da desembargadora Cláudia Regina Guedes Maia.




