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Apresentação

Em pouco mais de um século, o parto deixou de ser uma experiência
da esfera familiar e íntima, compartilhada entre mulheres, para se tornar
uma prática dominada pela medicina, institucionalizada nos hospitais e
regulada por políticas públicas. Todavia, a garantia da saúde materna
continua uma questão problemática. No Brasil, houve uma importante
inflexão nas políticas voltadas para a saúde da mulher a partir de meados
dos anos 1980, quando um novo paradigma, que reivindicava atenção
integral em todas as fases da vida, começou a se contrapor ao modelo
existente, que privilegiava o binômio mãe-bebê e enfocava a atenção à
mulher apenas no ciclo gravídico e puerperal. Posteriormente, o próprio
modelo de atenção à gravidez e ao parto passou a ser questionado. Tanto a
reivindicação da atenção à saúde integral quanto a de um novo modelo de
assistência à gravidez e parto têm os mesmos pressupostos: empoderar a
mulher, priorizar e promover a saúde, e garantir o livre exercício dos direitos
sexuais e reprodutivos.

Considerando o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher
(Paism), lançado pelo Ministério da Saúde em 1983, como a pedra
fundamental de uma nova lógica para se pensar a assistência à saúde da
mulher (Osis, 1998), muito se avançou na elaboração de políticas públicas
dirigidas à saúde da mulher, no país, nos últimos vinte anos, a partir de
um marco normativo fortemente influenciado pelo movimento feminista
(Paism, 2006). É nesse contexto que se redefinem os aspectos da atenção
ao parto, em 2000, com a Política de Humanização do Pré-natal e Parto:

A principal estratégia do Programa de Humanização no Pré-
natal e Nascimento [PHPN] são assegurar a melhoria do
acesso, da cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-
natal, da assistência ao parto e puerpério às gestantes e ao
recém-nascido, na perspectiva dos direitos de cidadania.
O Programa fundamenta-se no direito à humanização da
assistência obstétrica e neonatal como condição primeira para
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o adequado acompanhamento do parto e do puerpério.
A humanização compreende, entre outros, dois aspectos
fundamentais. O primeiro diz respeito à convicção de que é
dever das unidades de saúde receber com dignidade a mulher,
seus familiares e o recém-nascido. Isso requer atitude ética e
solidária por parte dos profissionais de saúde, organização da
instituição de modo a criar um ambiente acolhedor e adotar
condutas hospitalares que rompam com o tradicional
isolamento imposto à mulher. O segundo se refere à adoção
de medidas e procedimentos sabidamente benéficos para o
acompanhamento do parto e do nascimento, evitando práticas
intervencionistas desnecessárias que, embora tradicionalmente
realizadas, não beneficiam a mulher nem o recém-nascido e
que, com frequência, acarretam maiores riscos para ambos.
(Serruya, 2003: 33-34).

O PHPN parte do suposto de que o evento complexo do parto e
nascimento se tornou, ao longo dos últimos séculos, um assunto médico e
hospitalar, separado da vida familiar e comunitária, nem sempre em favor
do bem-estar físico e emocional da mulher e/ou do bebê. Em essência,
humanizar o parto e o nascimento é resgatar a individualidade e o
protagonismo da mulher na hora do parto.

A reorientação no sentido de romper com o tradicional isolamento
imposto à mulher, na hora do parto, bem como de adotar medidas e
procedimentos sabidamente benéficos para o acompanhamento do parto
e do nascimento, evitando práticas intervencionistas desnecessárias, está
norteada, também, por uma proposta de assistência à saúde baseada em
evidências científicas, que traz importantes subsídios nas tentativas de
diminuir as margens de incerteza das decisões clínicas, bem como de
demarcar parâmetros para estabelecer a má prática clínica (Castiel &
Póvoa, 2001).

Nos últimos anos, assistimos a uma agudização na disputa pelo
modelo de assistência ao parto no Brasil. Como prática institucionalizada,
a legitimidade do modelo tecnocrático se vê confrontada pelo modelo
humanístico ou humanizado, que vem orientando as políticas públicas e
as normativas governamentais desde 2000, mas tem enfrentado inúmeros
embates para sua implementação.

O fato é que parir e nascer, definitivamente, não são processos
‘naturais’ nem meramente fisiológicos. São eventos sociais e culturais
complexos, que envolvem interações entre indivíduos, grupos sociais e
organizações (hospitais e maternidades), com poderes e legitimidades
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diferenciados. A disputa pelo modelo de assistência ao parto articula uma
disputa de políticas públicas, uma disputa organizacional e uma disputa de
ethos profissional. Embasando essas disputas, tanto o modelo tecnocrático
quanto o humanizado partem de representações específicas acerca da mulher,
da gestação e do parto.

Procura-se discutir aqui em que medida as políticas nacionais de
humanização do parto se operacionalizam na rede hospitalar do município
de Belo Horizonte – pública, filantrópica, privada contratada e privada não
contratada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) – e quais os constrangimentos
institucionais para a implementação dessas políticas. O objetivo é analisar
o modo como diferentes organizações hospitalares, bem como os profissionais
obstetras que nelas atuam (médicos e enfermeiras), respondem às diretrizes
nacionais de humanização do parto implementadas a partir da mediação da
Comissão Perinatal, uma instância governamental criada pela Secretaria
Municipal de Saúde da capital mineira em 1994, com o objetivo de elaborar
estratégias para melhorar a qualidade da assistência à mulher e à criança
no período perinatal (gravidez, parto e puerpério).

Para atingir os objetivos propostos, as atividades desenvolvidas
foram: observação das reuniões da Comissão Perinatal de Belo Horizonte;
realização de entrevistas com os/as diretores/as das dez maiores
maternidades dessa capital e realização de entrevistas semiestruturadas
com médicos/as obstetras e enfermeiras/os obstetras.

Este volume está dividido em quatro capítulos. No primeiro buscou-
se traçar a trajetória do modelo de assistência à saúde e do modelo de
assistência ao parto no Brasil. O principal objetivo é discutir a maneira
como o modelo de assistência à saúde se fez fragmentado, curativo e
hospitalar, e o seu impacto na elaboração, implantação e monitoramento
de políticas de saúde, em geral, e nas políticas de atenção ao parto, em
particular. O modelo assistencial médico-hospitalar é campo fértil para
que o modelo tecnocrático de assistência ao parto – nascido da e junto
com a obstetrícia moderna – se legitime de maneira hegemônica e resista
às propostas de mudanças das políticas de humanização do parto.

Para avançar no entendimento dos constrangimentos na
implementação das políticas públicas de humanização do parto, no capítulo
2 apresenta-se a forma como a própria organização hospitalar se constitui
como uma instituição e um ator político, cujo posicionamento depende de
suas características intrínsecas, já que ‘hospital’ é a materialização de
sentidos e objetivos, de valores e procedimentos diversos. Além disso,
como na organização hospitalar a assistência é prestada fundamentalmente
pelas categorias médicas e da enfermagem, discutem-se as particularidades
de cada uma dessas profissões e sua relação com o modelo de assistência
ao parto.
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No terceiro capítulo aprofunda-se a investigação sobre as
características dos grandes hospitais/maternidades que atendem
parturientes em Belo Horizonte. Os dados do Sistema de Informações sobre
Nascidos Vivos (Sinasc) referentes a 2005 foram usados para justificar a
tipologia com a qual se buscou agregar tais organizações com base em
uma lógica que não fosse unicamente a do modelo de financiamento
(público ou privado), mas que pudesse falar de uma diversidade maior das
organizações. Na segunda parte do capítulo recupera-se um pouco da
história de cada um dos dez maiores hospitais que atendem ao parto em
Belo Horizonte, suas principais mudanças ao longo do tempo e algumas
de suas características. O capítulo se encerra com a análise da
implementação de quatro práticas previstas nas políticas de humanização
do parto – inserção da doula no acompanhamento do pré-parto; permissão
para a presença de acompanhante de livre escolha da mulher no pré-
parto, parto e pós-parto; uso de métodos alternativos de alívio da dor e
realização de parto sem complicações por enfermeiras obstétricas –,
considerando-se as particularidades de cada uma das categorias da tipologia
proposta.

No quarto e último capítulo, parte-se do pressuposto de que o hospital
está em uma posição intermediária entre a política pública de humanização
do parto e a prática dos profissionais, tanto médicos quanto enfermeiras.
A primeira questão explorada diz respeito à relação do Estado – no caso, o
município de Belo Horizonte, por intermédio da Secretaria Municipal de
Saúde – com as diferentes organizações hospitalares e seus instrumentos
de regulação. A segunda concerne mais especificamente às possibilidades
e aos constrangimentos encontrados, na prática, para a mudança do modelo
de assistência ao parto, considerando-se o que está preconizado na
normativa ministerial, os quais podem ser identificados com base no ethos
e na prática dos profissionais da obstetrícia.

Como conclusão, em “Os dilemas da implementação”, tendo por
suposto que as disputas acerca do modelo de assistência ao parto se prestam
a nos esclarecer sobre questões de ordem política, cultural e organizacional,
são destacados os seguintes aspectos da discussão: parto e desigualdade
social; parto e instituição hospitalar; parto e ethos profissional da medicina
e da enfermagem; parto e constrangimentos determinantes na
implementação de políticas públicas.

A dissertação que deu origem a este livro não teria sido possível
sem a colaboração de muitas pessoas, às quais gostaria de expressar
minha gratidão. Certa feita, eu comentava em casa que precisava ligar
para o meu orientador. Meu filho, então, perguntou: “Por que, mãe? Você
é desorientada?”. Agradeço ao Carlos Aurélio por ter me orientado quando
estava desorientada, e me desorientado quando pensava estar orientada.
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Na minha trajetória profissional e pessoal, como militante do
movimento feminista pela saúde da mulher, sempre estive muito próxima
da ginecologia e obstetrícia. Nesse percurso, encontrei médicos e médicas
que procuram praticar uma clínica compartilhada com a paciente. Alguns
fazem parte de maneira indelével da minha história. Gostaria de registrar
aqui meus agradecimentos a essas pessoas.

Ao Gerson Lopes, por ter sido meu primeiro e maior incentivador,
me acolhido recém-formada e dado asas à minha inquietação e ao meu
destemor. Ao Ricardo Cabral, um caro amigo que não se furta das horas
mais difíceis. Além de tudo, ambos foram primordiais para que eu
conseguisse entrevistar todos os diretores de maternidades privadas de
Belo Horizonte. Aos professores e professoras do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais da PUC-Minas, particularmente Magda
Neves e Léa Souki, inspirações para o desejo de aprender e a disponibilidade
de escutar. À Sônia Lansky, que, além de ter me franqueado acesso livre
e irrestrito à Comissão Perinatal, me proporcionou conhecer, de fato, o
que é ser uma liderança legítima e incansável. Ao dr. Ivo Lopes, um
maravilhoso, delicado e pragmático idealista. À Miriam Rego, praticante
e divulgadora da arte de partejar. A Tininha, Tila, Rose, Maria Inês, Roney
e Roberto, por não me deixarem esquecer quem eu quero ser. Aos meus
irmãos João, Rodrigo e Rafael, minha irmã Márcia, meus ‘agregados’ e
meus sobrinhos. Por uma convivência muitas vezes insana, mas
absolutamente indispensável. A todos e todas os integrantes da Comissão
Perinatal e profissionais que entrevistei, aos quais não agradecerei
nominalmente em virtude do nosso compromisso de confidencialidade.
Espero estar à altura da confiança que me foi depositada. E, mais
importante, espero ter me apropriado da palavra que me foi concedida
com o respeito devido.




