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Instituição, Organização e Profissão
na Assistência ao Parto

As políticas e normativas do governo brasileiro para a
assistência ao parto, atualmente, se pautam pelo modelo
humanizado. Entretanto, os embates para a sua implementação
têm sido inúmeros. Implementação é entendida aqui como a
continuação do jogo político, após a elaboração de uma política,
agora com outros meios e em cenários diferentes (Meny & Thoenig,
1992; Deubel, 2002). Ou seja, as dificuldades e constrangimentos
na implementação de políticas públicas não se resumem a
problemas administrativos ou técnicos.

Ao discutir o marco analítico da implementação, Meny e
Thoenig (1992) caracterizam a execução de uma política pública
como as atividades individuais ou organizativas que transformam
condutas com base em um marco prescritivo estabelecido por uma
autoridade pública competente. A execução teria, assim, duas
faces: uma orientação normativa, que pode incluir a mudança
social, e um sistema de ação e seus atores. Ainda segundo os
autores, ao se executar uma nova política coloca-se em movimento
uma perturbação, uma mudança do que estava posto até então,
tanto na burocracia quanto na esfera societária. Nesse processo
de mudança social, tanto o destinatário como o executor são
elementos-chave. Por isso, a análise deve confrontar o processo
de execução (refere-se à teoria ou prescrição normativa) com a
estrutura de execução (refere-se à realidade dos fenômenos, à “vida
como ela é”). A execução é função de três fatores principais: as
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características do programa, o comportamento dos executores e a
reação do grupo-alvo.

Pensar as políticas de humanização do parto nessa
perspectiva analítica parece profícuo. São muitas as perturbações
propostas por essa nova normativa, tanto para os agentes (no caso,
as organizações e os/as profissionais que atuam na cena do parto)
quanto para as “pacientes” (no caso, as gestantes e suas famílias).

Como, no Brasil, o parto médico-hospitalar e tecnocrático se
tornou hegemônico, propor um modelo de assistência à parturição
que desloque a atenção tecnocrática para a atenção humanizada
significa mudar profundamente o processo de trabalho dos/as
profissionais da saúde que atendem ao parto, os quais devem
abandonar todo um conjunto de crenças e valores nos
procedimentos que os orientam para estabelecer lealdade a outro
referencial de crenças e valores. Além disso, os hospitais se
organizam em torno do modelo tecnocrático, que compreende
desde aspectos referentes à sua área física – divisão dos espaços
do pré-parto, parto e puerpério, tal qual uma linha de montagem
– até administrativos – como, por exemplo, o tipo de contrato de
trabalho e de remuneração por procedimentos que estabelecem
com o corpo clínico. Por outro lado, as próprias gestantes e suas
famílias esperam por um parto, mesmo que normal,
intervencionista e tecnológico, e o parto sem intervenção é
associado à ideia de uma medicina pobre e/ou para pessoas pobres
(Castro, 2003). A crença de que a tecnologia médica é boa em si
mesma, e de que o mal só pode advir de sua privação, e nunca do
seu uso excessivo ou sem indicação precisa, está bastante
impregnada em nossa cultura (Hotimsky & Schraiber, 2005).
Considerando-se esses aspectos, não é inesperado que haja grande
conflito em torno da implantação das políticas de humanização
do parto.

Retomando-se a ideia de que a execução é função das
características do programa, do comportamento dos executores e
da reação do grupo-alvo, sobre as políticas de humanização do
parto pode-se dizer que, apesar de o programa buscar
fundamentação na medicina baseada em evidências, contar com
apoio político de movimentos sociais (como o movimento feminista
e o movimento pela saúde da mulher) e se basear em um
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diagnóstico da situação, ele tem que enfrentar as expectativas dos
executores e do grupo-alvo, que são opostas às preconizadas pela
política. Soma-se a isso o fato de que, no Brasil,25 por ser o
nascimento um evento predominantemente hospitalar, pensar os
conflitos e as dificuldades da implantação da política de
humanização do parto chama à cena outro ator, qual seja, a própria
organização onde ele ocorre.

Ainda pensando na especificidade das políticas de
humanização do parto no Brasil, e do terceiro ator chamado à
cena da implementação – a organização hospitalar –, é preciso
considerar que o Brasil tem um sistema dual de assistência à saúde:
público e privado. Essa dualidade, inicialmente baseada no tipo
de financiamento, se estende a toda uma lógica da atenção que
resulta em práticas e procedimentos muito diferentes na
assistência à saúde, em geral, e ao parto, em particular. Já em
1972, Dias e colaboradores identificaram que as práticas de uso
de fórceps e de realização de cesáreas eram mais comuns em
hospitais privados do que nos públicos. Outros estudos confirmam
que hospitais privados tendem a ser mais intervencionistas
(Chacham & Perpétuo, 1996; D’Orsi et al., 2005) e a usar mais
medicamentos durante a assistência ao parto (Perini, Magalhães
& Noronha, 2005).

Por outro lado, mesmo que as burocracias públicas
engendrem distorções e disfunções na execução de políticas, há
mecanismos formais para controlar e monitorar, de alguma forma,
sua implementação (conselhos locais e municipais de Saúde,
ouvidorias etc.). O mesmo não ocorre nos serviços privados, que,
em tese, seriam controlados pelo mercado. Ou seja, uma parte
significativa de mulheres, normalmente as de classe mais alta,
acaba sendo exposta a intervenções de maior risco para a saúde,
sem que o Estado consiga (ou tente) regular o setor.

Diante desse quadro, uma perspectiva mais pessimista
poderia fazer crer que – da mesma forma que as grandes
esperanças de Washington são destruídas em Oakland (Pressman

25 Diversos países adotam modelos diferentes, e o exemplo mais ilustrativo é o
da Holanda, onde uma percentagem significativa dos partos é domiciliar (Villa
et al., 1999).
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& Wildavsky, 1973 apud Subirats, 1994)26 – as políticas de Brasília
para a humanização do parto encontram inúmeras resistências
para repercutir no nível local, e estariam destinadas ao fracasso.
Mas, não é bem assim. Uma observação preliminar indica que
não há homogeneidade na resposta às políticas de humanização
do parto, e diferentes organizações hospitalares respondem de
maneira própria às normativas da política nacional. Ou seja, o
implementation gap – diferença que existe entre a decisão e a
realidade de sua aplicação (Deubel, 2002) – nas políticas de
humanização do parto varia, em um mesmo município,
dependendo da organização que se observa.

Partindo da proposta de Meny e Thoenig (1992), na qual o
processo de execução – no presente caso, a implementação das
políticas e normativas de humanização do parto – é função de
três fatores principais (características do programa, comportamento
dos executores e reação do grupo-alvo), escolhemos explorar o
comportamento dos executores, aqui identificados como a
organização hospitalar e o profissional obstetra.

Sobre os hospitais, nos interessa entender a diversidade de
manifestações desse tipo de organização e como se constitui a rede
hospitalar no Brasil,27 principalmente na perspectiva de sua
diversidade, heterogeneidade e relação com o SUS. O conceito
sociológico de profissão permite compreender o profissional
praticante da obstetrícia (médico e enfermeira),28 suas
particularidades em relação à medicina e enfermagem, assim como
as especificidades do exercício da obstetrícia.

As ferramentas analíticas no novo institucionalismo ajudam
a costurar os diversos fios dessa trama – política de assistência ao
parto, organização hospitalar e ethos profissional.

26 Subirats (1994) se refere ao trabalho pioneiro de Pressman e Wildavsky,
Implementation, de 1973, acerca da implementação de uma política pública de
ajuda à população de Oakland, Califórnia. Diante da constatação do fracasso
desse programa federal, Pressman e Wildavsky concluíram que o surpreendente
era que programas federais chegassem a funcionar de alguma forma.

27 Conforme discutido no primeiro capítulo, por décadas a assistência à saúde
no Brasil centrou-se no modelo curativo e hospitalocêntrico.

28 Quando, no texto, for feito o uso de ‘médico’, no masculino, e de ‘enfermeira’,
no feminino, não se trata de uma reprodução automática e acrítica dos estereótipos
relacionados a cada profissão, mas de um registro calculado desta diferença.
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A Organização Hospitalar
O surgimento dos hospitais, em período imediatamente anterior

à Idade Média, está relacionado com razões religiosas, assistencialistas
e caritativas, bem como com a segregação social do doente (Marinho,
2004). Por muito tempo o hospital foi lugar de morrer.

Atualmente, tendo se tornado uma instância de cura, os
hospitais desempenham múltiplas funções sociais e há diferentes
motivações para sua constituição: eles podem se originar do sentido
do dever cristão de atender uma população sem recursos
financeiros para acessar um serviço privado; podem se fundar na
necessidade de um campo de prática para estudantes de medicina;
ou podem, ainda, ter o objetivo de ser uma empresa lucrativa,
entre outros. O ‘hospital’ não é uma categoria passível de
generalização ampla e irrestrita, pois se trata da materialização
de sentidos, objetivos, valores e procedimentos diversos.

Os hospitais são organizações sociais complexas que podem
ser analisados com base em múltiplas e diferenciadas características:
porte (número de leitos), vinculação com o sistema de saúde,
assistência prestada, nível de complexidade, modelo organizacional,
entre outras (Calvo, 2002). Tal complexidade se exprime na
dificuldade em definir hospital. Uma definição possível é:
organização que

provê leitos, alimentação e uma rotina de cuidados para
pacientes enquanto estes são submetidos a procedimentos
investigativos e terapêuticos, em processo que visa, em última
instância, restaurar suas condições de saúde. (Machado &
Kuchenbecker, 2007: 872)

No Brasil, a tendência à assistência instrumentalizada e
medicalizada da saúde, centrada na organização hospitalar,
tornou-se hegemônica após o golpe militar de 1964, com
concentração dos serviços nas grandes cidades do sul-sudeste.
A saúde coletiva, a atenção básica e as estratégias preventivas e
promotoras de saúde foram relegadas a segundo plano até que o
modelo entrou em crise. No fim dos anos 1970, a proposta de
reorganização da assistência à saúde resultou na elaboração do
SUS. Na construção de um sistema de saúde baseado nas premissas
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da equidade, universalidade, integralidade, a serem postas em
prática em uma rede assistencial descentralizada, hierarquizada29

e integrada, uma tarefa nada banal é conectar a extensa e
diversificada malha hospitalar brasileira.

O primeiro Cadastro ou Censo Hospitalar foi realizado sob a
orientação da Divisão de Organização Hospitalar do Ministério da
Saúde, entre 1941 e 1942, e recenseou no país 1.234 organizações
públicas, filantrópicas e privadas, que ofereciam um total de 116.669
leitos (Almeida, 1944): 84 organizações e 24.322 leitos para pacientes
psiquiátricos; 64 organizações e 5.561 leitos para tuberculosos; 35
organizações e 18.345 leitos para doentes de lepra; 885 hospitais
gerais com 60.167 leitos; 54 maternidades com 2.126 leitos; 31
hospitais infantis com 1.814 leitos; 81 hospitais diversos (isolamento,
pronto-socorro, otorrino, convalescentes etc.) com 4.334 leitos.
O estado de São Paulo concentrava 310 hospitais e 36.075 leitos.

Em 1971, 84% dos hospitais brasileiros e 66% dos leitos eram
particulares e o perfil de atendimento já mostrava grandes
mudanças em relação ao quadro epidemiológico e assistencial de
trinta anos antes: estabilização do número de hospitais de
tuberculose, redução dos hospitais de leprologia e aumento dos
hospitais de pediatria e de neuropsiquiatria (Gonçalves, 1977).

A Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária 2005 identificou
7.155 estabelecimentos com internação no Brasil. Embora o
número de estabelecimentos privados (62%) permaneça maior que
o de públicos, o setor privado apresentou taxa de crescimento
anual negativa em todas as regiões, enquanto o setor público
apresentou um aumento que vem se intensificando nos últimos
anos (IBGE, 2006). Tais mudanças podem ser atribuídas a dois
movimentos paralelos: por um lado o aumento do investimento
em organizações públicas e, por outro, a diminuição do interesse
privado em concorrer nesse mercado. Além disso, o Estado é o
principal comprador dos serviços de internação: entre a totalidade
dos estabelecimentos com internação, 79% prestam atendimento
ao SUS; especificamente no setor privado, 68% dos
estabelecimentos com internação atendem ao SUS (IBGE, 2006).
29 Em uma rede assistencial hierarquizada, a porta de entrada no sistema é a

unidade básica de saúde, da qual se espera alta resolubilidade. Se e quando for
o caso, o indivíduo será referenciado para serviços de média ou alta complexidade.
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Com relação ao número de leitos, observa-se uma tendência
de queda: o número de leitos havia passado de 443.888, em 1976,
para 544.357 em 1992, e declinou para 443.210, em 2005. Do total
de leitos para internação, em 2005, 34% eram públicos e 66%
privados. Dentro da esfera pública, 17.189 são leitos federais,
61.699 estaduais e 70.078, municipais. Dos leitos privados, 82,1%
pertencem a estabelecimentos que informaram prestar
atendimento ao SUS. A queda de leitos no setor privado ocorreu
em todas as regiões e a perda anual no período 2002-2005 foi de
3,2%. No setor público, houve um crescimento de 1,8% no mesmo
período (IBGE, 2006). Além disso, entre 1995 e 2005, observa-se
queda de mais de 20 pontos percentuais nos gastos do Ministério
da Saúde com atenção de média e alta complexidade, que inclui
assistência hospitalar e a média e alta complexidade ambulatorial
(Carvalho, 2007). A queda tanto no número de leitos hospitalares
quanto no recurso gasto com essa categoria de assistência parece
refletir a tendência mundial de substituição da hospitalização pela
atenção ambulatorial30 (Marinho, 2004; Carvalho, 2007), bem como
o sucesso da priorização e do aumento de cobertura da atenção
básica e de procedimentos preventivos (Carvalho, 2007).

No Brasil, entre os 7.155 estabelecimentos com internação,
4.397 (62%) realizam partos, sendo 1.781 públicos (40%), 503
privados (12%) e 2.113 (48%) privados que atendem ao SUS.
Ou seja, 60% dos estabelecimentos com internação que realizam
partos são privados, com ou sem SUS (IBGE, 2006). Os principais
segmentos dos estabelecimentos com internação no Brasil serão
caracterizados a seguir.

A Composição da Rede Hospitalar Brasileira
No Brasil, a assistência médico-hospitalar se inicia com a

fundação das Santas Casas de Misericórdia, organizações ligadas
à Igreja católica, com finalidades caritativas e filantrópicas – o
mais antigo hospital no Brasil é a Santa Casa de Santos, fundada
por Braz Cubas, em 1543 (Almeida, 1944). As Santas Casas de
Misericórdia foram criadas em Portugal em 1498 com o objetivo
de proporcionar auxílio espiritual e material aos necessitados, tendo
sido um modelo amplamente difundido nas colônias portuguesas

30 Exemplo recente seria o da desospitalização psiquiátrica no Brasil.
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(Marques, 2005). Até meados do século XX, as Santas Casas foram
as principais prestadoras de serviços hospitalares no país.

As Santas Casas integram, junto com outros hospitais
privados sem fins lucrativos, o setor hospitalar filantrópico,
responsável atualmente por cerca de um terço dos leitos existentes
no país, constituindo-se em importante prestador de serviços tanto
para o SUS quanto para a saúde suplementar. Pela regulamentação
vigente, são consideradas filantrópicas as entidades portadoras
do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS),
órgão colegiado subordinado ao Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome. Os hospitais filantrópicos apresentam
grande participação no volume de internações do SUS, além de
expressiva capilaridade e interiorização no território nacional,
sendo que o setor hospitalar filantrópico é o único prestador de
serviços de saúde vinculado ao SUS relevante para municípios do
interior. Por outro lado, também oferece serviços de maior
complexidade hospitalar em capitais e cidades de maior porte
(Portela et al., 2004).

A partir da década de 1930, com a criação do sistema de
previdência, intensificado na década de 1950, as organizações
hospitalares privadas com fins lucrativos tomaram corpo e
ganharam poderio econômico, tornando-se importantes
vendedoras de serviços hospitalares ao governo federal e
prestando assistência altamente especializada, de alto custo e baixo
impacto sobre a saúde coletiva. Quando a compra de serviços
hospitalares privados chegou ao ponto de saturação, foram
construídos imensos hospitais federais e contratados profissionais
de saúde a baixos salários, para atendimentos emergenciais. No
processo de implementação do SUS, após a Constituição de 1988,
a rede hospitalar federal do centro-sul do país foi repassada para
as mãos de governos municipais, nem sempre preparados, naquele
momento, para assumir tal responsabilidade (Marinho, Moreno &
Cavalini, 2001).

Entre 1997 e 1998, os hospitais privados (com e sem fins
lucrativos) contratados pelo SUS foram responsáveis por
aproximadamente um terço das internações e consumiram 28%
dos recursos do sistema. Entretanto, já se observava uma
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importante ampliação da rede própria, especialmente dos hospitais
reaparelhados pelos municípios, na ótica de descentralização e
municipalização (Marinho, Moreno & Cavalini, 2001).

Outro modo de organização hospitalar é o dos hospitais
universitários. Um hospital universitário é uma organização
caracterizada por:

(a) [ser] um prolongamento de um estabelecimento de ensino
em saúde (de uma faculdade de medicina, por exemplo);
(b) prover treinamento universitário na área de saúde;
(c) ser reconhecido oficialmente como hospital de ensino,
estando submetido à supervisão das autoridades competentes;
(d) propiciar atendimento médico de maior complexidade (nível
terciário) a uma parcela da população. (Médici apud Machado
& Kuchenbecker, 2007: 872)

Levando-se em conta a heterogeneidade de organizações
hospitalares de ensino existentes no Brasil, que abarcam múltiplas
atribuições, vínculos e atores no seu funcionamento, são
considerados hospitais universitários típicos os federais, ou seja,
aqueles financiados e gerenciados tanto pelo Ministério da
Educação (MEC) – uma vez que integram o sistema das Instituições
Federais de Ensino Superior (Ifes) – quanto pelo da Saúde
(Marinho, Moreno & Cavalini, 2001; Machado & Kuchenbecker,
2007). Atualmente, há 44 hospitais universitários vinculados às
Ifes,31 os quais são responsáveis por cerca de 3% dos leitos e 12%
do total de procedimentos realizados pelo SUS, com concentração
de atos de alta complexidade. A identidade organizacional do
hospital universitário está intimamente ligada à sua vocação para
o ensino e a pesquisa (Machado & Kuchenbecker, 2007).

Entretanto, muitas críticas têm sido feitas ao modelo de ensino
praticado pelos hospitais universitários, caracterizado por valorizar
a tecnologia (em que o paciente é quase um insumo a mais) e a
especialização, fragmentar o processo de trabalho e formar
médicos incapazes de atuar em uma clínica integral (Campos, 1999;
Ferreira et al., 2000; Tavares, 2007). Apesar de financiado com o

31 Informação disponível em: portal.mec.gov.br/index.php?option=com
_content&view=article&id=13808&Itemid=512. Consulta em: nov. 2010.
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dinheiro público, tal modelo de formação tem conflitado com as
demandas da saúde pública, e a distância entre a academia e a
prestação real dos serviços de saúde parece contribuir para a crise
do setor Saúde. O Programa Nacional de Reorientação da
Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde), do Ministério da
Saúde, lançado em 3 de novembro de 2005, é uma tentativa de
integrar o ensino de medicina ao serviço público de saúde.

Em suma, na perspectiva do financiamento, a rede hospitalar
brasileira é composta por organizações filantrópicas ou privadas
sem fins lucrativos, organizações privadas com fins lucrativos,
hospitais universitários e organizações públicas (federais, estaduais
e municipais). Na perspectiva da vinculação com o SUS, há os
hospitais públicos, os privados que prestam serviços ao SUS e os
privados que só atuam na saúde suplementar, ou seja, como “uma
alternativa opcional e desvinculada da assistência pública de
caráter universal” (Menicucci, 2007: 109). Entre os hospitais que
prestam serviços ao SUS, é possível observar uma ‘especialização’
em sua inserção na rede assistencial. Assim, os hospitais privados
com fins lucrativos que atuam no SUS o fazem, preferencialmente,
em especialidades (clínica psiquiátrica, por exemplo) em que
possam ser ofertados atendimentos de qualidade e complexidade
relativamente baixas. Os hospitais universitários realizam
procedimentos de elevado custo e alta complexidade. Os
filantrópicos e os públicos apresentam complexidade similar, mas
os filantrópicos custam mais caro (Marinho, 2004).

Por fim, ainda segundo Marinho (2004), é surpreendente que
haja hospitais privados, pois há grandes incentivos para que a firma
lucrativa não participe do mercado, ou ofereça serviços em níveis
menores que o ótimo, ou pratiquem preços excessivos. Entre os
motivos que poderiam afastar a firma lucrativa do mercado, estão:
a necessidade de assistir pessoas sem poder aquisitivo, o que reduz
a possibilidade de lucro; o fato de os hospitais de ensino e pesquisa
terem custos proibitivos para empresas lucrativas; a possibilidade
de que situações de emergência e de calamidade exijam a
manutenção de capacidade ociosa e o fato de que muitas situações
de emergência em saúde são catastróficas em termos de custo
(Marinho, 2004).
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Para o autor, o principal motivo para a permanência do setor
privado na atenção hospitalar é que existem consumidores
heterogêneos, sendo que há aqueles que demandam esses serviços
por diversos motivos, inclusive ideológicos e para reforço do status
social, bem como terapias e condições de atendimento também
heterogêneas. Além disso, o desempenho dos hospitais sem fins
lucrativos depende da concorrência dos hospitais com fins
lucrativos, e vice-versa. O que parece implícito nessa afirmativa é
que o que alimenta a oferta, além da demanda, seria a concorrência
entre ofertas diferentes, o que possibilitaria aprendizado mútuo,
bem como criação e incorporação de novos valores em ambos os
tipos de organização.

Também sobre organizações hospitalares, há que se
apresentar, mesmo que sem aprofundamento, as formas de
remuneração dos serviços hospitalares, visto que há uma relação
entre remuneração e modelo de assistência.

Remuneração dos Serviços Hospitalares
Segundo Andreazzi (2003), de modo geral há três formas de

remuneração de serviços de saúde, incluindo os hospitalares: ex
post ou pós-pagamento, quando o pagamento ocorre após a
produção efetiva do serviço; ex ante ou pré-pagamento, na qual é
calculado um valor prévio independentemente da produção, com
base em critérios variados; e os esquemas mistos, em que se
escolhe ou ex post ou ex ante e se corrige depois, introduzindo-se
elementos das outras formas para corrigir ou promover
determinados objetivos gerenciais.

O pós-pagamento tem sido utilizado tanto para os hospitais
que atendem ao SUS quanto nas relações entre seguradoras
privadas e seus credenciados, mas em modalidades diversas:
Pagamento Prospectivo por Procedimento, no SUS, e Taxas por
Casos Relacionados por Serviços, na saúde suplementar
(Andreazzi, 2003).

O modelo de Pagamento Prospectivo por Procedimento é
usado para remunerar serviços hospitalares prestados ao SUS, por
hospitais tanto públicos quanto privados – com exceção dos
hospitais federais com verba própria e recursos orçamentários
(como a Rede Sarah, por exemplo). A Tabela de Procedimentos,
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implantada no início da década de 1980, integrava o então
denominado Sistema de Assistência Médico-Hospitalar da
Previdência Social (SAMHPS). O valor financeiro estabelecido para
cada procedimento foi calculado, na época, com base em análise
das contas apresentadas pelos hospitais durante seis meses. Com a
implantação do SUS, o SAMHPS foi renomeado SIH (Sistema de
Informações Hospitalares) e continua sendo utilizado como base
para o pagamento de hospitais (Carvalho, 2007). O principal
instrumento de pagamento é a AIH, ou Autorização de Internação
Hospitalar. Já o modelo de Taxas por Casos Relacionados por
Serviços, que tem sido usado na saúde suplementar, segue a lógica
anterior, mas de forma menos sofisticada, ou seja, para cada serviço
estabelece-se um preço global.

O modelo de pagamento por procedimentos (fee-for-service)
tem sido alvo de críticas. Segundo os que o criticam, tal modelo
não considera os esforços dos agentes nem os resultados obtidos.
Além disso, pouco observa a relação entre os custos dos serviços
e os valores por eles pagos – em particular os valores
estabelecidos pelas tabelas do SUS –, o que penaliza os hospitais
privados (com ou sem fins lucrativos) que, sem contarem com
aportes suplementares de recursos governamentais, prestam
serviços ao SUS. A terceira crítica está vinculada ao potencial
que esse modelo apresenta para distorções e iatrogenias

O pagamento por procedimentos incentiva o hospital a manter
o seu custo de tratamento abaixo do preço estabelecido em tabela,
seja aumentando a eficiência, seja utilizando menos recursos do
que seria adequado. Além disso, os diagnósticos contidos nas tabelas
acabam apresentando diferentes taxas de lucro. Assim, quanto mais
invasivo e de mais alta tecnologia for um procedimento, mais alto
seu valor na tabela e maior seu potencial de ser lucrativo, de forma
que se estimulam o desperdício, o intervencionismo e os
investimentos irracionais e acríticos em tecnologia, mais voltados
para o aspecto mercadológico do que para a eficiência e
resolubilidade dos serviços hospitalares (Andreazzi, 2003;
Figueiredo, 2007) ou para os interesses da saúde pública. Um estudo
citado por Carvalho (2007) apurou que o SUS paga cerca de
R$ 52.000,00 por um transplante de fígado, quando seu custo é de
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R$ 16.000,00; por outro lado, paga apenas R$ 120,00 para tratamento
de uma crise hipertensiva, quando seu custo é de cerca de R$ 660,00.

No caso da obstetrícia, um estudo bastante detalhado é o de
Raimundini e colaboradores (2003), que analisou os custos dos
procedimentos de parto normal e de parto cesáreo, em 2001, em
dois hospitais universitários, um no Paraná e outro em Minas Gerais.
O custo do parto normal variou de R$ 486,00 a R$ 535,00, e o do
parto cesáreo, de R$ 753,00 a R$ 780,00. Atualmente, o valor pago
pelo SUS para o parto varia de R$ 315,81 – parto normal – a R$
689,84 – cesariana em gestante de alto risco (Brasil, 2005b). Ou
seja, se considerada apenas a tabela do SUS, o valor do pagamento
não cobre os custos do procedimento.

Buscando avançar no modelo de remuneração dos serviços
hospitalares, e em resposta à crise crônica dos hospitais de ensino,
os ministérios da Saúde e da Educação alteraram a forma de
certificação e de financiamento desses estabelecimentos,
reintroduzindo a modalidade de orçamentação global, com repasses
fixos mensais. O Programa de Reestruturação dos Hospitais de
Ensino, lançado em 2004, prevê a “contratualização” das unidades
assistenciais mediante a celebração de contrato, no qual são
incluídos metas e indicadores de qualidade e de produção de
serviços. No fim de 2005, foi proposto o Programa de Reestruturação
e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no SUS, nos mesmos
moldes. Considerando que em junho de 2004 os hospitais de
pequeno porte já haviam sido submetidos a processo semelhante e
que os hospitais psiquiátricos são objeto de políticas adequadas às
suas especificidades, apenas os estabelecimentos privados lucrativos
contratados pelo SUS, não contemplados em outras categorias,
continuam a ser remunerados por produção de serviços, sem
quaisquer recursos adicionais (Carvalho, 2007). Os novos modelos
de contratualização propostos pelo SUS mudam a prática do pós-
pagamento para a do pré-pagamento. Tal fato pode significar que o
potencial iatrogênico do modelo de remuneração por procedimento
possa diminuir nos hospitais atingidos pelo programa de
contratualização e permanecer inalterado nos hospitais privados
com fins lucrativos que atendem ao SUS. Os impactos efetivos
resultantes da mudança do modelo de pagamento dos serviços
hospitalares ainda estão por ser verificados.
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Medicina e Enfermagem:
profissão e ethos profissional

Na organização hospitalar, a assistência é prestada
fundamentalmente pelas categorias médicas e da enfermagem
(incluindo enfermeiros com graduação universitária e os de nível
técnico). Com relação à assistência ao parto, como vimos no capítulo
anterior, enquanto no século XX ela foi se tornando um ato
estritamente médico, no raiar do século XXI a enfermeira
obstétrica é chamada à cena. Por isso, interessa aqui aprofundar
a compreensão do ethos dessas profissões e entender sua relação
com o modelo de assistência ao parto.

Uma explicitação do conceito sociológico de profissão se faz
necessária tanto para se introduzir a discussão sobre ethos
profissional quanto para se refletir sobre algumas desigualdades
e hierarquias entre medicina e enfermagem. Enquanto o modelo
tecnocrático da assistência ao parto é essencialmente centrado na
figura do médico obstetra, as políticas de humanização do parto
passaram a legitimar a enfermeira obstetra na condução do
trabalho de parto e parto normal sem complicações.

Uma importante preocupação da sociologia das profissões é
diferenciar profissão de ocupação (Machado, 1996; Coelho, 1999),
tarefa nada banal quando se trata de construir uma categoria
analítica. Segundo Machado (1996), profissão é uma ocupação que
apresenta domínio sobre um corpo de conhecimentos teóricos e
práticos complexos, a ser transmitido no curso de um longo
processo de aprendizado e treinamento, e que funda a autoridade
do profissional em relação ao ‘leigo’, assim como sua autonomia.
Além disso, profissões se organizam em corporações que atuam
no sentido de garantir a autorregulação (tanto técnica quanto
eticamente) e a regulação do mercado, incluindo a manutenção
do monopólio. Para além da definição estanque de ocupação e
profissão, é preciso reconhecer que há uma gradação que leva de
uma até a outra, ou seja, um processo de profissionalização.
A esse respeito, a comparação entre medicina e enfermagem pode
ser bastante ilustrativa.

O vocábulo grego ethos tem duas acepções originais: na
primeira, ethos pode ser entendido como costume, e na segunda,
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como hábito (Ribeiro, 2003). Segundo Geertz (1989), ethos se refere
aos aspectos morais e estéticos de uma cultura, seus elementos
valorativos; por outro lado, os aspectos cognitivos e existenciais foram
designados pelo termo “visão de mundo”. Entretanto, a relação entre
ethos e visão de mundo é circular e dialética, ou seja, os indivíduos
retiram conclusões normativas com base em premissas factuais, e
conclusões factuais com base em premissas normativas.

Buscando aprofundar o sentido de ethos atribuído por
Geertz, Caniello (2003) propõe que tal conceito tem identidade
com a noção de Volksgeist (espírito de um povo), que está sempre
traspassado pelo espírito do tempo (Zeitgeist). Em suma, o ethos
tanto impõe limitações e constrangimentos aos indivíduos de
determinada cultura quanto, a longo prazo, poderá revelar
dinamismos e mudanças, permanências e recorrências:

o ethos guarda a marca da estrutura que conforma a tradição
de um povo, seu ‘espírito’, mas também comporta os influxos
da ação dos sujeitos e das pressões conjunturais que
interagem com essa estrutura em um determinado tempo
histórico. Em uma palavra, considero o ethos como a matriz e
a moeda dos processos sociais, pois é a resultante de uma
dupla dialética entre a estrutura e a agência e entre a tradição
e a mudança. (Caniello, 2003: 32)

Para nossos objetivos, ethos será utilizado para se pensar a
prática profissional. As categorias profissionais passam por complexos
processos de legitimação social e elaboram um ethos próprio, ou seja,
características e tradições que permitem ao indivíduo se reconhecer
e ser reconhecido como pertencente àquela comunidade profissional.
Trata-se do intento de construir uma imagem, um vocabulário, uma
vestimenta, uma prática e uma visão de mundo e de seu objeto de
atuação profissional que garanta o “sucesso”, ou seja, o
reconhecimento de ser um bom profissional tanto para seus pares
quanto para o resto da comunidade social mais ampla.

Hierarquias e Desigualdades
entre Medicina e Enfermagem

Para Machado (1996) – partindo do suposto que uma das
manifestações mais singulares das profissões consiste em definir
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realidades, em recriar o mundo do leigo – a profissão por excelência
seria a medicina, que ocupa o lugar de paradigma dos projetos
profissionais pelos seguintes motivos: possui um corpo de
conhecimentos complexo, fechado e específico; monopoliza um
mercado com demanda ilimitada e legalmente protegido; a
atividade do médico é individual e de responsabilidade
intransferível, sendo o trabalho coletivo pouco desenvolvido; e a
autonomia é crucial para o seu cotidiano de trabalho.

Por outro lado, tem-se a enfermagem, que pode ser vista
como em processo de profissionalização. Mesmo apresentando os
atributos que definem uma profissão – os indivíduos a exercem
em tempo integral e vivem de sua remuneração; há compromisso
com normas e modelos apropriados e identificação com os colegas
e a profissão; há corporações que tratam de regular a atuação
profissional e o monopólio do mercado de trabalho; há um corpo
de conhecimentos teóricos e práticos a ser formalmente transmitido;
há um código de ética e uma busca de confiabilidade social; a
ocupação adquire autonomia (Moore apud Machado, 1996) –,
a enfermagem ainda não estaria no mesmo estágio de
profissionalização que a medicina.

Entre os aspectos que distanciam medicina e enfermagem
no grau de profissionalização, podemos citar a autonomia, que se
manifesta mais claramente quando analisamos o mercado de
trabalho. De fato, a enfermagem ainda disputa o mercado
de trabalho com profissionais de nível técnico. Segundo dados de
Mercadante (2002), em 1999 os médicos detinham, no Brasil,
428.808 postos de trabalho e os enfermeiros, 70.175. Tal
desproporção resulta do fato de que a maior parte do trabalho
em enfermagem realizado nos estabelecimentos de saúde não está
a cargo de enfermeiros universitários, mas de categorias auxiliares
de menor escolaridade formal. A meu ver, o fato de a enfermagem
de nível universitário não monopolizar o mercado de trabalho está
relacionado, de certa maneira, com sua dificuldade em estabelecer
tanto a singularidade do serviço ofertado quanto a legitimidade
do seu corpo de conhecimentos teóricos e práticos, como será
analisado adiante.

Ainda com relação à relevância da autonomia para a
medicina e a enfermagem, outra manifestação do grau de
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importância desse atributo para as duas profissões se relaciona
com um modelo liberal de prática profissional. A prática liberal
de uma profissão permite ao profissional controlar a produção, a
distribuição e a determinação do preço final dos serviços que
presta. Em última instância, credita-se à prática liberal a garantia
do exercício autônomo e livre de constrangimentos da profissão.
Na discussão acerca da profissão médica, uma das questões
centrais tem sido o processo recente de mudança de uma atuação
autônoma e liberal para o aumento do assalariamento da categoria
e da burocratização do processo de trabalho (Schraiber, 1995;
Bonelli & Donatoni, 1996; Machado, 1996; Vecina Neto & Malik,
2007). A enfermagem, por sua vez, passa ao largo desse debate,
pois nunca foi uma profissão liberal. Suas principais questões se
referem à busca de identidade para uma profissão tipicamente
feminina e desprestigiada na relação hierárquica e desigual com
a medicina (Lopes, 1996; Fonseca, 1996; Lopes & Leal, 2005).

Além disso, as diferenças no grau de atuação autônoma e
liberal de ambas as profissões também se manifestam nas formas
de contrato e remuneração do trabalho. Enquanto o médico se
forma para a atuação liberal (o consultório), a enfermeira está,
quase sempre, vinculada a uma organização; as principais exceções,
no caso da enfermagem, acontecem quando profissionais se
colocam no mercado liberal para cuidados domésticos de bebês,
idosos ou doentes. Ademais, enquanto a remuneração do trabalho
médico é feita principalmente na forma de pós-pagamento por
ato médico, a remuneração da enfermeira é assalariada.

Sem desconsiderar o processo histórico de cada ‘profissão’ –
especialmente sem desconsiderar que a enfermagem surge para
ser uma atividade de auxílio à medicina e a ela subordinada –,
um aspecto a ser observado na discussão sobre o grau de
profissionalização de ambas as atividades é a questão de gênero.
Enquanto a enfermagem é uma “profissão no feminino” (Lopes,
1996: 55), a medicina foi, por muito tempo, uma profissão no
masculino, até porque as mulheres estavam proibidas de ingressar
no ensino superior. No Brasil, apesar da existência de faculdades
de medicina desde 1808, a primeira médica brasileira, Maria
Augusta Generoso Estrela, precisou se formar em Nova York, em
1881. Foi a Reforma Leôncio de Carvalho, de 1879, que permitiu
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o ingresso de mulheres nos cursos superiores.32 Cem anos depois, no
fim da década de 1970, as mulheres representavam apenas 11% dos
médicos (Ferreira et al., 2000). Mas, mesmo com o aumento do ingresso
de mulheres no curso de medicina, elas continuam restritas a algumas
especialidades, tais como dermatologia ou pediatria. As especialidades
mais valorizadas, como a cardiologia e a neurocirurgia, por exemplo,
permanecem como tipicamente masculinas.

O que se observa com a medicina e a enfermagem é que a
conformação do mercado de trabalho está intimamente articulada
com as questões de gênero, que também se articulam com o ethos
de ambas as profissões apoiando-se nas seguintes dualidades:
medicina/qualificação e enfermagem/qualidade; medicina/tratar
e enfermagem/cuidar.

A medicina se apresenta como um corpo complexo e extenso
de conhecimentos técnicos e científicos que precisa ser apreendido
através de um longo processo de qualificação que inclui, no
mínimo, a graduação universitária e a residência médica. Uma
vez formado, o médico “tratará” dos seus pacientes. Por sua vez, a
enfermagem é vista como a transferência do trabalho feminino e
doméstico, entendido como uma habilidade “natural” para o
cuidado, para o espaço hospitalar – e, por isso, a enfermeira
universitária ainda concorre com a técnica de nível médio no
mercado de trabalho. À enfermeira basta ter as qualidades
femininas para “cuidar”33 dos seus pacientes (Lopes, 1996; Fonseca,
1996; Lopes & Leal, 2005).

A enfermagem nasce como um serviço organizado de
maneira caritativa. É uma atividade associada à figura da mulher-
mãe curandeira e detentora de um saber informal de práticas de
saúde, transmitido de mulher para mulher, o que contribuiu para
sua tardia profissionalização (Lopes & Leal, 2005). Mas, mesmo
formalizada como profissão, espera-se que nela ingressem

32 A primeira mulher médica formada no Brasil, Rita Lobatto Velho Lopes,
graduou-se na Faculdade de Medicina da Bahia, em dezembro de 1887.

33 Espera-se da profissional da enfermagem qualidades percebidas como
intrinsecamente femininas na nossa cultura – subordinação, paciência,
abnegação, pureza, docilidade etc. (Fonseca, 1996) –, em detrimento de outras
mais relevantes para o exercício autônomo de uma profissão, tais como
inteligência e criatividade.
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preferencialmente mulheres, já que elas são “naturalmente
preparadas” para a atividade. E, de fato, a enfermagem se mantém
como uma profissão majoritariamente feminina. Tal constatação
permite retomar o argumento de que o fato de a enfermagem
não monopolizar o mercado está relacionado, também, com sua
dificuldade em estabelecer tanto a singularidade do serviço
ofertado (muitas categorias podem exercê-lo) quanto a legitimidade
do seu corpo de conhecimentos teóricos e práticos (não é necessário
treinamento formal para adquiri-lo). Ou seja, trata-se de uma quase
profissão cuja condição necessária e suficiente para sua execução
é que o ‘profissional’ seja uma mulher.

Como já visto, tanto o ethos da medicina quanto o da
enfermagem compactuam de uma mesma imagem de mulher
construída no Iluminismo. O discurso científico acerca da mulher
e de sua “natureza”, que tinha por motivação política justificar as
desigualdades da nova ordem social, prendeu a mulher à sua
biologia, principalmente à gestação e maternidade, e ao espaço
doméstico. A diferença é que, no caso da medicina, a mulher
construída pelo Iluminismo é a paciente, e no caso da enfermagem
ela é a profissional. Entretanto, as maneiras pelas quais a
enfermeira percebe sua paciente é uma pergunta em aberto, fora
do escopo deste estudo.

As Especificidades da Obstetrícia
Em termos formais, a obstetrícia é uma especialidade que

pode ser exercida tanto por médicos quanto por enfermeiras.34

De fato, como já visto aqui, a “arte de partejar” nunca foi objeto
de monopólio médico. Como especialidade, a obstetrícia possibilita
novos olhares para a profissionalização e o ethos profissional da
medicina e da enfermagem.

A análise de ambas as profissões pelo recorte da obstetrícia
evidencia que o que era vantagem se torna desvantagem, e vice-
versa. No caso da medicina, dois aspectos relacionados com a

34 Com relação à especialidade da obstetrícia, há uma interessante diferença,
digna de nota, entre o médico e a enfermeira: enquanto o médico só pode ser
obstetra, substantivo, a enfermeira também é obstétrica, adjetivo. Obstétricos
também são os instrumentos usados no parto. Agradeço a Deise Mesquita por
essa importante contribuição.
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obstetrícia impactam negativamente a profissão. Como já dito
aqui, a medicina ocupa o lugar de paradigma dos projetos
profissionais porque possui um corpo de conhecimentos complexo,
fechado e específico; monopoliza um mercado com demanda
ilimitada e legalmente protegido; a atividade do médico é
individual e de responsabilidade intransferível, sendo o trabalho
coletivo pouco desenvolvido; e a autonomia é crucial para o seu
cotidiano de trabalho. Pois bem, no caso da obstetrícia, o corpo de
conhecimentos não é exclusivo da medicina. Antes da constituição
da medicina obstétrica, as parteiras eram as depositárias do
conhecimento da “arte de partejar” e, atualmente, as obstetrizes e
as enfermeiras obstétricas35 também reivindicam o reconhecimento
de seu saber formal sobre o parto. Com relação ao mercado, no
caso da obstetrícia não há uma demanda ilimitada; ao contrário, a
queda constante e permanente da fecundidade das mulheres tem
diminuído sensivelmente esse mercado, o que tanto aumenta a
competição quanto diminui o interesse do médico pela
especialidade.36 Por fim, com a implementação de modelos mais
humanizados de assistência ao parto, este vem deixando de ser
um ato individual, sobre o qual o médico detém completa
autonomia, para se tornar um trabalho de equipe.

Por outro lado, no caso da enfermagem, a obstetrícia tem se
mostrado uma importante área de expertise e de mercado de
trabalho, no Brasil. Entre as medidas normatizadas pelo Ministério
da Saúde que visam a promover a humanização da assistência ao
parto, está o reconhecimento da atuação da enfermeira obstetra
na atenção ao parto normal sem complicações. Para implementar

35 “Com relação à capacitação profissional de obstetrizes e enfermeiras obstétricas,
historicamente coexistem dois tipos de programas educacionais: o modelo
europeu, ou via direta, com o ingresso em cursos de obstetrícia anexos às
escolas médicas ou de enfermagem, e o americano, em que a habilitação
formal na área de obstetrícia é concebida como uma especialidade da
enfermagem. Diversos países mantêm essas duas modalidades de formação, e
o modelo americano representa uma tendência mundial. A via direta
tradicionalmente é a mais encontrada na Europa, mas tem sido objeto de
interesse crescente em vários países” (Riesco & Tsunechiro, 2002: 449-450).

36 Segundo dados do site da Unimed-BH, há 554 médicos ginecologistas obstetras
cooperados (acesso em ago. 2007). A Unimed-BH realiza seiscentos partos por
mês (comunicação pessoal de um diretor da cooperativa). Ou seja, cerca de
um parto/mês por obstetra cooperado.
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tal assistência, o Ministério da Saúde tem financiado cursos de
capacitação; introduziu pagamento, pelo SUS, de parto assistido
por enfermeira obstetra e criou os Centros de Parto Normal (CPN),
unidades privilegiadas de atuação dessa profissional em partos
sem distocia (complicações na evolução do trabalho de parto). Ou
seja, o exercício da obstetrícia tem oferecido à enfermagem uma
valorização do seu corpo de conhecimentos técnicos e práticos,
bem como uma expansão do mercado de trabalho, inclusive liberal,
por meio da assistência ao parto domiciliar.

Em termos de profissionalização e mercado de trabalho, a
obstetrícia tem o potencial de ser cada vez menos interessante
para a medicina, ao mesmo tempo que cresce sua relevância
dentro da enfermagem.

Com relação ao ethos profissional, a obstetrícia é bastante
reveladora da distância entre a prática profissional e os atos da
medicina e da enfermagem. O médico ginecologista obstetra – ou
médico da mulher – guarda importantes particularidades: é o
homem culto e cientista, e ao mesmo tempo piedoso e protetor,
aquele para o qual a anatomia, a fisiologia e a alma da mulher
não guardam segredos (Martins, 2005; Marques, 2005). A medicina
da mulher, nascida da necessidade de justificar a desigualdade
de gêneros mediante um discurso científico, adota uma prática
de assistência normativa e domesticadora de corpos percebidos
como instáveis e defeituosos. Dessa forma, o modelo tecnocrático
de assistência ao parto é a expressão de duas imagens articuladas:
a imagem do médico, dotado da tecnologia e imbuído da boa
intenção, e a da mulher incapaz, submissa, objetificada,
fragmentada, presa a um corpo e a uma fisiologia patológicos e
imperfeitos.

Assim, de maneira geral, se por um lado os médicos obstetras
percebem o parto como um processo potencialmente patológico e
que demanda intervenções a fim de se manter o controle sobre a
mulher e o nascimento, as enfermeiras o veem como processo
fisiológico a ser realizado com pouca ou nenhuma intervenção,
no qual o bem-estar geral das parturientes e suas emoções devem
ser considerados (Davim & Bezerra, 2002; Angulo-Tuesta et al.,
2003; Sodré & Lacerda, 2007). A própria forma como o profissional
nomeia a sua assistência ao parto é um importante sinal dessa
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diferença: o médico “faz” ou “conduz” o parto, enquanto a
enfermeira o “assiste” (neste caso, quem faz o parto é a parturiente).

Como já dito, entre as práticas preconizadas na política de
“assistência qualificada e humanizada” à mulher no pré-parto e
parto, estão o respeito à privacidade e escolha da mulher sobre o
local e a posição do parto; o fornecimento de todas as informações
e explicações que as mulheres desejarem; a permissão para a
liberdade de posição e movimento durante o trabalho de parto; o
estímulo às posições não supinas (deitadas) durante o trabalho de
parto; o oferecimento de métodos alternativos e não farmacológicos
para alívio da dor e o uso restrito de episiotomia. Nessa nova lógica,
que busca devolver à mulher o lugar de dona do seu parto, tornando
a assistência menos invasiva e mais expectante, pode-se afirmar
que, pelo menos em tese, seria mais fácil o exercício do modelo
humanizado pela enfermagem do que pela medicina, quando se
consideram a formação e o ethos profissional. Entretanto, o
profissional atua majoritariamente no ambiente hospitalar –
excetuam-se as casas de parto e o parto domiciliar –, e aqui uma
relação complexa se estabelece. O novo institucionalismo fornece
ferramentas que permitem analisar o espaço dessa relação.

Políticas de Assistência ao Parto
e Novo Institucionalismo

Uma vez estabelecidos parâmetros para a compreensão do
jogo político da implementação das políticas de humanização do
parto por intermédio dos executores organizacionais (hospitais) e
individuais (obstetras) da política, o novo institucionalismo será
tomado como instrumento de análise da relação entre organizações
e indivíduos, e destes com as políticas de humanização do parto.

Os estudos organizacionais nasceram das profundas
transformações geradas pelo capitalismo industrial, quando se
acreditava que a promessa iluminista da cientificidade e da
racionalidade se materializava nas organizações modernas.
Contemporaneamente, reconhece-se que qualidade, racionalidade,
eficiência, ética e objetividade não são virtudes inerentes às
organizações (Reed, 2006). Tal constatação levou sociólogos
neoinstitucionalistas a preconizar que as formas e os procedimentos
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utilizados pelas organizações modernas, para além de sua suposta
motivação para a eficácia, devem ser vistas como práticas culturais
(Hall & Taylor, 2003).

O objetivo expresso das organizações é prover a comunidade
de bens e serviços. Entretanto, sendo a organização uma arena na
qual se disputam legitimidades, poderes, interesses e valores, seu
objetivo menos explícito é o de reproduzir a si mesma reproduzindo
instituições. Assim, em uma analogia que não é original, enquanto
a organização é o time, a instituição são as regras do jogo.

Apesar de não haver consenso em torno do conceito de
instituição, este é fundante e fundamental na sociologia para a
compreensão da ação social, seja ela individual, coletiva ou
organizacional. Especificamente nas análises organizacionais, mas
não apenas nelas, estão subentendidos dois modelos distintos de
ator social: o racional e o institucional. No modelo racional, os
indivíduos estão permanentemente envolvidos em cálculos de
custo e benefício das diferentes alternativas de ação, e o
comportamento segue critérios de maximização de utilidade. No
modelo institucional, os indivíduos aceitam e seguem normas
sociais, sem reflexão, resistência ou questionamento, unicamente
baseados em seus interesses particulares (Tolbert & Zucker, 2006).
Esses autores propõem que tais modelos não sejam tratados como
opostos e excludentes, e sim como polos de um continuum de
processos de tomadas de decisões e comportamentos, que podem
ser mais ou menos racionais, dependendo de fatores diversos.

O modelo de assistência ao parto está sendo considerado
aqui como uma prática institucionalizada que, por sua vez, legitima
outras instituições: os hospitais, a medicina, a imagem iluminista
da mulher. Dessa forma, o que as novas políticas de assistência ao
parto objetivam, em última instância, é produzir um processo de
reinstitucionalização (Jepperson, 1991), ou seja, a mudança de uma
forma institucionalizada (modelo tecnocrático) para outra (modelo
humanizado), organizada em torno de princípios e regras
diferentes. A política de assistência ao parto é percebida e
executada de diferentes maneiras, em diferentes organizações
hospitalares e por diferentes categorias profissionais. No caso da
humanização do parto, o jogo político da implementação precisa
enfrentar instituições poderosas no imaginário social.
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Segundo Immergut (1998) e Bell (2002), o novo
institucionalismo difere do velho ao rejeitar a tese de que o
comportamento observado (como a pessoa vota, por exemplo) pode
ser o dado básico para a análise política. O novo institucionalismo,
ao se contrapor às perspectivas behavioristas, defende que para
se compreender a ação individual e coletiva é preciso analisar as
mediações entre as estruturas sociais e os comportamentos
individuais, ou seja, as “instituições” (Hall & Taylor, 2003).

Entretanto, o novo institucionalismo não é uma corrente
teórica homogênea, e suas três vertentes (a da escolha racional, a
histórica e a sociológica) divergem nas respostas às suas duas
principais questões: como se constrói a relação entre instituição e
comportamento?; como se explica o processo pelo qual as
instituições surgem ou se modificam? (Hall & Taylor, 2003; Théret,
2003). De fato, se existe uma analogia para descrever a questão
principal do institucionalismo, esta é com o dilema do ovo e da
galinha – o que vem primeiro, as instituições ou os indivíduos? –,
questão presente na própria gênese da sociologia, ainda não
respondida, e que por isso mesmo continua se reproduzindo com
novas roupagens.

O institucionalismo da escolha racional enfatiza o caráter
instrumental e estratégico do comportamento dos indivíduos, e as
instituições reduzem a incerteza em relação à ação dos outros, na
medida em que oferecem uma certeza maior ou menor quanto ao
comportamento presente e vindouro dos atores. Nesse caso, as
instituições são o resultado intencional, quase contratual, e
funcional da estratégia de otimização de ganhos e redução de
custos de transação, por parte dos agentes. A permanência de
determinada instituição resulta do fato de ela oferecer mais
benefícios aos atores interessados do que as formas institucionais
concorrentes.

Por seu turno, o institucionalismo sociológico – surgido no
quadro da teoria das organizações – apresenta um enfoque cultural
e enfatiza a dimensão rotineira do comportamento e o papel da
visão de mundo do ator na interpretação das situações. Ou seja, o
comportamento jamais é plenamente estratégico ou calculado.
A instituição corresponde aos sistemas simbólicos, esquemas
cognitivos e modelos morais sobre os quais se baseiam a
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interpretação e a ação dos sujeitos, e sua manutenção ou mudança
depende do grau de legitimidade que lhe é conferido pelo
ambiente cultural mais amplo.

O institucionalismo histórico, por sua vez, mistura os dois
enfoques, e os atores tanto calculam com base em seus interesses
quanto têm diferentes visões do mundo, correspondentes a suas
posições e contextos sociais. Os interesses seriam construídos
politicamente; cálculo e cultura se combinam. As instituições, ao
mesmo tempo que constrangem, fornecem os meios para a
mudança. As instituições existem para regular os conflitos inerentes
à diferenciação de interesses e à assimetria de poder.

Pensando no conceito de instituições, Prates (2000) identifica
outra diferença entre o novo e o velho institucionalismo, qual seja:
enquanto o velho institucionalismo utiliza o conceito sociológico
de instituição para organizações concretas, para os novos
institucionalistas o conceito sociológico de instituição só se aplica
aos sistemas de procedimentos e controles normativos de natureza
macrossocial. No velho institucionalismo, as organizações formais
teriam duas faces: uma econômica, com ênfase na dimensão
racional da ação instrumental, e outra como sistema de ação social,
com ênfase nas dimensões normativas e de personalidade. Em
um processo de “institucionalização organizacional”, o arcabouço
formal das organizações é preenchido por valores e moralidade,
de tal forma que uma organização institucionalizada passa a agir
em seu próprio nome, adquire status de realidade e se comporta
como ator estratégico. Assim como o ator individual, o ator
organizacional tem caráter distintivo e identidade própria, e ambos
são capazes de desenvolver ações estratégicas em seu ambiente.
A atribuição de status político às instituições organizacionais
permite vê-las como focos estratégicos de articulação de
identidades e interesses, participando da definição que qualifica
o participante legítimo das decisões políticas. Segundo Prates
(2000), negar tal fato implica um empobrecimento teórico.

Porém, essa perspectiva não está de todo perdida no novo
institucionalismo. Para Prates (2000), na concepção de instituição,
é possível vislumbrar duas vertentes no novo institucionalismo: a
primeira utiliza ambiente, setor ou campo organizacional como
unidades de análise do comportamento organizacional, não
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havendo espaço para se pensar a organização como unidade de
análise e ator político; a segunda reconhece o caráter macrossocietal
das realidades institucionais, mas procura identificar seus efeitos
no nível micro da organização. Como proponho pensar o hospital
como uma unidade de análise, passemos direto para a segunda
vertente do novo institucionalismo, a que Prates denomina
“abordagem contextual interpretativa”. Uma das proposições que
informam essa vertente é a de que, nas sociedades pós-industriais,
a “institucionalização de mitos, travestidos de princípios racionais
de administração” (Prates, 2000: 132), é elemento essencial da vida
organizacional. Nesse caso, as práticas organizacionais resultariam
da tensão entre as normas culturais institucionalizadas pelos mitos
e as normas técnicas de eficiência.

Ainda nessa perspectiva, a tomada de decisão nas
organizações complexas é regulada tanto por normas, valores e
regras de natureza simbólica quanto por interesses, experiência
prática e nível de satisfação. Para Prates (2000), essa vertente do
novo institucionalismo seria subsidiária do modelo neoweberiano
da sociologia das organizações, segundo o qual as atividades
organizacionais não podem ser explicadas por uma dicotomia
formal/informal, pois resultam de uma associação entre elas: as
organizações são sistemas que operam em alguns setores como
burocracias fechadas, baseadas em rotinas e impessoalidade, e
em outros como ambientes abertos à negociação e regidos por
fatores não racionais. Tal modelo busca identificar microcenários
de ação de seus membros sem perder de vista as dimensões
estruturais da organização. Por isso essas abordagens do novo
institucionalismo privilegiam a dimensão simbólica das instituições
e as dimensões da vida cotidiana das organizações. Na abordagem
contextual interpretativa, o conceito de instituição “põe em
evidência as realidades de natureza simbólica que legitimam e
viabilizam os arranjos e regras de comportamento organizacional,
que dão sentido de ordem às atividades cotidianas de seus
membros” (Prates, 2000: 139). Nesta investigação, procurei articular
a descrição do microcontexto organizacional com uma interpretação
macroinstitucional do comportamento organizacional.

Como já dito aqui, há diferentes motivações para se fundar
uma organização hospitalar: um hospital pode se originar do
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sentido de dever cristão de assistir uma população carente, da
necessidade de um campo de prática para estudantes de medicina,
ou com o objetivo de ser uma empresa lucrativa, entre outros. Por
isso, uma descrição do microcontexto organizacional é
fundamental para se compreender lógicas particulares e
identidades organizacionais, já que ‘hospital’ é a materialização
de sentidos e objetivos, de valores e procedimentos diversos. Por
outro lado, considerando-se o modelo tecnocrático de assistência
ao parto como uma norma cultural institucionalizada, uma
pergunta pertinente seria: como diferentes modelos de assistência
ao parto se relacionam com as diferentes formas de organização
hospitalar, e vice-versa? Outra questão seria: qual o papel de
diferentes organizações hospitalares – seja facilitando, seja
dificultando – na implementação das políticas de humanização
do parto? E ainda caberia investigar qual o papel das categorias
profissionais que atendem ao parto (médicos e enfermeiros) e que
sentido conferem às suas práticas e ações, na assistência ao parto.

Uma mirada sobre as grandes organizações hospitalares que
atendem ao parto, em Belo Horizonte, é uma forma de avançar
nessa análise.




