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Assistência à Saúde e ao Parto no Brasil

Na construção do sistema de saúde no Brasil, o modelo de
assistência à saúde se fez fragmentado, curativo e hospitalar,
características que exercem impacto na elaboração, implantação
e monitoramento de políticas do setor, em geral, e das políticas de
atenção ao parto, em particular. O modelo de assistência à saúde
e o modelo de assistência ao parto se articulam em uma relação
não de causalidade, mas de interdependência e de legitimação.
Na condição de processos paralelos, que se dão em um contexto
histórico, cultural, social e econômico complexo, ambos os modelos
estão conectados de modo a se realimentarem.

Desde os primórdios desta nação a assistência à saúde se
construiu como um campo de dicotomias e de tentativas de superá-
las: Rio de Janeiro versus resto do país; urbano versus rural;
trabalhadores formais versus trabalhadores informais e
desempregados; norte versus sul; prevenção versus assistência;
ações campanhistas versus ações permanentes; previdência
individual versus saúde coletiva; centralização versus
descentralização; ricos versus pobres; público versus privado.
O caráter excludente e desigual da assistência sempre foi uma
marca da saúde no Brasil, bem como das práticas de assistência
ao parto.

O modelo de assistência à saúde que se constituiu no Brasil
privilegiou e consolidou as práticas médico-hospitalares individuais,
financiadas pelo sistema previdenciário, em detrimento das ações
coletivas de prevenção e promoção da saúde. Soma-se a isso o
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fato de que a assistência à saúde no Brasil é oferecida por um mix
de serviços públicos e privados.

Na constituição da obstetrícia moderna e do seu discurso
acerca da mulher e do parto, o modelo tecnocrático de assistência
ao parto – nascido da e junto com a medicina obstétrica moderna
– encontra solo fértil para se legitimar no Brasil, de maneira quase
absoluta, em um contexto de assistência à saúde
predominantemente curativo e hospitalar. Não obstante, nos
últimos anos a assistência humanizada ao parto e ao nascimento
vem sendo regulamentada por normativas governamentais.

Saúde no Brasil: a predominância
do modelo curativo e hospitalar

Enquanto colônia, o Brasil não foi alvo de nenhuma
preocupação sistemática de Portugal no que tange às questões de
saúde dos que aqui viviam, assolados por diversas epidemias como
as de varíola, sarampo e febre amarela, entre outras (Machado,
1996; Bertolli Filho, 1999). A colônia quase não tinha médicos e
contava com leprosários, algumas Santas Casas e poucos hospitais,
que funcionavam de maneira precária1 (Machado, 1996).

A situação começou a mudar após a chegada da família real
ao Rio de Janeiro, no início do século XIX. Foram criados os dois
primeiros cursos de medicina do Brasil, bem como a Junta de Saúde
Pública. As primeiras ações de saúde pública dessa época se
concentraram na capital, Rio de Janeiro, e se voltaram para o
controle das epidemias com medidas de saneamento, inspeção
sanitária e inspeção dos portos (Machado, 1996).

Com a proclamação da República, os sucessivos governos
passaram, paulatinamente, a assumir a responsabilidade de
propor e gerir políticas de saúde mais abrangentes. Do fim do
século XIX até 1920 observa-se o aumento no número de centros
de formação de profissionais da saúde (médicos, odontólogos,
farmacêuticos, enfermeiros) e na intervenção governamental
mediante políticas públicas, bem como a criação de centros de
1 Destacam-se dessa realidade precária os hospitais militares do Rio de Janeiro

e da Bahia (Machado, 1996).
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estudo e pesquisa. Ensaiou-se uma política de cunho nacional e a
divisão de atribuições entre estados e União (Machado, 1996).
A saúde pública, no Brasil, inaugurou-se no começo do século XX
com Emílio Ribas, em São Paulo, e Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro
(Merhy & Queiroz, 1993). A principal motivação era superar as
precárias condições de saúde da população, que impactavam
negativamente a economia nacional.

A partir dos anos 1920, as políticas de saúde se caracterizaram
tanto pela tentativa de estendê-las a todo o território nacional
quanto pelo cunho intervencionista e autoritário das ações2

(Machado, 1996). Também nessa época a assistência médica se
incorporou efetivamente ao rol de ações asseguradas à população
brasileira, por meio de mecanismos com participação estatal: em
1923, a Lei Eloy Chaves criou as primeiras caixas de previdência,
que atenderam, em um primeiro momento, aos trabalhadores
ferroviários e, posteriormente, aos marítimos e estivadores (Barros,
Piola & Vianna, 1996; Mercadante, 2002). As Caixas de
Aposentadoria e Pensões (CAPs) eram organizadas por empresas.
Seu sistema era o de capitalização coletiva, financiada de forma
tripartite por trabalhadores, empregadores e Estado. Além dos
benefícios previdenciários, as CAPs forneciam assistência médica
e medicamentos. Porém, inexistiam regras comuns de
funcionamento das diversas CAPs e cada órgão estabelecia seu
regulamento, que dependia da receita disponível conforme as
contribuições (Mercadante, 2002).

Embora as CAPs tenham continuado a existir até os anos
1960, a partir de 1933 o modelo de caixas foi substituído por um
modelo menos fragmentado, de vinculação exclusiva à categoria
profissional e de caráter nacional, os Institutos de Aposentadorias
e Pensões (IAPs), autarquias com maior controle do Estado
(Machado, 1996). No modelo previdenciário das CAPs e dos IAPs
não se considerava a prestação de serviços de assistência médica
como um direito universal, mantendo-se excluídos dos benefícios
todos e todas que não estivessem incorporados ao mercado formal
de trabalho, o que determinava o caráter restrito da assistência

2 “Na área materno-infantil a legislação era ainda mais rígida e autoritária. Em
caso de gravidez de mãe leprosa, proibia-se a amamentação e o próprio convívio,
retirando-se a criança dos braços da mãe ao nascer” (Machado, 1996: 100).
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médica oficial e construía uma “cidadania regulada” (Santos, 1994
apud Costa, 2002). Além disso, as instituições previdenciárias eram
heterogêneas em relação à legislação específica, ao número de
assegurados, à arrecadação e ao percentual de despesas com
assistência à saúde (Menicucci, 2007).

A manutenção das disparidades normativas entre os IAPs
resultou em reivindicações a favor de um sistema de previdência
unificado e menos desigual (Mercadante, 2002). A Lei Orgânica
da Previdência Social (LOPS, lei n. 3807 de 26 de agosto de 1960)
padronizou as regras e viabilizou a posterior unificação da
Previdência Social, que ocorreu em 1966 – após a instalação do
regime militar – com o decreto-lei 72, que criou o Instituto Nacional
de Previdência Social (INPS), vinculado ao Ministério do Trabalho
e Previdência Social. Com isso, inaugurou-se uma nova fase,
caracterizada pela expansão da cobertura dos serviços a categorias
ainda não abrangidas, como a dos trabalhadores rurais. Os seguros
relacionados a acidentes de trabalho passaram também a fazer
parte do novo arcabouço jurídico e institucional da previdência
social (Barros, Piola & Vianna, 1996).

A criação do INPS consolidou a duplicidade de
responsabilidades federais no campo da saúde, divididas entre o
Ministério da Saúde e o Ministério da Previdência Social. A fusão
das instituições de seguro social fortaleceu a previdência social
administrativa, financeira e politicamente, contribuindo para o
fracasso das tentativas integracionistas conduzidas pelo Ministério
da Saúde (Mercadante, 2002). Como resultado, a assistência
médico-hospitalar individual ficou vinculada ao sistema
previdenciário e as ações coletivas de saúde pública, ao Ministério
da Saúde. Como a previdência social tinha recursos financeiros
vinculados e crescentes, foram priorizadas as ações curativas e
centradas nos hospitais (Barros, Piola & Vianna, 1996; Machado,
1996; Santos, 2006), e por isso o modelo foi denominado de
“hospitalocêntrico”.

Segundo Castilho (2003), a dicotomia entre o preventivo e o
curativo se origina de um modelo epidemiológico que dividia a
saúde em duas fases, a pré-patogênica e a patogênica. A aplicação
dessa lógica na política de saúde e na estruturação dos serviços
resultou em um sistema no qual o Ministério da Saúde deveria
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atender às necessidades “não sentidas” (pré-patogênicas),
enquanto o Ministério da Previdência Social se voltava para as
“necessidades sentidas” (patogênicas). O problema é que às
necessidades “não sentidas” do Ministério da Saúde correspondia
um orçamento “não sentido”, enquanto que para as “necessidades
sentidas”, o Ministério da Previdência Social contava com a
segunda arrecadação do país, superada apenas pela do Ministério
da Fazenda. Além disso,

a articulação da assistência médica com os interesses privados
do complexo médico-industrial, que se constituía no país, a
partir da década de [19]60, conferiu-lhe peso político para
absorver crescentes parcelas do fundo público. (Barros, Piola
& Vianna, 1996: 31)

Na vigência do regime autoritário pós-64, a centralização das
receitas públicas e das funções do Estado foi uma importante
característica. A unificação do sistema previdenciário, em 1966,
transformou a saúde em responsabilidade primordialmente
atribuída à União, enquanto estados e municípios perdiam
progressivamente sua autonomia como gestores (Barros, Piola &
Vianna, 1996). Por fim, durante a ditadura militar, deu-se prioridade
à compra de serviços médicos do setor privado, o que provocou um
processo de fragilização e redução da presença da rede pública
preexistente. Enquanto em 1962 40% dos 236.930 leitos hospitalares
eram públicos (incluídos os do sistema previdenciário), em 1976,
dos quase 433 mil leitos existentes, apenas 27% eram públicos. Em
1986, a participação dos leitos públicos caiu para 22% (Barros, Piola
& Vianna, 1996). A opção privatista consolidou-se com a criação,
em 1975, do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), que
chegou a destinar ao setor privado, em 1977, 80% do valor dos
financiamentos aprovados para a área da saúde (Costa, 2002). Soma-
se a isso o fato de esse movimento não ter sido submetido a controles
ou regras, resultando na concentração espacial dos equipamentos
de atenção médico-hospitalar nas regiões Sul e Sudeste.

A orientação política dos anos 1960, favorecendo o segmento
médico-assistencial privado, levou à constituição de um “complexo
previdenciário” composto por três subsistemas (Menicucci, 2007):
o próprio, o contratado e o conveniado. O subsistema próprio era
constituído por postos de assistência médica (majoritariamente
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públicos) e hospitais do INPS (e, posteriormente, do Instituto
Nacional de Assistência Médica da Previdência Social – Inamps),
que se caracterizavam por serem maiores e mais bem equipados.
O subsistema contratado era formado pelo serviço privado, que
supria a demanda crescente dos segurados do INPS e era
remunerado por US (Unidades de Serviço).3 Por fim, o subsistema
conveniado foi estabelecido por convênios entre o INPS e
empresas nos quais, mediante um subsídio, a empresa arcava com
a assistência médica de seus empregados, na maioria das vezes
de forma terceirizada para “medicina de grupo”, “empresas
médicas” ou “grupos médicos”, criando uma triangulação entre o
INPS, a empresa empregadora e a empresa médica. No início da
década de 1980, o sistema médico-previdenciário de assistência à
saúde mostrava sinais de esgotamento, tanto pela inoperância dos
serviços prestados quanto pela crise de financiamento resultante
da recessão econômica do período.

Nova mudança na lógica da assistência à saúde no Brasil
começou a ser gestada no fim da década de 1970, no contexto
tanto do início da transição democrática quanto da profunda crise
econômica. Nesse período consolidou-se o Movimento pela
Reforma Sanitária, cujas principais bandeiras eram: a melhoria
das condições de saúde da população; o reconhecimento da saúde
como direito social universal; a responsabilidade estatal na
provisão das condições de acesso a esse direito; a reorientação do
modelo de atenção sob a égide dos princípios da integralidade da
atenção e da equidade; e a reorganização do sistema com a
descentralização da responsabilidade pela provisão de ações e
serviços (Mercadante, 2002). Esse movimento de reforma, no sentido
da universalização pública da cobertura de saúde, ocorria
simultaneamente às propostas de entidades como a Organização
Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana da
Saúde (Opas), para que se desse maior atenção à saúde (Costa,
2002). O grande marco do movimento foi a 8ª Conferência Nacional

3 A lógica de pagamento por procedimento médico contribuiu para a ocorrência
de iatrogenias – alterações patológicas provocadas no paciente por diagnóstico
ou tratamento médico de qualquer tipo –, entre elas a prática da cesariana
desnecessária, já que o parto cirúrgico foi mais bem contemplado na tabela do
que o parto normal. O modelo de pagamento hospitalar será discutido no
capítulo 2.
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de Saúde, realizada em 1986, cujas resoluções influenciaram o
texto da Constituição de 1988.

A Constituição de 1988 é um marco na redefinição das
prioridades da política do Estado na área da saúde coletiva e
determina, no seu artigo 198, que as ações e serviços públicos de
saúde integrem uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituam um sistema único. O Sistema Único de Saúde (SUS) é
organizado de acordo com os princípios da universalidade,
equidade e integralidade. Sua implementação tem como base as
diretrizes de hierarquização, descentralização e participação da
comunidade. A assistência privada à saúde é livre e as instituições
privadas podem participar de forma complementar ao SUS,
mediante contrato de direito público ou convênio, sendo dada
preferência às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos.

A nova Constituição, ao separar a saúde da previdência,
promoveu uma ruptura com o modelo que prevalecia desde a Era
Vargas, o qual atribuía ao Ministério da Saúde4 apenas a
responsabilidade pelo combate às epidemias e tornava a
assistência médica uma atribuição das instituições previdenciárias,
segmentadas por categorias profissionais (Costa, 2002). Além disso,
os princípios norteadores do SUS (universalidade, equidade e
integralidade) buscaram conformar um sistema de saúde que
revertesse a lógica de provisão de ações e serviços, reorientando a
tendência hegemônica da assistência médico-hospitalar rumo a
um modelo de atenção orientado para a vigilância à saúde
(Mercadante, 2002).

Entretanto, de maneira aparentemente contraditória, foi
também nesse período que houve grande expansão da medicina
suplementar no Brasil. Se para Pereira (1996) tal expansão resulta
dos “efeitos perversos” da universalização da saúde, para

4 O Ministério da Saúde foi instituído em 25 de julho de 1953, com a lei n.
1.920, que desdobrou o então Ministério da Educação e Saúde em dois
ministérios: o da Saúde e o da Educação e Cultura. Entretanto, segundo Costa
(2002), o Ministério da Saúde passou a se constituir como uma força política
após 1998, quando o então ministro da Saúde, José Serra, impôs políticas
públicas regulatórias (regulação da saúde suplementar, em 1998, aprovação da
proposta de emenda constitucional 29, em 2000, e implantação da política dos
medicamentos genéricos, em 2000) que escapassem minimamente à orientação
geral do governo de priorizar a manutenção da estabilidade macroeconômica.
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Menicucci (2007) trata-se de um legado anterior à universalização
e que se potencializou basicamente por três motivos: primeiro,
como a universalização não resultou de uma reivindicação dos
trabalhadores, eles a apoiaram no discurso mas criaram novas
formas de diferenciação da assistência; segundo, a universalização
não foi acompanhada por uma ampliação da rede pública, e sim
pelo aprofundamento da compra de serviços privados – uma
prática que já ocorria desde as CAPs; e, por último, a prática dos
convênios abriu o mercado para a expansão autônoma da
medicina de grupo e das cooperativas médicas.

As empresas do setor suplementar – “uma alternativa
opcional e desvinculada da assistência pública de caráter universal”
(Menicucci, 2007: 109) –, organizadas em diferentes modalidades,
passaram a absorver um grande número de profissionais da saúde,
clínicas e hospitais do setor privado, alterando-se o quadro a que
esses prestadores se encontravam submetidos, deixando o Estado
de ser o comprador quase exclusivo de tais serviços (Farias &
Melamed, 2003). Entre 1987 e 1994, houve um crescimento de
73,4% da população coberta pela saúde suplementar no Brasil,
que atualmente corresponde a cerca de um quarto da população
brasileira. Trata-se do segundo maior mercado privado em
números absolutos, superado apenas pelo norte-americano, sendo
que o volume financeiro movimentado no setor privado brasileiro
de planos de saúde é praticamente equivalente ao volume
despendido pelo setor público (Figueiredo, 2007): o gasto total com
saúde (público e privado), no Brasil, em 1998, foi estimado em R$
72 bilhões, sendo que o gasto privado – incluindo o gasto direto
das famílias – representou 59% do total e correspondeu a 4,6% do
Produto Interno Bruto (PIB), enquanto o gasto público representou
41% e correspondeu a 3,3% do PIB (Barros, 2003).

Informações acerca do consumo de planos de saúde no Brasil,
obtidas por meio dos dados do suplemento de saúde da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 1998 e de 2003,
mostram que cerca de 25% da população possuem plano de saúde
privado no Brasil e, entre estes, cerca de 54% são mulheres; os planos
de saúde individuais5 cobrem cerca de 8% da população, e os

5 O plano individual é contratado por pessoa física, sendo a contraprestação
pecuniária integralmente paga pelo beneficiário, diretamente à operadora.
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coletivos,6 16% (Andrade & Maia, 2006). O consumo de planos de
saúde é explicado, sobretudo, pela renda familiar per capita:7 entre
os 20% mais ricos, a posse de plano de saúde é 16 vezes mais
frequente do que entre os 20% mais pobres. Por outro lado, a
proporção de gastos com seguro saúde é maior no contingente de
menor poder aquisitivo. Outra diferença ligada à renda se refere
ao tipo de serviço de saúde consumido: os indivíduos mais pobres
tendem a procurar mais os serviços de saúde por problemas de
doença, e não por motivo de prevenção ou exames de rotina, como
observado no contingente de maior poder aquisitivo (Néri & Soares,
2002). Nesse sistema perverso, os indivíduos socialmente mais
vulneráveis gastam mais com plano de saúde (proporcionalmente
à sua renda), embora tenham direito a menor cobertura do seguro
e menos acesso à prevenção e promoção da saúde.

As principais formas institucionais de compra e venda de
serviços privados de assistência médica no Brasil são (Malta, 2003;
Viegas, 2004):

• Medicina de grupo: responsável por quase 34% dos
beneficiários da assistência médica supletiva, esse segmento
se organizou em torno de proprietários/acionistas de hospitais,
criando redes de serviços e credenciando hospitais e
laboratórios, pois existia um comprador de serviços que lhes
garantia um mercado seguro (o Estado). As empresas de
medicina de grupo se associam à Associação Brasileira da
Medicina de Grupo (Abramge).

• Cooperativas médicas: possuem 25% dos clientes de planos
de saúde e se organizaram, por iniciativa de médicos, com a
argumentação da ameaça de perda da autonomia da prática
médica e da mercantilização da medicina. Os médicos são
simultaneamente sócios e prestadores de serviços. A Confederação
Nacional das Cooperativas Médicas – Unimed do Brasil é a
entidade máxima do sistema de cooperativas.

6 O plano coletivo pode ser com ou sem patrocinador. O plano coletivo sem
patrocinador é contratado por pessoa jurídica e a contraprestação pecuniária é
integralmente paga pelo beneficiário, diretamente à operadora. Já o plano coletivo
com patrocinador é contratado por pessoa jurídica e a contraprestação pecuniária
é, total ou parcialmente, paga pela pessoa jurídica contratante à operadora.

7 Entretanto, a influência da renda na aquisição do plano de saúde não é direta,
e sim uma manifestação da posição do indivíduo no mercado de trabalho.
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• Seguro-saúde: as seguradoras, vinculadas ou não a bancos,
representam a modalidade empresarial mais recente no
mercado de assistência médica suplementar, com 16% do
contingente de pessoas cobertas mediante planos privados de
saúde. A instituição provedora realiza a intermediação
financeira entre determinado grupo de indivíduos, mediante
reembolso dos serviços utilizados. Uma mudança na legislação
brasileira permite às seguradoras, além de realizarem a
intermediação financeira, contratarem rede credenciada de
serviços. Estão associadas na Federação Nacional das Empresas
de Seguros Privados e de Capitalização (Fenaseg).

• Autogestão: planos próprios patrocinados ou não pelas
empresas empregadoras, constituindo o segmento não
comercial do mercado suplementar. As autogestões totalizam
285 empresas e aproximadamente 4,7 milhões de beneficiários
(15% dos usuários da medicina suplementar). Os planos de
autogestão organizam suas redes de serviços,
fundamentalmente, mediante o credenciamento de provedores.
Estão associadas na União Nacional das Instituições de
Autogestão em Saúde (Unidas).

Atualmente, o sistema de saúde brasileiro se caracteriza como
um sistema híbrido,8 no qual os setores privado e público coexistem
no provimento e no financiamento dos serviços. Essa dualidade
determina desigualdades sociais e assistenciais importantes: os
grupos sociais mais favorecidos têm duplo acesso ao sistema
(Viegas, 2004); o setor privado ainda predomina na assistência
hospitalar e o setor público, na assistência ambulatorial
(Mercadante, 2002);9 a regulação governamental do setor privado
é recente e incipiente (Santos, 2006).
8 Entre os trinta países da OECD (Organization for Economic Co-operation and

Development), todos têm alguma participação do setor privado no financiamento da
saúde, mesmo que o sistema público ainda seja prevalente. O mix público-privado
tem se manifestado como forma de desenho dominante (Andrade & Maia, 2006).

9 Em 1999, 66,5% dos 7.806 hospitais brasileiros eram privados. Em contraposição,
no que se refere aos estabelecimentos voltados para a atenção ambulatorial,
73% dos 41 mil estabelecimentos existentes eram de natureza pública. Em termos
hospitalares, esses números representam uma retração de 10,9% no número de
leitos do setor privado e um crescimento simultâneo de 6,2% do número de
leitos do setor público, em relação a 1990 (Mercadante, 2002).
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Retomando o argumento inicial, pode-se constatar que o
modelo de assistência à saúde no Brasil privilegiou e consolidou
as práticas curativas médico-hospitalares individuais, financiadas
pelo sistema previdenciário, em detrimento das ações coletivas
de prevenção e promoção da saúde. Obviamente que tal desenho
estimula e reforça uma cultura que valoriza a doença, a
especialização médica e as intervenções da alta tecnologia, em
detrimento da promoção da saúde, da clínica médica básica e das
ações de baixa tecnologia. Articula-se ao modelo curativo-hospitalar
o fato de a assistência à saúde no Brasil ser oferecida por um mix
de serviços públicos e privados. Tal hibridismo, baseado em uma
ação suplementar da medicina privada, determina formas distintas
de acesso, financiamento, produção de ações e serviços, e de
atuação governamental (Menicucci, 2007). Além disso, o sistema
híbrido brasileiro é uma marca de classe (rico/privado e pobre/
público), de forma que a distinção na produção de ações e serviços
também se constitui como uma forma de diferenciação de status
social. Este último argumento será ilustrado na análise do duplo
modelo de assistência ao parto no Brasil.

A análise do modelo de assistência ao parto construído pela
moderna medicina obstétrica ocidental desenvolvida a seguir
permite mostrar que, no contexto de um modelo de assistência à
saúde curativo e hospitalar como o brasileiro, o modelo
tecnocrático de assistência ao parto encontra solo fértil para se
legitimar de maneira quase absoluta.

 Das Parteiras aos Médicos, de Casa para
o Hospital: a institucionalização do parto

A prática da medicina europeia, até o século XVIII, tinha
uma estrutura tripartite e hierárquica: os físicos, no topo da
hierarquia, eram pouco afeitos aos conhecimentos práticos e aos
corpos doentes, e tinham uma formação excessivamente teórica e
erudita; os cirurgiões, com status inferior ao do físico, atuavam
nas cirurgias, sangrias, purgas e aplicações de loções e emplastros;
os boticários ou apotecários carregavam o estigma do comércio e
realizavam a fabricação e a comercialização de remédios (Coelho,
1999; Martins, 2004). O parto, um ritual de mulheres, não era
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considerado um ato médico, e ficava a cargo das parteiras. Quando
havia complicações ou dificuldades no parto, os cirurgiões-
barbeiros, também denominados cirurgiões-parteiros, eram
chamados a intervir. Essas intervenções eram quase sempre tão
ineficazes quanto as das parteiras, e normalmente o papel dos
cirurgiões-barbeiros era retirar um feto vivo de sua mãe morta
(Domingues, 2002).

Os primeiros manuais de parto na Europa surgiram no século
XVI, publicados por cirurgiões-parteiros para a divulgação dos
conhecimentos da medicina greco-romana, caída no esquecimento
durante a Idade Média (Martins, 2004). Entretanto, a especialidade
da obstetrícia só nasceu nas faculdades europeias de medicina na
primeira metade do século XIX. Para o surgimento da obstetrícia
foi necessário o cumprimento de dois pré-requisitos: que a mulher
se tornasse alvo do interesse médico e que a estrutura tripartite
da medicina estivesse superada, já que a obstetrícia é uma
especialidade configurada de tal modo que não pode prescindir
da associação entre a clínica e a cirurgia.

De fato, a medicina após o Renascimento se ocupou
intensamente em construir um discurso científico acerca da
mulher10 e de sua natureza, o qual tinha como principal motivação
justificar as desigualdades da nova ordem social (Costa, 1996;
Laqueur, 2001; Rohden, 2001; Martins, 2004; Martin, 2006).
A definição iluminista da mulher baseia-se no determinismo
biológico, na centralidade do útero11 e na descrição de sua vida
como uma sucessão de fenômenos fisiopatológicos, entre eles a
gravidez e o parto:

Os tratados de obstetrícia dos séculos XVIII e XIX dedicaram
muitos capítulos aos problemas que ocorriam nos dois

10 Na evolução do pensamento ocidental a partir do século XVII, observa-se
que, de sinal ou marca, as características físicas passaram a ser entendidas
com causa e origem da distinção masculino/feminino. Tal perspectiva pode
ser identificada na mudança da percepção do corpo como unissexuado, vigente
da civilização grega até o século XVIII, para a noção contemporânea do corpo
como bissexuado (Laqueur, 2001).

11 Essa centralidade do útero é comprovada pelas imagens que ilustram os livros
de obstetrícia, nas quais o corpo materno aparece apenas como detalhes do
útero grávido (Martins, 2005).
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momentos [a gravidez e o parto], além do fato de que a
obstetrícia tornou-se uma especialidade médica a partir da
experiência dos cirurgiões em atender somente a partos
complicados, o que explica o grande interesse pela patologia
dos partos. (Martins, 2004: 40)

No fim do século XIX, os obstetras passaram a empreender
campanhas para transformar o parto em um evento controlado
por eles e circunscrito às maternidades, o que se efetivou na metade
do século XX. Observa-se que antes do advento da obstetrícia foi
possível manter uma divisão do trabalho entre médicos e
parteiras,12 na qual partos “naturais” eram objeto da atenção da
parteira enquanto o médico era chamado a agir nos casos de
complicações.

A consolidação da presença do médico na cena do parto
está associada à criação de um instrumental próprio (fórceps,
pelvímetro, sondas, agulhas, tesouras, ganchos e cefalotribos)13 e
a práticas cada vez mais intervencionistas, associação esta usada
para construir uma imagem de conhecimento científico,
competência e superioridade dos médicos em relação às parteiras,
que usavam apenas as mãos nas suas manobras e diagnósticos
(Rohden, 2001; Martins, 2004; Martin, 2006). Por outro lado, a
perseguição às parteiras, sua desqualificação e seu banimento
também fizeram desaparecer um conjunto significativo de
conhecimentos das próprias mulheres sobre seus corpos, suas
dinâmicas e seus produtos (Tornquist, 2004; Aires, 2006).

Se a Igreja medieval já havia colocado as parteiras no lugar
de feiticeiras e bruxas – principalmente pela suspeita de sua
relação com o infanticídio e o aborto (Rohden, 2001) –, a medicina
iluminista selou sua aliança com o Estado e difundiu a associação
entre parteiras e sujeira. Além disso, a parteira articulava, em
relação à figura do médico, uma desigualdade de gênero, de classe
e de raça (Tornquist, 2004).
12 Inclusive, no século XVII, os médicos passaram a controlar as parteiras,

produzindo manuais para sua capacitação. No século XVIII, as parteiras
frequentavam escolas comandadas por médicos e disseminadas pela Europa
(Martins, 2004).

13 Cefalobrito: instrumento usado na embriotomia, a prática da retirada do embrião
com perfuração do crânio para facilitar a extração.
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Mas, adentrando em um campo ocupado por mulheres e
investindo em corpos femininos, de cujas dinâmicas tinha pouco
conhecimento, a medicina incorreu em inúmeros equívocos, em
muitos casos contribuindo para a elevação das taxas de
mortalidade de mulheres e de bebês (Tornquist, 2004). Caso clássico
é o das altas taxas de mortalidade materna relacionadas a partos
hospitalares, na década de 1870, em função da infecção puerperal.
Por isso, as primeiras mulheres a recorrer às maternidades eram
pobres e/ou solteiras, que o faziam como último recurso. O que se
depreende da história em torno da febre puerperal é que a
relutância dos médicos em reconhecer o potencial iatrogênico de
sua prática atrasou o combate à infecção em mais de cem anos,
apesar de a classe médica estar profundamente sensibilizada para
o problema (Nuland, 2005).

A febre puerperal começou a ceder no fim do século XIX
com medidas simples, como higienização das mãos dos médicos –
com água, escova e sabão – e isolamento das mulheres infectadas
(Martin, 2006). Além disso, os primeiros partos hospitalares eram
realizados nas enfermarias de mulheres dos hospitais gerais.
A criação de hospitais específicos para a realização dos partos – as
maternidades – foi um evento do fim do século XIX. A construção
de maternidades objetivava criar tanto um espaço de ensino e
prática da medicina da mulher como um lugar onde as mulheres
sentissem segurança para parir. Entretanto, somente após a
Segunda Guerra Mundial houve queda significativa na
mortalidade materna e infantil, mudança menos ligada à
obstetrícia do que à medicina como um todo (Tornquist, 2004).

Os hospitais para mulheres e maternidades foram criados
na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França e na Alemanha
durante a segunda metade do século XIX, atraindo um número
maior de mulheres à medida que o atendimento melhorava em
qualidade e segurança devido à assepsia, ao uso de anestesia
durante o parto e às operações obstétricas que, quando bem
realizadas, resolviam rapidamente partos complicados e
potencialmente perigosos (Martins, 2005). Fechava-se um ciclo,
iniciado com os cirurgiões parteiros do século XVIII, munidos de
alguns poucos instrumentos e vagos conhecimentos sobre o corpo
feminino. O obstetra do fim do século XIX foi capaz de ocupar, no
imaginário social, o lugar do cientista, do homem culto, piedoso e
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protetor da mulher. Além disso, imagina-se o médico como o
conhecedor da mulher na sua anatomia, na sua fisiologia e na sua
alma, principalmente quando atormentada pelas dúvidas da
gravidez e pelos receios quanto ao parto (Martins, 2005; Marques,
2005).

Em suma, 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. O parto
hospitalar serviu à obstetrícia de três maneiras: restringindo a
competição com as parteiras, estabelecendo o princípio do controle
médico sobre as pacientes e permitindo o treinamento de novos
médicos (Domingues, 2002). O parto medicalizado e hospitalar
tornou-se sinônimo de modernidade, de segurança e de ausência
de dor. E, mais contemporaneamente, de espetáculo.14

A consolidação da obstetrícia tanto como especialidade
médica legítima quanto como campo passível de conferir status ao
seu praticante apresenta particularidades em países periféricos,
como o Brasil, e em capitais recentes como Belo Horizonte.15 No
Brasil, o ensino e a prática da obstetrícia e da ginecologia foram
muito precários até a década de 1870. O ensino era eminentemente
enciclopédico e teórico e, em 1867, o professor Matias Moreira
Sampaio registrou que “o ensino de partos está longe da perfeição
pela falta da clínica respectiva, de modo que podemos dizer que,
salvo algumas manobras exercidas no manequim, fazemos somente
partos teóricos” (apud Brenes, 1991: 141). Após a Reforma Sabóia,
em 1882, as duas especialidades (obstetrícia e ginecologia) foram
separadas e o ensino passou a contemplar a parte prática. Além
disso, como no Brasil os atendimentos obstétricos permaneceram
domiciliares até o fim do século XIX, não se observou o surto de
infecção puerperal tal qual ocorreu na Europa (Martins, 2004).

Martins (2004) identifica que esse atraso do ensino oficial da
medicina no Brasil resultou em uma imposição da autoridade médica
apenas às mulheres brancas e com dinheiro, tendo a maioria da
14 Uma pesquisa rápida na Internet evidencia grande número de empresas

especializadas em fotografia e filmagem de partos, bem como mais de 14 mil
vídeos de partos postados no Youtube.

15 A conformação da assistência ao parto em Belo Horizonte será analisada no
capítulo 3.
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população continuado a utilizar as práticas tradicionais até o início
do século XX. Assim, o costume de chamar o médico para o
atendimento domiciliar do parto permaneceu restrito às elites e
classes médias urbanas até essa data. As mulheres pobres, que
ainda tinham alguns recursos, recorriam às parteiras. Somente as
que se viam na miséria e no abandono recorriam às enfermarias
dos hospitais. Hoje, praticamente todas as mulheres, no Brasil, têm
seus partos com médicos e em organizações hospitalares (Leal &
Viacava, 2002), o que não significou nem o fim da dualidade da
atenção no que diz respeito a classe social, por exemplo
(Nascimento, 2003; Neumann et al., 2003), nem o aumento da
qualidade da assistência (Oliveira et al., 2008).

A mudança do parto doméstico, assistido por parteiras, para
o parto hospitalar, conduzido por médicos – passando por uma fase
intermediária para as mulheres de classe alta, com o parto domiciliar
com médico – resulta de um conjunto complexo de circunstâncias,
nem todas completamente compreendidas. Martins (2004) enumera
alguns fatores: os partos complicados e as parteiras (bem como os
médicos) despreparadas ceifaram muitas vidas; a criação de
maternidades separadas de hospitais gerais e a adoção de medidas
de higiene e isolamento reduziram as mortes maternas hospitalares;
a evolução da técnica da cesariana a tornou segura para salvar a
vida de mães e bebês, no caso de partos com complicações; e os
médicos se empenharam em divulgar tanto sua técnica e perícia
quanto uma postura humanitária e filantrópica.

A assistência médico-hospitalar ao parto e nascimento lhe
confere novos significados. De evento fisiológico, familiar e social,
o parto e nascimento transforma-se em ato médico, no qual o risco
de patologias e complicações se torna a regra, e não a exceção.
Inaugura-se o modelo tecnocrático de assistência ao parto.

Assistência Medicalizada e Hospitalar
ao Parto: o modelo tecnocrático

A compreensão das origens do modelo médico de assistência
ao parto construído na modernidade deve contemplar dois
aspectos: o fato de que a medicina ocidental iluminista passa a
ver o corpo como máquina e o médico como o mecânico, aquele
que a conserta; e o reconhecimento de que o modelo de produção
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fabril passou a ser aplicado na assistência à gestante, em que
metáforas de tempo e movimento são usadas tanto para descrever
o “trabalho” de parto (Davis-Floyd, 2001; Martin, 2006) quanto
para organizar a assistência.

Na percepção do corpo como máquina, o principal objeto
do obstetra passa a ser o útero e o seu produto, em lugar da mulher.
Dessa forma, o parto é considerado como o resultado do trabalho
mecânico das contrações involuntárias do útero. Segundo Martin
(2006), essa imagem é fundante e fundamental na concepção da
obstetrícia moderna, por três razões. Primeiro, ela elimina a mulher
como sujeito do parto e coloca o médico nesse lugar, cabendo a
ele a condução ativa do parto. Segundo, impede os médicos de
reconhecerem como legítimas as situações nas quais o ambiente
externo e o estado emocional da mulher atuam dificultando ou
facilitando o trabalho de parto e o parto. Nos termos do modelo
tecnocrático duro, o trabalho de parto é visto como processo
puramente fisiológico, e não emocional; se algum fator emocional o
facilita ou dificulta, ele não é reconhecido como tal – por exemplo,
o fato de a mulher ficar sozinha durante o trabalho de parto não é
reconhecido como um dificultador do processo. Terceiro, define e
determina a atuação intervencionista do médico quando ele achar
que o músculo uterino não responde apropriadamente
(rompimento do saco amniótico pelo médico, aplicação de
ocitocina, realização da cesariana etc.). Em um ambiente hospitalar,
tais práticas e rotinas se tornam padronizadas (Davis-Floyd, 2001).

Assim, a imagem fragmentada do corpo máquina e da
mulher útero, associada com a ideia do hospital como uma linha
de produção, permitiu que se instituísse uma assistência
padronizada que inclui a prática de deslocar a mulher durante o
trabalho de parto. Nesse sentido, a própria área física das
maternidades expressa tal concepção do processo da parturição,
com a mulher sendo transferida de leito em leito durante o trabalho
de parto, como em uma linha de montagem, frequentemente em
diferentes andares de um prédio:

primeiro no leito de admissão; depois no de pré-parto, fora do
centro cirúrgico, até o fim do período de dilatação; para durante
a delicada fase chamada de transição [fim da dilatação] a
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mulher ser rebocada para a sala de parto, no centro cirúrgico;
depois do qual para uma maca num corredor ou uma sala de
recuperação/pós-operatório; em seguida para o leito de
puerpério. (Diniz, 2001: 29)

Mas não é só a unidade do corpo da mulher e do processo do
parto que se perde; mãe e bebê passam a ser vistos como uma díade
conflitante, e não como uma unidade integral (Rothman apud Martin,
2006). O parto hospitalar, realizado por médico com o apoio de um
intenso aparato tecnológico e fármaco-químico, nos moldes de uma
linha de montagem taylorista, tem se tornado o modelo predominante,
quando não hegemônico, de assistência ao parto. Tal modelo de
assistência ao parto tem sido denominado de “modelo tecnocrático”.

Uma das mudanças mais emblemáticas na cena do parto,
provocadas pelo modelo tecnocrático, diz respeito à posição da
mulher no trabalho de parto e no parto: a medicalização do parto
obrigou a mulher a se imobilizar e a se deitar.16 A posição deitada
(litotomia), considerada dificultadora do processo fisiológico do
trabalho de parto, se justifica por dois imperativos muito presentes
na moderna obstetrícia: facilitar ao médico ‘ver’ (examinar por meio
do olhar) o trabalho de parto, bem como permitir a condução ativa
do parto por ele. Martins (2005) denomina de “obstetrícia ocular”
essa prática, que articulou a necessidade de ver com a ideia de
prevenção e segurança para a mulher e seu filho. Essa nova lógica se
contrapõe ao papel tradicional da parteira, cuja função era esperar e
aparar, sendo suas mãos os únicos instrumentos necessários.

Com a mulher deitada na cama, de pernas para cima e
abertas, fica claro que o sujeito do parto é o médico, e não a mulher.
Além disso, a litotomia dificulta o trabalho de parto, o que acaba
por justificar o uso indiscriminado de ocitocina (soro que acelera
as contrações). A posição deitada e a ocitocina prendem a mulher
16 “Atribui-se a François Mauriceau, médico francês do século XVII, a maior

influência na mudança da posição da mulher no parto de vertical para horizontal.
Ele afirmava que a posição reclinada seria a mais confortável para a parturiente
e para o profissional que assiste o parto. A posição supina, deitada de costas,
que no início foi usada apenas durante os períodos de expulsão e nascimento,
passou a ser indicada também para a fase de dilatação cervical. O aumento do
uso de fórceps e da prática das cirurgias, a partir do século XVIII, parece ter
sido também importante fator na manutenção das posições reclinadas e de
litotomia” (Mamede, Mamede & Dotto, 2007: 333).
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ao leito e impedem que ela se movimente livremente, o que, por
sua vez, aumenta as dores, justificando a anestesia. A posição
deitada e a anestesia a impedem de participar ativamente do parto,
obrigando o médico a realizar a manobra de Kristeller (empurrar
a barriga da gestante com o braço ou o corpo, manobra banida
dos livros de obstetrícia por ser considerada arriscada, mas ainda
largamente utilizada). Por fim, a posição deitada não facilita o
relaxamento do músculo do períneo, obrigando o médico a realizar
a episiotomia em todos os partos vaginais (Diniz & Duarte, 2004).
As intervenções do modelo tecnocrático de assistência ao parto
geram um efeito cascata, ou seja, os médicos submetem as
mulheres a intervenções “que podem levar a complicações,
gerando intervenções subsequentes, e a mais complicações, que
terminam em uma intervenção final, em geral uma cesárea, que
não teria ocorrido se a cascata não tivesse se iniciado” (Mold &
Stein, 1986 apud Diniz, 2001: 9). Para Enkin e colaboradores (apud
Diniz, 2001: 9), a abordagem médico-cirúrgica do parto implica a
“substituição do risco potencial de resultados adversos pelo risco
certo de tratamentos e intervenções duvidosas”. No modelo
tecnocrático de assistência ao parto, só há duas alternativas para
a parturiente: um parto vaginal traumático, pelo excesso de
intervenções desnecessárias, ou uma cesárea.

Cesárea: o ‘padrão ouro’ da
assistência tecnocrática

Apesar de os índices de cesárea apresentarem crescimento
em vários países do mundo, inclusive Estados Unidos e Inglaterra,
o Brasil tem sido considerado um dos campeões mundiais desse
tipo de parto. O fato de o sistema de saúde do país ter se
configurado de maneira centrada na atenção hospitalar e curativa
propiciou sua sedimentação como um solo fértil para a legitimação
do modelo tecnocrático de assistência ao parto, criando uma
situação sui generis que o destaca da realidade mundial. É nesse
sentido que é possível pensar em sistemas que se realimentam e
se legitimam, mantendo a dificuldade de implementar as políticas
de humanização do parto.

Há algumas décadas o número excessivo de cesarianas no
Brasil é causa de preocupação. A tendência ao crescimento das
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taxas de cesáreas começou nos anos 1970. Segundo dados do
Inamps, a proporção de cesáreas no total de partos feitos no sistema
público de saúde passou de 15% em 1970 para 31% em 1980
(Perpétuo, Bessa & Fonseca, 1998), e não parou mais de crescer.
Diversas foram as causas relacionadas a esse evento: maior valor
pago pela tabela do INPS para a cesárea, na década de 1970; medo,
por parte das mulheres, da dor do parto normal; crença, por parte
das mulheres e dos médicos, de que o parto vaginal afrouxa os
músculos da vagina e interfere na satisfação sexual; crença de que
o parto vaginal é mais arriscado para o bebê do que uma cesárea;
conveniência (hora marcada) e economia de tempo para o médico;
falta de qualificação do médico para o parto normal; pré-natal
incapaz de preparar para o parto; atendimento centrado no médico,
e não em equipes multidisciplinares que incluam obstetrizes; não
pagamento de anestesia para o parto normal; o uso da cesárea para
a realização de laqueadura tubária; a associação entre parto vaginal
e imprevisibilidade, esta vista como algo negativo, e entre parto
cesáreo e segurança (Faúndes & Cecatti, 1991; Chacham & Perpétuo,
1996). Mais recentemente, o aumento de demandas judiciais em
casos de resultados adversos no parto produz no médico um receio
maior em relação ao parto vaginal (Besio, 1999).

Na discussão sobre uso apropriado de tecnologia na
assistência ao parto, o parto cesariano torna-se um caso exemplar
do limite da tecnologia: seu uso excessivo tanto não resulta em
benefícios adicionais quanto acarreta maiores riscos de morbidade
e mortalidade para a mulher e o bebê (Faúndes & Cecatti, 1991;
Domingues, 2002; MacDorman, 2006).

Em artigo de 2006, Villar e colaboradores construíram uma
amostra estratificada em múltiplos estágios para 24 regiões
geográficas de oito países de América Latina: Argentina, Brasil,
Cuba, Equador, México, Nicarágua, Paraguai e Peru. Foram
utilizados os dados de 97.095 nascimentos de 120 instituições de
saúde selecionadas aleatoriamente de um universo de 410
organizações. A taxa média de cesariana do estudo foi de 33%
(maior em hospitais privados, 51%) e os resultados mostraram que
– considerando todas as cesarianas realizadas e ajustadas as
variáveis de confusão – há um aumento linear do uso de
antibióticos pós-parto e de morbidade materna severa com o
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aumento das taxas de cesariana, bem como aumento do risco de
morte fetal e do número de crianças que requereram internação
na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por sete dias ou mais.

A OMS recomenda que as taxas de cesariana não
ultrapassem 15% do total de partos.17 Entretanto, as taxas globais
de cesariana, no Brasil, estão em torno de 40% de todos os partos,
e são extremamente desiguais quando se considera o status
socioeconômico das mulheres. Já na década de 1970, diversos
trabalhos mostravam que as taxas de cesárea eram maiores nos
estabelecimentos contratados do que nos próprios da Previdência,
e maiores para usuárias dos serviços privados do que para as
“indigentes” e as usuárias da Previdência (Rocha, Ortiz & Fung,
1985). Em uma tentativa de corrigir essa distorção, o Inamps
publicou a portaria MPAS/SSM-116, de 13 de dezembro de 1979,
estabelecendo a equiparação da remuneração médica para parto
normal ou cesárea (até então a cesárea pagava mais), o que não
reverteu a tendência já estabelecida na década de 1970. Estudo
de D’Orsi e colaboradores (2006), com dados de 1998 e 1999,
confirmam que as taxas são mais altas nas regiões mais
desenvolvidas (mais de 40% no Sul, Sudeste e Centro-Oeste e cerca
de 25% no Norte e Nordeste), nos hospitais privados (70% contra
32% dos públicos) e entre mulheres de maior escolaridade e maior
renda. A taxa de cesárea nos hospitais privados brasileiros está
entre as maiores do mundo, em torno de 80% dos partos.18

Alguns pesquisadores acreditam que a diferença de
financiamento oculte outras diferenças mais significativas entre
17 A questão acerca de qual é a ‘melhor’ taxa de cesariana continua em aberto.

Como a cesariana é uma intervenção cirúrgica para prevenir ou tratar
complicações que poderiam levar à morte da mãe ou do feto/recém-nascido, a
taxa mais apropriada deveria se associar com as mais baixas taxas de morbidade
e mortalidade materna e perinatal. Althabe e colaboradores (2006) estudaram
a associação entre a taxa de cesariana e a mortalidade neonatal em 119 países
de renda alta, média e baixa. Os resultados mostraram que nos países de
renda alta e média um aumento na taxa de cesariana não reduz a mortalidade
neonatal. Por outro lado, nos países de renda baixa, à medida que aumenta a
proporção de cesárea reduz-se a mortalidade neonatal, até um certo ponto, a
partir do qual a cesariana não mais impacta tal mortalidade.

18 Dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Disponíveis em:
www.ans.gov.br/portal/site/sala_imprensa/ansinforma_topico_24094.asp. Acesso
em: 14 jan. 2007.
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classes no Brasil, ou seja, a cesárea tornou-se um objeto de
consumo acessível àquelas mulheres que a desejam e podem
custeá-la (Yazlle, 2001). Mas a cesariana seria um objeto de
consumo de quem, exatamente? Será que as mulheres desejam a
cesárea? Os/as médicos/as, quando confrontados com suas altas
taxas de cesárea, argumentam que sim. Segundo eles, a “cultura
da cesárea” refletiria o desejo das mulheres (Barbosa et al., 2003).
Entretanto, tal argumento não se confirma empiricamente.
Diversos estudos demonstram categoricamente que as mulheres
brasileiras preferem o parto normal, sejam elas usuárias dos
serviços públicos ou do serviço privado (Perpétuo, Bessa & Fonseca,
1998; Chacham, 1999; Potter et al., 2001; Hotimsky et al., 2002;
Barbosa et al., 2003; Tedesco et al., 2004; Faúndes et al., 2004;
Leal et al., 2007). É interessante notar uma apreensão seletiva dos
médicos acerca do que seria a “demanda da mulher”, ou seja, só é
considerado digno de nota o pedido pela cesárea. Já a demanda
pelo parto normal é solenemente ignorada pelo profissional da
saúde médico.19

Por outro lado, estudos sugerem que quando a mulher solicita
uma cesárea, tal fato está intimamente relacionado com o modelo
da assistência prestada: a demanda pela cesárea, no Brasil, seria
uma demanda por dignidade, já que o modelo de parto “normal”
praticado no país é profundamente medicalizado, intervencionista
e traumático. Ou seja, a mulher pede a cesárea para encerrar
rapidamente um processo que se faz doloroso e solitário, no qual
ela não tem direito a acompanhante, precisa esperar demais entre
a admissão hospitalar e o parto – porque a admissão se faz muito
precocemente, às vezes antes de a mulher estar realmente em
trabalho de parto –, é submetida a ações desnecessárias e dolorosas,
e a ela não são oferecidas técnicas de alívio da dor, farmacológicas
ou não, durante o pré-parto e o parto (Barbosa et al., 2003).

Soma-se a isso o fato de que a liberdade de escolha acerca
do tipo de parto é limitada pela falta de informação das mulheres
sobre riscos e benefícios dos procedimentos médicos, bem como
pela ausência de uma referência diferente de parto que não as

19 Alguns médicos discutem se seria ético ou não realizar a cesárea a pedido da
mulher. O que se observa, entretanto, é que os médicos que defendem a
cesárea a pedido não reconhecem a legitimidade do parto normal a pedido.
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duas do modelo tecnocrático: um parto normal traumático, pelo
excesso de intervenções desnecessárias, ou uma cesárea. Além
disso, Osava (apud Tedesco et al., 2004) observa que as
representações do parto são estruturadas pelos sujeitos de acordo
com a classe social da clientela: o parto estaria mais relacionado a
um ato instintivo para as mulheres das classes populares, e a um
ato cultural para as mulheres das classes mais elevadas. Ou seja, o
tipo de parto também é uma marca do status social da mulher.

Estudo específico sobre as mulheres de Belo Horizonte,
realizado por Perpétuo, Bessa e Fonseca (1998), aventa que o alto
grau da hospitalização e medicalização do parto, a ausência de
uma equipe obstétrica composta por outros profissionais e a
“banalização” da intervenção cirúrgica no parto explicariam a
resignação da mulher à cesárea, mesmo que isso contrarie sua
vontade.

Em um estudo de 2007, financiado pela Agência Nacional
de Saúde (ANS), Leal e colaboradores procuraram identificar os
fatores relacionados com a escolha da via de parto pela mulher,
nos serviços privados de saúde, considerando três momentos
diferentes da gestação: início da gravidez, fim da gravidez e hora
do parto. No início da gravidez, apenas 30% das mulheres
afirmaram preferir uma cesárea, sendo que a preferência pelo
parto normal se relacionou positivamente com a escolaridade da
mulher, com a detenção de informação sobre os tipos de parto,
com a preferência do parceiro pelo parto normal e com o medo
da cesárea. No fim da gravidez, a proporção se inverteu e 70%
das mulheres já referiam ter decidido pela cesárea – indicando
grande influência do que acontece (ou não acontece) durante o
pré-natal –, seja por escolha própria, compartilhada com o médico
ou apenas do médico. Na hora do parto, 88% das mulheres foram
submetidas a uma cesariana, sendo que 92% delas foram
realizadas antes de a mulher entrar em trabalho de parto. Não foi
possível avaliar a indicação médica de 10% dessas cirurgias por
absoluta falta de informação no prontuário médico. Nas restantes,
avaliou-se que em 92% as indicações foram inadequadas em
função da ausência de uma prova de trabalho de parto. Além
disso, identificou-se que o manejo do trabalho de parto, quando
ocorreu, foi inadequado, mantendo-se práticas condenadas pela
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OMS – restrição da parturiente ao leito sem poder se movimentar,
hidratação venosa (soro) de rotina, utilização excessiva de anestesia
peridural – e baixa incorporação de práticas consideradas benéficas
– estímulo à deambulação, presença de acompanhante no trabalho
de parto e parto, ingestão de líquidos no trabalho de parto.

A partir da crítica ao modelo do parto excessivamente
medicalizado e aos procedimentos cuja eficácia não está baseada em
evidência ou que já foram considerados ineficazes pelas evidências
acumuladas até então, surge um movimento em prol da
“humanização” do parto (Serruya, 2003; Tornquist, 2003; Diniz, 2005).

Modelo Humanizado de Assistência ao Parto
Em essência, humanizar o parto e o nascimento é um

movimento de contracultura que busca resgatar a humanidade e a
individualidade da mulher que pare, em oposição ao ideário do
corpo máquina, da mulher como fábrica de bebês e da maternidade
como linha de montagem (Wagner, 2001). O conceito de
humanização20 é amplo e polissêmico, e envolve os conhecimentos,
as práticas e as atitudes que objetivam promover partos e
nascimentos saudáveis, que garantam a privacidade, a autonomia
e o protagonismo da mulher, ofereçam procedimentos
comprovadamente benéficos, evitem intervenções desnecessárias
e sejam capazes de prevenir a morbi-mortalidade materna e fetal
(Brasil, 2001; Serruya, 2003; Tornquist, 2003; Diniz, 2005). O modelo
de humanização do parto pressupõe que segurança não é sinônimo
de intervenção e tecnologia. Ao contrário, na assistência ao parto,
na maioria das vezes segurança e expectância são uma e a mesma
coisa, sendo o modelo tecnocrático muito mais ritualístico do que
científico.

20 Os debates acerca da humanização do parto se inserem no debate mais amplo
sobre a humanização dos cuidados com a saúde, que ganharam sistematização
a partir de década de 1970. Para pensar a humanização do cuidado em saúde é
preciso considerar, previamente, o que seria desumanizá-lo. Deslandes (2006)
indica quatro questões nevrálgicas na análise crítica do sistema médico e suas
formas de desumanização do cuidado em saúde: a negação do estatuto de
pessoa ao paciente; as tecnologias como substitutas ou mediadoras das relações;
os aspectos relacionados à experimentação clínica; as lógicas e relações de
poder. Todas podem ser observadas na discussão sobre modelo de assistência
ao parto desenvolvida nos capítulos 3 e 4.
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Para Davis-Floyd (2001), é possível identificar três modelos
de assistência à saúde, e cada modelo compreende 12 aspectos,
quais sejam:

• Modelo tecnocrático: a separação corpo e mente; a ideia
do corpo como máquina; o paciente como objeto; a alienação
do paciente pelo profissional; diagnóstico e tratamento de fora
para dentro; organização hierárquica; padronização da
assistência; autoridade e responsabilidade apenas do
profissional, e não do paciente; supervalorização da tecnologia
(alta tecnologia/baixo contato); intervenções agressivas com
ênfase em resultados de curto prazo e a morte percebida como
fracasso; sistema dirigido para o lucro; intolerância com outras
modalidades de assistência.

• Modelo humanístico: conexão corpo e mente; o corpo como
um organismo; o paciente como um sujeito relacional; conexão
e cuidado entre profissional e paciente; diagnóstico e tratamento
de dentro para fora e de fora para dentro; equilíbrio entre as
necessidades da instituição e as do indivíduo; informação,
decisão e responsabilidade divididos entre profissionais e
pacientes; tecnologia contrabalanceada com humanismo (alta
tecnologia/alto contato); foco na prevenção; a morte percebida
como um resultado possível; assistência motivada pela
compaixão; abertura a outras modalidades de assistência.

• Modelo holístico: unidade corpo-mente-espírito; o corpo
como um sistema energético ligado a outros sistemas
energéticos; assistência à pessoa completa em todo o seu
contexto de vida; a unidade essencial entre profissional e
“cliente” (e não mais paciente); diagnóstico e tratamento de
dentro para fora; assistência individualizada; autoridade e
responsabilidade inerentes ao indivíduo; tecnologia a serviço
do indivíduo (baixa tecnologia/alto contato); criação de
condições de saúde e bem-estar a longo prazo; a morte como
uma etapa do processo; assistência motivada pela cura; prática
de diversas modalidades de assistência.

A classificação da autora é instigante porque, para ela, o
modelo humanístico não rompe completamente com a lógica do
modelo tecnocrático. Apesar de seus avanços em relação ao
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modelo tecnocrático, a ruptura real e efetivamente inovadora seria
a do modelo holístico.

Em termos da assistência, o modelo humanístico propõe
devolver ao parto seu lugar como um evento fisiológico e afetivo.
Nesse sentido, preconiza-se que a mulher possa ter, caso queira,
um acompanhante de sua escolha em todo o processo do pré-parto,
parto e puerpério; tenha liberdade de movimentação; possa
receber métodos não farmacológicos para alívio da dor; tenha
privacidade e a presença constante de um profissional capacitado
para acompanhar o parto; possa escolher a posição de parir; seja
a primeira a ver seu bebê e a pegá-lo; e tenha seu medo e sua dor
percebidos como legítimos e integrantes do processo. E, de
maneira mais radical, humanizar significa vislumbrar o parto como
uma experiência de prazer e de gozo feminino.21

Reconhecendo a grande distância entre a prática atual de
assistência ao parto e a proposta de humanização, e a dificuldade
em se ter uma imagem clara deste tipo de parto, sugiro a leitura
do Anexo 1, no qual se encontra o relato que uma mulher fez seu
parto segundo o que está preconizado na política de humanização.

A forma como esta nova perspectiva de assistência ao parto
tem informado as políticas públicas no Brasil será discutida a seguir.

O Parto como Política, a Política do Parto
Compactuando-se com a premissa de Tornquist (2004) –

linguagem e cultura estão visceralmente envolvidas com a
dimensão biológica e simbólica na vida humana, e é ilusório pensar
em um fenômeno corporal apenas em sua dimensão orgânica –,
constata-se que parto e nascimento são eventos a um só tempo
biológicos, culturais, individuais e políticos.

21 Médicos obstetras brasileiros como Ricardo Jones (RS) e Paulo Batistuta (ES)
vêm trabalhando nesta linha. O obstetra e professor universitário Paulo
Batistuta elaborou uma exposição de fotos intitulada “Parto: uma dimensão
do gozo feminino”, de partos realizados na lógica do modelo humanístico,
que pode ser conferida no endereço eletrônico www.paulobatistuta.com.br/. Ainda
sobre o tema, há o site Orgasmic Birth, disponível em www.orgasmicbirth.com.



45

Um dos eventos mais importantes na mudança da lógica da
atenção ao parto e nascimento, resultante do avanço da
medicalização do parto, é a institucionalização do parto no
ambiente hospitalar. Até meados do século XIX, gravidez e parto
eram acontecimentos da esfera privada, partilhados por mulheres
no espaço doméstico. A medicalização do parto e da gestação
transformou tais eventos em objetos do conhecimento e da prática
médica (Chacham, 1999; Serruya, 2003). Ou seja, 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. Nesse contexto, o parto
tem sido cada vez mais um campo tanto de disputa política (politics)
quanto de políticas públicas (policies).

Entretanto, é fundamental compreender que o domínio da
parturição pela medicina foi lento, difícil, conflituoso, heterogêneo
e incompleto. O processo de medicalização e hospitalização do
parto e do nascimento não contou com a pronta adesão das
gestantes, que relutaram em deixar suas casas para dar à luz em
quartos ou enfermarias de hospitais. Além disso, mesmo onde o
modelo se tornou hegemônico ele nunca foi absoluto, e diversas
reações contra o modelo tecnocrático questionam sua legitimidade
e buscam reconstruir o significado de parto e nascimento (Martin,
2006; Tornquist, 2004).

Wagner (2001) identifica pelo menos três modelos de
assistência ao parto: um modelo altamente medicalizado, com uso
de alta tecnologia, centrado no médico e que marginaliza as
obstetrizes (EUA, Irlanda, Rússia, República Tcheca, França,
Bélgica, Brasil urbano);22 o modelo humanizado, com obstetrizes
autônomas e empoderadas e baixas taxas de intervenção (Holanda,
Nova Zelândia e países escandinavos); um modelo misto
(Inglaterra, Canadá, Alemanha, Japão e Austrália).

No Brasil, o processo de institucionalização do parto foi bem-
sucedido e, atualmente, o atendimento à parturiente e ao bebê é

22 A autora não faz referência ao Brasil rural, onde persiste a atuação de parteiras
tradicionais, principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (Brasil,
2000).
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predominantemente medicalizado e hospitalar. Segundo os dados
do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (Sinasc), apenas
3,2% dos nascimentos no país ocorreram fora do ambiente
hospitalar, em 1999 e, se consideradas as outras instituições de
saúde, essa proporção cai para 1,3% (Leal & Viacava, 2002).
Entretanto, a institucionalização do parto por si só não foi capaz
de garantir a saúde materna. A manutenção dos altos índices de
morbidade e mortalidade materna em ambientes hospitalares tem
sido relacionada com um modelo de assistência ao parto que pratica
intervenções excessivas23 e padronizadas, muitas delas sem
comprovação de benefícios e outras comprovadamente danosas
ou ineficazes24 (OMS, 1997; Wagner, 2001).

A discussão sobre humanização do parto também está na
interface da luta pela garantia dos direitos reprodutivos das
mulheres. O conceito de direitos reprodutivos nasceu no início da
década de 1980 como estratégia discursiva das feministas na
prática política para reivindicar garantias de igualdade, liberdade,
justiça social e dignidade no exercício da sexualidade e da função
reprodutiva. No plano internacional, o Ciclo de Conferências da
Organização das Nações Unidas (ONU), da década de 1990, foi
fundamental para a consolidação do conceito de direitos
reprodutivos. A Conferência Internacional de População e
Desenvolvimento – realizada na cidade do Cairo em 1994 –
incorporou, no seu documento final de consenso, a seguinte
definição para direitos reprodutivos:

Os direitos reprodutivos se ancoram no reconhecimento do
direito básico de todo casal e de todo indivíduo de decidir

23 Entre as intervenções realizadas desnecessariamente ou sem indicação precisa,
estão: raspagem dos pelos pubianos (tricotomia); aplicação de enema; indução
e/ou aceleração do parto com ocitocina; realização de episiotomia (corte do
períneo pelo médico) em todos os partos vaginais; realização do parto com a
mulher em posição horizontal; restrição de líquidos, de alimentos e da
movimentação durante o trabalho de parto; rotura de membrana; aplicação da
manobra de Kristeller e proibição de acompanhante durante o trabalho de
parto e parto.

24 Há um paradoxo importante com relação à assistência hospitalar ao parto no
Brasil: enquanto as gestantes de baixo risco são submetidas a intervenções
desnecessárias, as de alto risco não recebem o cuidado adequado (Oliveira et
al., 2008).
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livre e responsavelmente sobre o número, o espaçamento e a
oportunidade de ter filhos e de ter a informação e os meios
de assim o fazer, e o direito de gozar do mais elevado padrão
de saúde sexual e reprodutiva. Inclui também seu direito de
tomar decisões sobre a reprodução, livre de discriminação,
coerção ou violência. (apud Alves, 2004: 3)

O documento final da IV Conferência Mundial sobre a
Mulher, realizada em Pequim, 1995, reafirmou o conceito e foi
além, adotando a posição de que os direitos humanos das mulheres
incluem o livre exercício da sexualidade, sem coerção,
discriminação e violência (Corrêa, 2001).

O paradigma do direito reprodutivo rejeita a reprodução
como um dever ou um destino feminino, demandando a garantia
de que a escolha da mulher por ‘reproduzir’ ou ‘não reproduzir’
não resulte em risco de vida ou em danos à sua saúde (Diniz, 2000).
Os direitos reprodutivos trazem para o debate público temas
considerados da esfera privada (gestação, parto, morte materna,
contracepção, aborto) e, até então, impossíveis de serem
problematizados em sua perspectiva política e de cidadania. Os
Estados e os governos são chamados a garantir esses direitos por
meio da elaboração de legislação e da implantação de políticas
específicas. Tais direitos diferem dos civis ou direitos de liberdade
– garantidos quando o Estado não intervém – e se assemelham
aos sociais ou direitos de poderes – exigem uma intervenção do
Estado para sua efetivação (Bobbio, 1992).

Desde 2000, com o Programa de Humanização do Pré-natal
e Nascimento (PHPN), o Estado brasileiro, por intermédio do
Ministério da Saúde, vem ampliando suas normativas com relação
à atenção à gestação e parto, e buscando consolidar um novo
paradigma baseado na humanização. A portaria n. 1.067, de 6 de
julho de 2005, que institui a Política Nacional de Atenção Obstétrica
e Neonatal, é explícita nesse sentido:

A atenção com qualidade e humanizada depende da provisão
dos recursos necessários, da organização de rotinas com
procedimentos comprovadamente benéficos, evitando-se
intervenções desnecessárias, e do estabelecimento de relações
baseadas em princípios éticos, garantindo-se a privacidade, a
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autonomia e compartilhando-se com a mulher e sua família
as decisões sobre as condutas a serem adotadas. (Brasil, 2005a)

Na descrição acerca do que seja uma “assistência qualificada
e humanizada” à mulher no pré-parto e parto, a referida portaria
destaca, entre outras, as ações de: utilizar o partograma
(representação gráfica da evolução do trabalho de parto); oferecer
líquido por via oral durante o trabalho de parto; respeitar a escolha
da mulher sobre o local e a posição do parto; respeitar o direito da
mulher à privacidade no local do parto; fornecer às mulheres todas
as informações e explicações que desejarem; permitir liberdade
de posição e movimento durante o trabalho de parto; estimular
posições não supinas (não deitadas) durante o trabalho de parto;
oferecer métodos não invasivos e não farmacológicos para alívio
da dor, como massagens, banhos e técnicas de relaxamento
durante o trabalho de parto; executar procedimentos pré-
anestésicos e anestésicos, quando pertinente, e restringir o recurso
à episiotomia.

Em suma, considerando as portarias, normas e manuais de
procedimentos elaborados pelo Ministério da Saúde nos últimos
dez anos, é correto afirmar que o Estado brasileiro incorporou o
paradigma da humanização do parto como estratégia privilegiada
tanto para reduzir os índices de morte materna quanto para
garantir a saúde materna (Redesaúde, 1999; Leão, 2000, 2003;
Brasil, 2002; Serruya, 2003; Serruya, Lago & Cecatti, 2004; Santos
& Araújo, 2006; Governo e sociedade..., 2006).

A sequência argumentativa do presente capítulo pode ser
assim sintetizada: em termos de acesso, a assistência à saúde no
Brasil foi marcada pela exclusão, no seu início, e pela diferenciação,
mais recentemente. Em termos de modelo de assistência,
privilegiou-se a perspectiva curativa e hospitalar. Em termos de
financiamento, constituiu-se de um híbrido público e privado. Em
termos de ações e serviços há uma marca do status social do/a
usuário/a. Em termos de atuação governamental, o sistema privado
resiste às normativas e regulamentações estatais. Tal estrutura
complexa se relaciona com o modelo de assistência ao parto
praticado hegemonicamente no país, qual seja, um modelo
exclusivamente hospitalar, intervencionista e excessivamente
medicalizado.
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No Brasil, o modelo tecnocrático de assistência ao parto
realiza, na dualidade entre as esferas pública e privada, a plenitude
de suas duas possibilidades legítimas: um parto “normal”
intervencionista e traumático e o excesso de cesarianas,
respectivamente. Enquanto os serviços públicos, aos quais tem
acesso a população de menor poder aquisitivo, oferecem às suas
mulheres o parto normal traumático, os serviços privados, com os
quais as usuárias estabelecem uma relação de consumo, oferecem
a cesariana como marca de diferenciação e de “modernidade”.
O acirramento da disputa pelo modelo de assistência ao parto,
com a legitimação pública do modelo humanizado, ocorre no
mesmo momento em que se acirram as pressões do Estado para
regular a saúde suplementar e no qual se busca fortalecer as
ações de promoção e prevenção da saúde. Tal timing não seria
mera coincidência: não seria possível questionar o modelo de
assistência ao parto sem questionar toda a lógica de assistência
à saúde no Brasil.

Entretanto, a assistência ao parto se relaciona intimamente
com a lógica do processo de trabalho do profissional da saúde e
da organização hospitalar – que não é só uma, mas muitas,
dependendo do hospital e da forma como ele se insere no sistema,
como se verá a seguir.




