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Conclusão

Os Dilemas da Implementação
Nunca é demais lembrar que parir e nascer não são

processos “naturais” nem meramente fisiológicos. Não pretendi
aqui recuperar, ou enaltecer, alguma pretensa identidade ou
habilidade feminina primitiva ou primordial. O modelo de
assistência ao parto, ao contrário, se presta a nos esclarecer sobre
questões de ordem política, cultural, histórica, institucional e
organizacional. No caso específico do embate entre modelo
tecnocrático e modelo humanizado de assistência ao parto,
procurei identificar os constrangimentos organizacionais e
profissionais à mudança do modelo, bem como as estratégias do
poder público municipal para implementar suas políticas.

Antes de discutir os constrangimentos à implementação das
políticas de humanização do parto, é importante destacar que, no
Brasil, a consolidação de um sistema de saúde público-privado
tanto resulta de uma dualidade de financiamento quanto cria uma
dualidade na assistência, sendo a forma de parir uma delas. Se a
medicalização do parto é uma realidade para quase todas as
mulheres brasileiras, mulheres de diferentes classes sociais foram
submetidas a diferentes formas de medicalização. Em uma situação
que não encontra paralelo no mundo, a saúde privada no Brasil
realiza 80% dos seus partos via cesárea. Na saúde pública, mesmo
que prevaleçam partos vaginais, a prática assistencial é



164

excessivamente ritualística, intervencionista e não baseada em
evidências científicas. Em suma, falar de assistência ao parto no
Brasil é falar, também, de desigualdade social. Entretanto, em
ambos os polos desse espectro social, em geral as mulheres
brasileiras estão submetidas a uma assistência obstétrica de baixa
qualidade quando consideramos as recomendações estabelecidas
pela OMS. E mais, o que se vem observando na assistência ao
parto no Brasil é que, paradoxalmente, as gestantes de baixo risco
são submetidas a intervenções desnecessárias, enquanto as de alto
risco não recebem os cuidados adequados (Oliveira et al., 2008).

Considerando os constrangimentos à implementação das
políticas de humanização do parto advindos da organização
hospitalar, é preciso lembrar que a organização hospitalar foi
fundamental para forjar a relação de submissão do paciente ao
médico (Waddington, 1973). Nos hospitais europeus do século
XVIII, quando recorriam às suas dependências pessoas doentes
e pobres, foi possível aos médicos empregar métodos diagnósticos
e de tratamento experimentais, invasivos e abusivos,
principalmente na ginecologia e obstetrícia. Waddington (1973)
relata diversos casos ilustrativos, entre eles o do médico americano
J. Marion Sins, que em 1849 realizou, com sucesso, a primeira
cirurgia de fístula vesicovaginal: todas as suas operações
experimentais anteriores haviam sido realizadas em mulheres
negras. Resquícios dessa prática fazem eco nos dias atuais:

Parto tem que aprender em manequim, em tamanho natural, (...)
onde [o aluno] vai examinar, vai fazer um parto, vai diagnosticar
a distocia, aí ele vai aplicar na mulher. Só na obstetrícia é que
nós aprendemos na prática. Alguém treina apendicite, treina
neurocirurgia nos outros? Não. O cara da oftalmologia vai treinar
operar o olho em animal e cadáver, e depois que vai operar ser
humano. Parto não, nós treinamos na mulher. (Gerente de
maternidade PÚBLICA)

É lógico que aqui se trata principalmente de mulheres de
classes populares, pois, conforme visto anteriormente, apenas os
hospitais públicos mantêm residências médicas em ginecologia e
obstetrícia credenciadas pelo MEC.

Atualmente, o avanço tecnológico de equipamentos de
diagnóstico e tratamento, o aumento da complexidade, do porte e
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dos custos da assistência hospitalar e a administração gerencial
racional são novos fatores a redefinir um hospital e a aumentar
sua importância no mercado da saúde, forjando outra submissão:
a do paciente à alta tecnologia. Observa-se que o hospital moderno
caminha no sentido da reificação da tecnologia, tornando-se quase
anacrônica a discussão sobre uma assistência hospitalar que
pretenda passar ao largo da tecnocracia. Quanto mais uma
organização se insere na lógica do complexo médico-industrial,
menor sua disposição para adotar práticas assistenciais que
prescindam da tecnologia dura, baseada em equipamentos.

A incorporação maciça de tecnologia dura pela organização
hospitalar também cumpre o papel de reduzir a importância do
ganho da organização com o trabalho médico e de aumentar o
seu ganho com produtos que independem cada vez mais desse
trabalho. O hospital se torna, financeiramente, mais independente
tanto do trabalho da clínica médica quanto da autonomia e da
discricionariedade do médico. É importante lembrar, também, que
não é só a organização que muda com a tecnologia. O impacto da
incorporação maciça da tecnologia na prática médica tem sido
tema recorrente na discussão sobre o ethos médico. Para Campos
(1999), a formação eminentemente hospitalar e focada na
especialização do médico no Brasil resulta na valorização de uma
clínica centrada em “procedimentos tecnológicos”, e não na relação
médico-paciente. Além disso, segundo Schraiber (1995: 57), a
tecnologia significou, para o médico, a superação da prática de
pequeno produtor privado, liberal e isolado do consultório
particular, para se reestruturar em um conjunto de instituições
heterogêneas e de práticas desiguais: a “medicina tecnológica”.

O modelo tecnocrático e hospitalar de assistência ao parto
embasa uma prática institucionalizada que, por sua vez, legitima
outras instituições: os hospitais, a medicina, a tecnologia dura, a
imagem iluminista da mulher. A tomada de decisão das
organizações hospitalares, consideradas as normativas
governamentais de mudança para o modelo humanizado, é
bastante complexa e envolve tanto normas, valores e regras de
natureza simbólica quanto interesses, experiência prática e nível
de satisfação dos profissionais e das pacientes. O que se observa é
que o argumento clínico e ético que sustenta a elaboração da
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política – qual seja, o de que a prática humanizada de assistência
ao parto melhora os resultados perinatais – não é adequado nem
suficiente para convencer a organização hospitalar. Comprometido
com outros valores como o ganho financeiro, a reificação da
tecnologia dura etc., o hospital, mesmo que tenha condições
facilitadoras da política de humanização, como estrutura física e
recursos humanos disponíveis, pode não realizar a mudança no
modelo de assistência ao parto.

Na análise das quatro práticas assistenciais mais emblemáticas
na humanização do parto, de acordo com o preconizado pela Política
Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal (Brasil, 2005a) – inserção
da doula, permissão de acompanhante de livre escolha da mulher,
uso de métodos alternativos de alívio da dor e realização de parto
sem complicações por enfermeiras obstétricas –, foi possível atestar
quão precária ainda é a situação da implantação desta política nos
grandes hospitais de Belo Horizonte. Das quatro práticas verificadas,
os hospitais PRIVADOS SEM SUS e a COOPERATIVA só permitem que ocorra a
presença do acompanhante no parto, assim mesmo mediante a
anuência do médico, e entre os hospitais PÚBLICOS e os FILANTRÓPICOS

não se observa uma padronização das práticas, há casos mais
“humanizados” do que outros. Obviamente, o fato de o hospital
implementar algumas ações previstas na política não significa que
se estará “humanizando” a assistência ao parto em sua concepção
mais ampla e simbólica, visto que uma parcela das transformações
seria de ordem relacional, com o profissional da saúde, qualquer
que seja ele, trabalhando orientado por um marco ético diferente
(Dias & Deslandes, 2006).

Apesar de a categoria “hospital” não se referir a um grupo
homogêneo, podemos observar que a vinculação do hospital ao
SUS – desde que os gestores do sistema se disponham a atuar na
regulação – é um fator com alguma força para contrapor os
constrangimentos organizacionais na implantação das políticas de
humanização do parto. Entretanto, foi possível comprovar que
diferentes organizações reagem de diferentes maneiras às políticas
de humanização do parto. Mesmo que a relação da organização
com o SUS seja importante nessa diferenciação, ela não é absoluta,
e aspectos da identidade organizacional devem ser considerados.
Os hospitais privados criados especialmente para serem locais de
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trabalho de médicos resistem muito mais fortemente à política,
porque – entre outros motivos gerenciais ou administrativos
periféricos – resistem tanto à inserção da enfermeira obstétrica
quanto à mudança da imagem do médico obstetra e da medicina
tecnocrática forjada pela modernidade. Por outro lado, os hospitais-
empresas exclusivamente privados se pautam mais por orientações
e determinações da Organização Nacional de Acreditação (ONA),
que não considera índice de cesárea nos seus critérios de
acreditação, e entendem as normativas do Ministério da Saúde como
destinadas apenas ao SUS. Também os hospitais-empresas investem
mais pesadamente na tecnologia, tanto para aumentar seu valor
simbólico em um mercado altamente competitivo quanto para
diminuir a importância do trabalho médico para a lucratividade da
organização. As organizações públicas, apesar de sua subordinação
às normativas do Ministério da Saúde, têm identidades, estruturas
físicas e recursos humanos bastante diferenciados, o que interfere
em graus diferentes sobre a implementação da política. Já os
hospitais privados sem fins lucrativos se colocam em uma situação
intermediária: ao mesmo tempo que se pautam pelas normativas
governamentais, estão em uma situação administrativa que garante
maior flexibilidade e menos burocracia gerencial.

Contudo, os atores organizacionais que manifestaram maior
proximidade com as políticas de humanização do parto o fizeram
apesar delas, e não por causa delas. Em Belo Horizonte, o hospital
que apresentou maior incorporação de práticas humanizadas na
sua assistência já o fazia antes de qualquer normativa federal ou
municipal. A política legitimou uma modalidade de assistência que
já era desenvolvida pela organização.

Outro ponto de constrangimentos à implementação das
políticas de humanização do parto se localiza na atuação dos
profissionais que praticam a obstetrícia. Atualmente, a obstetrícia
tem se colocado como especialidade legítima de diferentes
profissões, medicina e enfermagem, com diferentes concepções
de assistência, de tratamento e de cuidado, e com diferentes
posições em relação à gestante e ao parto, de condução ativa e de
expectância. Além disso, ao mesmo tempo que a obstetrícia perde
valor dentro da medicina, ela surge como alternativa para
fortalecer o exercício autônomo da enfermagem. Para a medicina,
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a obstetrícia perde valor e status por diversos motivos: a hipertrofia
da ginecologia, a redução do mercado de trabalho em função da
queda da fecundidade, a percepção de que é uma especialidade
penosa, na qual o médico é quase prisioneiro da mulher e da
imprevisibilidade de sua fisiologia, e o medo do processo legal. Por
outro lado, a enfermagem, vista muitas vezes como uma atividade
burocrática e submetida ao médico, tem na obstetrícia, que recoloca
a enfermeira em uma situação de autonomia e de assistência direta
à paciente, a oportunidade de reverter esse quadro.

Mas a prática da obstetrícia não apenas distancia medicina
de enfermagem, ela também aproxima estas duas profissões
quando há uma proposta de atendimento em equipe e de
superação das hierarquias. Por mais complicado que seja definir o
papel de cada integrante de uma equipe, o ponto principal aqui é
evitar a ação individualizada em um único profissional. Para o
modelo de assistência humanizado é imprescindível a cooperação
entre diversos profissionais. A prática solitária da obstetrícia
inviabiliza tanto a ação de médicos quanto de enfermeiras, por
motivos diferentes. Na assistência do médico obstetra, quanto mais
solitário o profissional estiver, mais intervencionista ele será, não
apenas realizando cesarianas com hora marcada – que é uma das
formas se de controlar a imprevisibilidade do parto e permitir ao
médico um mínimo de controle sobre os outros aspectos da sua
vida –, mas também conduzindo ativamente o trabalho de parto,
com o objetivo de reduzir o tempo despendido naquele
procedimento. Na assistência da enfermeira obstétrica, a atuação
solitária se inviabiliza por conta do risco que existe, apesar de
pequeno, de complicação em partos normais, e que demanda uma
atuação da medicina stricto sensu.

Neste ponto, observa-se que um excesso de autonomia por
parte do obstetra, seja médico ou enfermeira, pode comprometer
a autonomia da mulher. Talvez por isso essa autonomia ainda esteja
mais preservada na relação da mulher com a enfermagem, uma
profissão que não atingiu o mesmo nível de autonomia que a
medicina. A perda da autonomia liberal está no cerne da maior
parte das discussões sobre a mudança contemporânea no trabalho
e no ethos médico (Machado, 1996). Tal discussão está eivada por
duas premissas equivocadas: a idealização da autonomia liberal
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como pressuposto da boa assistência e o não reconhecimento de
que não existe autonomia plena. Com relação à autonomia e à
assistência à saúde, seria mais produtivo perguntar a quais
constrangimentos é legítimo se submeter. Além disso, autonomia
não é sinônimo nem prerrogativa da boa assistência. O ato médico
“tornou-se progressivamente caro, invasivo e ineficaz” (Ribeiro,
1993: 7), e em diversas circunstâncias expropriou o sujeito de
direitos. Este ponto é particularmente importante na discussão
sobre o modelo tecnocrático de assistência ao parto, no qual os
médicos tendem a reproduzir, de maneira acrítica, práticas
assistenciais ritualísticas e não baseadas em evidência científica,
mas consubstanciadas pelo discurso da autonomia do profissional
– tal como é o caso da limitação à presença do acompanhante ou
de seu condicionamento à anuência do médico.

Pode-se entender o aumento dos processos legais contra
médicos também como uma forma de enfrentar a autonomia
irrestrita da medicina. O processo legal, ao instalar a dúvida sobre
a qualidade da assistência médica, é uma forma de pedir ao médico
que submeta à avaliação de outrem as decisões assistenciais que
tomou no exercício autônomo de sua profissão. É o juiz, então,
quem dirime a dúvida acerca da qualidade da assistência prestada.
Obviamente que quanto mais crescer a autonomia das enfermeiras
obstétricas na assistência ao parto, maiores serão os riscos a que
estarão submetidas de serem réus em processos legais por
resultado adverso na assistência.

Mediando a implantação da política de humanização do
parto e buscando superar os inúmeros constrangimentos
organizacionais e profissionais à sua implementação, a Prefeitura
de Belo Horizonte tem uma experiência ímpar no cenário nacional:
a Comissão Perinatal, uma instância do poder público que atua
para melhorar a qualidade da assistência prestada à mulher e à
criança, no período perinatal, e para implementar as políticas de
humanização do parto. As dificuldades na implementação de
políticas públicas não se resumem a problemas de ordem
administrativa ou técnica, mas se relacionam com a continuação
do jogo político, mesmo após a elaboração de uma política. De
fato, uma importante estratégia da comissão se relaciona com a
compreensão desse aspecto da implementação, ou seja, além de
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sua ação de controle e de regulação, a comissão trouxe –
deliberadamente, ao que parece, de acordo com as análises
apresentadas no capítulo 4 sobre o incremento numérico e
institucional de seus integrantes –, o jogo político em torno da
implementação da política de humanização do parto para a sua
esfera de ação. Nas reuniões da comissão, as disputas que
constrangem a mudança são colocadas publicamente, por um grupo
heterogêneo e representativo, se não de todos, pelo menos de muitos
dos interesses envolvidos na política de assistência ao parto. Neste
aspecto, não é possível desconsiderar a habilidade pessoal da
coordenadora da comissão em acolher os interesses diversos e os
conflitos emergentes, orientando a ação governamental em uma
perspectiva de agregar, e não de tensionar, as diferenças. É a
proposta da democracia em plena ação: o enfrentamento público
do conflito com o objetivo de se alcançar o consenso possível.

Ao que parece, os mecanismos de mudança (inovação) e de
permanência (tradição) deflagrados quando da implementação de
políticas púbicas são diferentes: a permanência está na estrutura
e é função das instituições, enquanto a mudança está na agência
e depende dos atores individuais ou coletivos. No caso da política
de humanização do parto, por mais que haja argumentos racionais
para a mudança do modelo tecnocrático para o humanizado, sua
efetivação está constrangida por aspectos e interesses institucionais
diversos.

É intrigante observar a manutenção de um discurso médico
acerca do parto como um evento perigosamente imprevisível,
apesar dos avanços da obstetrícia (ou seria por causa deles?).
O modelo tecnocrático de assistência ao parto alimenta o medo,
tanto das mulheres quanto dos médicos, do parto e do nascimento.
Ele não é libertador no sentido de conferir uma imagem positiva e
poderosa ao parto.

Ironicamente, a obstetrícia que hoje se pratica no Brasil
parece pouco ter mudado em relação àquela obstetrícia nascente
do século XVIII, que ansiava superar os riscos reais, e não
imaginários, da parturição. A medicina, ao tentar desvendar os
enigmas das patologias do parto, acabou por transformar todo
parto em patológico e por retirar dessa vivência o seu potencial
de prazer e satisfação.




