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A HOSPITALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS MATERNIDADES 
 

 
Adriana da Silva Vieira 

 
 

RESUMO 
 

 
Este trabalho teve como objetivo analisar a hostilidade dos serviços hospitalares nas 
maternidades, abordando, para isso, o conceito de humanização dos serviços 
hospitalares, investigando a importância da hospitalidade e humanização no 
ambiente hospitalar e, tendo como universo de pesquisa os municípios de Niterói e 
São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Por meio de revisão bibliográfica, em 
livros, artigos, manuais, sites, textos acadêmicos e outros materiais que tratassem 
do tema, e pesquisa exploratória descritiva com a abordagem do estudo qualitativo, 
buscou-se avaliar o impacto da hospitalidade ou hostilidade no ambiente das 
maternidades, na história de vida e saúde das gestantes, puérperas e mulheres em 
situação de abortamento. Mediante relatos das entrevistadas, foi possível verificar 
que a hostilidade se apresenta na violência institucional e se encontra banalizada no 
cotidiano da assistência de saúde. Em muitos momentos, a mulher não tem direito à 
escolha. A ela é negada a informação e o conhecimento do que está sendo feito no 
seu próprio corpo, a sua vontade acaba sendo suprimida e ela é levada a crer que 
os procedimentos efetuados são em prol do seu bem-estar e para o bem dos seus 
bebês. Sem terem os seus direitos respeitados, muitas mulheres se sentem 
frustradas, por acharem que não foram capazes de parir naturalmente e outras se 
sentem humilhadas devido aos maus-tratos sofridos. 
 

Palavra-chave: Hospitalidade. Humanização. Maternidade. Niterói. São Gonçalo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HOSPITALITY IN THE PROVISION OF SERVICES IN THE MATERNITY 
 
 

Adriana da Silva Vieira 
 
 

ABSTRACT 
 
 

The objective of this study was to analyze the hostility of hospital services in 
maternity hospitals, addressing the concept of humanization of hospital services, 
investigating the importance of hospitality and humanization in the hospital 
environment. municipalities of Niterói and São Gonçalo, in the state of Rio de 
Janeiro. Through a bibliographic review, in books, articles, manuals, websites, 
academic texts and other materials dealing with the subject, and exploratory 
descriptive research with the approach of the qualitative study, we sought to evaluate 
the impact of hospitality or hostility in the environment of maternity wards, in the life 
and health history of pregnant women, postpartum women and women in situations 
of abortion. Through the interviewees' reports, it was possible to verify that hostility is 
present in institutional violence and is trivialized in the daily life of health care. In 
many instances, the woman has no right to choose. She is denied information and 
knowledge of what is being done in her own body, her will ends up being suppressed 
and she is led to believe that the procedures performed are for the sake of her well-
being and for the sake of her babies. Without having their rights respected, many 
women are frustrated because they feel they have not been able to give birth 
naturally and others feel humiliated because of the ill-treatment they have suffered. 
 
Keyword: Hospitality. Humanization. Maternity. Niterói. São Gonçalo. 
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INTRODUÇÃO 
 

Os hospitais têm como princípio acolher a quem a eles recorre. No decorrer 

dos séculos, os hospitais evoluíram até chegar à forma como hoje são conhecidos. 

Relatos históricos apresentam os hospitais como locais para os quais os doentes 

iam para se isolarem, não propagarem suas doenças e para esperarem a morte, 

pois as técnicas médicas eram precárias e raramente os doentes sobreviviam.  

Essa situação começou a ser invertida no final do século XVIII, quando o 

médico passou a ter o reconhecimento da sociedade e o hospital evoluiu para uma 

instituição terapêutica. Foi nessa época que se deu início à individualização do 

tratamento e ao tratamento do cliente como objeto do saber e da prática médica. 

Todavia, a fim de propagar conforto espiritual aos internos, as Ordens Hospitalares 

Cristãs, continuaram tendo livre acesso a essas instituições (FOUCAULT, 1979). 

Neste novo período, a organização dos espaços como elementos terapêuticos 

e a ação do meio sobre os enfermos foram valorizados, sendo que, para dar 

seguimento a este feito, todos os recursos hospitalares e a administração foram 

passados para as mãos da classe médica. 

Assim, a hospitalidade, no contexto do crescente interesse pela humanização 

das relações sociais, desponta como alicerce para as relações estabelecidas nas 

instituições de saúde, que passam a ter, no tratamento dispensado aos clientes de 

saúde, um dos seus focos de atenção e de ação. 

Atualmente, os clientes de saúde, cada vez mais exigentes, têm mais 

conhecimento de seus direitos, estando atentos ao modo como são tratados e 

valorizados dentro de um hospital.  

Nas maternidades privadas, a gestão hospitalar envolve desde um trabalho 

com os recursos humanos, até uma série de adaptações da estrutura e do arranjo 

físico dos hospitais, que devem ser pensados de forma a oferecer aos clientes de 

saúde um ambiente onde se sintam acolhidos, desde o momento que entram no 

hospital até o momento que recebem alta.  

É no atendimento, na educação, na atenção, no interesse dos funcionários 

por cada caso específico, na agilidade de respostas às solicitações, em um 

ambiente cuidado, limpo, com acessos facilitados, bem decorados, levando em 

consideração sempre o bem-estar do paciente, seus acompanhantes, familiares e 

visitantes, que a gestão dos hospitais está sendo pautada, para que uma vivência e 
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trocas mais humanas sejam realidade, onde os profissionais de saúde possam se 

colocar no lugar de seus pacientes. 

Por outro lado, alguns autores apontam que a violência em maternidades 

públicas é, em grande parte, resultado da própria precariedade do sistema que, além 

de submeter seus profissionais a condições desfavoráveis de trabalho, como a falta 

de recursos, a baixa remuneração e a sobrecarga da demanda assistencial 

(caracterizando um sucateamento da saúde), também restringem consideravelmente 

o acesso aos serviços oferecidos, fazendo, entre outras coisas, com que mulheres 

em trabalho de parto passem por uma verdadeira peregrinação em busca de uma 

vaga na rede pública, com sério risco para as suas vidas e as de seus bebês 

(MENEZES, 2001). Outrossim, o desconhecimento e a falta de respeito para com os 

direitos sexuais e reprodutivos da mulher, além da tácita imposição de normas e 

valores morais depreciativos por parte dos profissionais, também são apontados 

como importantes fatores na formação da complexa trama de relações que 

envolvem os atos de violência institucional contra as pacientes (DALSGAARD, 2006; 

MCCALLUM; REIS, 2006). 

A relevância deste estudo, portanto, não se justifica somente pela importância 

de se aprofundar a discussão sobre o tema da hospitalidade e seu impacto na 

história de vida e saúde de mulheres usuárias das maternidades públicas e privadas; 

mas também pela possibilidade de contribuições ao debate sobre a crise da 

confiança na área de saúde, entendida como uma crise ética mais global nas 

relações entre profissionais de saúde e pacientes.  

Além disso, acredita-se que esta discussão possa servir como um 

contraponto de diálogo às dificuldades de implantação dos programas de 

humanização, que estabelecem, dentre outros, o direito de toda gestante ao acesso 

a atendimento digno e de qualidade no decorrer da gestação, parto e puerpério. 

Contudo, mesmo considerando-se os inúmeros usos que se tem dado ao termo 

humanização (DESLANDES, 2006), qualquer que seja o seu sentido, sua efetiva 

concretização não é possível com uma prática atravessada pela violência. Por esta 

razão, espera-se que a melhor compreensão deste fenômeno social possa contribuir 

na busca de meios para a concretização de uma prática mais humanizada na 

assistência ao parto. 

Premissas que levam a questão norteadora são como a hospitalidade 

influencia os serviços prestados, tais como, o respeito aos direitos das pacientes, os 
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cuidados e informações necessários para uma decisão compartilhada sobre o parto 

seguro, as trocas de informações com a equipe médica, se sofreram maus tratos ou 

ameaças e quais os impactos desses atendimentos na história de vida e saúde 

dessas mulheres.  

Assim, a questão norteadora deste trabalho é: de que maneira a hospitalidade 

a hostilidade na humanização dos serviços hospitalares prestados nas maternidades 

contribuem para o bem-estar, segurança e a satisfação das pacientes e seus 

familiares? 

Os objetivos que constituíram este estudo conduziram a elaboração deste 

trabalho visando atingir os desígnios pretendidos. De tal modo, o objetivo geral foi: 

realizar estudo sobre a hospitalidade e a hostilidade na humanização dos serviços 

hospitalares nas maternidades. 

E os objetivos específicos: abordar o conceito de humanização dos serviços 

hospitalares; investigar a importância da hospitalidade e humanização no ambiente 

hospitalar, tendo como parâmetro exemplos de maternidades dos municípios de 

Niterói e São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro; analisar a hospitalidade e a 

hostilidade nas maternidades. 

Para a realização do trabalho se fez necessário realizar levantamentos 

bibliográficos buscando acesso a livros, artigos, manuais, sites, textos acadêmicos e 

outros materiais que tratassem do tema, todos com o intuito de embasar e ajudar no 

desenvolvimento teórico do trabalho. Segundo Gil (2002), a principal vantagem da 

pesquisa bibliográfica é o fato de permitir a cobertura de uma gama de fenômenos 

muito maior do que o investigador poderia pesquisar diretamente.  

Para o desenvolvimento do trabalho utilizamos a pesquisa exploratória 

descritiva com a abordagem do estudo qualitativo, que é uma abordagem que 

procura interpretar, descrever e compreender o fenômeno em seu contexto natural. 

Avaliamos o impacto do acolhimento, enquanto fator de hospitalidade ou na história 

de vida e saúde das gestantes, puérperas e mulheres em situação de abortamento, 

quando utilizando os serviços de maternidades. 

Optamos pela utilização de entrevistas, apoiadas em um formulário que 

contemplou questões e tópicos previamente determinados. As perguntas que 

serviram de roteiro para a entrevista foram formuladas com base nos indicadores 

apresentados na segunda seção deste trabalho e estão disponíveis na íntegra no 

Apêndice A.  
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Esta modalidade de entrevista nos permitiu a condução sem perder o foco no 

nosso objeto de estudo. A pesquisa foi desenvolvida com o propósito de verificar, 

levantar e analisar os pontos positivos e negativos dos atendimentos nas 

maternidades, caracterizando as percepções das clientes de saúde no que tange o 

serviço do bem receber. 

Desta forma, este trabalho está dividido em quatro seções principais. A 

primeira apresenta um recorte do levantamento bibliográfico sobre a humanização 

dos serviços hospitalares e sua relação com a hospitalidade. A segunda retrata a 

violência obstétrica e sua relação com a hostilidade. A terceira apresenta e analisa 

os resultados obtidos. Na quarta e última seção, apresentam-se as considerações 

finais do trabalho. 

 
1 HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES 
 

A hospitalidade é o ato de estabelecer um relacionamento com o outro, por 

um processo que se refere às relações sociais que se desenrolam e se relacionam 

com a história, com a cultura e com a sociedade. Tem o significado de proteção e 

agregação de valor para o homem, que é demonstrado por meio do bom serviço e 

do acolhimento cortês. 

As primeiras manifestações da hospitalidade como bem receber, são 

registradas numa época em que não era possível garantir a integridade física de 

quem viajava e pela falta de locais para abrigar esses viajantes, que se deslocavam 

por lugares que nunca tinham visitado. Segundo Grinover (2007, p. 35), “[...] era 

sagrado e, portanto, obrigatório, entre os gregos, e depois entre os romanos, 

receber em sua casa o estrangeiro, oferecendo-lhe bebida e comida, e lavando-lhe e 

curando-lhe os pés, sem, ainda, perguntar-lhe o nome e a razão de sua viagem”. 

O hóspede era protegido pelo anfitrião durante toda a sua estada, contra 

qualquer tipo de agressão e a violação dos direitos da hospitalidade era considerado 

um ato criminoso. No mundo cristão a hospitalidade tinha um viés religioso e era 

pregada e ensinada pelos apóstolos de Jesus. A ideia é reforçada por Boff (2005, 

p.84) que define hospitalidade com base no mito Báucis e Filêmon para defender 

que “[...] quem acolhe o peregrino, o estrangeiro e o pobre, hospeda a Deus. Quem 

hospeda a Deus se faz templo de Deus. Quem faz dos estranhos seus comensais 

herda a imortalidade feliz”. 
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Ainda segundo Boff (2005), os monges e os demais religiosos exerciam a 

hospitalidade com absoluta competência, acolhiam o viajante como o próprio Cristo, 

pois além de gratuita, a acolhida era exercida de todas as formas, oferecendo os 

aspectos materiais, como comida, bebida e abrigo até os aspectos espirituais como 

o convite à prece, à meditação, e ao silêncio. A hospitalidade sempre foi associada 

com o altruísmo e bondade, devido ao desejo de ofertar ao hóspede todas as 

necessidades que possam garantir a sua satisfação e felicidade. 

Atualmente, o conceito de hospitalidade é uma premissa de acolhimento e 

bom atendimento, para os que buscam gerar o pleno conforto dos seus clientes e 

hóspedes, a partir de uma rede de serviços e estruturas que garantam a realização 

deste objetivo. Seja nos hotéis, pousadas, restaurantes, centro de convenções e 

outros estabelecimentos que lidam de forma direta ou indireta com os clientes. 

Para Camargo (2003, p.9), a hospitalidade "[...] pode ser definida como o ato 

humano, exercido em contexto doméstico, público e profissional, de recepcionar, 

hospedar, alimentar e entreter pessoas temporariamente deslocadas de seu hábitat 

natural”.  

A hospitalidade, que tem suas raízes no lar, no pertencimento a uma 

determinada cultura e conjunto de valores, é hoje um elemento que agrega valor aos 

produtos e serviços de uma sociedade cada vez mais voltada para a satisfação dos 

clientes e não somente à mera venda. Em uma sociedade na qual a competição é 

fator visível, em que produtos são produzidos por diferentes empresas, os mesmos 

serviços são prestados por diferentes organizações, alguns elementos são 

fundamentais na diferenciação do que é oferecido ao consumidor. E a hospitalidade, 

principalmente no que se refere à prestação de serviços, é um diferencial na 

composição do “pacote” ofertado.  

Ainda segundo Camargo (2003), quando se trata da hospitalidade comercial, 

muitas vezes esta é considerada como um estilo de hospitalidade artificial, criada 

por necessidade administrativa e às vezes até mesmo em nome da qualidade. Esta 

hospitalidade asséptica é encarada por várias organizações, que não percebem a 

distinção entre a qualidade na prestação do serviço e um serviço prestado com 

hospitalidade. A qualidade pode ser uma consequência de um serviço prestado com 

hospitalidade, enquanto que nem sempre os serviços de qualidade estão envoltos 

pela hospitalidade.  



8 

Em uma organização, a hospitalidade, deve permear as relações 

empreendidas entre cliente interno e cliente externo, precisa fazer parte da cultura 

organizacional, sendo um dos elementos que geram valor ao serviço prestado. O 

elemento humano pode ser um dos grandes diferenciais em uma organização.  

A simples imposição, todavia, sem que haja o entendimento do porquê da 

prática da hospitalidade, é um erro, pois nem todos trazem de casa o espírito 

hospitaleiro, o interesse real em ajudar o próximo de boa vontade. Algumas pessoas 

trazem consigo elementos da hospitalidade doméstica, que tem seus fundamentos 

no lar, na cultura vigente e nos valores praticados em uma sociedade, outras 

possuem virtudes morais vinculadas à prática da hospitalidade. Muitas delas, ao 

entrarem em uma organização que tenha na autêntica hospitalidade um dos 

elementos da cultura organizacional, precisam passar por um processo de 

aprendizagem, onde o convívio com determinados valores torne-as aptas a 

estabelecerem relações de troca para com o contratante dos serviços e com os 

clientes da organização. Muitas vezes isso não é possível, pois o aprendizado nem 

sempre é suficiente, demandando também vontade e interesse, dedicação e espírito 

de generosidade das pessoas que integram o quadro de funcionários da 

organização (CAMARGO, 2003). 

Segundo Taraboulsi (2009), os processos seletivos sempre são baseados em 

critérios técnicos, que retratam a preocupação maior das organizações com as 

habilidades dos candidatos na execução de tarefas, do que com iniciativa e 

comprometimento. As habilidades técnicas são importantes para o processo 

operacional, mas, se os contratados não as têm, elas podem ser facilmente 

ensinadas. Com bom treinamento, as pessoas podem aprender a operar máquinas, 

equipamentos e executar tarefas com maior rapidez e desenvoltura. Entretanto, é a 

atitude o fator mais importante na prestação de serviços com qualidade. Quando 

surgem situações imprevisíveis, muitos funcionários não sabem como agir, mas não 

se pode exigir das pessoas aquilo que elas não têm, ou melhor, o que não podem 

oferecer. Muitas vezes, não tem habilidades suficientes para encontrar uma saída ou 

contornar situações inesperadas e difíceis, por falta de iniciativa e espontaneidade 

para avançar rumo ao problema e resolvê-lo. 

Ainda segundo o mesmo autor, no momento do processo seletivo, o perfil do 

candidato deve ser avaliado para que se possa verificar se este está de acordo com 

a missão e os objetivos da organização. No caso dos hospitais, estes processos de 
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seleção, juntamente com meios apropriados para transferência de conhecimentos 

entre as pessoas, são importantes ferramentas para o estabelecimento de uma 

cultura de hospitalidade. Principalmente por serem instituições, nas quais clientes 

vêm procurar auxílio, muitas vezes num estado emocional alterado, com angústia, 

ansiedade, agressividade, fragilidade, medo etc. Para os funcionários é necessário 

ter em mente que esses comportamentos não são direcionados para quem está 

atendendo, apenas são o retrato psíquico do cliente naquele momento. Ter atitude 

para solucionar os problemas com espontaneidade nessas circunstâncias é o fator 

mais importante (TARABOULSI, 2009). 

O lado humano precisa se destacar na gestão hospitalar, envolvendo desde 

um trabalho com os recursos humanos, como também uma série de adaptações da 

estrutura e do arranjo físico dos hospitais, que devem ser pensados de forma a 

oferecer ao cliente de saúde um ambiente onde se sintam acolhidos, desde o 

momento que entram no hospital até o momento que recebem alta. E é no 

atendimento, na educação, na atenção, no interesse dos funcionários por cada caso 

específico, na agilidade de respostas às solicitações, em um ambiente cuidado, 

limpo, com acessos facilitados, bem decorados, levando em consideração sempre o 

bem-estar do paciente, seus acompanhantes, familiares e visitantes, que a gestão 

dos hospitais deve estar pautada, para que uma vivência e trocas mais humanas 

sejam realidade.  

Com as mudanças no atendimento médico-hospitalar, o paciente passou a 

ser visto como cidadão ciente de seus direitos e responsabilidades, surgindo uma 

nova designação: cliente de saúde, a qual abrange, além da pessoa hospitalizada, 

os amigos, visitantes, acompanhantes e familiares, ou seja, toda pessoa que entra 

em contato com o hospital. Segundo Taraboulsi (2009, p. 1) “[...] o cliente de saúde 

é um ser circunstancialmente fragilizado, um ser constituído de sentimentos e 

emoções, um ser de perspectivas confusas e que necessita de respeito, atenção e 

carinho”. 

Taraboulsi (2009, p.4) apresenta que:  
 

Vislumbramos, ou melhor, entendemos por cliente de saúde toda e qualquer 
pessoa que entra em contato com o hospital para adquirir serviço médico-
hospitalar, ou simplesmente solicitar uma informação. Ela é um ser humano 
que quer atenção, respeito e qualidade. A princípio, ela não gostaria que 
estivesse procurando pelos serviços hospitalares devido à natureza dessa 
atividade e dos transtornos que isso possa lhe causar; afinal, ninguém 
frequenta um hospital por sua livre e espontânea vontade, mas por estar, 
circunstancialmente, obrigado a fazê-lo. 
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Escrevendo sobre as novas tendências da área, Taraboulsi (2009, p.2) 

argumenta que a hotelaria hospitalar é “[...] uma tendência que veio livrar os 

hospitais da “cara de hospital” e que traz em sua essência uma proposta de 

adaptação à nova realidade do mercado, modificando e introduzindo novos 

processos e serviços e condutas”.  

Dessa forma, a Hotelaria Hospitalar trouxe o conceito de humanização para a 

área de saúde, propiciando uma nova imagem ao hospital, através de diferentes 

serviços, que proporcionem aos clientes conforto, segurança, trazendo para ele o 

sentimento de exclusividade.  

Para Taraboulsi (2009), o novo conceito denominado humanização vem 

sendo utilizado pela Hotelaria Hospitalar, concebendo o paciente como um cliente de 

saúde que busca cuidados especiais, já que a exigência do consumidor alterou os 

objetivos e métodos dos hospitais de maneira que fossem reavaliados. A partir de 

então o hospital poderia estabelecer normas com o intuito de humanizá-los. As 

instituições de saúde estão buscando implementar esse conceito nos serviços 

prestados, visando uma humanização no atendimento, não apenas no quadro 

humano e arquitetura física, mas em todos os fatores que agregam valor aos 

serviços. A Hotelaria Hospitalar tornou-se essencial em qualquer empreendimento 

que busca a satisfação dos clientes e consequentemente a redução dos custos e a 

maximização dos lucros. 

A Hotelaria Hospitalar no Brasil é recente, com pouco mais de uma década e 

sua frequência está mais presente em hospitais particulares, pelas próprias 

questões financeiras, por contarem com equipamentos de alta tecnologia e 

profissionais qualificados (BOEGER, 2009).  

A análise carece também da discussão estrutural e conjuntural acerca da 

distinção entre saúde pública e privada no Brasil. Não há humanização em parte 

significativa dos hospitais públicos do país. Diante das necessidades dos hospitais 

públicos no Brasil, Boeger (2003, p. 22), descreve que: “[...] apesar de muitos 

hospitais públicos enfrentarem dificuldades adicionais se comparados com hospitais 

privados, há algum deles que conseguem, com criatividade e competência, 

desenvolver trabalhos tão bons quanto os de alguns hospitais privados”, ou seja, 

com uma gestão eficiente, desenvolvendo ótimos trabalhos, conseguirão atingir os 

objetivos da humanização, primeiro passo para se ter uma hotelaria hospitalar.  

Castelli (2001, p.77) explicita que:  
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São as características próprias dos bens e serviços, finais ou intermediários, 
como: durabilidade, originalidade, aparência agradável. Os bens e serviços 
são revestidos de características. Quando essas vêm ao encontro das 
necessidades das pessoas, dizemos que elas proporcionam benefícios, ou 
seja, são produtos úteis para as pessoas. Não adianta, pois, revestir-se um 
produto de inúmeras características se elas não levam benefícios para as 
pessoas. Se elas não agregam valor.  
 

Observa-se, então, a necessidade de investimentos que não injetem apenas 

dinheiro, mas que também implementem políticas de qualidade e excelência nos 

serviços prestados, oferecendo uma equipe capacitada e humanizada, tornando a 

missão e visão da empresa comuns a todos.  

Pela sua preocupação com o bem-estar, a hotelaria hospitalar volta-se para 

uma busca contínua de excelência, conciliando os objetivos do hospital com o ato de 

hospedar, sem perder de vista a especificidade de sua clientela. Embora o foco 

principal seja o tratamento e a assistência, o hospital passa a investir nos serviços 

que envolvem a hospedagem, reconhecendo o paciente e o seu acompanhante 

como clientes (TARABOULSI, 2009). 

Atualmente, os clientes de saúde sabem que a tecnologia e o conhecimento 

técnico e científico estão ao alcance de todas as instituições de saúde, entretanto, 

eles procuram e exigem atendimento hospitalar humanizado: respeito, carinho, 

dedicação e serviços de hotelaria em que o sorriso se faz presente de uma forma 

sincera e permanente.  

Os serviços devem ser prestados firmando suas bases não só na prestação 

do serviço de modo correto, mas de modo a encantar o cliente, de forma que além 

de ter suas necessidades atendidas, ele possa se sentir confiante e motivado. 

Quando a solidariedade se apresentar estampada nos semblantes de todos os 

envolvidos em seu atendimento, ele poderá guardar aquele momento em sua 

memória, como uma lembrança boa, mesmo em situações difíceis, como no caso de 

uma internação hospitalar. 

 

2 VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 
 

Tradicionalmente, os partos e seus cuidados eram realizados por mulheres 

conhecidas popularmente como parteiras, que detinham um conhecimento empírico 

e eram da inteira confiança do mulherio. Os partos aconteciam no domicílio da 
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mulher e a presença dos médicos era solicitada somente quando havia alguma 

intercorrência na hora do parto (O RENASCIMENTO DO PARTO, 2013). 

O modelo da assistência médica, tutelada pela Igreja Católica, descrevia o 

sofrimento no parto como desígnio divino, pena pelo pecado original. Tal assertiva 

pode ser verificada nas Escrituras Sagradas do Velho Testamento na passagem 

bíblica da Gênesis 3, em seu versículo 16 “À mulher ele disse: ‘aumentarei 

grandemente a dor de tua gravidez; em dores de parto darás à luz filhos, e terás 

desejo ardente de teu esposo e ele te dominará’” (NEW WORLD TRANSLATION OF 

THE HOLY SCRIPTURES, 1983). 

Ao longo do tempo, o termo humanizar sofreu inúmeras mudanças e teve os 

sentidos mais diversos. Fernando Magalhães, um reconhecido médico da 

Obstetrícia Brasileira, o empregou no início do século XX e o professor Jorge de 

Rezende, na segunda metade do século. Os dois defendiam que a narcose1 e o uso 

de fórceps vieram humanizar a assistência aos partos. O parto era descrito como um 

evento pavoroso e com isto a obstetrícia médica oferecia um desaparecimento 

memorial da experiência (REZENDE, 2014). Esses conceitos eram difundidos por 

autoridades em obstetrícia médica no cenário internacional, entre eles o norte-

americano Joseph DeLee (ROTHMAN, 1993). 

Durante várias décadas do século XX, as mulheres de classe média e alta 

deram à luz inconscientes. O parto sob sedação total começou a ser usado na 

Europa e nos Estados Unidos, e fez sucesso entre os médicos e as gestantes das 

elites. No início do trabalho de parto, era aplicada uma injeção de morfina e, em 

seguida, uma dose de um amnésico chamado escopolamina, assim a mulher sentia 

a dor, mas quando acordava não tinha nenhuma recordação do que havia 

acontecido. O parto era induzido com ocitócitos, o colo dilatado com instrumentos e 

o bebê retirado com fórceps. Como a escopolamina era também um alucinógeno, 

que podia provocar intensa agitação, as mulheres passavam o trabalho de parto 

amarradas na cama, pois se debatiam intensamente e podiam terminar o parto 

cheias de hematomas. O modelo de assistência acima descrito, só foi abandonado 

após várias décadas, quando a alta morbimortalidade materna e perinatal passou a 

ser considerada inaceitável. No Brasil, o parto inconsciente teve em Magalhães um 

                                                
1Narcose: estado de sonolência em que há perda ou diminuição da sensibilidade geral ou local, resultante da ação de 
anestésicos, anestesia. https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/narcose . 
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expoente: ele desenvolveu para uso no parto a mistura de morfina com cafeína 

(REZENDE, 1998). 

Segundo o filme de Érica de Paula e Eduardo Chauvet (O RENASCIMENTO 

DO PARTO, 2013), gradualmente os partos passaram a ser realizados nos hospitais 

e as mulheres perderam o poder sobre o nascimento e o entregaram nas mãos dos 

médicos, a mulher passou a ser submetida a procedimentos desnecessários e sua 

autonomia deixou de ser respeitada. Os nascimentos que ocorriam de forma natural, 

tornaram-se eventos hospitalares. O parto passou a ser medicalizado pelo excesso 

de tecnologia, no qual o poder da mãe ficou de lado e os profissionais de saúde, 

consequentemente, passaram a ganhar destaque ao realizar esses procedimentos e 

tornaram-se os principais protagonistas. A falta de conhecimento fez com que a 

sociedade acreditasse que o médico fez o parto e salvou a vida do bebê ao invés de 

acreditar que a mulher foi à protagonista. 

Atualmente, a sociedade está voltando a enxergar o parto como algo natural 

que pode ser conciliado com a tecnologia. Não necessariamente como algo 

mercadológico, como vem sendo tratado nos últimos tempos, e que a mulher tem o 

direito de escolha, seja ela por um parto cesárea, um parto normal ou um parto 

natural, realizado da mesma forma humanizada e independente do local. O 

importante é que o direito de escolha da mulher seja respeitado, para que ela possa 

se sentir segura e protegida. 

A aplicação de uma abordagem baseada em direitos para a redução da 

mortalidade e morbidade materna depende de um sistema de saúde justo e eficaz 

em que o desenho organizacional e a coordenação dos componentes do sistema de 

saúde devam ser guiados pelos princípios fundamentais dos direitos humanos, 

incluindo a não discriminação/igualdade, transparência, participação e 

responsabilização. 

Conforme a Organização das Nações Unidas – ONU (2012), garantir os 

direitos de saúde sexual e reprodutiva das mulheres requer o cumprimento de 

normas relativas a instalações, bens e serviços de saúde. Os Estados são obrigados 

a usar o "máximo de recursos disponíveis" para a realização progressiva dos direitos 

econômicos, sociais e culturais; se as limitações de recursos impossibilitarem o 

Estado de cumprir com os direitos de saúde sexual e reprodutiva das mulheres 

imediatamente, o Estado deve demonstrar que usou todos os recursos à sua 

disposição para fazê-lo com prioridade.  
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A ONU (2012), por meio da Organização Mundial de Saúde, no documento 

intitulado “Cuidados intraparto para uma experiência de parto positiva”2, descreve 

uma série de recomendações baseada em direitos humanos, que tem como 

premissa capacitar as mulheres para reivindicar seus direitos e não apenas evitar a 

morte ou morbidade materna. Dentre as quais destacaremos nos parágrafos a 

seguir as pertinentes a este estudo. 

Necessidade de cuidados de maternidade respeitosos prestados a todas as 

mulheres. Preservando a dignidade, a privacidade e a confidencialidade. Garantindo 

a liberdade de maus-tratos que possam ocorrer contra si ou outrem, permitindo 

escolhas informadas e apoio contínuo durante o trabalho de parto e o parto. O 

atendimento deve ser sensível às necessidades e preferências das mulheres em 

todos os contextos e configurações.  

A comunicação precisa ser eficaz entre a equipe de atendimento à 

maternidade e as mulheres durante o trabalho de parto, usando métodos 

culturalmente aceitáveis. Como apresentar-se à mulher e seu companheiro e dirigir-

se à mulher pelo seu nome; oferecer à mulher e sua família as informações de que 

precisam de maneira clara e concisa, evitando o jargão médico, e usando técnicas 

pictóricas e materiais gráficos quando necessário para comunicar processos ou 

procedimentos; respeitar e responder às necessidades, preferências e questões da 

mulher; apoiar as necessidades emocionais da mulher com empatia e compaixão, 

através de encorajamento. 

Uma das recomendações para todas as mulheres é o direito a acompanhante, 

que neste contexto pode ser qualquer pessoa escolhida pela mulher para prover 

apoio contínuo durante o trabalho de parto e o parto. 

A rotina de barbear perineal/púbico antes do parto vaginal não é 

recomendada. Esta recomendação aplica-se a todas as aparas de cabelo ao redor 

da área genital externa feminina dentro do contexto do parto vaginal. Não se aplica a 

mulheres que estão sendo preparadas para cesariana. A decisão deve ser deixada 

para a mulher. Em situações em que uma mulher escolhe o barbear perineal/púbico 

antes do nascimento, ela deve ser aconselhada a fazer o barbear em qualquer lugar 

e por quem ela mais se sinta confortável (por exemplo, pelo marido em casa pouco 

antes do parto). 

                                                
2 World Health Organization, UN. Who recommendations Intrapartum care for a positive childbirth experience. 
ISBN 978-92-4-155021-5.Disponível em:<goo.gl/pyjBNE>. Acesso em: 15abril 2018. 
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Não é recomendada a administração de enema (introdução de água e 

medicamentos líquidos no organismo por via retal; clister, lavagem intestinal) para 

acelerar o trabalho de parto. 

O exame vaginal digital em intervalos de quatro horas é recomendado para 

avaliação de rotina na primeira etapa do trabalho de parto em mulheres de baixo 

risco. Se faz necessário restringir a frequência e o número total de exames vaginais. 

Isto é particularmente crucial em situações em que há outros fatores de risco para 

infecção (por exemplo, de longa duração do trabalho de parto). Exames vaginais da 

mesma mulher por múltiplos cuidadores na mesma época ou em diferentes pontos 

de tempo devem ser evitados.  
A analgesia é recomendada para gestantes saudáveis que solicitam alívio da 

dor durante o trabalho de parto, dependendo da preferência da mulher. Os 

profissionais de saúde devem estar cientes do desejo das mulheres pela analgesia, 

moderados pelo contexto clínico em que recebem cuidados pré-natais e intraparto. É 

provável que o contexto dos cuidados e o tipo de prestação de cuidados tenham um 

forte efeito sobre a necessidade de alívio da dor no parto e os tipos de escolhas que 

as mulheres fazem em relação a essa necessidade. Para evitar complicações e 

preservar o máximo de função motora possível, a menor concentração de 

anestésico local deve ser usada quando se administra anestesia. 

Técnicas de relaxamento, incluindo relaxamento muscular progressivo, 

respiração, musicoterapia, acupuntura e outras técnicas, são recomendadas para 

mulheres grávidas saudáveis que solicitam alívio da dor durante o trabalho de parto, 

dependendo das preferências da mulher. 

É recomendada a ingestão de líquidos orais e alimentos durante o trabalho de 

parto para mulheres de baixo risco. A restrição da ingestão de líquidos e alimentos 

orais não tem efeitos benéficos. Num estudo com mais de 3.000 mulheres, nenhum 

caso de inalação de alimentos e bebidas do estômago para os pulmões durante a 

anestesia geral foi constatado. 

É dever do profissional de saúde encorajar a mulher para escolher e adotar 

qualquer posição de nascimento que ela achar mais confortável, incluindo posições 

verticais. O profissional de saúde deve garantir que o bem-estar do bebê seja 

adequadamente monitorado na posição escolhida pela mulher. Caso seja 

necessário, uma mudança de posição para garantir um adequado monitoramento, a 

razão deve ser claramente comunicada à mulher. 
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O uso de amniotomia (ruptura da bolsa de água) de rotina para prevenção de 

atraso no trabalho de parto não é recomendado. Não há evidências claras de que os 

benefícios potenciais superam os possíveis danos. A ruptura precoce pode 

aumentar o risco de transmissão perinatal do HIV+ e as mulheres podem apresentar 

status de HIV desconhecido. A ruptura precoce e o uso da ocitocina para prevenção 

de atrasos no trabalho de parto também não são recomendados.  

O uso rotineiro ou liberal de episiotomia (corte no períneo) não é 

recomendado para mulheres em parto vaginal de nascimento espontâneo. O uso da 

episiotomia deve ser seletivo/restritivo. O corte deve ser feito em casos de 

emergências obstétricas, como sofrimento fetal que requer o parto vaginal 

instrumental. Se uma episiotomia for realizada, a anestesia local efetiva e o 

consentimento informado da mulher são essenciais. A técnica preferida é uma 

incisão médio-lateral, já que as incisões na linha média estão associadas a maior 

risco de lesão complexa do esfíncter anal obstétrico. 

É recomendado o retardo do corte do cordão umbilical, pois o profissional 

deve esperar até o cordão parar de pulsar para resultados de saúde e nutrição 

materna e infantil. O corte tardio do cordão umbilical deve ser realizado durante a 

prestação de cuidados essenciais ao recém-nascido (não antes de 1 minuto após o 

nascimento). Isso faz com que o sangue que estava ainda circulando na placenta 

volte para o bebê. 

Os recém-nascidos sem complicações devem ser mantidos em contato pele a 

pele com suas mães durante a primeira hora após o nascimento, para prevenir 

hipotermia e promover a amamentação. Todos os recém-nascidos, incluindo bebês 

com baixo peso ao nascer, que possam ser amamentados, devem ser colocados ao 

seio logo que possível após o nascimento, quando estão clinicamente estáveis, e a 

mãe e o bebê estão prontos.  

O banho deve ser retardado até 24 horas após o nascimento. Se isso não for 

possível devido a razões culturais, o banho deve ser retardado por pelo menos seis 

horas. Roupas apropriadas do bebê para ambiente e temperatura são 

recomendadas. Isso significa de uma a duas camadas de roupas a mais do que os 

adultos. A mãe e o bebê não devem ficar separados e devem ficar no mesmo quarto 

24 horas por dia. 

Embora todas essas recomendações da ONU (2012), sejam premissas para 

um cuidado humanizado, é preciso verificar se todas estão sendo seguidas nas 
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maternidades. Para, além disso, faz-se necessário verificar se as mulheres que 

utilizam os serviços da maternidade estão cientes de seus direitos e possibilidades 

de escolha, pois somente conscientes poderão compreender se foram de fato 

acolhidas e respeitadas. Assim propõe-se a seguir, a organização da pesquisa com 

base nas recomendações da ONU, que servirão de indicadores para a condução 

das entrevistas. 

 

3 HOSPITALIDADE OU HOSTILIDADE? 
 

A coleta de dados foi realizada mediante entrevistas por telefone com 20 

mulheres, moradoras dos municípios de Niterói e São Gonçalo, que tiveram seus 

filhos até cinco anos da data deste estudo, sendo que 6 delas tiveram os seus filhos 

em maternidades públicas e 14 mulheres utilizaram maternidades da rede privada. 

As participantes contavam com idades entre 18 e 44 anos, 55% se declaram 

brancas, 35% pardas e 10% negras. Em relação ao nível de escolaridade 50% delas 

cursaram terceiro grau completo, a maior parte trabalha e é casada. A captação 

deste grupo para as entrevistas se deu através da indicação de amigos e através de 

indicação interpessoal, conhecida como “bola de neve”, na qual as próprias 

entrevistadas indicaram colegas e assim sucessivamente. 

 

Quadro 1 - Perfil das entrevistadas 

 

Normal Cesárea
E1 27 1 - - 1 Sim
E2 31 3 - 3 - Não
E3 35 1 - 1 - Sim
E4 24 1 - - 1 Sim
E5 32 2 - - 2 Sim
E6 30 1 - - 1 Não
E7 29 1 - - 1 Sim
E8 24 2 - 2 - Não
E9 37 3 1 2 Sim

E10 22 2 1 1 - Não
E11 32 1 - - 1 Sim
E12 38 2 - - 2 Sim
E13 36 1 - - 1 Sim
E14 44 1 - - 1 Sim
E15 18 3 2 1 - Não
E16 44 2* - - 2 Sim
E17 40 3 2 - 1 Sim
E18 38 2 - - 2 Sim
E19 34 2 1 - 1 Sim
E20 26 2 - - 2 Não

* sendo uma gemelar

Tipo de PartoEntrevistada Idade nº de 
Gestações

nº de 
Abortos

Plano de 
Saúde



18 

O que observamos, e será demonstrado na análise, foi que para maioria das 

entrevistadas, os maus tratos não eram identificados como uma “violência”, mas ao 

serem solicitadas para definirem o que consideravam uma violência dentro dos 

serviços de maternidade suas definições coadunavam com os exemplos citados 

como maus tratos. Desta forma, outras categorias menores também surgiram como 

ações de suporte: a assistência a higiene, alimentação e outras necessidades 

básicas das clientes de saúde e dos recém-nascidos. 
 

No meu primeiro parto, no momento de levantar para tomar banho, a 
enfermeira foi grosseira, me colocou sentada no vaso e ficou jogando água 
na minha cabeça e no meu rosto como se eu estivesse de frescura para 
despertar. (E18 - quando perguntada se em algum momento se sentiu 
maltratada ou desrespeitada). 
 
Não recebi ajuda nem para tomar banho. Vomitei várias vezes após o parto 
e ninguém foi me ajudar, fiquei suja até o momento que consegui levantar 
sozinha para tomar banho. (E20 - quando perguntada se em algum 
momento se sentiu maltratada ou desrespeitada). 
 
No primeiro atendimento cheguei ao hospital com a bolsa estourada e fiquei 
no corredor por um bom tempo, o meu esposo chegou ao ponto de pedir 
uma fralda e ele mesmo teve que colocar em mim no corredor, enquanto 
aguardávamos a transferência para a maternidade onde a equipe médica se 
encontrava naquele momento. Isso tudo foi muito constrangedor. (E1 - 
quando perguntada se em algum momento se sentiu maltratada ou 
desrespeitada). 
 

O autor Taraboulsi (2009), destaca o cliente de saúde como um ser 

circunstancialmente fragilizado, constituído de sentimentos e perspectivas confusas, 

que necessita de atenção, respeito e carinho. Ao observar a fala das entrevistadas, 

quando perguntadas se em algum momento se sentiram maltratadas ou 

desrespeitadas, podemos observar a total falta de atenção, carinho e respeito por 

parte dos profissionais de saúde, conforme destacamos abaixo: 

 
No momento da anestesia, a médica deu um tapinha no meu ombro e falou 
pra eu ficar quieta se não quisesse ficar paraplégica. [...] Quando a minha 
filha nasceu a enfermeira falou que ela não chorava, levaram ela embora 
sem nem sequer me mostrarem, só fui vê-la na enfermaria.[...] Um dia após 
ao parto, a equipe de enfermagem mudou a maior parte das mães com os 
bebês para outro andar, porque o prefeito ia ao hospital com a imprensa e 
eles não queriam mostrar aquelas enfermarias lotadas, daí tivemos que ir 
andando para o outro andar com bolsas, bebês e tudo mais. (E6 - quando 
perguntada se em algum momento se sentiu maltratada ou desrespeitada). 
 
Totalmente desrespeitada quando a pediatra se dirigiu a mim falando que 
talvez levasse o meu filho para UTI, ele nasceu com Apgar de 8/9, mesmo 
sabendo que eu estava com Pré-eclâmpsia e Síndrome de Hellp 
(complicação obstétrica grave, pouco conhecida e de difícil diagnóstico, que 
pode causar a morte da mãe e do bebê) e o anestesista que começou a 
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falar da cobrança ainda no centro cirúrgico. (E11 - quando perguntada se 
sentiu maltratada ou desrespeitada). 
 
Quando sofri os dois abortos ficava largada na enfermaria e ninguém 
perguntava como eu me sentia. Fiquei dois dias sem comer e sem beber 
nada, aguardando a curetagem. (E15 - quando perguntada se sentiu 
maltratada ou desrespeitada em algum momento). 

 

No caso da E2, além de ter sofrido maltrato, a parturiente também relatou que 

o que mais a preocupava no momento do parto era o tratamento dispensado a uma 

parturiente em situação de rua que também estava em trabalho de parto: 
 
Uma moradora de rua que também estava em trabalho de parto. O médico 
se recusou a atendê-la, dizendo que no próximo ano ela estaria lá 
novamente e que além de tudo ela era portadora do HIV. O parto foi 
realizado pela equipe de enfermagem. (E2 - quando perguntada sobre o 
que mais a preocupava no momento do parto). 
 
[...] No meu primeiro parto, passei por dois hospitais. No primeiro hospital 
mandaram que eu retornasse após uma semana, mas o meu bebê nasceu 
duas horas depois em outra maternidade. (E2 - quando perguntada sobre 
como foram os seus partos anteriores).  

 

A diretriz da ONU (2012), reconhece o parto como uma experiência positiva  

quando cumpre ou excede as expectativas pessoais e socioculturais de uma mulher. 

O simples direito a um acompanhante tem como objetivo prático e psicológico o 

apoio emocional a parturiente. O importante é que o desejo das mulheres sejam 

respeitados, incluindo aquelas que preferem não ter acompanhante. De acordo com 

os dados coletados, das 14 entrevistadas que tiveram os seus bebês nas 

maternidades privadas todas tiveram o direito a acompanhante respeitado, das 6 

parturientes que tiveram os seus partos em maternidades pública, somente 2 

pacientes tiveram o direito a acompanhente respeitado, mas vale destacar que uma 

parturiente era menor de idade e a outra estava acompanhada pela irmã que é 

enfermeira e exigiu cumprimento do direito.  

Apesar de ser recomendado aos profissionais de saúde, que se dirijam as 

pacientes pelos seus nomes, durante pesquisa constatamos que 50% das 

entrevistadas foram chamadas por “mãe”, a maioria identificou esse tramento como 

carinhoso, outras como indiferente e apenas duas informaram que não gostaram e 

preferiam ter sido chamadas pelos seus nomes. 

De acordo com a pesquisa, podemos constatar que 75% das entrevistadas 

receberam orientações sobre os cuidados no pós-parto e amamentação, 70% foram 

orientadas sobre a vacinação e 80% obtiveram orientações sobre o registro do bebê. 
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Durante a análise, a partir do material empírico em diálogo com o referencial 

teórico, outra questão que ficou muito clara foi a falta de conhecimento por parte das 

pacientes dos seus direitos, em relação à realização de procedimentos e 

intervenções de caráter tecnológico e falta de ações comunicativas por parte dos 

profissionais como a amniotomia, a episiotomia e o uso da ocitocina sem solicitar a 

autorização das pacientes, que consideravam procedimentos normais, sem saberem 

que a ONU, desde 2012, já regulamenta uma série de recomendações que 

garantem o cumprimento desses direitos. Perpassando estas questões, analisamos 

o que é percebido como bom ou mau atendimento e o que é percebido como 

violência.  
 
Fiquei na posição que achava mais confortável, colocaram um remédio no 
meu soro (ocitocina) para eu ganhar o meu bebê mais rápido, depois senti 
uma dor forte e percebi que tinham estourado a minha bolsa sem avisar. 
Fiquei só com a minha mãe durante o trabalho de parto, a minha mãe viu 
que o bebê estava saindo e chamou as técnicas de enfermagem que 
chamaram a médica. (E10 - quando perguntada como foi o parto). 
 

A paciente E3 relatou um parto muito demorado e doloroso. A equipe médica 

realizou procedimentos como a amniotomia e a episiotomia sem o seu 

consentimento e sem nenhum tipo de analgesia, apesar da entrevistada ter 

solicitado. Todavia, apesar dos fatos narrados anteriormente, a paciente acredita 

que foi ouvida pela equipe médica e que recebeu cuidados e informações 

necessárias para uma decisão compartilhada sobre um parto seguro. 

Segundo o Caderno Humaniza SUS, do Ministério da Saúde (2014), se 

pretende um modelo de assistência e ambiência no momento do parto, que privilegie 

a privacidade, a dignidade e a autonomia, devolvendo o protagonismo a mulher ao 

parir num ambiente acolhedor e confortável com divisórias que podem ser feitas até 

mesmo com biombos ou cortinas.  

O Dossiê da Violência Obstétrica “Parirás com dor” (2012), cita que em 

algumas maternidades do Brasil já houve a substituição das vestes apelidadas de 

“avental da humilhação” por quimono, camisola envelope, entre outros tipos de 

vestes, que proporcionam mais conforto para as mulheres se movimentarem, 

caminharem, agacharem sem se sentirem constrangidas devido à vestimenta 

durante o trabalho de parto.  
 
Em todos os momentos. Não temos privacidade na enfermaria. Com a 
roupa que cheguei da rua ganhei o meu bebê e é assim que acontece com 
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as outras gestantes naquela maternidade. (E10 - quando perguntada se em 
algum momento se sentiu maltratada ou desrespeitada).  
 

De modo geral, as entrevistadas que tiveram os seus filhos por parto normal 

relataram muita dor e isso, de certa forma, confirma as histórias sobre “a dor do 

parto” que ouviram fora do hospital, seja por parentes ou amigas. A aceitação 

silenciosa da dor foi relatada pela maioria das entrevistadas não só pela ideologia da 

naturalização da dor (como algo que a mulher deve suportar), mas principalmente 

por medo de sofrer represálias por parte dos profissionais. É muito comum a 

paciente ouvir por parte dos familiares e até por parte dos médicos e enfermeiros, 

que se fizer escândalo, na maternidade pública, sofrerá mais. 
 
No parto do meu segundo filho o médico pediu que eu não gritasse, porque 
não gostava de escândalo e falou que se eu me comportasse bem ele iria 
me ver a cada 5 minutos. Como não gritei, ele realmente vinha a cada 5 
minutos. (E2- relatando como foi um dos seus partos anteriores). 
 

No contexto de assistência as parturientes nas maternidades, podemos 

identificar a banalização do sofrimento, através de tratamento rude, desrespeitoso e 

como se a dor do parto fosse um preço pelo prazer sexual, julgamentos moralistas e 

discriminatórios ocasionados por falas chulas e grosseiras de cunho jocoso quanto 

ao exercício da sexualidade, tais como: Não grita ou não venho te atender; está 

gritando por quê? Na hora de fazer gostou; não chora não que ano que vem você 

está aqui de novo; fica quietinha para não atrapalhar os outros (ou outras 

pacientes). Dentre as informações trazidas pelas entrevistadas percebemos que 

mesmo aquelas que não sofreram tais agressões, relataram terem presenciado ou 

pelo menos ouvido falar dessas frases.  
 

Ouvia a equipe do hospital falando várias frases nesse sentido, mas como a 
minha mãe, minha tia e minha irmã já tinham avisado para eu não gritar, eu 
sentia dor, mas ficava quietinha com medo deles não virem me atender ou 
que me machucassem quando viessem. (E6 - quando perguntada se ouviu 
frases que mencionavam gritos na questão 30 do formulário). 
 

Segundo McCallum e Reis (2006), o medo está frequentemente presente na 

experiência do parto: medo da dor, medo da morte, medo do que pode acontecer a 

ela e ao seu bebê e medo de ser maltratada pelos profissionais de saúde. Esse 

medo também aparece na fala das nossas entrevistadas: 
 

No meu terceiro parto a enfermeira foi colocar o soro e errou a minha veia, 
quando falei que não estava na veia, ela disse que a enfermeira era ela. 
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Fiquei com o braço muito inchado devido ao soro que foi colocado no lugar 
errado. (E2 - quando perguntada se em algum momento se sentiu 
maltratada ou desrespeitada). 
 
Demorou um pouco, porque o bebê estava preso na minha costela 
esquerda e estava com circular de cordão. Senti ardência no local da 
cesárea e um pouco de dor, tomei pouca anestesia, foi preciso insistir e 
gritar para que eles aplicassem mais. (E13 - quando perguntada sobre o 
parto). 
 
Antes de receber alta já apresentei cólica, mas a médica disse que era 
devido à amamentação. A partir do quinto dia, comecei a ter um 
sangramento bem escuro e com bastante odor, no sétimo dia, tive febre de 
39 graus, as cólicas ficaram muito intensas e o odor estava tão forte que as 
pessoas quando entravam na minha casa já sentiam. Voltei ao hospital e a 
médica falou que podia ser uma infecção por bactéria da rua, falei que era 
impossível, pois eu não tinha saído de casa. Pedi para fazerem um 
hemograma e perguntei se poderia ter sido alguma coisa devido ao parto, a 
médica disse que não era do parto, mas mesmo assim solicitei uma 
ultrassonografia para confirmar se estava tudo bem. Durante o exame foi 
constatado muitos resíduos de placenta, que gerou uma endometrite 
(inflamação do endométrio). Fiquei internada tomando antibiótico para ver 
se expelia, mas não expeli e só no terceiro dia fizeram a curetagem, assim 
mesmo, porque por acaso o prefeito estava visitando o hospital e quando 
passou pela enfermaria perguntando se estávamos bem, aí eu expliquei 
tudo o que tinha acontecido e três horas depois fizeram a curetagem. 
Quando voltei para quarto, não tinha o antibiótico que a médica que fez a 
curetagem prescreveu, não substituíram por outro e fiquei até o dia seguinte 
sem tomar a medicação. No dia seguinte o médico de rotina passou e disse 
que eu precisava tomar três bolsas de sangue, estranhei e perguntei que 
nome estava escrito na prescrição, quando o médico falou o nome, vi que 
era da paciente ao lado, ele tinha trocado a prescrição. Logo após o médico 
me deu alta e prescreveu o antibiótico para eu tomar em casa, solicitei à 
enfermeira que tirasse o acesso e retornei ao médico para pedir a 
prescrição de anticoncepcional e o mesmo médico que tinha assinado a 
minha alta disse que não tinha me liberado, precisei chamar a enfermeira 
que havia presenciado a cena para ela confirmar que ele já tinha me dado 
alta. (E10 - quando perguntada se já havia sido agredida fisicamente, 
maltratada, humilhada ou se havia sofrido algum erro médico ou negligência 
por parte de algum profissional da saúde). 
 

Com base nos relatos coletados, constatamos que 75% das entrevistadas 

sabem de alguém da família ou alguma conhecida que passaram por algum tipo de 

agressão ou maus-tratos.  
 
Vi uma paciente que estava acompanhada pela mãe pedir água e a 
enfermeira proibiu a mãe de pegar, dizendo que ela tinha que levantar, 
“levanta porque em casa você não vai ter mamãezinha pra pegar nada não”. 
A paciente veio a óbito um mês após o parto por complicações, porque 
ficaram pedaços de placenta dentro da barriga após a cesárea. (E8 - 
quando perguntada se sabia de alguém da sua família ou conhecido que 
tivesse passado por algum tipo de agressão ou maus-tratos em 
maternidade). 
 
Uma amiga ficou mais de 12 horas em trabalho de parto, quando as 
enfermeiras já estavam pensando em utilizar o fórceps, o médico chegou 
reclamando com as enfermeiras e foi empurrando a barriga dela com toda 
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força (manobra Kristeller) a ponto de o bebê nascer na hora. (E12 - quando 
perguntada se sabia de alguém da sua família ou conhecido que tivesse 
passado por algum tipo de agressão ou maus-tratos em maternidade). 
 
Uma vizinha minha faleceu, após os médicos insistirem por muito tempo 
para que ela tivesse o bebê por parto normal. (E18 - quando perguntada se 
sabia de alguém da sua família ou conhecido que tivesse passado por 
algum tipo de agressão ou maus-tratos em maternidade). 

 

A relação de poder entre profissionais de saúde, algumas vezes se apresenta 

como opressoras e fonte de sofrimento, com práticas hospitalares de atenção ao 

parto e ao puerpério verticais e de subvalorização da mulher sobre o seu próprio 

corpo. Sem mudanças nas relações de gênero e de poder, com relações que 

reconheçam o outro como um sujeito que precisa e merece ter seus direitos 

respeitados, a violência institucional continuará sendo banalizada. 

A partir dos relatos, observamos que 25% das entrevistadas não sofreram 

nenhum tipo de maus-tratos e consideram ter recebido um atendimento hospitaleiro 

por parte dos profissionais, vale ressaltar que, dentre esse grupo, todas tiveram os 

seus bebês por partos cesárea em maternidades da rede privada de saúde. Todavia, 

cabe destacar que as entrevistadas não relataram nenhum tipo de conduta que 

merecesse destaque. 

Com base nas informações coletadas, podemos observar que, para atender o 

conceito de Hotelaria Hospitalar nas maternidades é preciso investir na 

transformação da estrutura física com locais de hospedagem aconchegante, com 

equipamentos modernos e com oferecimento de alimentação adequada e 

sensorialmente agradável. Todavia, se faz necessário investir principalmente na 

transformação das diversas pessoas que atendem os pacientes, onde os 

profissionais devem estar atentos aos cuidados orgânico, psicológico e 

socioambiental mediante uma atitude hospitaleira e humanizada, para, desta forma, 

proporcionarem um melhor atendimento e experiência aos pacientes e seus 

familiares. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Hotelaria Hospitalar é um processo que envolve mudanças estruturais do 

prédio e de equipamentos, mas é principalmente um processo educativo, que 

precisa ser assumido por todos os profissionais da instituição como uma mudança 
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de mentalidade no atendimento prestado ao cliente. A qualidade nos serviços de 

saúde envolve uma correta adequação de todos os serviços prestados às 

necessidades dos clientes, acompanhantes, familiares e visitantes. A consciência 

das reais necessidades dos clientes deve direcionar o foco de atuação dos 

profissionais para que tenhamos um atendimento humanizado. 

Introduzir serviços da hotelaria convencional em maternidades tem se 

mostrado uma forma de agregar conforto e serviços luxuosos a ambientes antes 

despojados, mas precisa ser acompanhado pelo respeito para com os direitos de 

escolha da mulher. É notório que, alguns profissionais da rede privada, motivados 

por questões financeiras, colocam uma série de medos que acabam minando o 

poder de decisão da paciente, privilegiando, desta forma, a opção mais lucrativa de 

agendar várias cesáreas ao invés de acompanhar uma paciente em trabalho de 

parto e desmarcar várias consultas nos seus consultórios em detrimento ao serviço 

mais humanizado que deveriam prestar. 

De acordo com os dados coletados, podemos observar que todas as 

entrevistadas acreditam que mulheres em situação de parto são maltratadas em 

maternidade. A maior parte das pacientes relatou a falta de respeito como a principal 

causa de maus tratos. Também foi possível observar que a maioria delas acredita 

que isso acontece devido falta de profissionalismo, outras acreditam que as mais 

humildes são mais maltratadas e muitas acreditam que as mulheres que passam por 

essas experiências se sentem humilhadas. 

Através dos relatos das entrevistadas, foi possível verificar que a violência 

institucional se encontra banalizada no cotidiano da assistência de saúde. Essa 

violência, como aponta a literatura, se expressa por meio da objetificação da 

paciente que não é reconhecida como um sujeito na relação com o profissional de 

saúde, e sim como um objeto de intervenção para se chegar a um fim. Nesse 

sentido, vimos relatos de tratamento grosseiro, hostil, ameaças e até negligência, 

mas principalmente a desqualificação de suas queixas. Ainda que boa parte das 

clientes a princípio não tenham percebido os maus tratos e desrespeitos sofridos. 

Dessa forma, acreditamos que não existe humanização sem respeitar o 

direito de escolha, sem compartilhar informações sobre um parto seguro e sem 

permitir que as gestantes participem do processo de decisão. Por tudo isso, torna-se 

fundamental a ampliação do debate acerca da humanização, tanto na academia 

quanto nas instituições de saúde e nas comunidades, visando devolver às mulheres 
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o papel de protagonistas de seus corpos e dos fenômenos que neles ocorrem, 

possibilitando a atenção e o cuidado amoroso para com as mulheres, como 

fundamentais para uma vivência acolhedora nas maternidades. 

Nesse sentido, é patente a necessidade dos serviços de saúde e dos 

profissionais que o compõem tomarem em conta os dados deste e de outros 

estudos, a fim de refletirem criticamente acerca da inadequação e insuficiência de 

algumas de suas práticas institucionais. Esperamos que os profissionais que atuam 

no ramo da Hotelaria Hospitalar possam contribuir de maneira positiva para que as 

maternidades se tornem ambientes realmente hospitaleiros. 
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APÊNDICE A 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PACIENTES 
GESTANTES, PUÉRPERAS E MULHERES EM SITUAÇÃO DE ABORTAMENTO 

 

DATA:  

I DADOS PESSOAIS: 
1.Nome:  

2. Idade:  

3. Escolaridade:  

4. Raça/etnia declarada:  

5.Trabalha ( )   Desempregada ( )  

6. Situação conjugal: ( ) Solteira   ( ) Casada ( ) Divorciada  

   ( ) Viúva     ( ) Separada          

7. Em qual situação foi levada a maternidade? 

( ) Dores  ( ) Sangramento  ( ) Abortamento ( ) Parto 

8. Realizou algum desses procedimentos? 

( ) Consulta ( ) Ultrassonografia  ( ) Curetagem  

( ) Parto Normal  ( ) Parto cesárea 

9. Quantas vezes já ficou grávida?  

10. Sofreu algum aborto?  

11. Quantos partos normais?  

Quando e Onde?  

12. Quantas cesáreas?  

Quando e Onde?  

13. Tem plano de saúde particular? ( ) SIM  ( ) Não 

Se sim, cobre parto?  

 

II HISTÓRICO DA ÚLTIMA GESTAÇÃO 
 

14. Pode me falar um pouco da sua última gestação? Como foi (como se sentiu)?  

15. Durante a gestação, precisou ir ao hospital alguma vez? Por qual motivo?  

16. Como foi o atendimento?  

17. Quanto tempo ficou no local?  



 

18. Houve acompanhante?  

19. Pode me falar um pouco do parto?  

• Quem a levou para o hospital?  

• Em quantos hospitais foi até ser atendida (contar como foi)?  

• Quanto tempo levou do trabalho de parto até o nascimento do bebê?  

• Como foi o parto?  

• Estava acompanhada? 

• Recebeu cuidados e informações necessárias, para uma decisão 

compartilhada sobre o parto seguro?  

• Foi ouvida pela equipe médica?  

• Tomou anestesia?  Ofereceram?  Você pediu?  

• Quem fez o parto (médico, enfermeira, auxiliar)?  

• Quanto tempo levou até ver o bebê?  

• O que mais a preocupava?  

• Dirigiam-se a você pelo seu nome ou por “mãe”?           

O que achou disto?  

20. O que achou mais difícil no seu parto? 

21. Como se sente agora? 

22. Alguma coisa ou situação te deixa mais preocupada agora? 

23. Pode me falar um pouco dos seus partos anteriores? (investigar as mesmas 

questões) 

24. Em algum momento se sentiu maltratada ou desrespeitada? 

25. Alguma vez, algum profissional de saúde gritou com você? 

26. Alguma vez, algum profissional de saúde a empurrou, puxou, bateu, segurou à 

força ou a obrigou a ficar em determinada posição? 

 

III PERCEPÇÃO DA VIOLÊNCIA E HISTÓRIA DOS CONFLITOS E AGRESSÕES 
E / OU VIOLÊNCIAS VIVIDAS 
 
27. O que considera ser uma violência contra a mulher dentro dos serviços de saúde 

e neste contexto? 

28. Por que isso acontece e como acha que as pessoas que vivem isso se sentem? 



 

29. Você acha que as mulheres em situação de parto são maltratadas em 

maternidades? 

30. Sabe de alguém da sua família ou conhecido que tenha passado por algum tipo 

de agressão ou maus-tratos em maternidades? Se sim, como ocorreu? 

31. E você, já foi agredida fisicamente, maltratada, humilhada ou sofreu algum erro 

médico ou negligência de algum profissional de saúde? 

32. Alguma vez você já ouviu algumas das frases abaixo ou algo no mesmo sentido:  

• Não grita ou eu não venho te atender. 

• Está gritando por quê? Na hora de fazer gostou. 

• Não chora não que ano que vem você está aqui de novo. 

• Fica quietinha para não atrapalhar os outros (ou outras pacientes). 

• Outras:  

33. Recebeu orientação sobre os cuidados no pós-parto e amamentação? 

34. Recebeu orientação sobre vacinação? 

35. Recebeu orientação sobre o registro da criança? 
36. Você gostaria de falar ou explicar alguma coisa que considera importante de ser 

conversado e que não chegamos a abordar nesta entrevista? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


