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RESUMO 

Trata-se de uma investigação sobre a violência na assistência obstétrica em que a 
mulher durante o processo parturitivo vivência, sendo um problema de saúde pública 
por conta da precariedade da assistência obstétrica brasileira, e pertencendo ao 
projeto Violência na assistência obstétrica no processo parturitivo da região 
metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro: percepção de mulheres/puérperas. 
Assim, o estudo objetivou identificar a caracterização sociodemográfica, obstétrica e 
assistencial das mulheres/puérperas assistidas em maternidades públicas da Região 
Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro; caracterizar as principais situações de 
violência a partir da percepção das mulheres/puérperas acerca da assistência 
obstétrica durante seu processo parturitivo. Estudo descritivo, exploratório, de 
abordagem qualitativa, em que utilizou um roteiro de entrevista semiestruturada com 
cinquenta e seis mulheres assistidas nas maternidades públicas descritas a seguir: 
Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP); Hospital Estadual Azevedo Lima; 
Maternidade Municipal Alzira Reis Vieira Ferreira; Hospital Municipal da Mulher 
Gonçalense. A pesquisa obteve a aprovação do Comitê de Ética do HUAP sob n° 
375.252/13. Os dados evidenciados no estudo foram analisados conforme a análise 
de conteúdo na modalidade temática, onde originaram dois eixos temáticos: o 
primeiro, relacionado com os aspectos da peregrinação da mulher; e o segundo, 
com o direito ao acompanhante, os quais foram escolhidos para a análise pela 
expressiva demanda dos depoimentos, e deixando entrever a possibilidade de estar 
presente a violência na assistência obstétrica, segundo a perspectiva das 
mulheres/puérperas. Os resultados apontaram para duas categorias temáticas, a 
saber: A peregrinação das mulheres na rede de saúde materna: uma violência 
velada na assistência obstétrica; O descumprimento da Lei do Acompanhante: uma 
violação dos direitos da mulher em processo de parturição. Desse modo, os 
resultados apontaram para uma violência na assistência obstétrica de caráter 
institucional, psicológica e física, cujo aspecto relacionado ao direito, ao 
(des)cuidado e aos sentimentos e insegurança do processo parturitivo. Assim, o 
respeito aos direitos das mulheres devem ser inerentes ao acesso à saúde, e ao 
acompanhamento adequado do parto e nascimento, e contribuindo para sentimentos 
positivos e segurança do processo parturitivo.  

Palavras-chave: Violência contra a mulher; Obstetrícia; Direitos sexuais e 
reprodutivos; Enfermagem. 



ABSTRACT 

This is an investigation about the violence in obstetric care against the woman during 
the parturition process experience, and this is a public health problem because of the 
poor obstetric care in Brasil, and this project belongs to other project named Violence 
in obstetric care during the birth process in the  metropolitan region II of the State of 
Rio de Janeiro: perception of women/mothers. Thus, the study aimed to identify the 
sociodemographic, obstetric care and women/mothers assisted in public hospitals of 
the Metropolitan Region II of the State of Rio de Janeiro; characterize the main 
situations of violence from the perception of women/mothers about obstetric care 
during her birth process. This study is descriptive, exploratory, with qualitative 
approach, which used semi-structured interviews with fifty-six women seen in public 
hospitals described below: Antonio Pedro University Hospital (APUH); Azevedo Lima 
State Hospital; Municipal Maternity Alzira Reis Vieira Ferreira; Municipal Women's 
Hospital Gonçalense. The research was approved by the Ethics Committee of the 
APHU under No. 375.252/13. The data highlighted in the study was analyzed 
according to the content analysis in the thematic way, and they originated two main 
themes: the first related to aspects of the journey of women; and the second is the 
women's rights to have an accompanying person, which were chosen for analysis 
because they had a strong demand of the statements, and letting on the possibility of 
being present violence in obstetric care from the perspective of women/mothers. The 
results have pointed for two thematic categories, named: The journey of women in 
maternal health network: a veiled violence in the obstetric care; Noncompliance with 
the Companion Law: a violation of women's rights in the parturition process. 
Therefore, the results point to the obstetric violence in institutional character, 
psychological and physical, whose aspect related to the rights, the care(less) and 
feelings and insecurity of the birth process. So, respect for women's rights must be 
inherent in access to health, and adequate monitoring of labor and birth, and 
contributing to positive feelings and safety of the birth process.  

Keywords: Violence against women; Obstetrics; Sexual and reproductive rights; 
Nursing. 



LISTAS DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

ABENFO Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras 

ABENFORJ Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras do Rio 
de Janeiro 

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

BDENF Banco de Dados de Enfermagem 

CNS Conselho Nacional de Saúde 

COFEN Conselho Federal de Enfermagem 

CREMESP Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo 

EEAAC Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

EUA Estados Unidos da América 

FEBRASGO Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia 

HEAL Hospital Estadual Azevedo Lima 

HMMG Hospital Municipal da Mulher Gonçalense 

HRDV Hospital Regional Darcy Vargas 

HUAP Hospital Universitário Antonio Pedro 

LILACS Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

MEDLINE Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

MMARVF Maternidade Municipal Alzira Reis Vieira Ferreira 

MS Ministério da Saúde 

ODM Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

OMS Organização Mundial da Saúde 

ONU Organização das Nações Unidas 

OPAS Organização Panamericana da Saúde 

PAISC Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança 

PAISM Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher 

PHPN Programa de Humanização do Parto e Nascimento 

PNAISM Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

PNH Política Nacional de Humanização 

PNSMI Programa Nacional de Saúde Materno-Infantil 

PNSP Programa Nacional de Segurança do Paciente 



REHUNA Rede de Humanização do Parto e Nascimento 

RMM Razão de Mortalidade Materna 

SINASC Sistema de Informações de Nascidos Vivos 

SUS Sistema Único de Saúde 

TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UERJ Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

UFF Universidade Federal Fluminense 

UR Unidade de Registro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 Temas e Unidades de Registro para a construção da 
primeira categoria 

95 

Quadro 2 Tema e Unidade de Registro para a construção da 
segunda categoria 

96 

 

 



SUMÁRIO 

RESUMO ix 
ABSTRACT x 
LISTAS DE ABREVIATURAS E SIGLAS xi 
LISTA DE QUADROS xiii 
1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 16 

1.1 APRESENTAÇÃO 16 
1.2 PROBLEMATIZAÇÃO 20 
1.3 QUESTÕES NORTEADORAS 26 
1.4 OBJETIVOS 26 
1.5 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 27 
1.6 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 29 

2 APRESENTAÇÃO DA TEMÁTICA 31 
2.1 A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PARTO NA ASSISTÊNCIA 
OBSTÉTRICA BRASILEIRA: MODELO INTERVENCIONISTA E 
MEDICALIZADO 

31 

2.2 TEORIA DO PARADIGMA DA SAÚDE 45 
2.3 PARADIGMA TECNOCRÁTICO: UM OLHAR MECANIZADO 46 
2.4 PARADIGMA HUMANÍSTICO: A VALORIZAÇÃO DO PARTO 
COMO UM EVENTO SOCIAL PARA O PROTAGONISMO DA 
MULHER 

52 

2.5 POLÍTICAS PÚBLICAS NA SAÚDE DA MULHER: 
HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO 

56 

2.6 VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: O SIGNIFICADO DA 
TERMINOLOGIA 

66 

3 CAMINHO METODOLÓGICO 77 
3.1 CENÁRIOS DO ESTUDO 79 
3.2 PARTICIPANTES DA PESQUISA 80 
3.3 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS 81 
3.4 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 82 
3.5 ANÁLISE E TRATAMENTOS DOS RESULTADOS 84 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 87 
4.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DAS 
MULHERES/PUÉRPERAS 

87 

4.2 CARACTERIZAÇÃO OBSTÉTRICA DAS 
MULHERES/PUÉRPERAS 

89 

4.3 CARACTERIZAÇÃO ASSISTENCIAL DAS 
MULHERES/PUÉRPERAS 

90 

4.3.1 A peregrinação das mulheres na rede de saúde 
materna: uma violência velada na assistência obstétrica 

97 

4.3.1.1 A institucionalização da peregrinação como 
obstáculo para a acessibilidade ao serviço de saúde: uma 
questão de violência 

99 

4.3.1.2 A peregrinação na assistência obstétrica: uma 116 



violência no campo do cuidado à mulher 
4.3.1.3 Expressões e sentimentos das mulheres a partir 
da peregrinação: um espaço institucionalizado de 
violência obstétrica 

124 

4.3.2 O descumprimento da Lei do Acompanhante: uma 
violação dos direitos da mulher em processo de parturição 

135 

4.3.2.1 Nível de desinformação das mulheres sobre a Lei 
do Acompanhante e seu descumprimento nos serviços de 
saúde obstétricos: uma violência no campo obstétrico 

137 

4.3.2.2 Dificuldades da instituição para a aplicabilidade da 
Lei do Acompanhante na vida reprodutiva da mulher: um 
fator de violência contra a mulher no campo da 
insegurança do processo parturitivo 

147 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 155 
REFERÊNCIAS 159 
APÊNDICES 171 

APÊNDICE A. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO 

172 

APÊNDICE B. ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 173 
ANEXOS 176 

ANEXO A. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE 

177 

ANEXO B. PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA 
FACULDADE DE MEDICINA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
ANTÔNIO PEDRO - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

181 

ANEXO C. CARTA DE COMPROMETIMENTO DO SETOR DE 
PSICOLOGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE 

183 

 



16 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.1 APRESENTAÇÃO 

O objeto de estudo deste trabalho é a violência obstétrica sob a perspectiva 

de mulheres/puérperas. O tema emerge a partir do pressuposto de que existe uma 

relação estreita entre a assistência obstétrica dos profissionais e serviços de saúde 

com as distintas situações de violência vivenciadas em ambiente institucionalizado 

durante o processo parturitivo, que podem resultar em problemas para a mulher e 

seu concepto. 

Meu interesse pela área obstétrica surgiu ao cursar as disciplinas de 

Enfermagem Materno-Infantil, quando obtive os primeiros conhecimentos teóricos e 

práticos sobre temas que lhes eram pertinentes, sendo marcante a influência da 

equipe de docentes que, à época, ministrava as referidas disciplinas. 

Minha primeira experiência profissional foi como docente em uma 

universidade particular, no município de Niterói, atuando nas maternidades públicas 

da Região Metropolitana II1 do estado do Rio de Janeiro, onde comecei a observar e 

a refletir a respeito da assistência obstétrica desenvolvida nas instituições de saúde. 

A vivência com esse processo de cuidado/saber/prática passou, então, a integrar 

minhas preocupações e questionamentos.  

Na prática de estágio obrigatório do curso de especialização2, vivenciei um 

período de aprendizagem da prática assistencial do enfermeiro obstetra no centro 

obstétrico da maternidade municipal Oswaldo Nazareth, na cidade do Rio de 

Janeiro, município integrante da Região Metropolitana I3. Tal prática me possibilitou 

ampliar conhecimentos sobre aspectos assistenciais à mulher em período 

                                                             
1
Região Metropolitana II - integrada pelos municípios de Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, 

Tanguá, Rio Bonito e Silva Jardim. O estado do Rio de Janeiro foi dividido em regiões pela Comissão 
Intergestores Bipartite, em 18 de outubro de 2001, decompondo a região Metropolitana em 
Metropolitana I e Metropolitana II. 
2
Curso de Enfermagem em Saúde da Mulher, desenvolvido pela Universidade Gama Filho (UGF), no 

município do Rio de Janeiro, tendo a conclusão ocorrido em 2013.   
3
Região Metropolitana I - integrada pelos municípios: Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, 

Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, Rio de Janeiro, São João de Meriti e 
Seropédica. 
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reprodutivo, e também meus pensamentos e questionamentos acerca de uma 

assistência humanizada no nascimento, respaldada no respeito e na dedicação à 

mulher no período reprodutivo, com observância plena dos seus direitos.   

A partir dessas experiências profissionais, direcionei minhas reflexões para o 

desenvolvimento da assistência no cenário obstétrico, em especial para as rotinas 

institucionais das maternidades, que poderiam ensejar a violência na assistência 

obstétrica, principalmente quanto à real necessidade de introdução dessas rotinas. 

E, assim, essas práticas e reflexões me possibilitaram identificar o desrespeito aos 

direitos sexuais e reprodutivos da mulher, além da constante falta de atenção 

qualificada e humanizada nas unidades hospitalares em que acompanho o processo 

parturitivo. 

A possibilidade de vivenciar duas realidades assistenciais à mulher em 

unidades hospitalares favoreceu-me um olhar mais crítico, especialmente a partir da 

análise da atenção a ela dispensada no período do parto e nascimento. No cotidiano 

de algumas unidades/maternidades da Região Metropolitana I do estado do Rio de 

Janeiro, percebi a existência de uma proposta de prática assistencial 

compreendendo a mulher como cidadã e usuária do serviço de saúde, com enfoque 

no Programa de Humanização do Parto e Nascimento (PHPN) preconizada pelo 

Ministério da Saúde (MS). Já em outras maternidades da Região Metropolitana II, 

observei uma atenção obstétrica mais fragilizada em suas propostas no sentido de 

cumprir o referido programa, tendo como consequência maior possibilidade de 

promover agravos à saúde da mulher e do seu concepto. 

Nesta trajetória, surgiu a oportunidade de me inserir no Grupo de Pesquisa: 

Maternidade, Saúde da Mulher e da Criança, na Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa (EEAAC), vinculado à Universidade Federal Fluminense (UFF), tendo 

como motivação obter maior embasamento teórico e conceitual na questão da 

violência obstétrica. A oportunidade de compartilhar relatos e experiências com os 

integrantes desse grupo revelou-se enriquecedora e esclarecedora frente aos meus 

questionamentos acerca da temática ora enfocada. 

Desde então tenho procurado aprimorar minhas observações e reflexões 

sobre as perspectivas das mulheres no atendimento que lhes é prestado durante a 

internação hospitalar nas maternidades, e isto permitiu demarcar o meu papel 

profissional na atenção à saúde da mulher com foco no processo de gestar, parir, 

nascer e maternar, tendo uma visão crítica do saber-fazer e do saber-pensar, 
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contribuindo, assim, com as relações de cuidado da enfermagem e com a equipe 

multiprofissional.  

O fato de integrar, em 2013, como Vice-Presidente, a Associação Brasileira 

de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras do Estado do Rio de Janeiro (ABENFO-RJ), 

permitiu a articulação com movimentos de mulheres, como o de Humanização do 

Parto e Nascimento, participando de eventos científicos promovidos por essa 

entidade, na práxis do cuidado e na valoração da mulher no processo do parturitivo. 

A problemática dessa pesquisa surge, então, a partir do meu cotidiano 

acadêmico-profissional nas maternidades pública da Região Metropolitana II do 

estado do Rio de Janeiro, corroborando minhas perspectivas negativas frente à 

assistência obstétrica durante o processo parturitivo. Tal experiência demonstrou um 

paradoxo assistencial distinto daquele pautado e respaldado pelo MS, ou seja, uma 

assistência obstétrica fundamentada na violência durante o acompanhamento deste 

processo, inibindo as mulheres em sua autonomia e em seu direito à tomada de 

decisão durante o parto e nascimento. 

É, pois, no âmbito desse contexto que se situa a decisão de realizar este 

estudo, a fim de adquirir saberes que contribuam para discutir o assunto e intervir 

com pensamentos atualizados, voltados para uma assistência obstétrica que 

satisfaça a mulher durante o processo parturitivo.   

E não posso deixar de mencionar a vivência pessoal de uma experiência 

negativa durante processo parturitivo de uma pessoa de minha família que possui 

uma deficiência auditiva, a qual foi desrespeitada em seus direitos quanto ao 

acompanhamento previsto em lei, fato ocorrido em uma maternidade pública da 

Região Metropolitana II do estado do Rio de Janeiro, que ensejou, na gestante, 

medo, angústia e choro, sentimentos negativos que contribuíram para aprofundar 

minhas reflexões acerca das normas e rotinas institucionais praticadas durante o 

processo parturitivo, que podem resultar em violência à mulher que foi lesada em 

seus direitos.  

A assistência obstétrica deve ser direcionada para o poder de decisão da 

mulher, com esclarecimentos das condutas obstétricas e respeito à sua dignidade, 

resguardando a sua autonomia e liberdade, estabelecidas como princípios dos 

direitos sexuais e reprodutivos na PHPN.  

Todavia, com frequência, a assistência obstétrica no processo parturitivo não 

é esclarecida às mulheres, pois, na cultura do atendimento baseado no paradigma 
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biomédico até hoje em vigor, os profissionais de saúde, na maioria das vezes, são 

os que “comandam” o processo assistencial, tornando as mulheres submissas aos 

seus saberes e fazeres, meros “objetos” dos conhecimentos desses profissionais, e 

não sujeitos participantes desse processo (ARMELLINI, 2000). Trata-se, portanto, de 

uma situação que pode gerar tensão, medo, insegurança e/ou ansiedade nas 

mulheres durante sua internação hospitalar. Nesse contexto, entendo haver uma 

relação direta entre a assistência oferecida à mulher e a minimização desses 

sentimentos.      

Nesse sentido, o PHPN, lançado pelo MS em 2000, resultou de um 

movimento internacional iniciado há cerca de 30 anos contra o uso, considerado 

irracional e danoso, de tecnologias invasivas durante o parto, objetivando priorizar a 

qualidade da interação mulher/usuária do serviço e profissional de saúde (AGUIAR, 

2010).  

Sendo assim, a temática tem merecido especial atenção do MS diante da 

constatação de que as mulheres que passam pelos serviços públicos sofrem 

agressões que vão desde a recusa em oferecer alívio para a dor, anestesia, 

negligência assistencial, xingamentos, realização de exames repetitivos, dolorosos e 

contraindicados, até ironias, gritos, ridicularização e tratamentos grosseiros, com 

viés claramente discriminatório quanto à classe social e etnia, considerando que 

essa violência abrange diversos fatores que podem incluir os de ordem física, 

psicológica e até sexual (AGUIAR, 2010).  

A assistência humanizada do parto e nascimento deve ser desenvolvida como 

exercício integrante do processo; isto contribui com as ações executadas e as 

relações estabelecidas. Assim, compreender e avaliar as condutas adotadas são 

metas do PHPN para uma atenção qualificada e humanizada, livre de violência. 

Além do fato de a reflexão e a conscientização dos profissionais de saúde, atores do 

processo, configurar-se de suma importância para a mudança do panorama da 

atenção obstétrica no Brasil (ARMELLINI, 2000; BARROS, 2009; AGUIAR, 2010). 

Essa repercussão é essencial para resgatar o protagonismo da mulher durante o 

processo parturitivo, e contribuir para o declínio dos índices de mortalidade materna. 

Nesse consenso, a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1986, articulou 

um esforço interinstitucional para a redução da mortalidade materna e perinatal com 

o desenvolvimento do “Projeto Maternidade Segura”, que consiste no cumprimento, 

pelas instituições de saúde, de um programa elementar de qualidade na assistência 
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às mulheres e seus bebês, promovendo as “Boas Práticas”4 e originando a 

(des)institucionalização da assistência obstétrica prejudicial e danosa para o alcance 

dos seus objetivos. 

O Brasil aderiu ao Projeto, mas, apesar dos esforços do MS, muitos estados 

da Federação ainda permanecem estagnados, encalhados em seus próprios 

problemas, sem condições de se posicionarem para resolvê-los. A humanização no 

atendimento ao parto é a grande tônica desse projeto, ou seja, a valorização da 

mulher e do processo parturitivo. Hoje, são poucos os hospitais brasileiros que 

prezam esses aspectos, a exemplo da Maternidade Leila Diniz, no Rio de Janeiro, 

pioneira na humanização do parto e nascimento, cuja excelência do atendimento 

prestado à mulher durante o processo parturitivo, garantiu-lhe o honroso título de 

Maternidade Segura (NOVAES, 2013?). 

É preciso considerar a humanização do cuidar na assistência obstétrica às 

mulheres em período reprodutivo, a qual envolve ouvir, analisar e interpretar as 

linguagens verbais e não verbais que expressam, o que certamente permitirá 

compreender suas expectativas e percepções.  

Tendo em vista a importância do princípio da integralidade nas ações de 

saúde como determinante de uma assistência humanizada, desconsiderar a mulher 

como cidadã e o parto como um evento cultural valorizado, favorece a 

caracterização de uma violência obstétrica. 

1.2 PROBLEMATIZAÇÃO  

Desde os primórdios da Humanidade, a violência tem se manifestado de 

todas as formas, em todos os momentos da história, desempenhando papel de 

grande importância no contexto sócio-histórico dos países, influenciando costumes, 

condutas, normas e valores próprios de cada organização social. Assim, a violência 

é designada como uma problemática universal, globalizada, diversificada, complexa, 

crítica, assustadora, de caráter endêmico, constituindo uma questão multifatorial de 

ordem social, econômica, estrutural, institucional, política, cultural e espiritual (OMS, 

                                                             
4
 As “Boas Práticas” foram instituídas pela Organização Mundial da Saúde, e promovidas no Brasil 

pelo Ministério da Saúde com o foco no respeito a autonomia da mulher e na diminuição de 
intervenções desnecessárias (ABENFO, 2009).   
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2002; PENNA, 2005), podendo ser entendida como todo ato violento praticado pelo 

uso ou abuso da força ou do poder, tirania ou opressão, agindo sobre uma pessoa 

ou grupo (HOLANDA, 2010). 

Sendo assim, essa temática é fundamentada na sua gravidade, magnitude, 

vulnerabilidade e no impacto social que causa, acarretando diversos prejuízos à 

saúde dos indivíduos nela envolvidos, seja como perpetrador da violência ou vítima 

dela, determinando um dos maiores e piores legados da sociedade contemporânea, 

afetando a população sem distinção de classe social, etnia, sexo ou religião. A 

literatura científica afirma que determinantes sociais e econômicos, como baixa 

escolaridade, desemprego e exclusão social, dentre outros, além de aspectos 

ligados ao comportamento e à cultura, como racismo, sexismo e homofobia, estão 

correlacionados diretamente com a violência, comprometendo a saúde e o bem-

estar da sociedade (PENNA, 2005). 

Nesse sentido, a violência ganha notoriedade nas políticas públicas e nos 

estudos científicos, principalmente na década de 1990, que destacam os seus 

efeitos negativos na saúde da população. Por essa razão, deve ser compreendida 

como uma questão representada por ações realizadas por indivíduos, grupos, 

classes, nações, que ocasionam danos físicos, emocionais, morais e/ou espirituais a 

si próprios ou a outros (BRASIL, 2012a). 

É importante ressaltar a violência obstétrica, que pode acontecer durante o 

processo parturitivo, a qual rompe com o protagonismo feminino e a autonomia do 

processo de nascimento, podendo promover sentimentos de insegurança e 

frustração na mulher. Cabe relembrar que o universo do nascimento é construído 

por ela ainda durante a gestação, construção essa que se reveste de sentimentos, 

sonhos, desejos e transformações em relação ao próprio corpo, à sexualidade e 

principalmente às expectativas diante do novo (BARROS, 2009). Nesse sentido, é 

importante que os profissionais de saúde, responsáveis pela atenção obstétrica, 

estabeleçam o vínculo e o apoio indispensáveis à mulher, a fim de promover uma 

atenção diferenciada, inibindo possíveis conflitos e respeitando uma assistência livre 

de violência de qualquer tipo.  

É consenso que o parto bem assistido torna-se uma experiência ímpar no 

universo feminino (BARROS, 2009), constituindo forte e enriquecedor potencial de 

sua saúde sexual e reprodutiva; enquanto a violência obstétrica favorece a 
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desapropriação dos direitos relacionados com a sua saúde reprodutiva e a vivência 

do seu universo. 

Mesmo diante dessa elucidação, ainda hoje é possível constatar que essa 

violência perpassa pela prática dos profissionais de saúde. Desse modo, apesar de 

o conceito de humanização do parto e nascimento ser reconhecido e preconizado 

por entidades como a OMS; a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS); o 

MS; o Sistema Único de Saúde (SUS); o Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN); a Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras 

(ABENFO); a Rede de Humanização do Parto e Nascimento (REHUNA); a 

Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), e também por 

grupos de debates civis e da sociedade em prol dos direitos das mulheres, o 

processo parturitivo é passível de ser constituído por iniciativas violentas e 

desumanas que desrespeitam os direitos humanos e reprodutivos da mulher no 

parto. 

A violência vem se constituindo um dos principais problemas da sociedade, 

apresentando diversas facetas que afetam, de modo diferenciado, principalmente, a 

população feminina, no caso da violência obstétrica. Essa modalidade de violência 

contra a mulher nas maternidades brasileiras tem sido objeto de denúncia desde 

1980, e a partir da década de 1990, por sua relevância, adentrou no âmbito 

acadêmico, tornando-se uma discussão mais ampla com enfoque na saúde pública 

(STRAPASSON; NEDEL, 2013). 

Não obstante, revendo o estado da arte sobre o tema, no intervalo de 2004 a 

2014, percebeu-se, a partir de busca em base de dados de literatura científica, um 

quantitativo de apenas onze produções científicas. Entre elas, seis retratam a 

violência no âmbito da maternidade, configurando-a como violência obstétrica, 

violência institucional, violência consentida, dentre outros tipos. As outras cinco 

publicações apontavam as práticas desrespeitosas e violentas, mas em seus títulos 

não tratavam especificamente da temática, embora nos textos discorressem a 

respeito. No que tange aos estudos acerca da violência de forma geral, ou mesmo 

contra a mulher, como, por exemplo, a violência de ordem física, psicológica, sexual 

ou moral perpetrada por seu parceiro íntimo, o tema ainda necessita de mais 

estudos para ampliar a discussão nas diferentes abordagens das pesquisas 

científicas. Essas publicações encontradas pertenciam a distintas áreas do 

conhecimento como: Antropologia, Filosofia, Ciências Sociais, Enfermagem e 
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Medicina, e apesar de ainda serem reduzidas, essas pesquisas representam um 

grande avanço na reflexão e na produção de conhecimento, conceitos e teorias 

acerca da questão.  

Durante o processo de busca nas bases de dados: Literatura Latino-

Americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS), Base de 

Dados de Enfermagem (BDENF), Medical Literature Analysis and Retrieval System 

online (MEDLINE), coleção Scientific Eetronic Library online (SciELO), foi necessária 

a utilização de distintas palavras-chave de forma isolada, tais como: violência 

obstétrica, violência no parto, violência institucional, abuso obstétrico, desrespeito e 

abuso, assistência desumana, violação dos direitos humanos e reprodutivos no 

parto, obtendo-se um total de 440 publicações.  

A partir desse quantitativo, foi feita a leitura de todos os títulos, constatando-

se que apenas seis publicações se enquadravam na temática da violência obstétrica 

e no recorte temporal determinado. Contudo, algumas publicações foram 

selecionadas para verificação do texto e da sua discussão, sendo encontradas mais 

cinco publicações que não tratavam da violência diretamente, mas das práticas 

desrespeitosas, desumanas e violentas. Assim, foi possível identificar onze 

publicações e constatar que a temática necessita de maior ênfase nos estudos 

científicos, principalmente com foco no enfrentamento da violência obstétrica, a fim 

de favorecer a autonomia e o direito da mulher prevista nas políticas públicas de 

humanização do parto e nascimento. 

Nesse sentido, as produções científicas selecionadas apontaram para o 

direito anulado da mulher quanto ao acompanhante, ao acesso à maternidade de 

livre escolha, com desrespeito à sua autonomia e ao empoderamento feminino 

durante a assistência obstétrica, na relação de poder baseada na etnia, condição 

social e na relação de gênero que, por intermédio da coação de práticas dos 

profissionais de saúde, valoram a medicalização e a intervenção em seus corpos. 

Essa invasão e manipulação dos corpos femininos perpassam pelo pensamento da 

realização de procedimentos sobre os quais as mulheres não são informadas, 

inibindo a sua participação no poder decisório, além da utilização de práticas 

prejudiciais à saúde materna e do concepto, em não conformidade às “Boas 

Práticas” da OMS (1996), como medicação do corpo, episiotomia, amniorrexe 

precoce, fórceps profilático, cesariana e manobra de Kristeller, consideradas como 

modalidades da violência obstétrica (OMS, 1996; LEAL; GAMA; CUNHA, 2005; 
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NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005; TEIXEIRA; PEREIRA, 2006; MCCALLUM; REIS, 

2006; RUANO et al.; 2007; DINIZ; BASTOS; RIESGO, 2007; WOLFF; WALDOW, 

2008; ABENFO, 2009; AGUIAR; D’OLIVEIRA, 2011; MATERNIDADE ATIVA, 2012).  

Contudo, é válido ressaltar que a utilização de intervenções no processo 

parturitivo torna-se uma questão de necessidade quando a mulher, e principalmente 

o seu concepto, entra em risco de morte. Nesse cenário, alguns procedimentos 

como episiotomia, cesariana e ocitocina injetável se constituem “necessidade de 

direito”, pois a sua utilização torna-se a promoção e manutenção de vida. Desse 

modo, a necessidade de utilização está respaldada nos protocolos assistenciais das 

unidades de saúde, mas não se pode deixar de mencionar que a violência obstétrica 

está diretamente interligada ao emprego das intervenções sem a avaliação crítica, 

além de impedimento da mulher na participação, ou seja, do poder decisório e 

informado.  

Porém, para uma mudança avaliativa do parto e nascimento, torna-se 

necessário o reconhecimento do tema por estudiosos, bem como a sua inclusão e 

ampliação nos currículos da área de saúde, com destaque para a Enfermagem, 

tendo em vista a construção de uma linguagem comum em relação ao tema, e de 

conceitos que vinculem o conhecimento em saúde ao de outras áreas, como a 

jurídica, por exemplo (PENNA, 2005).  

Em geral, a formação dos profissionais de saúde que atuam em Obstetrícia, é 

calcada em um paradigma centrado no sistema “médico-hospitalar” e na tecnologia, 

em que o objeto de atenção não é a integralidade da mulher, mas sim as suas 

partes (nesse caso, o “útero”) e os seus sinais e sintomas, na busca do diagnóstico 

e da cura da doença. Esse tipo de assistência obstétrica permite olhar a mulher, no 

período reprodutivo, como um “objeto” de desejo da atuação dos profissionais de 

saúde (AGUIAR; D’OLIVEIRA, 2011; MONTENEGRO; REZENDE FILHO, 2011). 

Dessa forma, o paradigma hegemônico torna-se a mulher, vista como um “ser 

doente” que necessita de intervenção. 

Mesmo sendo poucos os estudos que abordam a temática da violência 

obstétrica, se comparados com a literatura científica sobre a violência contra a 

mulher, de uma forma geral, cabe citar Aguiar (2010, p. 4) que, em seu estudo, 

aponta para o fato de que a violência nas maternidades resulta, em grande parte da: 

Própria precariedade do sistema de saúde, que também restringe 
consideravelmente o acesso aos serviços oferecidos, fazendo com que 
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muitas mulheres em trabalho de parto passem por uma verdadeira jornada 
em busca de uma vaga na rede pública do serviço de saúde, peregrinando 
até conseguir atendimento, e com sério risco para a própria vida e a de seu 
concepto por falta de atendimento em tempo hábil. 

Por outro lado, o desconhecimento e o desrespeito aos direitos sexuais, 

reprodutivos e humanos no processo do parto e nascimento, possibilitam a 

imposição de regras, condutas, normas e valores morais depreciativos, levadas a 

efeito por alguns profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros, e também 

são apontadas como importantes fatores de formação da complexa trama de 

relações que envolvem as atitudes de violência contra as mulheres (AGUIAR, 2010). 

Majoritariamente, como já citado, esses maus-tratos relacionam-se com uma 

assistência discriminatória quanto ao gênero, entrelaçados com questões 

socioeconômicas e étnicas subjacentes à permanência de uma ideologia que 

naturaliza a condição social e reprodutora da mulher com seu destino biológico, 

marcando indelevelmente uma “pseudo” situação de inferioridade física e moral que 

permite que o seu corpo e sua sexualidade sejam objetos de controle por parte da 

sociedade e da prática do profissional de saúde, especialmente o controle da prática 

médica (ibid.). 

Acredito, portanto, que a melhor compreensão desse evento social poderá 

contribuir na busca de meios para a concretização de uma assistência mais 

humanizada no processo parturitivo, refutando a ideia corrente do paradigma 

tecnocrático (DAVIS-FLOYD, 2001) do parto como um evento patológico, que 

necessita de intervenção; e, ainda, que o aprofundamento dessa discussão possa 

servir de contraponto ao diálogo frente às dificuldades de um programa assistencial 

que estabelece, dentre outros, o direito de toda mulher ter acesso ao atendimento 

digno e de qualidade no decorrer do seu período gravídico-puerperal (BRASIL, 

2002). 

O processo do parto e nascimento constitui-se em evento social, natural, 

fisiológico e, por isso, deve-se permitir que seja vivenciado como tal, isto é, como um 

direito da mulher, com liberdade, amor, ternura, intimidade, privacidade, livre da 

assistência obstétrica maléfica ao processo fisiológico, assegurando-se que o 

protagonismo da mulher durante o processo esteja estabelecido nas relações de 

cuidado e livre de intervenções desnecessárias. 

Ressalta-se que a temática do estudo surge a partir do projeto de pesquisa 

intitulado: Violência institucional sob a ótica das mulheres no processo ao parto e 
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nascimento na região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro: uma 

contribuição da enfermagem obstétrica, vinculado à linha de pesquisa: Saúde 

integral da mulher e os espaços de cuidado em saúde nos diversos ciclos de vida do 

Grupo de Pesquisa: Maternidade, Saúde da Mulher e da Criança, projeto no qual foi 

realizado um recorte abrangendo cinco maternidades inseridas nas seguintes 

instituições de saúde: Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP); Hospital 

Estadual Azevedo Lima (HEAL); Maternidade Municipal Alzira Reis Vieira Ferreira 

(MMARVF); Hospital Municipal da Mulher Gonçalense (HMMG); e Hospital Regional 

Darcy Vargas (HRDV).    

1.3 QUESTÕES NORTEADORAS 

 A assistência obstétrica no processo parturitivo caracteriza-se como violência, na 

perspectiva das mulheres?  

 Quais as ações, situações e atitudes desenvolvidas no processo parturitivo que 

podem ser caracterizadas como violência, na perspectiva das mulheres?  

 De que maneira a assistência à mulher no processo parturitivo constitui violência, 

considerando as ações preconizadas pela PHPN?     

1.4 OBJETIVOS 

 Identificar a caracterização sociodemográfica, obstétrica e assistencial das 

mulheres assistidas em maternidades públicas da Região Metropolitana II do 

estado do Rio de Janeiro. 

 Caracterizar as principais situações de violência a partir da percepção das 

mulheres acerca da assistência obstétrica durante o seu processo parturitivo. 
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1.5 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA  

Justifica-se o estudo pelo fato de que a questão da violência obstétrica vem 

ganhando maior visibilidade a partir de diferentes campos, a exemplo dos 

movimentos de mulheres, das corporações de profissionais de saúde, dos centros 

de pesquisas científicas inseridos nas universidades e dos respectivos grupos de 

pesquisa com enfoques na violência e nas relações de gênero. Esses movimentos 

fomentam a produção cultural e social de um discurso sobre este problema nas 

maternidades.  

Nessa linha de raciocínio, a proposta de criação da Rede de Humanização do 

Parto e Nascimento, em 1993, teve como base cinco objetivos, sendo o principal 

deles: incentivar as mulheres a aumentar sua autonomia e poder decisório acerca de 

seus próprios corpos nos partos (MALHEIROS et al., 2012). Os autores apontam 

que os objetivos vêm sendo alcançados por meio da progressiva participação 

feminina ao reivindicar a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao parto e ao 

nascimento. Depreende-se, pois, que a autonomia sustentada passa por um 

processo no qual a mulher vem, paulatinamente, adquirindo poder decisório. 

Considerando que o quantitativo de mulheres em acompanhamento no parto 

e nascimento na Região Metropolitana II do estado do Rio de Janeiro tem 

aumentado gradativamente na rede do SUS, a rede hospitalar que lhes dá suporte 

deve estar não só preparada, mas, sobretudo, qualificada para promover uma 

atenção eficaz que assegure a humanização do nascimento, otimize as “boas 

práticas” no processo parturitivo e favoreça o modelo de incentivo ao parto natural, 

contrariando, assim, o pensamento de muitos profissionais de saúde que optam pela 

realização de intervenções e técnicas desnecessárias durante esse processo, 

quando assim for comprovado.  

Essa afirmação é evidenciada nos dados do MS que, em 2010, registrou uma 

proporção de 52% de partos cesáreos no SUS e na rede suplementar, índice que 

pode corresponder a 82% dos partos realizados (BRASIL, 2011a), inibindo o poder 

de decisão e autonomia da mulher na escolha do modelo de parto, mostrando a 

violência simbólica resultante de uma relação desigual de poder entre o profissional 
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de saúde e a mulher em trabalho de parto, além de imprimir no imaginário social a 

imagem do parto como um evento cirúrgico. 

Não é demais lembrar que a atenção ao processo parturitivo, nesse contexto, 

é marcada por intensa medicalização, pelas intervenções desnecessárias e 

potencialmente iatrogênicas, com práticas abusivas de cesarianas, e que, nesse 

cenário, ocorrem ainda o isolamento da gestante de seus familiares, a falta de 

privacidade e o desrespeito à sua autonomia, fatores que contribuem para o 

aumento de riscos maternos e perinatais (BRASIL, 2011c). 

Considera-se que uma das alternativas para o incentivo ao parto normal é a 

mudança de mentalidade e valores da sociedade brasileira e das relações 

estabelecidas no contexto hospitalocêntrico, cuja figura principal e unânime tem sido 

o médico. Isso pode ser modificado com a ascensão da enfermagem obstétrica no 

incentivo e otimização da utilização de tecnologias não invasivas, oferecendo à 

mulher essa abordagem do processo, com autonomia do seu corpo e de seu direito, 

que são utilizados em prol da promoção do parto fisiológico e de seu protagonismo. 

Nesse sentido, o desrespeito e a violência podem ser atenuados, já que as relações 

de poder entre equipe de saúde e parturiente tornam-se mais equânimes. 

Diante do exposto, o estudo torna-se relevante a partir da ampliação do 

conhecimento referente à saúde da mulher na área da Enfermagem Obstétrica, 

possibilitando identificar a assistência dos profissionais de saúde no processo 

parturitivo e, assim, legitimar estratégias para o enfrentamento de uma atenção 

desqualificada à parturiente e a indicação de metas que contribuam para a criação 

de perspectivas políticas e institucionais que prezem a qualidade assistencial nesse 

período.  

Considerando a magnitude da problemática em questão, é importante 

desvelar a temática propriamente dita, e não se restringir a apresentar fatos 

relacionados à violência obstétrica, visto que é imprescindível sensibilizar os 

profissionais de saúde em relação a esse processo.   

À propósito, nos últimos anos, a Enfermagem Obstétrica tem buscado 

contribuir com a temática, especialmente no interesse em evidências científicas, 

ainda assim carece de aprofundamento para promover um cuidado respaldado nos 

direitos da mulher.   
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1.6 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO  

No que tange ao foro acadêmico de discussão, a problemática do estudo 

fundamenta-se na reflexão e na discussão acerca da violência obstétrica, a fim de 

promover a geração de novos conhecimentos, estudos e discussões de seus 

resultados em relação a esse tipo de violência, contribuindo para novas informações 

aos órgãos de interesse da Obstetrícia, trazendo elementos necessários à 

formulação de políticas públicas voltadas para a melhor qualificação profissional e 

enfrentamento da violência, abrindo espaço para investigações que visem à 

superação deste problema.  

Este debate deverá ocorrer junto aos órgãos de formação e setores de 

educação permanente5 dos hospitais que foram cenários do estudo, juntamente com 

a UFF e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), com o objetivo de 

conscientizar os profissionais de saúde quanto ao respeito às condutas assistenciais 

no processo de parir e gestar. 

Todavia, a temática necessita da aproximação entre a pesquisa científica de 

qualidade nos serviços de saúde, no que diz respeito às maternidades públicas da 

Região Metropolitana II do estado do Rio de Janeiro, e as pesquisas na área da 

Saúde da Mulher, na perspectiva da violência obstétrica no processo parturitivo, 

aspecto extremamente importante para discutir condutas e saberes relacionados à 

assistência profissional, visto que existe uma carência de estudos acerca da 

temática ora abordada, que limita o desenvolvimento de práticas obstétricas válidas 

e confiáveis. 

Sendo assim, a inovação do estudo está na busca de maior articulação com 

pesquisas em âmbito nacional, pois a violência obstétrica se constitui temática atual 

em discussão na comunidade científica, que pretende  romper com paradigmas 

assistenciais ultrapassados, em prol de uma modificação na prática de atenção ao 

processo parturitivo nas maternidades públicas, a fim de que seja possível 

                                                             
5
A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) instituída pela Portaria n° 

1.996/2007, é uma proposta estratégica que visa contribuir para a transformação e qualificação das 
práticas em saúde, e as instituições de ensino superior (IES) colaboram com a capacitação e 
aprimoramento dos profissionais de saúde a respeito de tais práticas (BRASIL, 2009). 
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programar ações assistenciais voltadas para a saúde da mulher, tendo como foco a 

humanização dessa assistência. 

O estudo também traz como benefício, um olhar sobre a assistência no 

processo parturitivo realizado, possibilitando um redesenho da arte de cuidar no 

período gravídico-puerperal, buscando um cenário de qualidade em serviço para as 

mulheres, tendo em vista contribuir para um debate sobre a assistência ao processo 

parturitivo a partir da própria perspectiva das mulheres. 

Espera-se, portanto, que os resultados desta pesquisa, além de subsidiarem 

propostas de ação para os serviços e para as instâncias normatizadoras, possam 

contribuir para a conscientização das mulheres sobre o seu papel de mulher/cidadã 

no processo de gestar e parir, e para o avanço na conquista dos seus direitos, 

focando na qualidade dos serviços oferecidos pelas instituições prestadoras do 

cuidado direto à mulher no processo parturitivo.  

No que diz respeito ao ensino, os resultados do estudo estarão voltados para 

mostrar o real diagnóstico do painel da saúde da mulher, no que se refere ao 

atendimento que recebem nas maternidades e da violência à qual, por vezes, são 

submetidas, considerando que se trata de um quadro que precisa ser modificado 

urgentemente, a partir de uma formação profissional que leve em conta a sua 

dignidade como ser humano, a qualidade da interação entre ela e a equipe de 

saúde, inclusive no que se refere às decisões terapêuticas, colocando-a como figura 

principal no processo parturitivo.  

É importante que o discente desde logo seja alertado para todos os aspectos 

que envolvem o processo parturitivo, a fim de que no futuro, no âmbito laboral, 

possa atuar como enfermeiro consciente das boas práticas e apto para o 

desempenho de suas funções, tendo em vista que a finalidade precípua da profissão 

escolhida é o cuidado.    
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2. APRESENTAÇÃO DA TEMÁTICA 

A assistência obstétrica tem sido objeto de estudo e de muitas análises e 

reflexões no âmbito da saúde da mulher, com enorme consideração e contribuição 

para as políticas públicas e o “cuidar” dos profissionais de saúde, em especial para a 

Enfermagem Obstétrica, principalmente no que tange às mudanças paradigmáticas 

da assistência ao processo parturitivo, perpassando pelo resgate da mulher em suas 

demandas sexuais e reprodutivas. Esse argumento introduz as diretrizes e princípios 

das conferências e tratados internacionais, cuja valoração da mulher é o objetivo, 

com o propósito de imprimir uma atenção livre de violência, a qual deve ser o foco 

das atuais políticas públicas.   

Trazer à discussão uma temática como a violência obstétrica, remete à 

importância de um breve resgate histórico da assistência ao parto, e a uma 

contemplação voltada para as mudanças advindas no país com vistas à proposta da 

Humanização da Assistência ao Parto e Nascimento, principalmente a partir da 

década de 1980 (BRASIL, 2002). Cabe também refletir acerca dos direitos das 

mulheres, da sua história e da sua relação com o parto, aspectos que inibiram a sua 

participação nesse evento como resultado do processo institucional, culminando na 

legitimação da assistência obstétrica e da valorização do paradigma tecnológico, 

centrado na intervenção e na tecnologia para um (des)cuidado com os aspectos 

reprodutivos da mulher, contribuindo, desta forma, para fazer sobressair a violência 

de que trata este estudo. 

2.1 A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PARTO NA ASSISTÊNCIA 

OBSTÉTRICA BRASILEIRA: MODELO INTERVENCIONISTA E 

MEDICALIZADO 

O ato milenar do nascimento modificou-se drasticamente com o decorrer do 

tempo e, em consequência das mudanças na assistência no processo parturitivo, a 
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mulher perdeu a vivência plena da sua reprodução. Essas transformações 

sustentaram uma modificação decorrente do desenvolvimento tecnológico e da 

inserção da classe médica na assistência obstétrica, que se formalizou com a 

institucionalização do processo parturitivo e da mulher em prol da máxima de um 

saber hegemônico instituído, configurando uma assistência obstétrica 

intervencionista, medicalizada e com desrespeito à mulher, caracterizando uma 

relação de violência (SEBERT et al., 2005; NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005; WOLFF; 

WALDOW, 2008; BARROS, 2009).  

A arte de partejar era uma atividade própria da Humanidade, particularmente 

um costume sociocultural da mulher, e durante muito tempo foi considerada uma 

prática tradicional e eminentemente feminina, (CARVALHO, 2007; WOLFF; 

WALDOW, 2008) constituindo-se acontecimento natural das primeiras civilizações 

ao qual foram agregados inúmeros significados culturais que, através de gerações, 

sofreram diversas transformações (WOLFF; MOURA, 2004). 

Assim, o evento da parturição inscreve-se no universo cultural, possibilitando 

atravessar todas as sociedades e tempos/espaços (TEIXEIRA; PEREIRA, 2006). 

Sob esse ponto de vista, e como foi dito, historicamente, o parto era uma tradição 

exclusiva das mulheres no contexto doméstico, exercida somente por “curandeiras”, 

parteiras, comadres - todas elas mulheres de confiança da gestante e com 

experiência comprovada pela comunidade, que tinham conhecimento da gestação e 

do puerpério pela própria vivência (SEIBERT et al., 2005). Essas mulheres eram 

preferidas por questões humanitárias e psicológicas, além do tabu acerca da 

exposição da genitália ao gênero masculino. Atuavam desempenhando e 

proporcionando alimentação, conforto e ambiente agradável durante todo o 

processo, possibilitando às mulheres maior liberdade, autonomia e direito de agir, 

obtendo, com isso, uma ação participativa e ativa na arte de partejar (NAGAHAMA; 

SANTIAGO, 2005). 

No que tange ao processo do parto e nascimento, Wolff e Moura (2004, p. 

280) declaram:  

É uma coisa de mulher em que se constituía dar à luz, requeria mitos e 
saberes próprios, em que os homens só interferiam em caso de emergência 
e, sobretudo, nos centros urbanos. A presença masculina no parto era 
desconfortável, nem sempre bem vinda, porque, além dos médicos 
mostrarem-se em seus relatos absolutamente insensíveis à dor das 
mulheres em período reprodutivo, as mulheres pareciam também atingidas 
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pelo tabu de mostrar seus genitais, preferindo, por essas razões, a 
companhia das parteiras.  

Então, até o século XII, a participação masculina no processo do parto e 

nascimento era reduzida, contrária aos padrões culturais dominantes da época, 

levando a um atraso no desenvolvimento da atividade médica ligada à assistência à 

mulher que, no período reprodutivo, era considerada assunto de mulheres, cabendo 

às parteiras criarem um clima emocional favorável com suas crenças, talismãs, 

orações e receitas milagrosas para o alívio dos processos dolorosos resultantes das 

contrações uterinas (SEIBERT et al., 2005). 

Dessa forma, a assistência era considerada uma atividade desvalorizada e, 

portanto, poderia ser deixada aos cuidados femininos, pois não estava à altura do 

poder do médico, “o homem da arte”. Além disso, eram pouco familiarizados em 

assistir o parto (NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005). A concepção do fenômeno 

fisiológico contribuiu para manter a medicina distante do cenário da parturição, além 

do significado fora dos padrões de normalidade da época (WOLFF; MOURA, 2004). 

Portanto, desde o início dos tempos, apesar de as mulheres terem seus 

corpos programados para a reprodução da espécie, a assistência e os costumes que 

envolvem a parturição tem variado ao longo dos anos, nas mais diversas culturas, 

principalmente em decorrência da incorporação de novas tecnologias pela medicina 

(MALHEIROS et al., 2012). 

Contudo, a partir do século XVI, a utilização do fórceps obstétrico pelo 

cirurgião inglês Peter Chamberlain, influenciou a aceitação e o domínio do homem 

no processo parturitivo (SEIBERT et al., 2005). Especificamente na classe médica, 

surge o conceito de risco para o processo do parto, tornando imprescindível a 

presença do profissional médico na arte da parturição, permitindo a inserção do 

modelo intervencionista, que instituiu a responsabilidade e a autoridade médica com 

a supervalorização da tecnologia (NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005). Em decorrência, 

a mulher perdeu a autonomia sobre o próprio corpo e o direito de escolha, deixando 

de agir e participar ativamente do momento mais sublime de sua vida reprodutiva, 

muitas vezes sendo inibidos os seus aspectos fisiológicos normais, e isso 

possibilitou um novo desenho na atenção à saúde reprodutiva da mulher (SEIBERT 

et al., 2005). 

A assistência obstétrica pela categoria médica deu-se inicialmente na Europa, 

nos séculos XVII e XVIII, estendendo-se ao Brasil com a criação das Escolas de 
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Medicina e Cirurgia nos estados da Bahia e do Rio de Janeiro, no século XIX 

(WOLFF; MOURA, 2004). Essa atenção, com uma assistência intervencionista, 

promoveu o declínio da profissão de parteira, permitindo a expressão concreta da 

intervenção masculina nos cuidados à mulher, além de propiciar o parto horizontal 

sob a influência de François Mauriceau, da Escola Obstétrica Francesa. Esses fatos 

simbolizaram a arte obstétrica médica, influenciando a aceitação da disciplina 

técnica e científica, consolidando definitivamente o conceito do processo parturitivo 

como um evento patológico (SEIBERT et al., 2005). 

Acostumamo-nos, por muito tempo, a reproduzir uma assistência tecnocrática 

que, segundo Serruya, Lago e Cecatti (2004a), obedecia a uma padronização no 

cuidado, e tal como nos modelos fabris, os “produtos” deveriam seguir uma linha de 

produção e, portanto, não “atrapalhar” a ordem médica hospitalar. Com o advento do 

capitalismo industrial, a prática da assistência ao parto consolida-se como exercício 

monopolizado dos médicos, sendo legitimado e reconhecido (NAGAHAMA; 

SANTIAGO, 2005). 

Diante do novo momento histórico, de mudanças de práticas, com a inserção 

do homem na cena do parto, por volta do século XIX, distinguiu-se a defesa da 

institucionalização do parto e a criação das maternidades (NAGAHAMA; SANTIAGO, 

2005). 

A origem do termo “institucionalização” vem do Latim, de “instituere”, que 

significa colocar em; estabelecer, construir, constituir, preparar, fundar, 

regulamentar. Etimologicamente, significa a coisa estabelecida. No entanto, o termo 

“instituição” designa um estabelecimento, tal como uma unidade hospitalar, como 

uma maternidade. A noção de “instituição” vai se modificando na medida em que os 

indivíduos vão se tornando sujeitos da história e da construção social (LINS; 

CECÍLIO, 2008), pensamento este promovido por René Barbier (2002).  

Desse modo, o parto como um evento universal deixou de ser privado, íntimo 

e feminino, e passou a ser vivido de maneira pública, com a presença e a 

interferência de outros atores sociais, e somente após a II Guerra Mundial o parto foi 

expressiva e integralmente institucionalizado no Brasil, em nome da redução da 

mortalidade materna e infantil, afetando a celebração à vida para uma condição de 

meio de risco à saúde materno-infantil (NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005). 

A segurança da mulher no contexto do nascimento tornou-se necessária para 

a sociedade médica. Contudo, essa vivência de um modelo de parturição em prol da 
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redução dos riscos maternos e neonatais prejudicou a mulher cidadã em seu direito 

de escolha, impedindo-a de ser a autora do processo parturitivo ao deixá-la em 

segundo plano, resultando na assunção, pela classe médica, com as suas 

intervenções, do “papel” principal na cena do nascimento.  

Nessa conjuntura, a institucionalização foi acolhida na saúde materna, sob a 

alegação de que isso traria maior segurança durante a atenção obstétrica. Este 

cuidado, portanto, deixou de ser peculiar às mulheres, e a ênfase passou a ser o 

nascimento para a sociedade (WOLFF; MOURA, 2004). 

Surge no país um novo momento de nascimento, com padrão 

institucionalizado, e a figura médica toma o lugar da mulher na essência principal do 

processo de parturição, pois a incorporação de novos conhecimentos e habilidades 

nos campos da assepsia, cirurgia, anestesia, hemoterapia e antibioticoterapia à 

medicina, os quais diminuíram os riscos hospitalares de forma significativa e 

ampliaram as possibilidades de intervenção, resultou no aumento progressivo de 

operações cesarianas (NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005), e fez com que a mulher 

perdesse seu papel como autora do processo de nascimento.   

A institucionalização do parto tornou-se necessária para que a mortalidade 

materna e infantil começasse a declinar, e a partir disso, os índices de mortalidade 

infantil realmente diminuíram. Esse fato em especial, contribuiu para a aceitação da 

hospitalização pela sociedade, diante da argumentação de que ter filhos em 

hospitais era mais seguro para as mulheres (SEIBERT et al., 2005). Contudo, os 

índices de mortalidade materna não obtiveram a mesma perspectiva de declínio 

relacionada com a mortalidade infantil, cooperando para a real situação do painel da 

saúde da mulher, por conta da utilização das intervenções no modelo de 

nascimento, como a medicalização do parto, a utilização da episiotomia e fórceps, 

além do parto com um evento cirúrgico para o nascimento. 

O declínio da Razão de Mortalidade Materna (RMM) no Brasil, pode ser 

observado no índice de 46% entre 1990-2007. Entretanto, a saúde materna ainda é 

preocupante, pois, em 1990, a RMM corrigida foi de 140 óbitos por 100 mil/nascidos 

vivos, caindo para 75, em 2007. Então, apesar dessa redução, a partir de 2001 

observa-se uma diminuição da velocidade em sua queda (BRASIL, 2010). Isso 

contribuirá para que o país não alcance a meta firmada com a Organização das 

Nações Unidas (ONU) como parte do 5º Objetivo de Desenvolvimento do Milênio 

(ODM) - “melhoria da saúde materna", que seria a redução em três quartos da RMM 
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até 2015, tendo como referência o nível estimado para 1990, o que representa valor 

igual ou inferior a 35 óbitos por 100 mil/nascidos vivos, principalmente pelo elevado 

índice de cesarianas e intervenções obstétricas (BRASIL, 2010). Mas é preciso 

reconhecer a necessidade, em algumas situações, da utilização de intervenções 

como a cesárea, que se constitui procedimento cirúrgico com a abertura da parede 

abdominal para a liberação do concepto (MONTENEGRO; REZENDE FILHO, 2011), 

que contribuiu significativamente para esse aumento nos índices de mortalidade 

materna. 

É importante destacar as principais indicações para o emprego da cesariana 

na assistência obstétrica, que são as seguintes: desproporção cefalopélvicas, 

frequentemente diagnosticada de forma inadequada, já que só pode ser realizada 

durante o trabalho de parto com base nos dados de sua evolução, conforme registro 

no partograma; cesárea anterior, sendo uma frequente indicação de nova cesariana, 

uma vez que muitos obstetras temem uma ruptura da cicatriz uterina, embora 

distintos estudos observacionais descrevam a segurança do parto vaginal depois da 

realização de uma cesárea (AMORIM; SOUZA; PORTO, 2010). 

Desse modo, as indicações para a realização de uma cesariana requerem 

embasamento científico, visto que essa assistência cirúrgica sem o devido 

fundamento de utilização, deve ser claramente discutida e avaliada pela equipe de 

saúde no momento do parto, uma vez que o Ministério da Saúde só recomenda tal 

prática desde que comprovada a sua necessidade indiscutível e a sua eficácia. 

Segundo a Maternidade Ativa (2012), em 90% dos partos cesáreos eletivos, o 

concepto é extraído ainda imaturo, visto que a gestação não se completou 

realmente, o que contribuirá para promover complicações importantes em sua saúde 

futuramente. 

A falta de informação à mulher a respeito do modelo do parto, torna-se um 

influenciador para a escolha da cesariana como modelo hegemônico do nascimento, 

pela conveniência do profissional de saúde e da própria mulher, que não tem a 

pretensão de sentir os estímulos dolorosos das contrações uterinas. Desse modo, e 

por essas razões óbvias e previstas no próprio Código de Ética Médica do Conselho 

Regional de Medicina de São Paulo (CREMESP), a classe médica deveria 

esclarecer as gestantes sobre os riscos de se submeterem a uma cesárea eletiva, 

ao invés de aguardarem o transcurso das questões inerentes ao parto normal 

(CREMESP, 2004). 
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Nesse contexto, a escassez de informações, a divulgação e a publicidade 

envolvida na imagem da cesariana como um evento cirúrgico seguro, devem ser 

discutidas por serem relevantes para a mulher, assim evitando a banalização do 

procedimento. A imagem da cesárea que é divulgada sem restrições na mídia 

brasileira, considera-a um bem de consumo; então, essa é a representação do parto 

transmitida para a sociedade: “um evento sem dor, com segurança, conforto e por 

intermédio da cesariana” (MATERNIDADE ATIVA, 2012). 

E é desse modo que a mulher vive imersa em uma cultura pró cesárea e de 

negação da sua condição de cidadã, na qual a inexistência da possibilidade de 

opção relativa ao local de parto não mais lhe causa espanto nem revolta. No 

entanto, nos últimos anos, tem ocorrido uma expansão significativa de movimentos 

de mulheres e profissionais de saúde, os quais têm buscado discutir alternativas de 

atenção ao parto predominante no país. Em especial, a popularização da internet 

tem contribuído para o crescimento dessa forma de expressão social, possibilitando 

às usuárias encontrar informações sobre modalidades de parturição diferentes da 

atenção intervencionista, que possibilitem maior vínculo, conforto e segurança para 

elas, contribuindo com a mudança no painel da atenção obstétrica no país 

(VICTORA et al., 2011). 

Mesmo assim, o Brasil continua sendo um dos países que registram a maior 

taxa de cesarianas no mundo. Em relação ao total de partos, as informações 

provenientes do Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC), mostram que 

os percentuais de cesárea aumentaram de 40%, em 1996, para 46,5%, em 2007, 

sendo o Sudeste a região com maior proporção de partos por cesárea, seguido das 

regiões Sul e Centro-Oeste (BRASIL, 2010c). A taxa de cesariana foi agravada em 

2009 passando a 58% no Estado do Rio de Janeiro, e no ano de 2010 obteve uma 

prevalência de 52% no país, valores que se contrapõem às recomendações da 

ONU, como já foi citado (BRASIL, 2012c). 

É preciso ter em mente que o parto cesáreo expõe as mulheres e os bebês a 

maiores riscos, que incluem lesões acidentais, reações à anestesia, infecções, 

embolias obstétricas, nascimentos prematuros e morte perinatais e maternas. Sendo 

assim, as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da 

Saúde são no sentido de que a proporção de cesáreas não ultrapasse os 15% do 

total de partos, e que o procedimento seja realizado apenas quando há risco 

comprovado para a mãe ou para o bebê (BRASIL, 2010). 
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Sabe-se que no processo do parto e nascimento, geralmente impera a 

privação das mulheres de protagonizá-lo, além de serem submetidas à 

medicalização do parto e a uma série de intervenções desnecessárias, que poderão 

ter impacto negativo sobre sua saúde, fazendo com que se tornem reféns desse 

modelo. Pelo viés da reprodução, a medicalização do corpo feminino transformou a 

gravidez em doença, e o parto, em um evento cirúrgico. A medicalização tornou-se 

responsável por interferências desnecessárias e pelo deslocamento da mulher do 

seu papel de protagonista, ante a exaltação do poder médico. (NAGAHAMA; 

SANTIAGO, 2005) 

Assim, as mulheres passaram a vivenciar esse modelo “intervencionista e 

medicalizado” como resultado da institucionalização, obedecendo ao conceito de 

“risco materno” que tornou o parto em um evento patológico, o qual rompeu com o 

direito que a mulher tinham em relação ao parto, permitindo anular simbolicamente o 

seu pensamento, a sua autonomia e a sua vivência do processo de partejar. 

Nesse sentido, é consenso que a Obstetrícia brasileira foi influenciada pela 

Escola Obstétrica norte-americana, fundamentada no modelo intervencionista, isto 

porque a gestação e o parto são considerados, nos Estados Unidos da América 

(EUA), problemas médicos que requerem supervisão técnica a fim de evitar o risco à 

saúde materna e fetal, exigindo intervenção em um contexto médico hospitalar com 

avançada tecnologia, diferentemente do que ocorre no Brasil. (ARMELLINI, 2000). 

O modelo intervencionista de assistência obstétrica que ainda permeia a 

maioria das maternidades públicas do Brasil, chama a atenção sobre as condutas 

abusivas adotadas sem evidência científica, empregadas durante o processo do 

parto e nascimento sem a devida participação da mulher. Esse modelo tem posto 

em risco não somente a sua integridade física, mas principalmente, causado danos 

muitas vezes irreversíveis à sua condição emocional. Todavia, ainda hoje a 

assistência à mulher constitui um evento intervencionista, com os instrumentos e 

técnicas no cenário obstétrico por meio da cesariana e da episiotomia, além da 

medicalização do parto e negação da vivência da mulher em um evento social e 

fisiológico e a exaltação da hegemonia médica na arte de partejar. (MOURA et al., 

2007). 

Essa exaltação da hegemonia do médico como profissional responsável por 

ordenar e normalizar questões referentes ao corpo feminino, não são recentes. 

Foram ambas construídas passo a passo, estando profundamente entrelaçadas com 
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a construção da medicina como área de saber científico. E com o nascimento da 

medicina moderna se dá a gradativa valorização do saber médico, compreendida 

como estratégia biopolítica, ou seja, a medicina como saber científico no bojo do 

surgimento da sociedade capitalista investiu no somático, no biológico, no corporal. 

(COSTA et al., 2008). Os autores ao mencionar Foucault (2012) apontam que 

constitui um "controle social que começa no corpo, com o corpo”. O corpo é uma 

realidade biopolítica, e a medicina, uma estratégia biopolítica. 

Desse modo, Wolff e Moura (2004, p. 281) explicam que, com o fim da 

feminilização do processo parturitivo: 

Deu-se a entrada dos médicos e de seus instrumentos em cena, sendo visto 
este processo como ato privativo do saber médico, o que levou as parteiras 
para segundo plano e marginalizou a comunidade de mulheres que 
marcavam o evento da parturição. A mudança proporcionou a inclusão de 
rotinas cirúrgicas, como a episiotomia e o fórceps profilático. 

Percebe-se que o processo de medicalização social transforma o papel social 

do médico e da medicina, mas também assegura a construção das doenças 

(“nosologia”) e do corpo médico, que passa a se organizar profissionalmente. A 

consolidação do ensino universitário garante a competência e regula a atividade 

técnica pela instalação de um código moral, resultando na separação dos charlatões 

e das pessoas que faziam uso de práticas empíricas, como as parteiras. (COSTA et 

al., 2008).    

Assim, a medicalização do parto é uma forma especial de medicalização da 

sociedade, e esse fenômeno imprime a expansão da área de atuação da medicina 

em vários setores da vida social, causando mudanças comportamentais e podendo 

se constituir em uma atenção intervencionista contra pessoas. É o resultado da 

invasão da medicina burocrática, tecnificada e monopolizante sobre os domínios da 

vida social (PROGIANTI; LOPES; GOMES, 2003). 

Os autores Progianti, Lopes e Gomes (2003) utilizam o conceito de Bourdieu 

(2012) a respeito de violência, e classificam o específico processo de medicalização 

do parto como sendo resultado da violência, na qual o poder de fazer ver e de fazer 

crer, de produzir e de impor uma visão, depende da posição ocupada pelo agente no 

espaço social. Desse modo, o poder dos profissionais de saúde fez com que as 

mulheres acreditassem numa assistência medicalizada que sustenta um complexo 
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médico industrial, e essa prática gerou necessidades que foram incorporadas ao 

comportamento feminino de usuárias do sistema de saúde brasileiro.    

Nesse sentido, o grande desafio governamental seria a discussão do modelo 

intervencionista e medicalizado, buscando resgatar o papel da mulher como 

protagonista do momento do parto, assim evitando uma cascata de intervenções que 

têm descaracterizado o processo natural parturitivo, levando-o à uma situação de 

risco e demarcando um controle sobre os corpos femininos.  

Além disso, durante o processo parturitivo, a dor pode ser sinônimo de 

necessidade de medicalização do corpo feminino, representando uma tentativa de 

manter a dominação masculina sobre o processo natural de parir, além de imprimir 

no imaginário da mulher a ideia de algo insuportável, de sofrimento a ser evitado. 

Esse é o discurso da atual assistência obstétrica brasileira, na qual esse 

pensamento permite também a inserção da cesariana como alternativa para a 

inibição da dor no parto (COSTA et al., 2006). 

A dor no parto pode ser considerada como subordinada à significação fálica, e 

o valor deste sintoma depende da singularidade, da individualidade e da cultura de 

cada mulher. Assim, nas civilizações urbanas ocidentais, a dor é algo desagradável 

e evitável, enquanto em algumas culturas africanas e asiáticas, a dor é desejada e 

significa um momento de passagem da maternidade. (MACEDO, 2007). Contudo, 

historicamente o parto está relacionado ao mito de ser algo intolerável e muito 

doloroso. Sendo assim, suportá-lo é quase um sinônimo de "dar à luz". A mulher 

sabe disto desde muito jovem, e espera que o parto seja permeado pela dor para 

que, posteriormente, o alívio venha junto com o prazer da chegada do filho (RUANO 

et al., 2007). 

De certa forma, essa dor é vista pelas mulheres como o marco inicial da 

maternidade, e que o “preço a ser pago” por esta poderia ficar “quase esquecido” 

após o prêmio, que seria a chegada do filho. No imaginário de muitas mulheres, uma 

boa mãe é aquela que sofre as dores do parto com a finalidade de cumprir o seu 

papel social. Isto pode ser uma hipótese de que este seria um fator motivador ao 

parto, de que a dor não seria causa impeditiva à procriação, permitindo, assim, a 

postergação da espécie (DAVIM; TORRES; DANTAS, 2008).   

O medo de sentir dor, o “sofrimento”, é muito difundido entre as mulheres nos 

dias atuais. Em algumas, a dor do parto é bastante intensa, sofrida, desgastante e 

aterrorizante, o que faz com que tentem driblá-la optando pela analgesia e pela 
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cesárea para aliviar o sofrimento. Com isto, a cesariana tornou-se frequentemente 

solicitada por muitas mulheres e praticada na obstetrícia moderna, eletivamente, o 

que para muitos estudiosos da temática acarretou um problema de saúde coletiva 

(RUANO et al., 2007). 

Essa representação é uma construção ontológica, epistemológica, 

psicológica, social, cultural e histórica. Abarca todas essas dimensões já que, do 

ponto de vista do evento, são dimensões simultâneas do sistema representacional. 

Quando as pessoas se engajam em processos de comunicação, elas ao mesmo 

tempo produzem os meios simbólicos que constroem uma representação particular 

de um objeto - seja ele concreto, físico ou abstrato, que entra na estrutura de outras 

representações de um quadro social, cultural e histórico. (DAVIM; TORRES; 

DANTAS, 2008, p. 102). Nesse contexto, os referidos autores afirmam que essa 

representação é: 

Um processo ontológico porque possui uma identidade; é epistemológico na 
medida em que permite o reconhecimento: o saber sobre o objeto. É 
psicológico pela estrutura que se manifesta como processo psíquico 
suscetível aos estados da paixão, da ilusão e do desejo, e é um processo 
social porque o intersubjetivo é sua condição de possibilitar sua matéria 
advinda da inteligibilidade da história e da cultura. 

Então, a utilização de anestésicos para a inibição do processo doloroso do 

parto, constitui representação da medicalização do corpo da mulher. Contudo, deve 

ser oferecida como uma alternativa para a intolerância dos seus impulsos dolorosos. 

O que não pode haver é a discriminação e o desrespeito na assistência obstétrica, 

por questões sociais e étnicas, perpetuados por meio da imposição de julgamento 

pelos profissionais de saúde para a sua utilização, como podemos observar em Leal, 

Gama e Cunha (2005), ao afirmarem que mulheres negras e pardas, de baixo grau 

de escolaridade, são as que em maior proporção não recebem o oferecimento dessa 

alternativa para as dores do parto. 

Nesse processo de medicalização do corpo, as mulheres de classe social 

mais elevada almejam o parto tecnocrata e sem dor, em virtude do significado que 

atribuíram ao próprio corpo, e também para demonstrar o seu poder aquisitivo, 

tornando-se mais vulneráveis à medicalização do corpo e da dor do parto, símbolos 

construídos principalmente em maternidades particulares. Desse modo, a 

significação do parto passa a ser a confirmação de sua condição social privilegiada, 

com a eliminação da dor pela medicalização. (MACEDO, 2007).  
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Nessa perspectiva, como já referido, o ato de dar à luz, antes uma 

experiência profundamente subjetiva e de vivência familiar, transformou-se em 

experiência no âmbito hospitalar, em momento privilegiado para o treinamento de 

acadêmicos e residentes de medicina e também das obstetrizes; agora, o parto 

torna-se institucionalizado, medicalizado, despersonalizado e intervencionista, com 

uma assistência cotidiana do saber-poder-fazer masculino. (WOLFF; MOURA, 2004; 

WOLFF; WALDOW, 2008). Ressalta-se que com esse novo momento da história do 

processo parturitivo, começavam a imperar as relações de poder e a anulação 

simbólica do direito de escolha da mulher. 

No campo da institucionalização, que perpassa por uma assistência 

respaldada em políticas, protocolos, regulamentos e normas institucionais dos 

serviços de saúde, isso repercute diretamente na saúde da mulher ao vivenciar a 

intervenção e a medicalização do parto  (LINS; CECÍLIO, 2008). 

Assim, no processo de institucionalização, Lins e Cecílio (2008, p. 487) 

reafirmam o conceito de instituição retratado no movimento institucionalista francês, 

que se funda em três momentos: 

O momento da “universalidade”, tendo como conteúdo os sistemas de 
normas, os valores que orientam a socialização, a ideologia, o instituído; o 
momento da “particularidade”, no qual o seu conteúdo resume-se em 
determinações materiais e sociais que negam a universalidade dada no 
primeiro momento: é o momento instituinte; e o momento da “singularidade”, 
de negação da particularidade, em que o conceito de instituição tem por 
conteúdos, as formas organizacionais, jurídicas ou anônimas necessárias 
para atingir determinado objetivo ou finalidade - é o momento da 
institucionalização.   

O momento da “universalidade” é acentuado no Direito: a Constituição, as 

Leis, as normas e regulamentos em geral representam-no, sendo os valores 

máximos instituídos por atores sociais que representam a organização, cujo poder 

tem a finalidade de imprimir regras e normas institucionalizadas. O momento da 

“particularidade” é inerente ao pensamento antropológico, no qual a negação da 

universalidade se faz imperativa: é a valorização dos indivíduos que, nas condições 

materiais concretas, negam o instituinte, com a sua autonomia de escolha, como o 

respeito à sua subjetividade. E o momento da “singularidade” é caracterizado pelo 

marxismo e, mais recentemente, pelo movimento institucionalista francês. Para os 

marxistas, as instituições são formas singulares, estruturadas por relações de força e 

poder nelas em disputa (LINS; CECÍLIO, 2008). 
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Esse pensamento remete à reflexão de que o processo ao qual as instituições 

submetem os indivíduos, em especial as mulheres durante o processo parturitivo, 

rompe com o protagonismo da mulher, pois imprime regimentos e regulamentos que 

anulam os seus diretos sexuais, reprodutivos, e de cidadã, e inibem uma atenção 

qualificada, cuja finalidade não está aliançada nos direitos e desejos das mulheres, 

mas visa contribuir com o processo de controle social e dominação da sociedade.  

Então, nessa linha de raciocínio, o processo de institucionalização do parto 

permeia a introdução de normas e regras institucionais, como os princípios e 

regulamentos da sociedade para os indivíduos, com leis, regras e normas morais 

(LINS; CECÍLIO, 2008), esse estabelecimento de conduta institucional oprime o 

direito da mulher como Ser humano, ensejando o caráter simbólico da atuação da 

prática dos profissionais de saúde, em especial da classe médica. 

Esse fato social introduzido pelas instituições de saúde com normas e rotinas 

assistenciais do saber-fazer, do poder hegemônico médico, das intervenções sem 

evidência científica, além dos princípios institucionais, são dotados de existência 

exterior às suas consciências individuais. E com a inserção de normas e regras na 

assistência à parturição, a mulher perde o seu protagonismo e o direito instituído por 

tais fatos sociais. 

Assim, faz-se necessário refletir sobre a necessidade de uma mudança do 

processo parturitivo, a fim de promover a anulação de um modelo intervencionista e 

medicalizado, e do poder hegemônico instituído nas relações institucionalizadas, e 

contribuir com o respeito, autonomia e o “empoderamento feminino” nas questões 

relacionadas com a assistência obstétrica. Essa reflexão e as medidas dela 

decorrentes contribuiriam para fornecer à mulher uma atenção qualificada, 

garantindo os seus direitos enquanto cidadã e mulher. Então, há algum tempo, 

vários atores sociais vêm repensando a assistência obstétrica à mulher no Brasil 

(SERRUYA; LAGO; CECATTI, 2004a). É no bojo dessas mudanças que introduzo a 

necessidade de maior participação da mulher no processo decisório do nascimento. 

Ademais, essas regras fomentam as relações institucionais com conceitos 

básicos para compreensão da organização das instituições como núcleos de poder: 

hierarquia - como marca de subordinação, ordem - que garante a estrutura, e 

disciplina - que assegura as relações sociais (NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005). 

Nesse sentido, afastar o empoderamento da mulher é inibir o seu poder de decisão 

inerente ao parto.  
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A atividade institucionalizada, associada à expansão da atenção à saúde e ao 

desenvolvimento científico e tecnológico em saúde, levou à introdução de novas 

tecnologias, com importantes implicações políticas, econômicas, administrativas e 

sanitárias. Desse modo, o senso comum foi construído pela Obstetrícia como 

conhecimento colonizador, em que o estilo moderno é o manejo ativo do parto com 

várias intervenções que se tornaram socialmente aceitas. Portanto, especialmente 

em centros urbanos, toda mulher ao ficar grávida, para dar à luz procura uma 

unidade hospitalar, seguindo um modelo que se tornou hegemônico (LIMA; SILVA, 

2011). 

Essa institucionalização faz com que as mulheres não mais possam escolher 

com quem e onde parir, confirmando a necessidade de se atentar para o alcance 

dos direitos que lhes são inerentes e para uma assistência eficaz e especializada, 

rompendo com uma assistência obstétrica decorrente de intervenções. 

(MALHEIROS et al., 2012).  

Desse modo, a institucionalização prevalece frente a rotinas hospitalares 

rígidas às quais as mulheres ainda se submetem silenciosamente (BARROS, 2009). 

E se no passado, segundo Nagahama e Santiago (2005), o uso excessivo do 

fórceps obstétrico impressionava os viajantes estrangeiros, hoje o que impressiona o 

mundo são as excessivas taxas de cesarianas, as intervenções, a medicalização do 

parto e o desrespeito aos direitos sexuais e reprodutivos da mulher em 

consequência da institucionalização do parto. Assim, essas práticas 

intervencionistas no cuidado à mulher em período reprodutivo perpassam pela 

conduta de profissionais de saúde, quais são influenciadas pelo paradigma da 

saúde, e em especial da obstetrícia, como um evento intervencionista e a 

supremacia da tecnologia no cuidado à mulher. 
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2.2 TEORIA DO PARADIGMA DA SAÚDE 

Para ser entendido um conceito, uma nova teoria implica em mudanças nas 

regras que governam a prática anterior da ciência, até então vista como normal, 

inclusive no que diz respeito aos saberes e práticas assistenciais no cotidiano da 

vida do sujeito (KUHN, 2010). 

A terminologia “Paradigma” refere-se a uma constelação de crenças, valores 

e técnicas compartilhadas pelos membros de uma comunidade científica (DAVIS-

FLOYD, 2001). Dessa forma, para Kuhn (2010), o paradigma abrange um conjunto 

de elementos culturais, conhecimentos e códigos teóricos, técnicos ou 

metodológicos compartilhados pelos membros de uma comunidade científica. Assim, 

a evolução científica se dá pelo que o autor chamou de “revoluções” advindas da 

passagem das fases de normalidade para as crises, e daí para as novas teorias. 

Infere-se, portanto, que as crises constituem pré-condição necessária para a 

emergência de novas teorias, cabendo aos cientistas confirmar a validade da sua 

existência. 

O estudo dos paradigmas é o que prepara o estudante para ser membro de 

uma determinada comunidade científica na qual atuará futuramente, com base em 

paradigmas compartilhados e comprometidos com as mesmas regras e padrões 

determinados para a prática científica. Essas transformações constituem revoluções 

científicas e a transição sucessiva de um paradigma a outro, por meio de uma 

dessas revoluções, é o padrão usual de desenvolvimento da ciência amadurecida 

(KUHN, 2010). 

A transição entre um paradigma em crise para um novo do qual pode surgir 

uma nova tradição da ciência dita normal, está longe de ser um processo 

cumulativo, obtido através de uma articulação do velho paradigma. É antes uma 

reconstrução da área de estudos, a partir de novos princípios, reconstrução essa 

que altera algumas generalizações teóricas mais elementares do paradigma, bem 

como muitos de seus métodos e aplicações (KUHN, 2010). 

As revoluções científicas iniciam-se com um sentimento crescente, também 

seguidamente restrito a uma pequena subdivisão da comunidade científica que 
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considera que o paradigma existente deixou de funcionar adequadamente na 

exploração de um aspecto da natureza, como ocorria anteriormente. Os cientistas 

transformam-se quando proclamam a mudança de paradigmas, e com eles, o 

próprio mundo, para tanto valendo-se de novos instrumentos que orientam seu olhar 

para novas direções, levando-os à aquisição de novos saberes e habitus. (KUHN, 

2010). 

Esse fato é o resultado das respostas produzidas pela sociedade aos 

problemas de saúde, que devem decorrer do conceito de sociedade, de cultura, 

educação, e saúde vigente, ou seja, do modelo que institui normas e conceitos no 

espaço coletivo, aqui representado na saúde obstétrica (KUHN, 2010). 

Desse modo, a introdução de valores e crenças no cuidado à saúde na 

mulher em período reprodutivo, pelos profissionais de saúde, fazem com que o parto 

seja um evento tecnicista, medicalizado que se apropria do corpo da mulher, com a 

introdução da tecnologia nas relações de cuidado.    

2.3 PARADIGMA TECNOCRÁTICO: UM OLHAR MECANIZADO 

O sistema de valores fundamentais da sociedade ocidental são fortemente 

orientados pela ciência, pela tecnologia, pelo lucro econômico e pelas instituições 

patriarcais. Na saúde, assim como na sociedade, a tecnologia reina soberana, mas 

já foi demonstrado que nos últimos vinte anos pelo menos, as rotinas assistenciais e 

os procedimentos obstétricos têm avançado, ainda que lentamente, na perspectiva 

fisiológica dos processos de parturição. Ainda assim, continuam sendo utilizados no 

processo parturitivo, procedimentos cujas evidências científicas são hoje 

questionadas, a exemplo do Kristeller e da tricotomia, cujo sentido é claramente 

sociocultural, e não médico (DAVIS-FLOYD, 2001). 

Assim, a forma como a sociedade concebe e usa a tecnologia, reflete e 

perpetua o valor e o sistema de crenças que lhe é subjacente. O sistema de saúde 

ocidental é considerado menos fundamentado na ciência tecnocrática do que em 

seu contexto cultural mais amplo, e como em todos os sistemas de cuidado de 

saúde, incorpora os preconceitos e crenças da sociedade que o criou (DAVIS-

FLOYD, 2001). 
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Desse modo, o “Tecnicismo” caracteriza-se pela institucionalização do 

processo parturitivo, utilização acrítica de novas tecnologias, grande número de 

intervenções muitas vezes desnecessárias, e acaba por atender, preferencialmente, 

à conveniência dos profissionais de saúde. As consequências dessa concepção são 

as altas taxas de cesarianas, o monitoramento fetal, as episiotomias e outras 

intervenções (RATTNER, 2009). Esse paradigma dominante da saúde perpetua em 

um modelo mecanicista do cuidado, além da supremacia da tecnologia. 

No Brasil, a atenção à mulher na gestação e no parto continuam como um 

desafio, tanto relacionado à qualidade da atenção quanto aos princípios filosóficos 

do cuidado, permanecendo centrada em uma atenção medicalizante, 

hospitalocêntrica e tecnocrática. (VARGENS; PROGIANTI; SILVEIRA, 2008). 

Ademais, fica evidente a abordagem da violência obstétrica escopo do presente 

estudo, pois acredita-se que o enfoque mecanizado do cuidado acrescenta uma 

violência que poderia ser considerada despersonalizante (RATTNER, 2009).  

Davis-Floyd (2001, p. 6) referiu que o paradigma tecnológico perpetua doze 

princípios práticos, a saber: 

Separação mente-corpo; o corpo como máquina; o paciente como objeto; 
alienação de praticante do paciente; o diagnóstico e o tratamento de fora 
para dentro; organização hierárquica; padronização dos cuidados; 
supervalorização da ciência e da tecnologia; intervenção agressiva com 
ênfase em resultados a curto prazo; a morte como derrota; um sistema com 
fins lucrativos; intolerância de outras modalidades.   

O processo parturitivo, na sociedade industrial, foi progressivamente 

acelerado e artificializado. Nas maternidades modernas, essa aceleração ocorreu 

por meio do uso rotineiro das soluções venosas com ocitocina e da cesariana 

eletiva, que aboliu quase que por completo o trabalho de parto. A medicalização 

constitui a base ideológica dessa racionalidade, sendo conceituada como o processo 

de controle social pelo qual os eventos naturais do ciclo vital e os desvios no 

comportamento do corpo, são considerados como doenças ou desordens que se 

situam sob a jurisdição médica. Portanto, a cultura medicalizante decorre de uma 

sociedade tecnocrática, que se organiza a partir de uma ideologia de progresso 

tecnológico. Em decorrência, nas sociedades que privilegiam a tecnocracia, há a 

supervalorização da ciência e da tecnologia sobre a natureza (PEREIRA; MOURA, 

2008). 
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O principal valor subjacente ao paradigma tecnocrático de medicina é a 

separação do indivíduo em suas partes componentes, o processo de reprodução em 

elementos constituintes, e a experiência do parto a partir do fluxo da vida, em que o 

objeto de atenção não é a integralidade da mulher, e sim o seu componente de 

nascimento, nesse caso, “o útero” e os seus sinais e sintomas, na busca do 

diagnóstico e de cura da doença (DAVIS-FLOYD, 2001). Mas, em primeiro lugar, a 

separação do corpo humano a partir da mente humana, configurando uma dicotomia 

do cuidado. Assim a discussão da autora a respeito do corpo apresenta: 

Um paradoxo conceitual profundo para a nossa sociedade, pois é ao 
mesmo tempo uma criação da natureza e do ponto focal, da cultura. Como 
podemos ser separados da natureza quando somos parte dela? Descartes 
e outros filósofos consideraram perfeitamente resolvido este problema em 
1600, quando estabeleceram a separação filosófica da mente e do corpo 
sobre o qual a metáfora do “corpo-máquina” depende (DAVIS-FLOYD, 
2001, p. 6). 

Essa ideia fez com que a essência cultural superior do homem, sua mente, 

bem como a essência espiritual superior, sua alma, permanecessem inalteradas, 

enquanto o corpo, como mera parte da natureza mecânica, podia ser desmontado, 

estudado e reparado. Isso permitiu a imposição da mecânica como modelo científico 

de explicação e investigação, não somente dos seres humanos inanimados, como 

também o corpo dos seres vivos, dando origem à Biologia (PINTO, 2009). 

Essa metáfora do “corpo-máquina” poderia ter sido inerentemente igualitária, 

mas as noções industrializadas do Ocidente foram às sociedades patriarcais e 

sexistas. Davis-Floyd (2001, p. 6), segundo sua concepção de corpo, reflete que: 

O corpo masculino passou a ser medicamente considerado como o 
protótipo do bom funcionamento do “corpo-máquina”, o objeto a ser 
direcionado, e o corpo da mulher, tal como desvio do padrão masculino, foi 
considerado como sendo inerentemente defeituoso e perigosamente sob a 
influência da natureza, a qual, devido à sua imprevisibilidade, foi 
considerada em si mesma necessidade de constante manipulação pelo 
homem, e traduzindo a sua real necessidade de mudança e atuação 
masculina. 

Apesar da crescente aceitação do processo parturitivo como algo mecânico, a 

exemplo de todos os outros processos corporais, ele passou a ser visto também 

como um processo inerentemente imperfeito e indigno de confiança, acrescido da 

metáfora de que o corpo feminino seria como uma “máquina defeituosa”, 

eventualmente resultando na formação da base filosófica da moderna obstetrícia. 
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Além disso, como a produção de bens fabris tornou-se uma metáfora organizadora 

central para a vida social, também tornou-se a metáfora dominante para o 

nascimento: “o hospital como a fábrica; o corpo da mãe, a máquina; e o bebê, o 

produto de um processo de fabricação industrial” (DAVIS-FLOYD, 2001). Então, a 

obstetrícia é, assim, intimada a desenvolver ferramentas e tecnologias para a 

manipulação e melhoria do processo inerentemente defeituoso do nascimento, para 

fazer nascer em conformidade com o modelo de linha de montagem de produção 

fabril.  

Essa visão mecanizada tem sido adotada acriticamente na academia, e os 

profissionais de saúde a incorporam ainda durante a sua formação, uma vez que um 

dos mais tradicionais textos de obstetrícia utiliza a metáfora “motor-objeto-trajeto” 

para explicar os mecanismos do parto: o útero seria o motor, o feto seria o objeto e o 

canal vaginal se constituiria em trajeto (MONTENEGRO; REZENDE FILHO, 2011), 

uma redução que desconsidera os seres humanos envolvidos e a riqueza desse 

processo que, além de biológico, tem sido abordado como um evento cultural, social, 

sexual e espiritual, numa concepção humanizada do cuidado em saúde.  

Assim, o corpo como processo mecanizado, define o “corpo-máquina” como o 

próprio objeto de tratamento médico, praticante da utilização de tecnologias que 

desconsideram o senso de responsabilidade para a mente ou o espírito da mulher. 

Essa alienação é frequentemente utilizada pelos profissionais de saúde, 

principalmente pela classe médica, visto que são ensinados a se protegerem, 

evitando envolvimento emocional, pois os médicos tecnocráticos não valorizam 

longas conversas, preferindo manter visitas curtas e perpetuar a sua dominação e 

poder sobre os corpos, com práticas assistenciais, procedimentos e tecnologias 

inerentes ao processo de valorização do saber científico (DAVIS-FLOYD, 2001). 

Essa tecnologia tem como intuito a possibilidade de diagnosticar problemas, 

doenças e disfunções de reparação, a partir do exterior. Essa concepção pressupõe 

a existência de patologias próprias do período gravídico-puerperal, pois o tratamento 

é de “fora para dentro”, com rotinas como, por exemplo: quando o trabalho de parto 

permanece lentificado, o saco amniótico é perfurado com um gancho e ocitocina é 

derramado em uma veia para acelerá-lo. Assim, a administração de terapia venosa 

de rotina coloca a mulher na mesma relação de dependência da instituição, como o 

bebê no útero é dependente dela para sua preservação (DAVIS-FLOYD, 2001). O 

modelo tecnocrata absorvido de assistência à saúde da mulher, visa medicalizar os 
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processos fisiológicos da vida reprodutiva dela, refletindo a ideologia do domínio 

masculino sobre o corpo feminino e os seus interesses (MACEDO et al., 2008). 

Como seu antecessor industrial, a tecnocracia representa uma sociedade 

hierarquicamente organizada. O termo “tecnocracia” implica na utilização de uma 

ideologia do progresso tecnológico como fonte de poder político. Portanto, expressa 

não só a tecnologia, mas também as dimensões hierárquica, burocrática e 

autocrática deste modelo, confirmando a realidade culturalmente dominante. Assim, 

produz a subordinação do indivíduo à instituição, através das rígidas rotinas 

hospitalares e da primazia do poder médico e institucional (PEREIRA; MOURA, 

2008). 

A mulher no período reprodutivo é demarcada com um ritual de preparação, 

pois, ao adentrar na unidade hospitalar, é levada, na maioria das vezes, em uma 

cadeira de rodas para uma sala de "preparação", tendo as suas roupas removidas e 

sendo convidada a colocar uma vestimenta hospitalar para a realização de exame 

vaginal de rotina. Seu acesso aos alimentos é proibido, e uma agulha intravenosa é 

inserida em seu braço. O monitor fetal externo é ligado à mulher para monitorar a 

força de suas contrações e os batimentos cardiaofetais. Exames vaginais periódicos 

são realizados posteriormente para verificar o grau de dilatação e descida do feto. 

Todos estes procedimentos, na maioria dos hospitais modernos, são rotineiramente 

realizados sem justificativa científica, constituindo-se violência baseada em 

procedimentos de assistência obstétrica (DAVIS-FLOYD, 2001; SERRUYA; LAGO; 

CECATTI, 2004a). 

Na medida em que o momento do nascimento se institui, existe uma 

intensificação de ações executadas na parturiente, como transferência para uma 

sala de parto, colocação na posição litotômica, o corpo é coberto com lençóis 

esterilizados e encharcados com antisséptico, seguindo-se a realização de 

episiotomia. Após o nascimento, sua placenta é extraída, o corte da episiotomia é 

suturado e, finalmente, a parturiente é limpa e transferida para um leito do hospital, 

estabelecendo-se uma linha de produção do cuidado na saúde da mulher, na 

perspectiva do parto e nascimento. Então, sendo a atenção organizada como uma 

linha de produção, a mulher transformou-se em uma propriedade ou produto 

institucional. Mas a mulher também pode ser submetida à uma cesariana, em países 

como Brasil e México, procedimento cirúrgico que rapidamente está se tornando 

rotina (DAVIS-FLOYD, 2001; NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005). 
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Em linha com sua estrutura hierárquica, o modelo tecnocrático investe na 

autoridade da classe médica, das instituições e do seu pessoal. Neste cenário, o 

papel mais confortável para a mulher é a abdicação da preferência pessoal em favor 

da escolha do médico, pois esse tem o poder de ordem institucional de estabelecer 

políticas, práticas assistenciais, procedimentos e valorização do poder tecnológico 

mecanizado do cuidado, inibindo o direito de escolha da própria mulher (DAVIS-

FLOYD, 2001; AGUIAR, D’OLIVEIRA, 2011). Esse poder simbólico tem rápida 

difusão e aceitação na área da saúde, a qual descaracteriza o papel da mulher no 

processo parturitivo.   

Para Davis-Floyd (2001), o poder do paradigma tecnocrático está em fazer 

com que os profissionais de saúde aceitem rapidamente procedimentos e 

tecnologias sustentados pela ideologia desse paradigma, rejeitando novos achados 

contrários a ela. Como exemplo, a utilização de numerosas intervenções durante o 

processo parturitivo, as quais têm sido consideradas ineficazes e/ou danosas. A 

despeito dessas evidências científicas, muitas intervenções são mantidas nas 

rotinas e protocolos assistenciais.  

Nesse sentido, a ideologia hegemônica refere-se a um ideológico defendido 

por um grupo dominante numa dada sociedade. Quando esse ideário torna-se 

hegemônico, todas as outras ideologias concorrentes tornam-se alternativas e 

irrelevantes. Enquanto este comando de modalidade aumenta o respeito e o uso de 

tecnologias, define os padrões para a atenção à mulher. Seu “status hegemônico” 

trabalha para garantir a sua lucratividade (DAVIS-FLOYD, 2001). 

Estas realidades podem ser encontradas em instituições hospitalares distintas 

ou coexistirem numa mesma instituição. O que estabelece a diferença são as 

atitudes dos profissionais de saúde no cotidiano das relações do campo obstétrico 

hospitalar. Essas atitudes vão ao encontro das disposições que cada um incorporou 

durante sua formação e seu contato e vivência com os paradigmas de atenção. 

Dependendo das concepções e das disposições incorporadas, os profissionais 

geram habilidades diferenciadas. Assim, a consolidação da medicalização e da 

hospitalização provocou uma mudança no modo de pensar da sociedade brasileira. 

Através do uso indiscriminado da tecnologia, o parto tornou-se perigoso e distante 

da mulher que, ao perder sua autonomia, deixou nas mãos do profissional a escolha 

do tipo de conduta a ser seguido (VARGENS; PROGIANTI; SILVEIRA, 2008). 
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Os resultados dessa tecnologia foram impressionantes: a mulher passou a 

acreditar que era incapaz de parir naturalmente, enquanto a sociedade passou a 

aceitar o pressuposto de que o parto era um evento médico e que, sem anestesia, 

episiotomia ou qualquer outra intervenção médica, era impossível dar à luz (LESSA, 

2012). 

Esse paradigma biomédico, tecnológico, positivista, reducionista e dominante 

atualmente, não atende às reais demandas da sociedade, e necessita de um 

rompimento com crenças, valores e assistência enraizadas no contexto sócio-

histórico e cultural, para permitir uma mudança de atenção no cuidado reprodutivo 

da mulher (VARGENS; PROGIANTI; SILVEIRA, 2008). 

Nesse sentido, o enfrentamento da introdução e valorização na tecnologia do 

cuidado á mulher durante o processo parturitivo, torna-se necessário, como o 

rompimento de praticas intervencionistas, e para isto, é necessário a introdução de 

paradigmas emergentes, com o humanístico, no cuidado a saúde da mulher. 

2.4 PARADIGMA HUMANÍSTICO: A VALORIZAÇÃO DO PARTO 

COMO UM EVENTO SOCIAL PARA O PROTAGONISMO DA MULHER 

Um novo pensamento ideológico começa a ser veiculado por conta da 

insatisfação de parte dos profissionais de saúde e das usuárias dos serviços. 

Contudo, a sua discussão ficou mais evidente com o crescimento do movimento 

feminista, que foi de suma importância para as contribuições conceitual e teórica 

inseridas nas propostas de mudança do paradigma assistencial. Inicialmente, na 

década de 80, começa a se estabelecer, internacional e nacionalmente, um forte 

enfrentamento da assistência obstétrica, principalmente a partir dos amplos 

movimentos de redemocratização política existentes no espírito do movimento 

sanitário e, especialmente, pelo movimento de mulheres em torno de pautas 

vinculadas aos direitos sexuais e reprodutivos (MCCALLUM; REIS, 2006; AGUIAR, 

2010). 

É viva a crença de lutas e conquistas das mulheres que, congregadas nos 

movimentos sociais, constituem verdadeiras forças em defesa de seus direitos 

sexuais e reprodutivos, que certamente poderão pressionar as instituições e o poder 
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público no sentido de tornar o parto uma escolha informada e possível para as 

mulheres-usuárias na condição de cidadãs. Esse movimento conceitua o parto como 

processo social, natural e de seu protagonismo. Dessa forma, a atenção à mulher 

deve promover a fisiologia do parto, recolocando a mulher como personagem 

principal no processo, e os profissionais de saúde como co-participantes (AGUIAR, 

2010). 

Essa abordagem, segundo Armellini (2000), refere-se à influência da Escola 

Europeia que concebe o processo parturitivo como uma arte natural do ser humano, 

um evento fisiológico que caracteriza a experiência humana no parto. 

O paradigma humanizado do processo parturitivo deve ser desenvolvido 

como prática integrante do processo; isto contribui com a assistência executada e as 

relações estabelecidas. Assim, compreender e avaliar as condutas adotadas são 

suas metas, como também para uma atenção qualificada e humanizada, livre de 

violência. Além disso, a reflexão e a conscientização dos profissionais de saúde, co-

atores do processo, é de suma importância para a mudança do panorama da 

atenção obstétrica no Brasil (ARMELLINI, 2000; DINIZ, 2005; AGUIAR, 2010). 

Então, no final do século XX, houve um crescente debate acerca da 

assistência obstétrica. O excesso de procedimentos no parto tem sido criticado pela 

reprodução dos elevados índices de mortalidade materna, ocasionados pela 

interferência no processo fisiológico. Entretanto, esse paradigma reducionista, 

dominante e tecnocrático, ainda impera na assistência obstétrica, com práticas e 

símbolos na atenção à saúde da mulher, e essa concepção perpetua-se na 

sociedade, principalmente quando relacionada às intervenções e à medicalização do 

corpo (PEREIRA; MOURA, 2008). 

Nesse contexto, o surgimento de novos paradigmas em saúde, como o 

humanístico, está intimamente ligado a diversos acontecimentos, situações e 

condicionamentos complexos, de natureza ao mesmo tempo socioeconômica, 

cultural e epidemiológica. Entre essas ocorrências fundamentais, destaca-se um 

conjunto de eventos e situações que podem ser denominados “crise da saúde”, 

característicos do final do século e do milênio (LUZ, 2005). 

A origem de um paradigma emergente no campo da saúde da mulher, no 

componente parto e nascimento, perpassa pelo conceito da humanização, da 

multiplicidade de interpretações e de um conjunto amplo de propostas de mudanças 

na assistência obstétrica, trazendo ao cotidiano dos serviços conceitos novos e 



54 

desafiadores, às vezes conflitantes. As abordagens baseadas tanto em evidências 

científicas como em direitos humanos, são recriadas pelos diversos atores sociais, 

que as utilizam como instrumentos para a mudança que ocorre muito lentamente, 

apesar da enorme resistência dos profissionais de saúde (DINIZ, 2005). 

Nesse contexto, Davis-Floyd (2001, p. 10) referiu que o paradigma 

humanístico perpetua doze princípios práticos: 

Conexão mente e corpo; o corpo como um organismo; o paciente como 
relacional assunto; conexão entre o médico e paciente; o diagnóstico e a 
cura de dentro para fora; o equilíbrio entre as necessidades da instituição e 
do indivíduo; as informações, tomada de decisão e responsabilidade 
compartilhada entre o médico e o paciente; ciência e tecnologia contrapeso 
com o humanismo; foco nas prevenções de doenças; a morte como um 
resultado aceitável; compaixão-Driven cuidados; e a abertura de espírito 
para com outras modalidades.   

Essa abordagem humanística não demarca uma separação total entre corpo 

e mente. Pelo contrário, reconhece a influência da mente sobre o corpo e 

defensoras formas de cura de ambos. Os militantes deste paradigma apontam a 

mente e o corpo como em estado constante de comunicação (DAVIS-FLOYD, 2001). 

Assim, o paradigma humanístico insiste em que é impossível tratar os sintomas 

físicos sem abordar seus componentes psicológicos, pois, conforme afirma a autora: 

O estado emocional interfere diretamente nos processos corporais e em seu 
bem estar. Dessa forma, as decorrências do processo parturitivo da noção 
em que a mente afeta os sinais e sintomas no corpo são evidentes e 
profundas. O humanismo permite a possibilidade de compreender que os 
sentimentos da mulher em processo de parturição pode afetar o 
acompanhamento de seu parto, e os problemas no processo podem ser 
tratados com mais eficácia através do apoio emocional (DAVIS-FLOYD, 
2001, p. 12). 

Desse modo, é importante apontar a participação do acompanhante da 

mulher durante o processo parturitivo, proporcionando-lhe segurança e confiança, 

inibindo os problemas no corpo ocasionados pela sua mente, além do profissional de 

saúde compromissado com a saúde dela nos seus distintos aspectos, expressando 

uma comunicação contínua e eficaz, com apoio emocional, assim promovendo a 

saúde da mulher e a resolução de problemas sem aporte tecnológico (BRASIL, 

2012b). 

O corpo humano é um fato da vida biológica; sendo um organismo, não pode 

ser considerado uma máquina. Tal afirmativa tem repercussões nos moldes de 

cuidado perpassados pelo sistema de saúde de uma dada cultura, pois o organismo 
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sente dor e responde emocionalmente às interações com os outros e com o 

ambiente, a exemplo do conforto do toque. Essa dimensão tem um significado 

especial para a vida das mulheres, principalmente pela maneira como são atendidas 

e tratadas durante o processo parturitivo. Então, os aspectos biopsicossociais 

devem estar envolvidos, sendo necessário reconhecê-los como um paradigma que 

leva em conta não somente o organismo biológico, mas os sentimentos e o 

ambiente social (DAVIS-FLOYD, 2001; MACEDO et al., 2008). 

Essa perspectiva é determinante para a compreensão das reais necessidades 

da mulher durante o processo parturitivo, e essencial para a sua autonomia e 

conforto. Dessa forma, o cuidado é centrado em uma abordagem de “dentro para 

fora”, com a comunicação entre os pares, os profissionais e as mulheres, a fim de 

que se possa obter informações “de dentro” das pacientes e combiná-las para 

alcançar resultados objetivos. A escuta é essencial nesse processo de cuidado, com 

uma aprendizagem aberta, criando espaço e tempo para a dinâmica terapêutica, ou 

seja, o vínculo. Essa dinâmica é centrada no paciente, neste caso, a mulher 

gestante, permitindo-lhe manter suas ideias e preocupações primordiais, reforçando 

seus sentimentos de autonomia e poder de decisão, favorecendo a livre informação 

e a discussão da melhor opção terapêutica a ser adotada durante o seu processo de 

cuidado (DAVIS-FLOYD, 2001). 

A informação atua como um fio condutor na elaboração de uma rede de 

conhecimentos e de relatos de experiências, e também como base do processo de 

conscientização, como estabelecimento de uma organização social de apoio 

(SMITH, 2006). 

Assim, Lessa (2012) ao mencionar Smith (2005) refere as relações de poder e 

reafirma que é através da linguagem que elas se estabelecem. O pensamento 

dominante é a segurança do parto, sendo a norma, a regra. No entanto, as mulheres 

passam e ultrapassam este saber comum, pois um conjunto de novas informações e 

de novos valores vão permitindo romper o padrão dominante. Surge uma nova forma 

de consciência que começa a se esboçar a partir da vivência de outras mulheres, e 

que demarca a identidade de cada mulher e de sua família inseridas no paradigma 

humanístico, cuja abordagem é mais flexível quanto às rotinas durante o processo 

parturitivo, para que as máquinas e as intervenções não se destaquem, e também 

para proporcionar às mulheres espaços flexíveis quanto à movimentação e 
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autonomia durante o processo de cuidado (DAVIS-FLOYD, 2001), com isso 

contribuindo para a redução das distintas formas de violência obstétrica.  

Sabe-se que os profissionais de saúde são versados em oferecer informações 

lineares, uma vez tendo a sua tomada de decisão, ao contrário do que ocorre com 

os profissionais humanísticos, para quem o processamento ocorre de forma não 

linear, subjetiva, visando o desempenho de um papel significativo, qual seja, a 

divisão da responsabilidade das condutas terapêuticas do cuidado. Essa doutrina 

constitui o consentimento informado, o entendimento do indivíduo acerca de suas 

condições de saúde, bem como das opções de cuidado. Esse paradigma emergente 

da saúde, denominado “humanístico”, permite a compreensão do processo do 

cuidado centrado no sujeito, ou seja, na mulher, valorizando o seu empoderamento 

e protagonismo. No caso das mulheres gestantes, permite a compreensão do parto 

como um evento social e natural, a mulher, autora do processo, como protagonista 

do fenômeno, e os profissionais como participantes para o cuidado centrado nela, e 

não no parto (DAVIS-FLOYD, 2001). 

Essa alternativa de cuidado à mulher durante a assistência obstetrícia 

transcorreu da luta do movimento de mulher e profissionais de saúde, que 

contribuíram para uma reflexão acerca do cuidado ofertado à mulher durante o 

processo parturitivo, e contribuíram com politicas publicas com foco na humanização 

do parto e nascimento. 

2.5  POLÍTICAS PÚBLICAS NA SAÚDE DA MULHER: 

HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO  

Em meados dos anos 70, tornou-se claro que a crise financeira do Estado, 

altamente concentrada no modelo econômico de renda, com base no endividamento 

externo, refletiria sérios danos na área social, com isso afetando o sistema de saúde 

do país, estruturado em uma abordagem médico-hospitalar com evidente 

predominância da prestação de serviços pela rede privada, subsidiada 

principalmente pelo poder público. Neste sistema, o modelo de cuidados de saúde 

está pautado em ações prioritárias para os modelos assistenciais e de cura (SOUZA; 

TYRRELL, 2011). 
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Assim, a saúde da mulher começa a ser objeto de discussão de Políticas 

Públicas no país, sendo limitadas a demandas relativas à gravidez e parto. 

Conforme o Ministério da Saúde (BRASIL, 2011c), os programas materno-infantis 

elaborados traduziam uma redução da visão da saúde da mulher, baseada em sua 

especificidade biológica e no seu papel social de “mãe” e “doméstica”, responsável 

pela criação, educação e cuidado dos filhos. 

Desse modo, houve o surgimento do Programa Nacional de Saúde Materno-

Infantil (PNSMI) em 1974, a fim de reduzir a morbimortalidade materno-infantil, 

sendo “a mulher vista como objeto de reprodução”, principalmente mediante ações 

direcionadas ao pré-natal, parto e puerpério, faltando a integração com outros 

programas e ações propostos pelo Governo Federal, sendo um dos resultados 

dessa prática a fragmentação da assistência e o baixo impacto nos indicadores de 

saúde da mulher (SOUZA; TYRRELL, 2011). 

De acordo com o exposto, a atenção à mulher era voltada para as demandas 

da maternidade sob uma perspectiva higienista, visto que seu papel social repercutia 

diretamente nos aspectos de saúde com a formulação de políticas públicas. Assim, 

essas ações entram em discussão nos movimentos feministas para a promoção de 

um debate mais amplo das questões da saúde da mulher, não somente relativas ao 

seu papel social, como também à saúde reprodutiva na gravidez e ao parto (SOUZA; 

TYRRELL, 2011). 

O movimento feminista almejava como objetivos e propostas, a igualdade na 

diferenciação sexual, numa vivência humana liberta de padrões opressores, 

questionando o modelo masculino no papel de provedor e o feminino no papel 

reprodutivo, limitado à esfera do lar: “vulnerável, subjugada e excluída” (GIFFIN, 

2002).   

Nesse sentido, a incorporação de uma visão mais ampla do papel da mulher 

na sociedade, permitiria a inserção da figura feminina na discussão de Políticas 

Públicas para as mulheres. No âmbito do movimento feminista brasileiro, esses 

programas são criticados pela sua visão reducionista da mulher, que somente tinha 

acesso a cuidados de saúde no ciclo gravídico-puerperal. Dessa forma, com intensa 

mobilização de mulheres, houve a introdução do tema na agenda de Políticas 

Públicas e de questões até então relegadas a segundo plano, por serem 

consideradas restritas às relações privadas (BRASIL, 2011c). 
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Dessa forma, o movimento ostentou intensa mobilização social visando as 

reivindicações de políticas em prol dos direitos das mulheres, propondo que fossem 

equânimes entre os gêneros e o enfrentamento do modelo do patriarcalismo, 

caracterizado como um sistema simbólico, que averiguava um conjunto de práticas 

cotidianas concretas que negavam os direitos das mulheres e reproduziam o 

desequilíbrio e a iniquidade entre os indivíduos, voltado para a supremacia do 

homem nas relações sociais e para a subordinação das mulheres na estrutura 

social. No entanto, apesar da legitimação dos direitos femininos em documentos 

internacionais, a mulher ainda se encontrava distante do seu real papel de 

transformação e de produção de Políticas Públicas (SOUZA; TYRRELL, 2011). 

O movimento de mulheres argumentava que as desigualdades nas relações 

sociais entre homens e mulheres, traduziam-se também em problemas de saúde 

que afetavam particularmente a população feminina. Por isso, fazia-se necessário 

criticá-los, buscando identificar e propor processos políticos que promovessem 

mudanças na sociedade e, consequentemente, na qualidade de vida dessa 

população (BRASIL, 2011b). Então, a Organização das Nações Unidas instituiu que 

1975-1985 seria a década das mulheres, destinada a promover ou derrogar Leis e 

Políticas Públicas contra a violência e a discriminação à mulher, além da 

participação feminina nas discussões e construção de tais políticas (SOUZA; 

TYRRELL, 2011). 

A partir de uma mudança no painel da saúde da mulher, faz-se necessária a 

elaboração, execução e avaliação das políticas de saúde da mulher, nas quais o 

direito extrapola o momento da gestação e parto, demandando ações que 

contemplem a melhoria das condições de saúde em todos os ciclos de sua vida 

(MAIA, 2014).   

De tal modo, no início da década de 80, diante dessas transformações, cresce 

a organização de movimentos sociais e a democratização, levantando discussões 

acerca dos direitos à procriação, sexualidade, planejamento familiar, discriminação e 

outras medidas entendidas como da esfera da saúde pública, e não do ato médico, 

além da conquista do processo democrático, que contribuiu para a proposta de 

reforço da saúde, defendida pelos movimentos sociais e apresentada na VIII 

Conferência Nacional de Saúde (SOUZA; TYRRELL, 2011), no âmbito do 

Movimento Sanitário, no qual se concebia o arcabouço conceitual que embasaria a 

formulação do Sistema Único de Saúde hoje vigente (BRASIL, 2011c). 
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Nesse sentido, as mulheres começaram a ganhar voz e a discutir os seus 

obstáculos por intermédio dos movimentos sociais que destacaram suas 

dificuldades, tornando-as públicas junto aos governos que, por sua vez, promoveram 

uma articulação para a formulação de políticas específicas, garantindo-lhes direito e 

respeito em relação aos seus problemas de saúde.   

Nessa perspectiva, em 1984, o Ministério da Saúde elaborou o Programa de 

Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) e o Programa de Atenção Integral à 

Saúde da Criança (PAISC), assim marcando uma ruptura conceitual com os 

princípios da política de saúde, além da separação entre as ações voltadas para a 

saúde da mulher e da criança. As ações preconizadas pelos Programas vão além do 

ciclo gravídico-puerperal e de uma abordagem médico-hospitalar, considerando “a 

mulher como sujeito da reprodução”, incluem ações educativas, preventivas, de 

diagnóstico, tratamento e recuperação. No entanto, ambos os Programas 

continuaram enfatizando o ciclo reprodutivo, especificamente as questões 

relacionadas com a doença, o parto e a maternidade (SOUZA; TYRRELL, 2011). 

Desse modo, as ações direcionadas para as mulheres nos anos 80, embora 

apresentassem uma evolução, ainda necessitavam de expansão para a população, 

como a capacitação de profissionais e a produção de serviços, a fim de que 

ocorresse a promoção de tais ações. Assim sendo, sobreveio a Conferência Mundial 

da Mulher, em Nairobi (Quênia), em 1985, evento que sinalizou melhorias, mesmo 

afetando apenas um pequeno quantitativo de mulheres (SOUZA; TYRRELL, 2011). 

Nesse mesmo ano, no Brasil, houve a Conferência Internacional: Tecnologia 

Apropriada para o Nascimento, realizada em Fortaleza, no Ceará, sob os auspícios 

da Organização Mundial de Saúde, quando se estabeleceu o parto como um 

processo fisiológico, respeitando a autonomia da mulher e o direito a acompanhante, 

além de propor uma série de recomendações para a assistência menos 

intervencionista e medicalizada (SOUZA; TYRRELL, 2011). Nesse momento 

histórico, já se discutia como a assistência obstétrica interferia diretamente nos 

aspectos subjetivos da parturição, constituindo-se violência inapropriada e 

inesperada, que perpassava pela atuação dos profissionais de saúde. 

Essa reunião envolveu peritos em obstetrícia, oriundos da região européia, 

membros da OMS e da Organização Pan-Americana de Saúde/Escritório Regional 

para as Américas, para esclarecer, à luz dos conhecimentos científicos, qual o papel 

das práticas obstétricas na assistência ao parto normal, resultando na elaboração e 
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divulgação da “Carta de Fortaleza”, na qual foram feitas diversas recomendações 

com ênfase na medicina baseada em evidências, considerando que intervenções 

inoportunas, inadequadas e/ou desnecessárias durante o parto constituíam risco 

para as mulheres. Assim, o documento intitulado “Maternidade Segura” identifica e 

tenta estabelecer normas de boas práticas da assistência obstétrica (ABENFO, 

2009).   

Com base na Carta de Fortaleza, em 1986, o mesmo grupo de trabalho da 

organização Mundial de Saúde (1996) classificou em quatro categorias suas 

recomendações sobre as práticas relacionadas ao parto normal: a) práticas 

comprovadamente úteis, que devem ser estimuladas; b) práticas claramente 

prejudiciais ou ineficazes, que devem ser eliminadas; c) práticas em relação às quais 

não existem evidências científicas suficientes para apoiar uma recomendação e que 

devem ser empregadas com cautela, até que novas pesquisas esclareçam a 

questão; d) práticas frequentemente utilizadas, de modo inadequado.  

Esse documento teve a capacidade de inspirar muitas ações de mudança, ao 

recomendar a participação das mulheres no desenho e avaliação dos programas, a 

liberdade de posições no parto, a presença de acompanhantes, o fim dos enemas, a 

tricotomia, a abolição do uso de rotina da episiotomia e da indução do parto (DINIZ, 

2005). 

Considera-se que a maternidade segura é um direito universal da mulher, 

sendo um projeto institucional aderido pela OMS a fim de combater a mortalidade 

materna e do seu concepto. Desse modo, o aumento da cobertura de melhorias para 

a qualidade do atendimento nos serviços de saúde representa estratégias a serem 

priorizadas para a redução do índice de mortalidade (SGOES, 2010). 

O seu principal objetivo seria os “oitos passos para a maternidade segura” 

atuando diretamente nos cuidados relacionados à saúde reprodutiva, com a 

assistência à criança. Esses oitos passos seriam, a saber: garantir informação sobre 

a saúde reprodutiva e direito da mulher; garantir a assistência durante a gravidez, 

parto e pós-parto, bem como o planejamento reprodutivo; incentivar o parto normal 

humanizado; ter rotinas prescritas para normatizar a assistência; treinamento da 

equipe de saúde para implementação das rotinas; possuir estrutura adequada para o 

atendimento materno e perinatal; possuir arquivo e sistema de informação; e avaliar 

os periodicamente os indicadores de saúde materna e perinatal (SGOES, 2010). 
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No ano seguinte, 1987, ocorreu o V Encontro Internacional de Mulheres e 

Saúde, realizado em San José, na Costa Rica, ocasião em que foram levantadas 

questões relacionadas com a mortalidade materna durante a gravidez, parto e 

puerpério, com uma frequência de 98% dessas mortes por causas evitáveis. Nesse 

mesmo ano, a OMS promoveu a Conferência da Iniciativa de Maternidade Segura, 

realizada no Quênia, com o objetivo de reduzir a mortalidade materna. Dentre as 

recomendações dessa Conferência, foram desencorajadas várias práticas com alto 

nível iatrogênico, resultando na promoção do pacto contra a mortalidade materna e 

perinatal, e assegurando o respeito às recomendações da Carta de Fortaleza 

(SOUZA; TYRRELL, 2011). 

Em 1988, em meio às mudanças democráticas no Brasil e ao movimento da 

Reforma Sanitária, estabeleceu-se a Constituição Federal. Relativamente ao setor 

Saúde, surge a Lei Federal 8.080/90, que instituiu em todo território brasileiro a 

operacionalização do Sistema Único de Saúde, trazendo como princípios 

norteadores a “Universalidade, a Equidade, a Integralidade e a Participação Social”, 

perpassando pela obrigatoriedade do Estado em garantir Políticas Públicas que 

visassem o acesso aos serviços e a redução dos riscos e agravos à saúde (BRASIL, 

1990). 

A partir do exposto, esses temas influenciaram a forma como estava sendo 

realizada a assistência obstétrica no país, principalmente considerando os termos da 

Carta de Fortaleza. Nesse sentido, o movimento de humanização iniciado na década 

de 70, transpassando parte de profissionais de saúde, usuários do serviço e 

militantes dos direitos humanos, contribuiu para uma discussão paradigmática do 

painel da assistência à saúde da mulher (SOUZA; TYRRELL, 2011).  

Nessa perspectiva, em 1993 foi fundada em São Paulo a Rede de 

Humanização do Parto e Nascimento, congregando profissionais, usuários e 

instituições. A Carta de Campinas, documento fundado pela Rede, denuncia as 

circunstâncias de violência, constrangimento e discriminação da assistência 

obstétrica, especialmente as condições desumanas a que são submetidas às 

mulheres no momento do nascimento (DINIZ, 2005). 

De acordo com Malheiros et al. (2012), dentre os objetivos dessa Rede está o 

de incentivar as mulheres a aumentar sua autonomia e poder de decisão sobre seus 

corpos e partos. Tais objetivos vêm sendo alcançados através da progressiva 

participação feminina, que reivindica a melhoria da qualidade dos serviços prestados 
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ao parto e nascimento. Contudo, a imposição de rotinas hospitalares, da posição de 

parto e das interferências obstétricas desnecessárias, perturbam e inibem o 

desencadeamento natural dos mecanismos fisiológicos do parto, que passa a ser 

sinônimo de patológico e de intervenção médica (DINIZ, 2005). Assim, inibe a 

autonomia da mulher pela imposição de uma assistência obstétrica respaldada na 

violência. 

Nesse mesmo ano (1993), durante a II Conferência Internacional de Direitos 

Humanos realizada em Viena (Áustria), declarou-se que “os direitos da mulher são 

direitos humanos”, aclarando o repúdio e a condenação veemente de todas as 

formas de violência contra as mulheres, pois seus direitos são inalienáveis e 

constituem parte integrante e indivisível dos Direitos Humanos Universais firmados 

em 1948 pela ONU (SOUZA; TYRRELL, 2011). 

Em 1998, diante das recomendações e compromissos assumidos pelo Brasil 

nas citadas Conferências, o Ministro da Saúde decretou como uma de suas 

prioridades a redução da mortalidade materna e perinatal, como também a 

qualidade do pré-natal e parto, reduzindo o número de cesarianas e os casos de 

violência contra as mulheres. Estas recomendações foram expressas nas Portarias 

nº 2815/GM e nº 2.816/GM daquele ano, com o propósito de reduzir as altas taxas 

de mortalidade materna por cesariana (SOUZA; TYRRELL, 2011).  

A iniciativa, além de ensejar a mobilização social, inaugurou um processo 

amplo e contínuo de humanização dos serviços de saúde, conduzido pelo Ministério 

da Saúde por meio do Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento, 

instituído pela Portaria nº 569-570-571/2000, cujo objetivo maior foi a transformação 

da assistência à saúde (SOUZA; TYRRELL, 2011). 

Em sua cartilha, o PHPN ratifica como principal estratégia, assegurar a 

melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da 

assistência ao parto e puerpério às gestantes e ao recém-nascido, na perspectiva 

dos direitos de cidadania (BRASIL, 2002). Além disso, conforme Malheiros et al. 

(2012), o Programa foi proposto para incentivar um atendimento obstétrico integral e 

garantir os direitos de escolha da mulher, objetivando ainda a reorganização da 

assistência, ficando esta pautada na ampliação do acesso das mulheres à 

assistência com qualidade, sendo o parto realizado com o mínimo de 

intervenções. Em outras palavras: 
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A principal estratégia do Programa de Humanização no Pré-natal e 
Nascimento é assegurar a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade 
do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e puerpério às 
gestantes e ao recém-nascido, na perspectiva dos direitos de cidadania. O 
Programa fundamenta-se no direito à humanização da assistência 
obstétrica e neonatal como condição primeira para o adequado 
acompanhamento do parto e do puerpério. A humanização compreende, 
entre outros, dois aspectos fundamentais. O primeiro diz respeito à 
convicção de que é dever das unidades de saúde receber com dignidade a 
mulher, seus familiares e o recém-nascido. Isto requer atitude ética e 
solidária por parte dos profissionais de saúde, organização da instituição de 
modo a criar um ambiente acolhedor e adotar condutas hospitalares que 
rompam com o tradicional isolamento imposto à mulher. O segundo refere-
se à adoção de medidas e procedimentos sabidamente benéficos para o 
acompanhamento do parto e do nascimento, evitando práticas 
intervencionistas desnecessárias que, embora tradicionalmente realizadas, 
não beneficiam a mulher nem o recém-nascido e que, com frequência, 
acarretam maiores riscos para ambos (SERRUYA; LAGO; CECATTI, 2004b, 
p. 1282). 

Deste modo, o conceito de humanização se expande com a sua utilização 

pelos distintos atores sociais, embora com suas próprias interpretações. Sendo 

assim, a humanização aparece como negação da cesariana e redefinição das 

relações humanas na assistência, como revisão do projeto de cuidado, e mesmo da 

compreensão da condição humana e dos direitos humanos (DINIZ, 2005). Do 

mesmo modo, a humanização refere-se ao acolhimento do outro, promovendo a 

autonomia e o protagonismo da mulher durante o processo parturitivo. 

Diante do exposto, humanizar e qualificar a atenção em saúde significa 

aprender a compartilhar saberes e reconhecer direitos, visto que a atenção 

humanizada e de boa qualidade conduz ao estabelecimento de melhores relações 

entre sujeitos, mesmo que estes possuam características distintas quanto às 

condições sociais, raciais, étnicas, culturais e de gênero (MAIA, 2014). 

Uma vez que a organização dos hospitais é marcada pela imposição aos 

pacientes, no sentido de isolamento; submissão em relação aos seus corpos e à sua 

própria subjetividade; despersonalização; diminuição do convívio familiar e social; 

desrespeito à sua própria capacidade de tomar decisões, surgem obstáculos a essa 

nova cultura de atendimento que a política de humanização tenta promover na 

saúde. A temática da humanização apresenta-se como antítese da violência e da 

incomunicabilidade, reafirmando a importância de ações centradas na ética, no 

diálogo e na negociação dos sentidos e rumos de produção de cuidados 

(MENEZES, 2005). 
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Assim, a Política Nacional de Humanização (PNH) teve o seu lançamento em 

2000. Em seus objetivos contempla: valorização dos diferentes sujeitos implicados 

no processo de produção de saúde; fomento da autonomia e protagonismo dos 

sujeitos; coparticipação e corresponsabilidade; estabelecimento de vínculos 

solidários e participação coletiva; identificação das necessidades sociais; e mudança 

no panorama de atenção ao processo de trabalho, além da melhoria do atendimento 

(BRASIL, 2004). Desse modo, a garantia do acompanhante e o atendimento de 

qualidade são eixos prioritários dessa política. 

O Ministério da Saúde reconhece que “a saúde é um direito de todos e dever 

do Estado”, como estabelece o Artigo 196, da Constituição Federal de 1988. Assim, 

em 2004, divulgou em documento contendo as ações de implantação da Política 

Nacional de Humanização no Sistema Único de Saúde, destinado a gestores e 

trabalhadores do SUS. Nesse documento foram descritos o progresso político e os 

desafios, como princípios, estratégias e diretrizes para implementar o PNH (SOUZA; 

TYRRELL, 2011). 

Desse modo, a humanização da assistência vem contribuir para uma 

mudança de práticas e favorecer um modelo que assegure o protagonismo da 

mulher, com o seu parto em um evento social. Assim, o paradigma humanístico 

(DAVIS-FLOYD, 2001) permite uma contribuição aos aspectos fisiológicos do parto e 

do mesmo modo, a diminuição de práticas consideradas como violentas na atenção 

ao processo de nascimento. 

Nesse contexto, 2004 foi declarado o Ano da Mulher. Diante desses avanços, 

e fruto de compromissos firmados, o Ministério da Saúde decidiu considerar a 

importância da saúde da mulher como prioridade, e para tanto, procedeu à 

implementação de uma Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(PNAIM), considerando “a mulher como sujeito de cidadania” (SOUZA, TYRRELL, 

2011), incorporando, de fato e de direito, gênero, integração, promoção, saúde, 

direitos sexuais e reprodutivos, planejamento familiar, atenção ao aborto, combate à 

violência, prevenção e tratamento de mulheres com HIV/AIDS, portadoras de 

doenças crônicas, ginecológicas, além de ações dirigidas às mulheres rurais, 

negras, indígenas, lésbicas e deficientes, dentre outras (BRASIL, 2011c). 

Nessa linha de atuação, em 2004 o Ministério da Saúde promoveu o 

lançamento do Pacto de Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, que consiste 

em uma série de ações programáticas nas distintas esferas de Governo, visando 
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propiciar a qualificação da assistência obstétrica e neonatal no país, para tanto 

organizando a rede integrada de acesso aos serviços de saúde, garantindo a 

equidade/cidadania como fortalecimento, investimento e expansão da assistência 

qualificada (BRASIL, 2011c). 

Contudo, a problemática da saúde materno-infantil ainda persiste no país, 

assim como a precariedade da assistência obstétrica por meio da medicalização do 

processo de nascimento, além das altas taxas de cesariana, criando obstáculos para 

o alcance da redução da mortalidade materna e neonatal. Diante dessas ações, em 

2011 o Ministério da Saúde instituiu no SUS o Programa Rede Cegonha, por 

intermédio da Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011, a fim de assegurar a 

melhoria de acesso, cobertura e qualidade do acompanhamento do pré-natal; da 

assistência ao parto e puerpério e da assistência da criança, com disponibilidade ao 

acolhimento e à resolutividade (BRASIL, 2011b).  

As diretrizes da Rede Cegonha perpassam todo o ciclo gravídico da mulher, 

com ênfase no acolhimento/classificação de risco para melhoria da qualidade do 

pré-natal; garantia da vinculação da gestante à maternidade de referência; as boas 

práticas do parto e nascimento; atenção à saúde da criança de zero a vinte e quatro 

meses; e acesso ao planejamento reprodutivo. A atenção se organiza em quatro 

módulos: pré-natal; parto e nascimento; puerpério e atenção integral à saúde da 

criança; sistema logístico - transporte sanitário e regulação (BRASIL, 2011b). A 

garantia aos direitos humanos e aos direitos sexuais e reprodutivos constituem 

marcos desse programa, além do direito à maternidade de escolha visando inibir a 

peregrinação da mulher, o direito ao acolhimento, ao acompanhante de escolha e ao 

cuidado respaldado nas boas práticas do parto normal, ações respaldadas 

anteriormente pelo PHPN. 

A Rede Cegonha veio corroborar a garantia da mulher ao direito ao 

acompanhante, previsto em 2005 na Lei nº 11.108, o qual foi iniciado a discussão 

sobre o tema no PHPN, assegurando a livre escolha do mesmo durante o todo 

período de pré-parto, parto e pós-parto imediato, direito esse que deve ser 

respeitado durante o processo do acompanhamento do nascimento (BRASIL, 2005). 

Todos os avanços ocorridos no cenário das Políticas Públicas voltadas à 

saúde da mulher, com destaque para a assistência obstétrica, demonstram a força 

da mulher, principalmente em movimentos sociais, transformando-a em protagonista 

do próprio cuidado. Sendo assim, para manter uma atenção de qualidade pautada 
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no desenvolvimento dessas políticas vigentes, faz-se necessário o 

acompanhamento adequado dos profissionais de saúde através de sua qualificação, 

com isso permitindo mudar o atual painel da saúde obstétrica brasileira (MAIA, 

2014), dialogar e debater visando uma mudança paradigmática que resgate o 

protagonismo da mulher e favoreça o parto como um evento fisiológico, a fim de que 

a diminuição das distintas modalidades de violência obstétrica sejam consolidadas. 

2.6 VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: O SIGNIFICADO DA TERMINOLOGIA 

A violência obstétrica, caracterizada pela falta de respeito aos direitos 

sexuais, reprodutivos e humanos, que vem sendo objeto de estudo, em especial na 

perspectiva dos direitos das mulheres durante o parto e nascimento e, sobretudo, 

nas maternidades públicas, desvelando o (des)cuidado com as mulheres durante a 

parturição, submetidas que são a frequentes intervenções e procedimentos, muitas 

vezes intercorrências desnecessárias ao mecanismo fisiológico do parto em face 

das atuais evidências científicas (AGUIAR, 2010). Essas práticas do (des)cuidado 

decorrem da utilização de protocolos, regras, normas e rotinas institucionais na 

assistência obstétrica durante o processo de parturição. 

Assim, a partir da perspectiva da violência obstétrica, tema atual e relevante 

na área obstétrica, hoje sua discussão está inserida nos meios de comunicação que 

estão contribuindo sobremaneira para um debate no país em prol de Leis que 

protejam as mulheres contra a obrigatoriedade de aceitação de normas e rotinas 

institucionais consideradas desnecessárias, e compreendidas no meio científico 

como uma violência, a exemplo dos debates que ocorreram em países como a 

Venezuela e a Argentina, cujos resultados foram positivos.   

Inicialmente, em 25 de novembro de 2006, ao celebrar-se o Dia Internacional 

pela Eliminação da Violência contra a Mulher, a Assembleia Nacional da República 

Bolivariana da Venezuela aprovou a Lei Orgânica sobre o direito das mulheres a 

uma vida livre da violência, a qual foi publicada no Diário Oficial nº 38.647 em 19 de 

março de 2007, daquele país. Esta nova lei tipifica dezenove formas de violência 

contra a mulher, sendo a mais recente a violência obstétrica (GUERRA, 2008). 
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Nesse sentido, conforme explicita D’Gregório (2010, p. 201) em seu Editorial, 

a definição da expressão “violência obstétrica”6 utilizada no referido texto legal tem 

como característica: 

Toda apropriação dos processos do corpo e reprodutivos da mulher por 
profissional de saúde, que se expressa como tratamento desumano, um 
abuso de medicamentos, e para converter os processos naturais em 
patológicos, trazendo com isso a perda da autonomia e a capacidade de 
decidir livremente sobre o seu corpo e sexualidade, impactando 
negativamente a qualidade de vida das mulheres. 

Quanto à Lei nº 26.485/2009, de proteção integral para prevenir, punir e 

erradicar a violência contra as mulheres, vigente na Argentina, conceitua a violência 

classificando-a em cinco tipos que se manifestam em cinco modalidades: física, 

psicológica, sexual, econômica ou patrimonial e simbólica. Além disso, a mesma Lei 

apresenta modalidades de violência, de acordo com os tipos apresentados, 

configurando violência doméstica, institucional, laboral e contra a liberdade 

reprodutiva e obstétrica (MATERNIDADE ATIVA, 2012), conforme se pode inferir do 

conceito abaixo descrito: 

Da apropriação do corpo da mulher e do processo parturitivo, tornando-o 
patológico, e convertendo a realização de intervenções desnecessárias e 
medidas farmacológicas, sem permitir que a parturiente participe ativamente 
do processo de decisão sobre seu corpo e o modelo de nascimento, 
deixando de aplicar informações para a tomada de decisão, a qual aplicam 
protocolos assistenciais impedindo a sua movimentação, expressão, nisto a 
sua autonomia, bloqueando os mecanismos da fisiologia do parto natural 
(MATERNIDADE ATIVA, 2012, p. 37). 

Nessa perspectiva, em 2012, por uma escassez de referências na produção 

técnica e jurídica brasileira, foi elaborada pela Rede de Maternidade Ativa7, um 

manual tipificando a violência obstétrica praticada no Brasil contra as mulheres, 

durante o processo parturitivo. Desse modo, atos caracterizados como violência 

obstétrica foram considerados todos aqueles praticados contra a mulher no exercício 

de sua saúde sexual e reprodutiva, podendo ser cometidos por profissionais de 

saúde, servidores públicos, profissionais técnico-administrativos de instituições 

públicas e privadas, bem como civis, conforme se segue. (MATERNIDADE ATIVA, 

                                                             
6
 Publicada na revista International Journal of Gynecology & Obstetrics, em Londres, no ano de 2010. 

7
Maternidade ativa constitui uma rede de mulheres que trabalham na divulgação de informações 

sobre a gestação, parto e nascimento baseado em evidencias científicas e nas recomendações da 

OMS. E, para tanto, elaborou o manual intitulado Violência obstétrica: parirás com dor 

(MATERNIDADE ATIVA, 2012). 
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2012). Assim, a violência obstétrica pode ser compreendida em seis distintas 

modalidades de caráter: físico, psicológico, sexual, institucional, material e 

midiático. 

 Violência obstétrica de caráter físico: 

Ações que incidam sobre o corpo da mulher, que interfiram, causem dor ou 
dano físico (de grau leve a intenso), sem recomendação baseada em 
evidências científicas. E, como exemplos dessa modalidade a privação de 
alimentos, interdição à movimentação da mulher, tricotomia, manobra de 
Kristeller, uso rotineiro de ocitocina, cesariana eletiva sem indicação clínica, 
não utilização de analgesia quando tecnicamente indicada (MATERNIDADE 
ATIVA, 2012, p. 60). 

 Violência obstétrica de caráter psicológico: 

Toda ação verbal ou comportamental que cause na mulher sentimentos de 
inferioridade, vulnerabilidade, abandono, instabilidade emocional, medo, 
acuação, insegurança, dissuasão, ludibriamento, alienação, perda de 
integridade, dignidade e prestígio. Esse caráter tem como exemplos 
ameaças, mentiras, chacotas, piadas, humilhações, grosserias, chantagens, 
ofensas, omissão de informações, informações prestadas em linguagem 
pouco acessível, desrespeito ou desconsideração de seus padrões culturais 
(MATERNIDADE ATIVA, 2012, p. 60). 

 Violência obstétrica de caráter sexual: 

Toda ação imposta à mulher que viole sua intimidade ou pudor, incidindo 
sobre seu senso de integridade sexual e reprodutiva, podendo ter acesso ou 
não aos órgãos sexuais e partes íntimas do seu corpo. Desse modo, o 
caráter sexual pode abarcar como exemplos a episiotomia, assédio, exames 
de toque invasivos, constantes ou agressivos, lavagem intestinal, cesariana 
sem consentimento informado, ruptura ou descolamento de membranas 
sem consentimento informado, imposição da posição supina para dar à luz, 
exames repetitivos dos mamilos sem esclarecimento e sem consentimento 
(MATERNIDADE ATIVA, 2012, p. 60). 

 Violência obstétrica de caráter institucional:  

Ações ou formas de organização que dificultem, retardem ou impeçam o 
acesso da mulher aos seus direitos constituídos, sejam estes ações ou 
serviços, de natureza pública ou privada. E, esse caráter poder abranger 
como exemplos o impedimento do acesso aos serviços de atendimento à 
saúde, impedimento à amamentação, omissão ou violação dos direitos da 
mulher durante seu período de gestação, parto e puerpério, falta de 
fiscalização das agências reguladoras e demais órgãos competentes, 
protocolos institucionais que impeçam ou contrariem as normas vigentes 
(MATERNIDADE ATIVA, 2012, p. 61). 

 Violência obstétrica de caráter material: 

Ações e condutas ativas e passivas com o fim de obter recursos financeiros 
de mulheres em processos reprodutivos, violando seus direitos já garantidos 
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por lei, em benefício de pessoa física ou jurídica. Dessa forma, constituem 
exemplos desse caráter as cobranças indevidas por planos e profissionais 
de saúde, indução à contratação de plano de saúde na modalidade 
privativa, sob argumentação de ser a única alternativa que viabilize o 
acompanhante (MATERNIDADE ATIVA, 2012, p. 61). 

 Violência obstétrica de caráter midiático: 

Ações praticadas por profissionais através de meios de comunicação, 
dirigidas a violar psicologicamente mulheres em processos reprodutivos, 
bem como denegrir seus direitos mediante mensagens, imagens ou outros 
signos difundidos publicamente; apologia às práticas cientificamente 
contraindicadas, com fins sociais, econômicos ou de dominação, e como 
exemplos desse caráter a apologia à cirurgia cesariana por motivos 
vulgarizados e sem indicação científica, ridicularização do parto normal, 
merchandising de fórmulas de substituição em detrimento ao aleitamento 
materno, incentivo ao desmame precoce (MATERNIDADE ATIVA, 2012, p. 
61). 

Diante do que foi exposto, percebe-se que a temática precisa ser aprofundada 

teórica e filosoficamente, o que não cabe no presente estudo, embora ao longo do 

texto sejam apontadas publicações científicas que retratam a violência obstétrica, ou 

situações desrespeitosas com práticas de (des)cuidado, a fim de elucidar ao máximo 

possível, em que situações ou fases do processo parturitivo elas ocorrem. 

Primeiramente, em seu Editorial sobre violência obstétrica, Guerra (2008), 

assinala que essa modalidade de violência constitui a anulação de poder de decisão 

da mulher sobre seus corpos e seu parto, a negação de direitos como amamentar 

após o nascimento à criança, a utilização de técnicas de aceleração do parto sem o 

seu consentimento, além da prática da cesariana sem a livre informação e 

consentimento da mulher.   

Os estudos que retratam a violência contra a mulher, e em especial do 

processo do parto e nascimento, são majoritariamente qualitativos, assim como seus 

resultados permitindo inferir que há um déficit de estudos quantitativos que permitam 

identificar melhor onde e como se dá o desrespeito aos direitos das mulheres quanto 

ao acesso e ao tratamento recebido nos serviços de saúde, a carência de 

informações às mulheres e a nítida discriminação da assistência obstétrica por sua 

condição étnica, conforme resultados dos estudos a seguir.  

E a partir desse pensamento, essa modalidade de violência obstétrica parece 

ainda estar presente na prática dos profissionais de saúde da Venezuela, embora 

pesquisa realizada tenha apontado que: 87% desses profissionais conhecem a Lei 

Orgânica vigente sobre os direitos das mulheres a uma vida sem violência; 89,2% 
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conhecem essa tipologia de violência; qualquer profissional de saúde pode exercê-

la, segundo 82,4% dos entrevistados; 63,6% já presenciaram atitudes abusivas 

durante o cuidado, principalmente quando exercidas pelo médico (42,7%) e por 

enfermeiros (42,45%). Contudo, apenas 27,4% dos participantes do estudo 

alegaram que conhecem mecanismos para denunciar a violência obstétrica 

(FANEITE; FEO; MERLO, 2012).    

Assim, a violência cometida durante a assistência obstétrica deve ser 

enfrentada sem reservas pelos profissionais e serviços de saúde, pois o desrespeito 

e o abuso de práticas consideradas violentas ainda imperam nas relações de 

cuidado. Tanto é verdade que, conforme a Fundação Perseu Abramo (2010) 

identificou, 25,0% das mulheres brasileiras já vivenciaram tais situações durante 

seus partos, sendo que 74,0% dos casos ocorreram em maternidades públicas. 

Ainda, uma investigação realizada por ação conjunta envolvendo uma 

“blogagem coletiva”, no Dia Internacional da Mulher, em 2012, foi ao ar o “Teste da 

Violência Obstétrica” para averiguar a avaliação do atendimento obstétrico no Brasil, 

o qual foi respondido voluntariamente por 1.966 mulheres que confirmaram os 

resultados da pesquisa da Fundação Perseu Abramo (2010), mostrando que 51,0% 

das mulheres estavam insatisfeitas com o seu processo parturitivo, e que apenas 

45,0% foram esclarecidas a respeito de todos os procedimentos obstétricos 

praticados em seus corpos. A pesquisa apontou para a realização de repetitivos 

exames por diferentes pessoas, utilização de ocitocina para acelerar o trabalho de 

parto, além de episiotomia, amniotomia, lavagem intestinal e manobra de Kristeller 

(FRANZON; SENA, 2012).  

Nesse contexto, Domingues, Santos e Leal (2004) relatam a carência de 

informação recebidas pelas mulheres no processo do parto e nascimento, com um 

total de 78,0%, que se sentiram mal informadas ou desinformadas em relação aos 

exames e procedimentos realizados, sendo que apenas 34,0% receberam 

informações acerca das intervenções realizadas pelos profissionais de saúde. Essa 

ausência de informação constitui uma violência obstétrica, relacionada 

principalmente com o tratamento recebido pelas mulheres, configurando-se em 

omissão pelo descumprimento de um direito legalmente constituído, e perpassa pela 

anulação de sua autonomia e direito de escolha, tornando-se uma séria violência 

obstétrica. 



71 

A peregrinação constitui outro grave problema de saúde pública atualmente 

no país. A propósito, Menezes et al. (2006) apontam para essa realidade, 

demonstrando que 33,5% das mulheres buscaram assistência em mais de uma 

maternidade, sendo que em 70,0% dos casos, o motivo assinalado para a 

permanência na maternidade onde o parto ocorreu, foi a falta de vaga em outro 

estabelecimento. Esses dados demonstram a péssima qualidade da assistência, 

destacando-se que somente 15,0% da amostra conseguiram assistência, e mesmo 

assim só no terceiro estabelecimento de saúde onde buscaram atendimento, 

confirmando o longo caminho percorrido pelas mulheres em busca da vaga. Assim, 

o estudo possibilitou compreender melhor as fragilidades da assistência obstétrica e 

o descomprometimento dos serviços de saúde em relação à oferta de leitos e ao 

sistema de transporte, configurando uma anulação de direito da mulher gestante e 

uma violência velada praticada pelos serviços. 

Do mesmo modo, a peregrinação da mulher constata uma discriminação 

quanto ao acesso ao serviço de saúde, sendo que mulheres de etnia negra e parda 

tiveram o maior índice de peregrinação, com 31,8% e 28,8%, respectivamente, 

enquanto as de etnia branca com apenas 15,5%, evidenciando uma violência do 

serviço de saúde que não ofereceu atendimento e suporte a essa população ao 

discriminá-la, o que está em total desacordo com as Políticas Públicas de saúde 

vigentes no país. A utilização de anestesia no parto normal também foi amplamente 

utilizada nos grupos estudados, porém, 16,4% das mulheres pardas e 21,8% das 

negras não tiveram acesso a esse procedimento. Essas questões assistenciais em 

que prevalecem as diferenças de ordem racial/étnica ao atendimento são evidentes, 

fazem com que o cuidado necessário e humanizado deixe de ser vivenciado por 

uma determinada população (LEAL; GAMA; CUNHA, 2005), constituindo flagrante 

violência obstétrica.  

Assim, os estudos qualitativos relacionados à violência obstétrica, 

apresentados a seguir, mostram a realidade da assistência obstétrica no país, com 

as distintas modalidades de violência obstétrica, corroborando o desrespeito aos 

direitos sexuais, reprodutivos e humanos durante a parturição:  

As práticas da obstetrícia brasileira com a utilização de recursos meramente 

conexos ao modelo tecnocrático do cuidado à mulher, como excesso de toque 

vaginal, lavagem intestinal, amniotomia, episiotomia, fórceps obstétrico, dentre 

outros fazem com que ela se torne um “objeto” a ser estudado, a ser tratado, 
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expondo a sua privacidade e intimidade, caracterizando uma violência velada pela 

invasão indevida ao seu corpo. Ocorre, então, um cuidado mecanizado e 

dicotomizado, visto que o olhar do profissional volta-se tão somente para o útero e 

suas partes, esquecendo-se ele da mulher, isto é, do Ser que necessita de atenção 

e assistência. A invasão do corpo da mulher é legitimada em nome da técnica, do 

tratamento, como se ela estivesse doente. O controle do corpo dela é da 

responsabilidade do profissional de saúde, aquele que detém o poder e o domínio, e 

sua invasão torna-se necessário para o seu cuidado.  Não há consentimento da 

mulher para a realização de práticas ou da manipulação de seu corpo, tornando 

qualquer ato nesse sentido desrespeitoso, e a indiferença e a falta de 

responsabilidade profissional em relação a tal situação, reflete o cotidiano da 

assistência obstétrica à qual é submetida a mulher (PEREIRA, 2004; FIGUEIREDO; 

TYRRELL; CARVALHO, 2004; NAGAHANA; SANTIAGO, 2005; HOTIMSKY, 2007; 

MOURA et al., 2007; WOLFF; WALDOW, 2008; RATTER, 2009; AGUIAR; 

D’OLIVEIRA, 2011; CARVALHO et al., 2012; SANTOS; PEREIRA, 2012; 

STRAPASSON; NEDEL, 2013; CARNEIRO, 2013). 

A cascata de intervenções para a indução do parto, designada pela expressão 

“linha de montagem”, ocasiona efeitos indesejados que podem contribuir com a 

mortalidade materna. São intervenções muitas vezes utilizadas não só para abreviar 

o tempo de estadia da mulher na instituição em decorrência da escassez de leitos 

obstétricos, como também para o treinamento de acadêmicos e residentes de 

medicina e enfermagem por intermédio de rotinas assistenciais, como o uso de 

fórceps, além da episiotomia e da cesariana, em que as autoras apontam o “corte 

por baixo e o corte por cima”. Desse modo, a sua utilização sem o embasamento 

científico, sem o consentimento da mulher, e com a supremacia da vontade médica, 

constituem a anulação dos direitos das mulheres e dos direitos humanos, uma 

prática recorrente nas maternidades brasileira (DINIZ; CHACHAM, 2006) que 

favorece a violência obstétrica.  

Esse pensamento do cuidado à mulher expressa o exercício da autoridade do 

profissional de saúde, levada a efeito em uma relação de desigualdade, já que não 

há possibilidade de negociação e o fato de não poder sequer questionar, está 

amparado na autoridade exercida dentro da instituição e na sociedade. A ameaça à 

autoridade médica significa o rompimento de uma hierarquia, levando as mulheres a 

serem submetidas a condutas “ríspidas” por parte do profissional, a exemplo da 



73 

violência verbal e/ou psicológica, tornando-a impotente perante a negação de sua 

autonomia como mulher, que constitui uma violência perpetrada pelo poder 

instituído, pelo saber científico e pelo status social do profissional de saúde. Assim, 

as práticas institucionalizadas no modelo do parto e nascimento refletem, na 

atualidade, o poder de fazer do profissional de saúde, o exercício de sua autoridade, 

aspectos que se constituem em violência contra a mulher, cujo direito conquistado 

legalmente não é respeitado, ao ter negado o seu consentimento para a execução 

de tais intervenções, na maioria das vezes desnecessárias (PEREIRA; 2004; 

NAGAHANA; SANTIAGO, 2005; WOLFF; WALDOW, 2008; AGUIAR; D’OLIVEIRA, 

2011; AGUIAR; D’OLIVEIRA; SCHRAIBER, 2013). Além disso, os profissionais de 

saúde apresentam um discurso rude e autoritário junto à mulher, que demonstra 

uma relação de assimetria, de dominação perante ela, considerada a parte 

dominada, resultando em uma assistência sem envolvimento e atenção, e o pior: 

com pré-julgamento acerca da sua condição social (TEIXEIRA; PEREIRA, 2006). 

As mulheres evidenciaram que “quem sabe manda”, e o “mandar” está 

diretamente ligado ao médico, cabendo à mulher obedecer. O papel definido pelo 

serviço de saúde é o de que o médico tem o poder de promover quaisquer cuidados 

para o bem estar da mulher e do concepto; logo, a mulher tem que obedecer às 

práticas instituídas, mesmo que sejam consideradas prejudiciais, como a utilização 

de fórceps, que devem ser acatadas sem questionamentos (PEREIRA, 2004). 

O tratamento arrogante, que discrimina e rebaixa a sua condição da mulher, 

impede que ela reclame para que não seja repreendida, já que na entrada da 

instituição há um aviso com os dizeres de que “o profissional não pode ser 

desacatado, sendo penalizado aquele que o desacatar”, inferindo-se que imperam o 

seu valor, a sua ordem e a sua hegemonia na relação desigual do cuidado. Sendo 

assim, as normas estabelecem uma autoridade inquestionável cuja obediência deve 

ser executada, sofrendo a mulher inúmeras formas de violência na ordem do serviço 

e do (des)cuidado do profissional de saúde (GOMES; NATIONS; LUZ, 2008). 

A técnica exacerbada no cotidiano dos profissionais de saúde, com a 

valorização da intervenção e a tecnologia no cuidado à mulher, permite produzir um 

atendimento mecanizado, frio e técnico, sem envolvimento e empatia, o que pode se 

transformar em uma forma de violência e ocasionar um transtorno de estresse pós-

traumático, pela vivência de situações violentas, com a carência de apoio e uma 

relação de empatia do cuidado, transformando o cuidado em um abuso ou trauma 
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(MOURA et al., 2007; ZAMBALDI, CANTILINO; SOUGEY, 2009). Esse tratamento 

tecnicista, sem envolvimento, não atende as necessidade da subjetividade do 

sujeito, e permite uma mecanização do cuidado com a mulher; em outras palavras, 

essa forma de cuidado permite entrar numa lógica de (des)sensibilização, e isso 

constitui uma violência perpassada pela prática dos profissionais de saúde.   

O (des)cuidado com o corpo em trabalho de parto: o corpo que (ex)pulsa 

outro corpo, a invasão, uma violência mostrada, e como tal, a mulher é contida, 

exposta na mesa de parto, controlada; a pressa impera nas relações de cuidado, 

pois em nenhum momento foi informada ou pediram a sua autorização para expor 

sua intimidade e sexualidade; assim, ela se torna um corpo traído e contido, que lhe 

causa  sentimentos negativos de insegurança e desproteção. Além disso, há o 

(des)cuidado com o corpo vazio: o cansaço, a solidão e a violência do abandono, 

que ocorrem logo após o nascimento, quando todas as atenções se voltam para o 

concepto, ficando a mulher cansada, sozinha, deixando de ter a atenção principal. 

Com isso, seu corpo entra em depressão física e emocional. Essa situação de 

abandono é uma violência contra a mulher que os profissionais de saúde 

reproduzem em sua prática cotidiana (FIGUEIREDO; TYRRELL; CARVALHO, 2004). 

O tratamento recebido pelas mulheres expõe uma dificuldade de 

comunicação e se expressa em desrespeito, discriminação, juízo de valor e 

violência, já que está intimamente relacionado ao exercício de sua autoridade, e se 

torna o “preço a ser pago” pela sua sexualidade, tendo de aguentar a dor “calada”, 

ideologia valorizada por muitas profissionais de saúde, visto que aquela que 

ultrapassa essa barreira torna-se um “problema”, e certamente sofre ainda mais com 

os maus tratos na maternidade. Muitas vezes, o abandono da mulher contribui para 

a banalização da sua dor, recurso amplamente utilizado pelos profissionais de 

saúde. Também tornou-se natural a desqualificação da dor, da autonomia e do 

saber sobre o próprio corpo das mulheres por intermédio do humor, o que deu lugar 

ao desrespeito, ao tratamento grosseiro, à imposição de valores ou julgamentos 

morais, com a utilização de “jargões” de cunho discriminatório como “na hora de 

fazer, não chorou”, expressando sua prática com estereótipos, como também a 

quebra de sigilo, a invasão de privacidade, a discriminação social e étnica, a 

negligência, o abandono e as ameaças ou uma represália de fato (TEIXEIRA; 

PEREIRA, 2006; HOTIMSKY, 2007; AGUIAR; D’OLIVEIRA, 2011; AGUIAR; 

D’OLIVEIRA; SCHRAIBER, 2013; STRAPASSON; NEDEL, 2013). 



75 

A ausência de cuidado também se torna uma prática cotidiana nas 

maternidades, com atitudes que demonstram indiferença e insensibilidade. A 

escassez ou falta de orientação/informação também constitui prática do não cuidado 

com essas mulheres, pois configura desrespeito por parte do profissional de saúde, 

com isso inviabilizando uma mudança nessa realidade assistencial (WOLFF; 

WALDOW, 2008). Essa carência de informação que muitas vezes lhe é negada, 

fragmentada ou confusa, resulta em que as mulheres se sintam manipuladas, como 

se não tivessem vontade própria nem direito de manifestação quanto à necessidade 

de realização de alguns procedimentos, como o toque vaginal e a manobra de 

Kristeller, sendo a mesma face do evento (PEREIRA, 2004; TEIXEIRA; PEREIRA, 

2006; SANTOS; PEREIRA, 2012; CARVALHO et al., 2012). 

O descumprimento da Lei do Acompanhante pode ser observado nas práticas 

institucionalizadas que fazem com que a mulher passe por um ritual, sendo admitida 

e posteriormente transferida para a unidade de preparo, além de separadas de seus 

familiares, o que é um claro descumprindo da referida Lei, e constitui uma violência 

institucional por ser um direito da mulher, evitando sentimento de solidão e sensação 

de abandono pela falta desse acompanhamento. E nesse contexto, a ocitocina entra 

em cena, substituindo o cuidado do profissional de saúde e o acompanhante, 

acelerando o trabalho de parto e o tempo de permanência no centro obstétrico 

(MCCALLUM; REIS; 2006; GOMES; NATIONS; LUZ, 2008; SANTOS; PEREIRA, 

2012; STRAPASSON; NEDEL, 2013). 

A violência durante o processo do parto e nascimento caracteriza-se como de 

caráter físico, psicológico e institucional, que se expressa desde a negligência até o 

cuidado, o impedimento quanto à autonomia do próprio corpo, além do abuso 

sexual, demonstrando uma violência velada e pautada no desrespeito à mulher 

(STRAPASSON; NEDEL, 2013).  

A jornada das mulheres em busca de atendimento tem muitos obstáculos, e 

um deles é a peregrinação em busca da assistência obstétrica. A instituição de 

saúde fornece uma carta de recomendação a um hospital, carta que jocosamente 

equivale a um alvará de “vire-se”, e nesse contexto, a acessibilidade é uma questão 

de direito, e deve ser garantida uma vaga à mulher. Assim, a unidade hospitalar tem 

a responsabilidade de encontrar um leito para a mulher, que deve ter o seu direito 

resguardado para a sua segurança, evitando a morte materna (DINIZ; CHACHAN, 

2006; MCCALLUM; REIS; 2006). 
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Nesse sentido, os profissionais de saúde atuam por intermédio de seus 

valores pessoais e de formação, por consequência do paradigma dominante na 

saúde, o paradigma tecnocrático do cuidado, ou seja, a supremacia da tecnologia, 

das intervenções e também do distanciamento da relação profissional/paciente, a 

qual se expressa em uma relação de poder, autoridade simbólica do cuidado, e 

desrespeito à mulher em suas questões subjetivas e simbólicas. Desse modo, as 

condutas apontadas no decorrer deste texto, perpassam por uma prática 

considerada violenta, em especial no que diz respeito à assistência obstétrica, que 

traz consigo um valor da relação do (des)cuidado, da anulação dos direitos das 

mulheres quanto à informação e à utilização de um modelo intervencionista do 

processo parturitivo. (FIGUEIREDO; TYRRELL; CARVALHO, 2004; NAGAHANA; 

SANTIAGO, 2005; AGUIAR; D’OLIVEIRA, 2011; SANTOS; PEREIRA, 2012; 

AGUIAR; D’OLIVEIRA; SCHRAIBER, 2013). 

Assim, faz-se necessária não só uma mudança cultural, mas também de 

formação profissional para assegurar o respeito à autonomia e ao protagonismo da 

mulher no processo parturitivo, que o paradigma tecnocrático inibe, propiciando a 

mudança de uma realidade vivenciada na prática cotidiana do cuidar, possibilitando 

o enfrentamento das questões relacionadas com a violência obstétrica. 
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3. CAMINHO METODOLÓGICO  

Trata-se de pesquisa exploratória, descritiva, com abordagem qualitativa. De 

acordo com o pensamento de Minayo (2012a), a metodologia ocupa lugar central no 

interior da sociologia do conhecimento, uma vez que faz parte intrínseca da visão 

social do mundo veiculada na teoria. O método constitui o próprio processo de 

desenvolvimento das etapas, e a metodologia estabelece o caminho do pensamento 

e compõe uma prática teórica pensada. 

Em sua obra, Figueiredo (2008) assegura que descrever a metodologia do 

estudo requer um amplo conhecimento sobre diversos métodos, abordagens e tipos 

de investigação, que podem ser agregados para conduzir a pesquisa. Esses 

conhecimentos são essenciais para a construção adequada de uma pesquisa. 

Acerca das questões metodológicas de uma pesquisa, Minayo (2012b, p. 10) 

entende que:  

A pesquisa é a atividade básica da ciência na sua indagação e construção 
da realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza 
frente à realidade do mundo. Portanto, embora seja uma prática teórica, a 
pesquisa vincula pensamento e ação. Ou seja, nada pode ser 
intelectualmente um problema, se não tiver sido, em primeiro lugar, um 
problema da vida prática. As questões da investigação estão, portanto, 
relacionadas a interesses e circunstâncias socialmente condicionadas. São 
frutos de determinada inserção no real, nele encontrando suas razões e 
seus objetivos.  

As pesquisas exploratórias são as que geralmente proporcionam maior 

familiaridade com o problema, ou seja, têm o intuito de torná-lo mais explícito. Essas 

pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta 

de intuições. Essa modalidade consiste em investigações empíricas, porém, o intuito 

consiste na formulação de questões ou de problemas com tripla finalidade: 

desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, 

fato ou fenômeno, para realização de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar 

e clarificar conceitos. (FIGUEIREDO, 2008; FIGUEIREDO; SOUZA, 2011). 

A pesquisa descritiva pauta-se no principal objetivo: a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno, que observa, registra, 

analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los. Procura 



78 

descobrir, com a maior precisão possível, a frequência com que um fenômeno 

ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e suas características. 

Busca conhecer as diversas situações e relações que sucedem na vida social, 

política, econômica e demais aspectos do comportamento humano, tanto do 

indivíduo como de grupos e comunidades mais complexas. A pesquisa descritiva 

desenvolve-se principalmente nas ciências humanas e sociais, abordando aqueles 

dados e problemas que merecem ser estudados (FIGUEIREDO; SOUZA, 2011). 

Para delinear e aprofundar a questão da violência obstétrica, optou-se pela 

abordagem qualitativa, na qual não há pretensão de quantificar os dados, mas 

identificar fenômenos que traduzem essa concepção, isto porque trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis  (MINAYO, 2012b). 

Esse enfoque foi considerado o mais adequado, na medida em que o estudo 

tem como pressuposto a necessidade de analisar, segundo a perspectiva das 

mulheres, a violência obstétrica.  

No entendimento de Martins e Bógus (2004, p. 48): 

A abordagem qualitativa busca uma compreensão particular daquilo que 
estuda; não se preocupa com generalizações populacionais, princípios e 
leis. O foco de sua atenção é centralizado no específico, no peculiar, 
buscando mais a compreensão do que a explicação dos fenômenos 
estudados. Isso não significa, que seus achados não possam ser utilizados 
para compreender outros fenômenos que tenham relação com o fato ou 
situação estudada. 

Nesse sentido, a abordagem qualitativa, de acordo com Minayo (2012a), é 

entendida como a aplicação ao estudo da história, das relações, representações, 

crenças, percepções e opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem 

a respeito de como vivem, construindo seus artefatos e a si mesmos, sentem e 

pensam. Do mesmo modo, Figueiredo e Souza (2011) propõem e apoiam a 

apreciação da metodologia qualitativa, fundamentada em informações deduzidas 

das interações interpessoais e da coparticipação dos informantes.  
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3.1 CENÁRIOS DO ESTUDO 

O projeto Violência institucional sob a ótica das mulheres no processo ao 

parto e nascimento na região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro: uma 

contribuição da enfermagem obstétrica integra sete municípios, a saber: Niterói, São 

Gonçalo, Maricá, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito e Silva Jardim. Essa Região tem 

2.711 km2 de extensão territorial, o que corresponde a 6,18% do território estadual, 

tendo uma população absoluta de 1.940.536 habitantes.8 

No presente estudo foi realizado um recorte dos cenários, optando-se por 

realizar a pesquisa em três daqueles municípios, a saber: Niterói, São Gonçalo e Rio 

Bonito, totalizando cinco maternidades, por apresentarem um maior número de 

partos normais realizados nas instituições de saúde locais. 

Os cenários foram os alojamentos conjuntos das maternidades públicas 

desses municípios, conforme descrito a seguir: 

 Hospital Universitário Antônio Pedro, único hospital universitário de grande 

porte da região, de nível quaternário, de alta complexidade, vinculado à 

Universidade Federal Fluminense, sendo referência na assistência de gestação e 

parto de alto risco. Localizado no município de Niterói, dispõe no momento doze 

leitos de alojamento conjunto.  

 Hospital Estadual Azevedo Lima, hospital estadual de médio porte, de média e 

alta complexidade, sendo referência na assistência de gestação de alto risco. 

Localizado no município de Niterói, dispõe trinta e dois leitos de alojamento 

conjunto. 

 Maternidade Municipal Alzira Reis Vieira Ferreira, maternidade municipal de 

pequeno porte, de baixa complexidade na atenção obstétrica, realiza 

atendimento de gestação de risco habitual. Está localizada no município de 

Niterói e dispõe de dezoito leitos no alojamento conjunto.  

 Hospital Municipal da Mulher Gonçalense, maternidade municipal de pequeno 

porte, de média e alta complexidade na assistência obstétrica, e realiza 

                                                             
8
 Brasil. Composição da região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: 

http://www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/como_anda/como_anda_RM_riodejaneiro.pdf. Acesso 
em 10 de novembro de 2014. 

http://www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/como_anda/como_anda_RM_riodejaneiro.pdf
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atendimento de gestação de alto risco. Localizado no município de São Gonçalo, 

dispõe de treze de alojamento conjunto. 

Ressalta-se que quatro dentre as maternidades descritas, autorizaram a 

pesquisa permitindo o livre acesso ao espaço físico dos respectivos cenários do 

estudo, bem como aos seus prováveis participantes, assim viabilizando o início da 

coleta de dados, e que somente a maternidade do município de Rio Bonito não 

concedeu a autorização, sendo excluída da pesquisa (ANEXO A). 

3.2 PARTICIPANTES DA PESQUISA  

Participaram cinquenta e seis (56) mulheres assistidas nas maternidades 

públicas dos municípios configurados como cenário do estudo, sendo quatorze (14) 

mulheres por maternidade.  

A determinação das participantes da pesquisa obedeceu ao número de 

mulheres do projeto Violência institucional sob a ótica das mulheres no processo ao 

parto e nascimento na região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro: uma 

contribuição da enfermagem obstétrica. Assim, o número de mulheres foi calculada 

de acordo com o de partos realizados no ano de 2012, totalizando dez mil e oitenta 

(10.080), quantitativo que foi dividido por doze equivalendo aos meses do ano, 

obtendo-se um valor de oitocentos e quarenta partos/mês (840). Assim, a partir da 

importância desse quantitativo, foi calculada uma amostra equivalente a 10%, 

resultando em oitenta e quatro (84) mulheres. 

Desse modo, com o número de oitenta e quatro mulheres do projeto já citado, 

foi dividido por seis, equivalente aos seis cenários do projeto, e para cada cenário 

obteve-se quatorze (14) mulheres a serem entrevistadas. A partir dessa 

determinação, ficou estabelecida a participação de cinquenta e seis (56) 

participantes. Ressalta-se que a pesquisa qualitativa não aponta a necessidade de 

se determinar um número de participantes, contudo, a determinação foi feita para 

dar maior representatividade do estudo, em razão do tema abordado na pesquisa.  

Na pesquisa, foram considerados como critérios de inclusão: 1) mulheres em 

puerpério imediato; 2) mulheres maiores dezoito (18) anos de idade; 3) mulheres 

que tiveram parto vaginal nas maternidades públicas da Região Metropolitana II do 
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Estado do Rio de Janeiro; 4) mulheres com permanência maior ou igual a doze (12) 

horas na unidade do alojamento conjunto; 5) mulheres que não apresentassem 

qualquer alteração fisiológica e psicológica que inviabilizasse a sua participação. As 

mulheres que atenderam os critérios de inclusão, receberam o convite para 

participar da pesquisa.  

Os critérios de exclusão estabelecidos foram os seguintes: 1) mulheres que 

permaneceram na sala de pré-parto, enfermaria de gestantes, centro obstétrico e 

alojamento conjunto de alto risco nas maternidades públicas; 2) mulheres que 

apresentaram um pós-parto patológico; 3) mulheres em pós-abortamento; 4) 

mulheres de outra nacionalidade.  

Ressalta-se que as mulheres que se submeteram à cesariana, por 

necessidade obstétrica, foram excluídas do estudo, tendo por base a minimização 

dos possíveis riscos.   

3.3 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS 

A pesquisa obteve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro - Universidade 

Federal Fluminense, sob protocolo n° 375.252/13 (ANEXO B), como preconizado na 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), a qual estabelece as 

Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo seres humanos. 

Nesta perspectiva, após a aproximação e seleção das mulheres, com as 

informações pertinentes à sua participação no estudo, foi-lhes requisitada a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (APÊNDICE A), 

documento que ratifica a ciência da participante em relação à pesquisa, a 

identificação dos pesquisadores e das instituições envolvidas, assim viabilizando o 

início da coleta dos dados.    

É importante informar que cada participante recebeu esclarecimentos sobre 

dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos 

relacionados à pesquisa, sendo-lhes garantida a liberdade de escolha em participar 

ou recusar-se a dar sua contribuição em qualquer fase da pesquisa. A privacidade e 

o sigilo quanto aos dados coletados foram assegurados pelo pesquisador, sendo 
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todas identificadas pela letra P (Puérperas) seguida de um algarismo arábico (P1, 

P2, P3,..., P56), conforme a realização das entrevistas. 

A pesquisa não apresentou riscos diretos para os participantes, porém, 

subentendeu-se que poderia apresentar riscos indiretos quando e se elas 

identificassem que haviam sofrido violência obstétrica.  

Nesses casos, os setores de psicologia das unidades hospitalares estavam 

articulados com o pesquisador no sentido de realizar a consulta individualizada com 

essas mulheres, visando evitar que ficassem expostas de alguma forma, o que seria 

prejudicial à qualidade de vida daquelas que apresentassem algum tipo de 

problema. Nesse contexto, obteve-se uma carta de comprometimento dos setores 

de psicologia dos respectivos cenários do estudo, para o atendimento individual 

dessas mulheres (ANEXO C), embora nenhuma delas tenha solicitado esse 

atendimento.   

3.4 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

Nessa fase da pesquisa, segundo Lakatos & Marconi (2010), inicia-se a 

aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas, a fim de efetuar 

a coleta de dados.  

Assim, como instrumento de coleta de dados foi utilizado um roteiro de 

entrevista semiestruturada individual, com tópicos temáticos (APÊNDICE B), 

elaborado a partir dos objetivos estabelecidos, com questionamentos básicos sobre 

o foco do estudo. Este tipo de entrevista combina perguntas abertas e fechadas, 

possibilitando ao entrevistado discorrer sobre o tema em questão sem se prender à 

indagação formulada. (MINAYO, 2012a). 

O roteiro semiestruturado da entrevista constituiu-se de questionamentos 

básicos sobre a assistência obstétrica, ampliando o campo de questões para a 

ocorrência da violência, ou seja, a entrevista foi estruturada a fim de permitir a 

evolução espontânea do pensamento da participante. 

Em termos gerais, a entrevista parte de certos questionamentos básicos, 

apoiados em teorias e hipóteses que, em seguida, oferecem amplo campo de 

interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo, à medida que se recebem 
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as respostas do informante. Desta maneira, o informante, seguindo 

espontaneamente sua linha de pensamento, com base nas suas experiências dentro 

do foco principal colocado pelo investigador, começa a participar na elaboração do 

conteúdo da pesquisa (TRIVIÑOS, 2006). 

Em função da temática da violência na assistência obstétrica, e com o intuito 

de adequar o instrumento de coleta e a abordagem junto às participantes, foi 

realizado um “estudo-piloto” com seis (06) mulheres, que não integraram o total de 

entrevistadas na análise dos dados.  

O “estudo-piloto” exigiu a adequação do instrumento, em função de que, ao 

serem abordadas sobre o tema, as mulheres não se percebiam vítimas da violência, 

principalmente quando relacionada ao processo parturitivo. Então, no decorrer das 

entrevistas, ao começarmos a utilizar termos como “situações desagradáveis”, 

“desrespeito”, “preconceito”, “insatisfação” além do tema “violência”, os pensamentos 

das depoentes começaram a fluir com mais facilidade. 

Desse modo, o pré-teste dos roteiros consiste na realização de entrevistas 

com os informantes previstos ou não no desenho do projeto, levando geralmente à 

modificação da lista de temas e da forma de abordar o assunto. Torna-se 

frequentemente necessário dar explicações mais claras aos entrevistados sobre os 

tópicos que, na elaboração inicial, provoquem dúvidas, sendo recomendável 

acrescentar questões que se mostrem relevantes, do ponto de vista dos atores, 

surgidas nessas interações (MINAYO; ASSIS; SOUZA, 2010).  

A coleta dos dados sucedeu-se durante os meses de janeiro a maio de 2014, 

sendo realizada pelo pesquisador e mais dois pesquisadores assistentes vinculados 

ao grupo de pesquisa no qual o pesquisador principal está inserido. Ressalta-se 

como dificuldades o número reduzido de partos vaginais, ocasionando um intervalo 

maior para a coleta de dados, pois estavam previstas três semanas por unidade 

para o término das entrevistas. Em relação ao prazo, foi estendido em até quatro 

semanas, tendo em vista os dias predeterminados para a realização das entrevistas 

e o reduzido número de partos normais nas unidades, considerando ser esse um 

dos critérios de inclusão no estudo. 

Primeiramente, as mulheres foram abordadas pelos pesquisadores 

objetivando uma aproximação a fim de prestar esclarecimentos acerca do estudo e 

da importância da contribuição de cada uma, bem como dos riscos e benefícios de 

seus depoimentos. Na ocasião, foi requisitada a autorização das mesmas para a 
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coleta de dados de informações nos respectivos prontuários, a fim de identificar a 

caracterização sociodemográfica, obstétrica e assistencial de cada uma. Em 

seguida, foram entrevistadas acerca de sua perspectiva da violência na assistência 

obstétrica no processo parturitivo. 

As entrevistas das depoentes foram gravadas em aparelho digital, mediante 

consentimento prévio de cada entrevistada, a fim de preservar a fidedignidade dos 

respectivos depoimentos. De acordo com Gil (2008), o método mais confiável para 

reproduzir com precisão as respostas obtidas em cada pergunta, é o registro a partir 

de anotações ou de gravação eletrônica, considerado o melhor método de preservar 

o conteúdo da entrevista. Contudo, é importante considerar que o uso de gravador 

só poderá ser feito com o consentimento do entrevistado.  

As gravações dos depoimentos foram transcritas pelo pesquisador principal 

na íntegra, para garantir a fidedignidade do que as mulheres relataram. Essas 

gravações e os respectivos textos serão armazenados por um período de cinco 

anos, sob a responsabilidade do pesquisador principal, e após esse prazo, 

excluídos, como prevê a Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.   

Ressalta-se que a ideia inicial era entrevistar as mulheres em local tranquilo e 

com privacidade, a fim de evitar constrangimentos, principalmente nas questões 

específicas sobre violência e, assim, facilitar o desenvolvimento da entrevista. 

Todavia, não se conseguiu que esse recurso fosse bem aplicado, isto porque nem 

todas as unidades dispunham de um ambiente reservado para as entrevistas, sendo 

estas realizadas em local improvisado pelo pesquisador, muitas vezes no próprio 

alojamento conjunto, sendo essa a limitação do estudo. 

3.5 ANÁLISE E TRATAMENTOS DOS RESULTADOS 

Na análise dos resultados de um estudo, Lakatos e Marconi (2010) afirmam 

que o pesquisador entra em maior detalhe sobre os dados decorrentes da pesquisa, 

a fim de conseguir respostas às suas indagações, procurando estabelecer as 

relações necessárias entre os dados obtidos e as hipóteses formuladas, que são 

comprovadas ou refutadas, mediante análise. 
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Assim, a etapa de análise apresenta três finalidades: compreender os dados 

coletados e fazer descobertas a partir deles; confirmar os pressupostos ou não da 

pesquisa e/ou responder as questões formuladas; e ampliar o conhecimento sobre a 

temática pesquisada, articulando-o ao contexto cultural do qual faz parte (MINAYO, 

2012a). 

Inicialmente, foi realizada a análise estatística para a caracterização 

sociodemográfica, obstétrica e assistencial das mulheres.  Logo após a transcrição 

das entrevistas, foram realizadas leituras frequentes e aprofundadas dos 

depoimentos de modo a analisá-los tanto quanto ao conteúdo expresso como o 

presente nas entrelinhas “sublimado”.   

Para tal, os dados foram analisados pela técnica de Análise de Conteúdo na 

modalidade Temática que, é uma das modalidades mais aproveitadas por aqueles 

que aplicam a análise de conteúdo, além do fato de ser uma das mais adequadas à 

investigação qualitativa do material sobre a saúde. Diante dessa linha de raciocínio, 

essa análise consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma 

comunicação, seja presença ou frequência de aparição pode significar alguma coisa 

para objetivo analítico escolhido (MINAYO, 2012a). 

Outro aspecto da análise temática enfatizado por Minayo (2012b), ao abordar 

Bardin (2011), é o trabalho de elaborar e selecionar os vários significados contidos 

numa frase retirada do texto. Além das unidades de registro, devem incluir as 

unidades de contexto, situando uma referência mais ampla e, posteriormente, a 

elaboração das categorias. 

Em função de fazermos parte do cenário de investigação, buscamos ter maior 

atenção nas diversas fases da pesquisa, principalmente, na fase de análise dos 

dados. As diferentes fases da análise de conteúdo na modalidade temática 

(BARDIN, 2011) giram em torno de pólos cronológicos: a pré-análise; a exploração 

do material; o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

Na primeira etapa, foi necessário realizar a organização e leitura do material, 

buscando conhecer a estrutura, analisar e registrar as impressões sobre as 

mensagens dos dados, e assim definir as unidades de registro, unidade de contexto, 

trechos significativos e categorias, ou seja, sistematizar as ideias, a fim de conduzir 

o desenvolvimento das operações sucessivas (BARDIN, 2011). 

A regra de exaustividade contempla recursos trabalhados, no nosso caso, as 

entrevistas. Por sua vez, a regra de representatividade está relacionada à frequência 
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e ao tamanho da amostra, bem como à identificação de conteúdo recorrente sobre 

determinados temas (BARDIN, 2011). 

Na segunda fase, a exploração do material, devemos fazer a aplicação do 

que foi definido na fase anterior, havendo necessidade de fazer várias leituras do 

material para viabilizar a organização do seu conteúdo, tendo um rigor metodológico 

para a aplicabilidade dos planos e objetivos formulados, consistindo essencialmente 

em operações de codificações, decomposição ou enumeração, em função de regras 

previamente estabelecidas (BARDIN, 2011). 

E por último, a terceira fase compreende uma análise quantitativa e qualitativa 

dos dados, seguindo o critério de escolha para a construção das categorias. 

Contudo, devemos valorizar as informações qualitativas acerca das características 

do fenômeno estudado - ideologias, tendências e outras determinações (BARDIN, 

2011). Essa última etapa é a de pertinência, cujos textos retidos devem ser 

adequados ao objeto e aos objetivos da pesquisa. 

Desse modo, estamos utilizamos a fase de unidade de registro (UR). 

Inicialmente, estamos montamos um quadro de unidades de registro. Após algumas 

estratégias de organização, escolhemos a planilha ampliada, utilizando colorimetria 

com a marcação através de distintas cores no Microsoft Word®, e agrupamos as 

unidades de registro afins, permitindo uma visão geral das unidades.   

Depois desse processo, os dados foram repassados para uma planilha 

“quadro demonstrativo” em um documento Word
®
. Após o agrupamento as unidades 

de codificação, foram avaliadas o seu percentual, e reagrupadas as que 

demonstraram um sentido, formando temas para cada grupo. A partir do 

desmembramento dos temas, foi possível a construção das categorias. É essencial 

lembrar que todos os passos da construção dessas categorias foram 

correlacionados com os objetivos do estudo.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segue-se a caracterização sociodemográfica, obstétrica e assistencial das 

participantes do estudo, a fim de identificar como está sendo ofertada a assistência 

às mulheres nas Unidades de Saúde, respeitando-se os preceitos do Programa de 

Humanização do Parto e Nascimento e da Politica de Humanização, tendo como 

foco o respeito e a autonomia da mulher como, por exemplo, o direito à informação. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DAS 

MULHERES/PUÉRPERAS 

A caracterização sociodemográfica das mulheres assistidas nas maternidades 

públicas dos municípios de Niterói e São Gonçalo, integrantes da Região 

Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro, evidenciou predominância de trinta e 

três mulheres na faixa etária de dezoito a vinte e cinco anos de idade; seguiram-se 

dezoito mulheres com idades entre vinte e seis e trinta e três anos; cinco entre trinta 

e quatro e quarenta e um anos, e nenhuma acima dessa idade. 

Em relação à autodeclaração da etnia, houve predominância da etnia parda, 

com vinte e cinco mulheres, seguida pelas etnias negra, com dezoito mulheres; 

branca, com onze mulheres, e indígena, com duas mulheres. Nenhuma mulher foi 

identificada na etnia asiática.   

Quanto à religião, os dados mostraram maioria de católicas e protestantes, 

com vinte mulheres em cada religião; doze disseram não ter qualquer religião sendo, 

portanto, caracterizadas como atéias; quatro mulheres informaram ser espíritas, e 

nenhuma informou professar religião afrodescendente ou judaica.   

O nível de escolaridade permitiu observar predomínio de vinte e oito mulheres 

com ensino médio completo; treze com ensino fundamental incompleto; treze com 

ensino médio incompleto; uma com ensino superior incompleto por estar cursando 

Serviço Social, e outra com ensino básico incompleto.   
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Quanto ao estado civil das mulheres do estudo, foi observada predominância 

de união estável, com vinte e seis mulheres, seguida por doze casadas legalmente, 

onze solteiras com parceiro fixo e sete solteiras sem parceiro fixo.   

Em relação às que disseram ter um companheiro, vinte e três afirmaram que 

o tempo de relacionamento oscilava entre um e três anos; treze tinham entre quatro 

e seis anos; oito informaram de sete a nove anos de convivência marital; cinco 

mantinham mais de nove anos de relacionamento, e nenhuma informou ter menos 

de um ano de relacionamento.  

No que se refere à ocupação, vinte mulheres disseram ser donas de casa; 

seis estavam desempregadas; seis atuavam como operadoras de caixa; três eram 

estudantes; e três participantes como vendedoras. Duas mulheres ocupavam cada 

uma das seguintes profissões: auxiliar administrativo, frentista, empregada 

doméstica e operadora de telemarketing, totalizando oito mulheres, e ainda uma 

mulher em cada uma das seguintes profissões: recepcionista, empresária, motorista, 

balconista, auxiliar de serviços gerais, gari, manicure, cabeleireira, bordadeira e 

babá, totalizando dez mulheres. Destaca-se que apenas quinze mulheres 

trabalhavam com carteira de trabalho assinada, ao contrário das quarenta e uma, 

maioria do estudo, que sequer tinha este documento legal. 

Quanto a ter outra fonte de renda, dezoito mulheres responderam 

afirmativamente e trinta e oito, negativamente.  Em relação às primeiras, nove  eram 

pensionistas, sete estavam sendo atendidas por programas sociais do Governo 

Federal, como o Bolsa Família, e duas faziam biscates para contribuir com o 

orçamento familiar.   

No que diz respeito à renda familiar observada no estudo, vinte e cinco 

mulheres informaram ser esta renda de três a quatro salários mínimos; outras vinte e 

três assinalaram de um a dois salários mínimos; quatro apontaram renda em torno 

de cinco a seis salários mínimos, o mesmo número de mulheres que vivem com 

menos de um salário mínimo.9 

Quanto à habitação, vinte e sete, a maioria das mulheres informou ter 

habitação própria; dezessete disseram que habitavam em moradia alugada; nove, 

que moravam com os pais, e três, com a sogra. Em relação às condições da 

moradia, trinta e oito mulheres apontaram em que as respectivas habitações tinham 

                                                             
9
 O salário mínimo designado foi o atribuído pelo Governo Federal no ano de 2014, no valor de R$ 

724,00 reais.  
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entre quatro a cinco cômodos; nove relataram que seus imóveis tinham de um a três 

cômodos; e nove, que tinham mais de seis cômodos em suas moradias. O número 

de habitantes nas moradias de trinta e quatro mulheres, foi da ordem de quatro a 

seis; dezesseis mulheres informaram que viviam em suas habitações, de um a três 

moradores; e seis mulheres apontaram que as suas moradias tinham mais de sete 

habitantes.  

4.2 CARACTERIZAÇÃO OBSTÉTRICA DAS 

MULHERES/PUÉRPERAS 

A caracterização obstétrica das mulheres assistidas nas maternidades 

públicas evidenciou predominância de gestações não planejadas, com trinta e cinco 

mulheres; apenas vinte e uma participantes confirmaram uma gravidez planejada. 

Em relação ao número de gestações, predominaram os casos de primeira 

gestação, com vinte e uma mulheres; quatorze tiveram duas gestações; onze 

relataram quatro gestações; nove com três gestações e uma mulher com mais de 

quatro gestações durante a sua vida reprodutiva.  

Quanto aos episódios de abortamento, apenas onze mulheres relataram 

essas situações em sua vida reprodutiva, enquanto quarenta e cinco mulheres não 

assinalaram qualquer situação de possível abortamento. Destaque deve ser dado ao 

fato de que todas as mulheres entrevistadas tiveram parto normal, assim atendendo 

a um dos critérios de inclusão do estudo. 

A idade gestacional da atual gravidez foi abordada no estudo, observando-se 

predomínio de trinta e três mulheres cujas semanas de gestação oscilaram entre 

trinta e oito e trinta e nove; dezesseis mulheres, entre quarenta e quarenta e duas 

semanas; cinco em idade gestacional superior a quarenta e duas semanas; e duas 

com idade gestacional inferior a trinta e oito semanas.  

Quanto ao número de filhos, vinte e três mulheres, a maioria das 

entrevistadas, tinha um filho; quinze informaram ter dois; onze, tinham três; seis 

disseram ter quatro e apenas uma mulher tinha mais de quatro filhos.  
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4.3 CARACTERIZAÇÃO ASSISTENCIAL DAS 

MULHERES/PUÉRPERAS 

Esta caracterização se dá em relação à assistência promovida no cuidado à 

mulher no período de busca da maternidade até a alta hospitalar.   

Em relação ao denominado “processo de peregrinação” em busca da 

assistência obstétrica nas maternidades públicas da Região Metropolitana II do 

Estado do Rio de Janeiro, foi possível observar que trinta e duas mulheres foram 

submetidas a essa situação, enquanto vinte e quatro não a vivenciaram.  

As participantes, majoritariamente vinte e uma mulheres, foram 

acompanhadas pelos respectivos maridos até as maternidades; quinze mulheres, 

pelas mães; seis chegaram às maternidades na companhia das sogras; cinco 

contaram com a ajuda das irmãs; quatro foram com amigas; três tiveram a 

companhia do respectivo pai; uma mulher chegou amparada por um despachante de 

ônibus e uma participante veio sozinha.   

Em relação ao diagnóstico de internação das mulheres nas maternidades, 

houve predomínio de “processo de trabalho de parto” envolvendo quarenta e três 

participantes, seguido por oito mulheres com ruptura prematura de membranas, e 

cinco com gestação prolongada.  

Quanto à dilatação do colo uterino no momento da internação hospitalar, trinta 

e oito mulheres apresentavam de três a cinco centímetros de dilatação; onze 

mulheres tinham menos de três centímetros de dilatação naquele momento, e ainda 

sete participantes, entre seis e oito centímetros de dilatação do colo uterino.   

O direito ao acompanhamento durante o pré-parto, intraparto e pós-parto, 

previsto na Lei nº 11.108, de 7 de abril de 2005, foi objeto de investigação no estudo, 

constatando-se que vinte e oito mulheres não foram atendidas nesse direito no pré-

parto, e que o mesmo número de mulheres gozou do acompanhamento nesse 

período. 

Em relação ao acompanhamento durante o parto, apenas dezessete 

mulheres tiveram o direito ao acompanhante de livre escolha durante o nascimento 

de seu concepto, e que a maioria das entrevistadas, trinta e nove mulheres não teve 

esse direito garantido pela Unidade de Saúde ou pelos profissionais de saúde. 
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No período de pós-parto, apenas doze mulheres tiveram acompanhamento, 

ao contrário da maioria das entrevistadas, quarenta e quatro mulheres, que teve 

esse direito desrespeitado. 

A respeito dos cuidados oferecidos à mulher durante o pré-parto, designam-

se os seguintes: banho de aspersão ou imersão, promoção da deambulação, 

aplicação de compressas quentes e frias, massagens, técnicas de respiração, oferta 

de alimentação e líquidos, utilização de bola suíça, musicoterapia, aromaterapia, 

além da aplicação/realização de procedimentos como: toque vaginal, número de 

toques, ocitocina, anestésicos, amniotomia, enema, tricotomia e fórceps obstétrico. 

Desse modo, quando a mulher começa a sentir as primeiras contrações, os 

profissionais de saúde propiciam-lhe uma gama de cuidados e intervenções.  

Assim, a utilização de banho de aspersão ou de imersão com o intuito de 

alívio da dor, foi observado em dezenove mulheres, sendo que trinta e sete 

participantes não receberam esse cuidado.  

Em relação à deambulação para o alívio das dores no pré-parto, trinta e seis 

mulheres conseguiram obter esse cuidado, e vinte mulheres ficaram restritas ao leito 

sem poder deambular.  

Quanto à aplicação de compressas frias e quentes para o alívio da dor, 

apenas duas mulheres receberam esse cuidado; a maioria, cinquenta e quatro 

mulheres não recebeu a aplicação dessas compressas. 

A massagem constitui outro cuidado que deve ser implementado durante o 

pré-parto. Contudo, apenas treze mulheres usufruíram dele, ao contrário de 

quarenta e três participantes que não foram beneficiadas com esse cuidado. 

Em relação a técnicas de respiração empregadas durante o pré-parto, apenas 

oito mulheres receberam esse cuidado, enquanto quarenta e oito participantes não 

receberam quaisquer orientações a respeito dos benefícios dessas técnicas. 

Em relação à restrição de oferta de líquidos e alimentos durante o trabalho de 

parto, o estudo identificou que não foram oferecidos alimentação e líquidos a 

cinquenta e duas mulheres, e que apenas quatro receberam essa atenção durante o 

seu pré-parto.  

A utilização da bola suíça permite a movimentação da pelve para o alívio da 

dor durante o trabalho de parto, e esse cuidado foi observado em apenas cinco 

mulheres, enquanto a maioria, cinquenta e uma participantes não usufruiu dele.   
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Quanto à utilização de musicoterapia e aromaterapia durante o trabalho de 

parto, nenhuma das cinquenta e seis mulheres do estudo recebeu esse cuidado 

para ajudar no alívio da dor durante o pré-parto. 

O toque vaginal foi predominantemente abordado no estudo, já que cinquenta 

e seis mulheres foram submetidas ao referido procedimento. Em relação ao número 

de toques realizados pelos profissionais de saúde durante o processo parturitivo, foi 

constatado que vinte e oito mulheres receberam entre quatro e seis toques; 

dezesseis participantes, entre um e três toques; nove, entre sete e nove toques 

durante o processo de nascimento; e três mulheres, mais de dez toques de colo 

uterino. 

Em relação à administração de ocitócitos durante o trabalho de parto, prática 

recorrente nas maternidades, predominou o número de trinta e três mulheres 

submetidas à ocitocina, enquanto em vinte e três mulheres não foi administrada 

ocitocina durante o trabalho de parto.     

Em relação à administração de anestésicos, como a peridural ou a raquidiana, 

durante o processo parturitivo, ficou demonstrado no estudo que cinquenta e uma 

participantes não receberam a administração de anestésicos para o alívio da dor 

durante o pré-parto, enquanto cinco mulheres receberam.   

Quanto aos procedimentos realizados durante o pré-parto nas maternidades, 

houve primazia de amniotomia, sendo trinta e seis mulheres submetidas a esse 

procedimento, enquanto em vinte participantes essa intervenção médica não foi 

executada.  

A realização de enema não foi observada como prática executada durante o 

processo parturitivo, considerando que cinquenta e seis mulheres não foram 

submetidas ao procedimento; do mesmo modo, a realização de tricotomia e 

utilização de fórceps obstétrico, visto que um total de cinquenta e seis mulheres não 

foram submetidas a essas práticas. 

Espera-se que durante o período de pré-parto, a relação do profissional de 

saúde com a mulher deva ser acolhedora e informativa. Então, a mulher deve ser 

informada quanto a necessidade de realização de procedimentos como aplicação de 

ocitocina e toque vaginal, além da transmissão de informações acerca do seu 

processo parturitivo, como no caso da interação profissional-mulher, através de sua 

identificação quanto ao seu nome e profissão, bem como o nome da mulher. No 

estudo observou-se, além da forma como eram tratadas pelos profissionais de 



93 

saúde, a ocorrência do isolamento durante o pré-parto, o desrespeito, a 

discriminação e a violência assistencial obstétrica. 

A identificação dos profissionais de saúde constitui prática importante na 

interação profissional-mulher, mas que não foi observada corretamente, visto que 

trinta e uma mulheres não apontaram esse respeito, ao contrário de vinte e cinco 

participantes em que foi observada a identificação dos profissionais de saúde. 

Quanto à identificação de seu próprio nome pelos profissionais de saúde, foi 

observada em relação a trinta e seis mulheres, enquanto vinte participantes não 

foram chamadas pelos seus nomes, mas por termos com “mãe” ou “mãezinha”. 

Durante o processo de cuidado, e principalmente por conta da interação com 

o profissional de saúde, dez mulheres apontaram que foram sofreram com a 

violência verbal demonstrada através de gritos durante o seu processo parturitivo, 

enquanto quarenta e seis participantes informaram não ter vivenciado essa situação. 

Em relação às informações acerca da realização de procedimentos pelos 

profissionais de saúde, vinte e duas mulheres não foram informadas a respeito 

durante o seu processo parturitivo, e trinta e quatro mulheres foram informadas 

quanto a realização dos procedimentos. No caso do toque vaginal pelo profissional 

de saúde, foi observada predominância de mulheres que receberam informação 

sobre o procedimento, quarenta e oito mulheres, enquanto oito participantes não 

receberam quaisquer informações a respeito. 

Quanto a informação das trinta e três mulheres submetidas a administração 

de ocitocina pelos profissionais de saúde, obteve uma predominância de mulheres 

que foram orientadas do motivo da administração de ocitocina, com dezoito 

participantes, contudo, quinze mulheres relataram que não foram orientadas na 

administração de ocitocina.   

A informação deve ser prática integrante das ações dos profissionais de 

saúde, mas a informação às mulheres a respeito de seu processo parturitivo foi 

observada em apenas quatorze mulheres, enquanto quarenta e duas não obtiveram 

nenhuma informação a respeito do seu trabalho de parto e parto. 

O isolamento das mulheres durante o pré-parto foi apontado no estudo por 

vinte e quatro mulheres, que se sentiram isoladas porque os profissionais 

demoravam muito para atendê-las, ou ainda pela falta de uma pessoa para ajudar 

no seu cuidado; ao contrário, trinta e duas mulheres não se sentiram isoladas 

durante o seu processo parturitivo. 
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O desrespeito à mulher no processo parturitivo foi observado em dezenove 

mulheres, e em trinta e sete participantes não foi identificado nenhum desrespeito 

durante esse processo. Em relação ao preconceito à mulher durante o cuidado 

executado pelos profissionais de saúde, nenhuma das participantes apontou alguma 

situação preconceituosa no cuidado promovido. 

E ainda, quanto a ter vivenciado uma situação de violência durante o seu 

trabalho de parto e parto, dentre as cinquenta e seis participantes do estudo, apenas 

uma mulher apontou que sofreu com a violência dos profissionais de saúde, com o 

caráter de negligência no cuidado empregado.  

Durante o parto a mulher é submetida a algumas técnicas e procedimentos 

para promover o período expulsivo e o nascimento do concepto, como: episiotomia, 

episiorrafia, realização de força no período expulsivo e manobra de Kristeller.   

A realização da episiotomia e episiorrafia durante o processo de nascimento 

foi observada em quarenta mulheres submetidas a esse procedimento pelos 

profissionais de saúde, e executada majoritariamente pela classe médica; apena 

dezesseis participantes não foram submetidas a tais procedimentos durante o 

nascimento. 

A realização de força durante a contração uterina foi objeto de investigação 

no estudo, constatando-se que cinquenta e cinco mulheres foram incentivas a fazer 

força durante o seu parto para que o seu concepto pudesse nascer; apenas uma 

participante não foi incentivada a fazer força durante seu o período expulsivo.  

Em relação à realização da manobra de Kristeller, realizada com o intuito de 

ajudar no período expulsivo, foi observada a sua realização em vinte e seis 

mulheres; essa técnica não foi empregada em trinta participantes para ajudar no 

período expulsivo. 

Os conceitos de peregrinação e descumprimento da Lei do Acompanhante 

prevaleceram com mais ênfase nos depoimentos das mulheres, pela expressiva 

demanda de depoimentos relacionados com essas questões, mencionadas 

reiteradamente pelas entrevistadas, deixando entrever a possibilidade de estar 

presente a violência obstétrica, segundo a perspectiva das mulheres. 

A transcrição dos depoimentos proferidos pelas participantes do estudo, 

gravados em aparelho digital com a anuência de cada uma delas, foi realizada na 

íntegra pelo pesquisador. Com a leitura e releitura do material transcrito e digitado, 
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foi possível destacar suas ideias centrais e, assim, imprimir uma representatividade 

ao que disseram. 

Essas ideias centrais originaram dois eixos temáticos: o primeiro, relacionado 

com os aspectos da peregrinação da mulher durante o seu processo de busca pela 

Unidade de Saúde; e o segundo, com o direito ao acompanhante durante o processo 

parturitivo. Ambos são discutidos mais adiante, visando não só retratar a violência 

obstétrica, sob a perspectiva de mulheres, mas também identificar de que forma 

essa perspectiva se faz representar no corpus do estudo, além da ascensão do 

número de construtos envolvendo esse tipo de violência. 

As unidades de significado que emergiram do estudo possibilitaram a 

construção de duas categorias:  

1) A peregrinação das mulheres na rede de saúde materna: uma violência velada na 

assistência obstétrica;  

2) O descumprimento da Lei do Acompanhante: uma violação dos direitos da mulher 

em processo de parturição. 

O quadro I a seguir mostra o resultado da análise realizada, que ensejou a 

construção da primeira categoria:   

Quadro 1. Temas e Unidades de Registro para a construção da primeira categoria 

A peregrinação das mulheres na rede de saúde materna: uma violência 
velada na assistência obstétrica  

Tema: Direito 

Unidades de Registro Quantidade 

Escassez de vaga e lacuna de leitos obstétricos 42 

Processo de peregrinação da mulher  25 

Direitos das mulheres 12 

Cidadania  12 

Falta de informação 07 

Vinculação da mulher à unidade de saúde 07 

Tema: (des)cuidado 

Unidades de Registro Quantidade 

Não acolhimento 34 

Falta de apoio no transporte seguro 20 

Tratamento e juízo de valor 15 

Continua... 
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...continuação 

A peregrinação das mulheres na rede de saúde materna: uma violência 
velada na assistência obstétrica  

Tema: Sentimentos 

Unidades de Registro Quantidade 

Sentimentos negativos e segurança no parto 14 

Medo de a criança nascer a caminho  13 

Tratamento desumano e desrespeitoso 10 

Dor e segurança no parto 10 

Falta de preparo das unidades de saúde 07 
Fonte: RODRIGUES, D.P., 2014. 

 

As Unidades de Registro descritas no Quadro I originaram as seguintes 

subcategorias:  

1) A institucionalização da peregrinação como obstáculo para a acessibilidade ao 

serviço de saúde: uma questão de violência;  

2) A peregrinação na assistência obstétrica: uma violência no campo do cuidado à 

mulher;  

3) Expressões e sentimentos das mulheres a partir da peregrinação: um espaço 

institucionalizado de violência obstétrica.    

A segunda categoria: O descumprimento da Lei do Acompanhante: uma 

violação dos direitos da mulher em processo de parturição e seus respectivos temas, 

estão descritos no quadro II: 

Quadro 2. Tema e Unidade de Registro para a construção da segunda categoria 

O descumprimento da Lei do Acompanhante: uma violação dos direitos da 
mulher em processo de parturição 

Tema: Direito 

Unidades de Registro Quantidade 

Desigualdade, poder e autoridade 36 

Impedimento de assistir o processo parturitivo. 20 

Acompanhante do gênero masculino. 11 

Carência de informação. 10 

Desrespeito ao direito. 10 

Conhecimento do direito e o seu descumprimento. 10 

Continua... 
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...continuação 

O descumprimento da Lei do Acompanhante: uma violação dos direitos da 
mulher em processo de parturição 

Tema: Insegurança 

Unidades de Registro Quantidade 

Insegurança do parto. 26 

Abandono e diferenciação do serviço particular e público. 15 

Carência de apoio a dor no processo parturitivo 15 

Falta de apoio e insegurança  11 
Fonte: RODRIGUES, D.P., 2014. 

 

As Unidades de Registro citadas no quadro II originaram duas subcategorias, 

a saber:  

1) Nível de desinformação das mulheres sobre a Lei do Acompanhante e seu 

descumprimento nos serviços de saúde obstétricos: uma violência no campo 

obstétrico;  

2) Dificuldades da instituição para a aplicabilidade da Lei do Acompanhante na vida 

reprodutiva da mulher: um fator de violência contra a mulher no campo da 

insegurança do processo parturitivo. 

Segue-se a análise temática das categorias construídas perante os conceitos 

de peregrinação e da anulação ao direito ao acompanhante. 

4.3.1 A peregrinação das mulheres na rede de saúde materna: uma 

violência velada na assistência obstétrica 

Atualmente, as Políticas Públicas de saúde tem discutido a acessibilidade da 

população aos serviços públicos de saúde, em especial a mulher, uma vez que a 

Rede Cegonha preconiza em suas diretrizes o direito a esse acesso, evitando que 

ela peregrine durante o seu processo parturitivo. Mas, para que isso ocorra, torna-se 

necessário uma rede articulada de serviços públicos de saúde, com uma linha de 

cuidado institucionalizada voltada para a mulher, sua vinculação ao serviço de saúde 

e a referência da unidade hospitalar para o atendimento obstétrico de risco habitual 

ou de alto risco.  
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Nesse sentido, o fluxograma da assistência obstétrica das mulheres da 

Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro se faz por intermédio da 

pactuação dos municípios na Rede Cegonha, descrita na Portaria 1.459/2011 

(BRASIL, 2011b), que norteia os municípios e estados da Federação no sentido de 

promover a qualidade da assistência obstétrica, com foco na rede de serviços, a fim 

de evitar a peregrinação da mulher e inibir os desfechos prejudiciais à saúde da 

mulher e de seu concepto. 

A rede de serviço começa em nível municipal, com a vinculação da mulher ao 

serviço de atenção básica, assim direcionando a mulher no acompanhamento ao 

serviço de pré-natal. No decorrer desse acompanhamento, a mulher é direcionada à 

unidade hospitalar de referência para o parto de risco habitual ao qual a unidade 

básica está vinculada. Caso haja impossibilidade de atendimento da mulher por 

carência de vaga, ela é direcionada por meio do transporte seguro a algumas 

unidades de saúde pactuadas na rede de serviços da região, e se ainda não houver 

o atendimento da mulher a oferta desse atendimento se dará em outra região, como 

a região Metropolitana I do Estado do Rio de Janeiro, com as unidades acordadas.   

Cada município tem de absorver a demanda local de mulheres, sendo de sua 

responsabilidade garantir-lhes o serviço de saúde. Os municípios que não dispõem 

de unidade hospitalar de risco habitual, devem ter acordos pactuados com os 

municípios em que tem a unidade de referencia para risco habitual. Visto que não há 

uma central de regulação de leitos de risco habitual, como ocorre com a central de 

alto risco, o próprio município que faz essa referência, de acordo com a busca da 

vaga e a disponibilidade do transporte seguro. 

Já para a gestação de alto risco, ocorre o direcionamento das mulheres com 

referência a um serviço ambulatorial específico, de âmbito municipal, e também a 

outras unidades de referência para o parto de alto risco, como as unidades Estadual 

e Federal da região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro, localizados no 

município de Niterói. Mas as mulheres também podem ser referenciadas a unidades 

hospitalares credenciadas como suporte a rede de atenção, como no município do 

Rio de Janeiro, sempre por intermédio da central de regulação de leitos para alto 

risco, cuja gestão é estadual. 

Nessa perspectiva, o acesso à saúde constitui direito universal instituído pela 

Constituição brasileira de 1988, cuja garantia deve ser respeitada já que a anulação 
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desse direito constitui uma violência de caráter institucional (MATERNIDADE ATIVA, 

2012). 

Os dados deste estudo tiveram como base a definição de violência obstétrica 

da Maternidade Ativa (2012), e nessa categoria foi possível observar uma violência 

de caráter institucional, psicológico e físico, ocasionada pelo processo de 

peregrinação da mulher em busca de atendimento. Esse processo representa um 

marco de violência, seja de caráter institucional, com os obstáculos quanto ao 

acesso aos serviços de saúde, como no desrespeito aos direitos instituídos; de 

caráter psicológico, ocasionado pela desinformação e pelo aspecto de insegurança 

relacionada ao parto, visto que a peregrinação promove sentimentos negativos, 

desespero e humilhação da mulher, causando-lhe medo e insegurança.  Além da 

violência de caráter institucional e psicológica, as mulheres vivenciaram a violência 

de caráter físico, pois essa peregrinação promoveu o aumento de estímulos 

dolorosos e, ocasionalmente, tornando o parto um evento inseguro.  

Aprofundando a discussão desse processo, segue-se a apresentação das 

seguintes subcategorias:  

1) A institucionalização da peregrinação como obstáculo para a acessibilidade ao 

serviço de saúde: uma questão de violência;  

2) A peregrinação na assistência obstétrica: uma violência no campo do cuidado à 

mulher;  

3) Expressões e sentimentos das mulheres a partir da peregrinação: um espaço 

institucionalizado de violência obstétrica.    

4.3.1.1 A institucionalização da peregrinação como obstáculo para a 

acessibilidade ao serviço de saúde: uma questão de violência 

Peregrinar, do Latim Peregrinare, dentre outros significados, é “correr por 

diferentes partes” (HOLANDA, 2010).  Nesse sentido, a palavra peregrinação 

designa a jornada de um indivíduo em busca de algo, no caso presente à mulher à 

procura de atendimento e assistência resolutiva para seus problemas de saúde em 

uma maternidade. 
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A peregrinação, sem dúvida, se constitui em real problema à saúde da 

população, sendo compreendida por Berzins (2009, p. 125) como: 

A negação do direito de acesso aos serviços de saúde de forma equânime e 
adequada. Constitui um conceito que representa a desigualdade da 
utilização dos serviços de saúde, na atitude de procurá-los e obter o acesso, 
bem como de se beneficiar com o atendimento pretendido. Assim, a 
peregrinação perpassa pelo deslocamento desnecessário do usuário nos 
serviços de saúde até que o usuário encontre ou não atendimento para as 
suas necessidades. A peregrinação pode ocorrer dentro de um serviço 
específico, como por exemplo, um hospital, uma maternidade ou um 
conjunto de serviços que o sistema oferece em um determinado território 
para a sociedade. 

Dessa forma, a autora (2009) confirma que a peregrinação é um dos grandes 

desafios para os gestores de saúde, sendo imprescindível a distribuição espacial 

dos serviços no território, de tal forma que a clientela possa usufruir deles harmônica 

e equitativamente, o que não ocorre na atualidade, em que muitos serviços de saúde 

estão concentrados em determinadas regiões e, por essa razão, tornam-se mais 

acessíveis a quem está mais próximo, muito embora seus usuários também 

encontrem dificuldade de acesso nessas regiões, onde a oferta de serviços de 

saúde é mais diversificada e ampliada.  

Então, o obstáculo para a acessibilidade ocorre por uma escassez de 

investimentos nos serviços de saúde, uma vez que os usuários têm encontrado 

empecilhos para o atendimento de suas prioridades de saúde, questão que constitui 

um “direito” por ser uma das diretrizes da Constituição Brasileira, segundo a qual o 

Estado tem a obrigação de garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário aos 

serviços de saúde, mediante Políticas sociais e econômicas que visem a promoção, 

prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e recuperação da saúde (BRASIL, 

2011c). 

Nessa perspectiva, a peregrinação no campo obstétrico configura-se como 

prática cotidianamente vivenciada por mulheres em processo parturitivo buscando, 

de alguma forma, o acesso a um serviço de saúde, ou seja, a uma maternidade, 

para obter cuidados obstétricos e neonatais para o seu concepto.  

Então, essa peregrinação da mulher representa um marco na sua “jornada no 

parto e nascimento”10, a qual é marcada pela negação dos seus direitos obstétricos 

de acesso a um serviço de qualidade que seja, também, resolutivo. Desse modo, 

                                                             
10

 Jornada do parto e nascimento se refere-se ao caminho percorrido pela mulher até conseguir o 
acesso ao serviço de saúde durante o seu processo parturitivo. 
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faz-se necessário refletir acerca da necessidade da ampliação dos serviços que 

oferecem esse cuidado obstétrico, com isso favorecendo à mulher o seu direito 

inegável à saúde. 

A negação de atendimento obstétrico perpassa pelos serviços de saúde, 

cujos profissionais violam ou invalidam os direitos instituídos de acolhimento e 

atendimento, e de acesso ao serviço de forma resolutiva, resultando em expressão 

de violência contra a mulher, uma violência de caráter institucional, velada, que se 

caracteriza pela negação da assistência obstétrica (AGUIAR, 2010; MATERNIDADE 

ATIVA, 2012). 

Esse tipo de violência expõe a mulher e seu concepto a um risco calculado, 

devido à peregrinação dela por vaga em uma instituição de saúde, assim 

confirmando a precariedade da assistência obstétrica no sistema de saúde em vigor 

(AGUIAR, 2010), conforme se depreende dos seguintes depoimentos: 

[...] Passei, em uma maternidade em outro município, em que não fui 
atendida (...) e fui para outra maternidade e consegui me internar [...]. (P4) 

[...] Quando estava começando as dores, umas dores diferentes e 
aumentando fui para o hospital e não me atenderam e logo fui para outro, 
em outra cidade, e também não me atenderam e vim para essa 
maternidade que estou. [...] (P13) 

[...] Olha, passei em três maternidades, até que por último vim para cá com 
a minha mãe e consegui finalmente ser atendida por alguém, pois nos 
outros foi uma situação muito ruim. [...] (P29) 

[...] Passei em outra maternidade antes de vir para essa, tentei em outra, 
mas não tinha vaga no momento e vim para essa. [...] (P30) 

Entre as diretrizes políticas consolidadas no texto da Constituição Brasileira 

de 1988, encontram-se aquelas que transformam os fundamentos do sistema de 

saúde e confere legitimidade, por intermédio da Lei nº 8.080/90, ao Sistema Único 

de Saúde ora vigente, transformando o cenário da saúde brasileira a partir dos seus 

princípios norteadores: Universalidade, Equidade e Integralidade (BRASIL, 2011c). 

No que diz a respeito à Universalidade, trata-se da garantia de acesso 

igualitário aos serviços de saúde, ou seja, a saúde é direito à cidadania e dever a ser 

garantido aos cidadãos pelos governos municipal, estadual e federal. A Equidade 

assegura as ações dos serviços de saúde em todos os níveis de complexidade. 

Esse conceito busca a isonomia, visto que todos são iguais perante a Lei, logo, seus 
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direitos devem ser garantidos de forma igualitária. Já a Integralidade transmite o 

conceito de atendimento integral do usuário de saúde, com ações de promoção, 

proteção e recuperação, em um sistema que atende um ser integral, ou seja, um ser 

biopsicossocial (O’DWYER; REIS; SILVA, 2010). 

Nesse contexto, deve ser levantado o conceito de acessibilidade, que 

representa importante componente de um sistema de serviços de saúde, no 

momento em que se efetiva o processo de busca e obtenção de cuidado. Então, 

trata-se de os serviços de saúde permitirem que seus recursos sejam mais 

facilmente utilizados pelo usuário. (CUNHA; SILVA, 2010). Essa acessibilidade 

relaciona-se com o conceito de equidade e integralidade, princípios esses que, como 

foi dito, regem as diretrizes do SUS, os quais devem garantir condições de 

acessibilidade e resolutividade à população, considerando os problemas de saúde 

da sociedade (REIS; ANDRADE, 2008).   

Embora a acessibilidade seja um conceito relacionado com o de cobertura, 

não são equivalentes, isto porque a acessibilidade tem sido definida como uma 

relação entre os recursos de poder dos usuários e os obstáculos colocados pelos 

serviços de saúde. Os recursos de poder dizem respeito às questões de natureza 

econômica, social e cultural. Já os obstáculos, podem ser geográficos (distância, 

transporte), econômicos e organizacionais (existência de filas, tempo de espera 

injustificável, natureza do acolhimento). No que concerne à cobertura, está 

relacionada com a intensidade da oferta das ações e serviços, ou na medida em que 

os recursos existentes são suficientes para atender às necessidades da população-

alvo. (COSTA, et al., 2008). 

Efetivamente, dois fatores tornam-se determinantes em relação ao acesso: o 

primeiro refere-se às condições estruturais da unidade de saúde de origem dessa 

mulher, enquanto o segundo relaciona-se com a peregrinação até conseguir o 

atendimento em um serviço especializado. Sabe-se que quanto maior a distância a 

ser percorrida pela mulher, mais difícil é o acesso aos serviços; nestas condições 

muitas vezes o trabalho de parto em andamento torna-se complicado e de alto risco. 

(SILVA et al., 2013). 

Nesse sentido, a jornada do parto e nascimento percorrida pelas mulheres, 

decorre de uma privação de recursos dos serviços de saúde que ocasiona a 

peregrinação, efetivamente contribuindo para um risco elevado à saúde da mulher e 

de seu concepto. A ausência de apoio institucional com recursos adequados para o 
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atendimento das necessidades da mulher faz com que haja uma fragilidade 

assistencial no processo parturitivo relativamente aos seus direitos instituídos pela 

Constituição brasileira e às diretrizes do Sistema Único de Saúde. Essas doutrinas 

trazem à tona uma “falha” na acessibilidade aos recursos disponíveis, seja por má 

gestão ou ausência de recursos, anulando o direito institucional da mulher à saúde, 

um dos quais o acesso aos serviços, constituindo-se em violência obstétrica em seu 

caráter institucional.  

O caráter institucional da violência promove uma gama de eventos de ordem 

impeditiva de prestação dos serviços de saúde; de ordem geográfica, pela 

dificuldade de chegar ao local de atendimento e não ser acolhida pela unidade; de 

ordem organizacional, frente aos obstáculos de espera, não atendimento de suas 

necessidades e falta de apoio institucional, já que dificulta a garantia da mulher aos 

seus direitos constituídos. Nesse sentido, tais fatos impeditivos anulam o seu direito 

como usuária, cidadã, mulher e ser humano. A violência institucional rompe com os 

seus direitos sexuais, reprodutivos e humanos dificultando e/ou impedindo uma 

assistência resolutiva e de qualidade, pois a carência de acesso ao serviço de saúde 

favorece a peregrinação e pode contribuir para a própria precariedade da assistência 

obstétrica. 

A exemplo da insuficiência de vagas nas unidades hospitalares, mencionada 

nos depoimentos das mulheres, tornando-se um grave problema para a rede de 

atenção à saúde materna:  

[...] Disseram que a maternidade estava fechada, e não estava atendendo 
mulher grávida (...) e não me atenderam, somente falaram que não tinha 
vaga e eu teria que ir para outra maternidade procurar atendimento para o 
meu filho nascer. [...] (P1) 

[...] Eu vim direto para essa maternidade, durante a madrugada (...) eles não 
queriam me internar e não tinha cama, o hospital estava muito cheio. [...] 
(P7) 

[...] Mas não consegui atendimento, porque não tinha vaga e fui para outro 
hospital (...) Achei uma situação muito desconfortável para mim e para a 
minha filha, pois não tinha vaga para ter o minha filha, não me deram 
nenhuma atenção, e somente falaram que não tinha vaga. [...] (P18) 

[...] Falaram para procurar outra maternidade, e não tinha vaga para 
internação (...) foi uma falta de respeito comigo, teria de me atender e ter 
uma vaga, e procurar outro hospital foi um caos (...). E, nunca mais quero 
passar por essa situação, em que não consegui vaga por falta de cama. [...] 
(P22) 
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O atendimento à mulher deve ser organizado em uma rede de atenção de 

serviços à saúde, que são organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de 

saúde, em que todos os pontos de atenção à saúde são igualmente importantes e se 

relacionam horizontalmente; implica um continuum de atenção nos níveis primário, 

secundário e terciário; são vinculados entre si por uma missão única, objetivos 

comuns e por uma ação cooperativa e interdependente, que permitem ofertar uma 

atenção contínua e integral a determinada população, coordenada pela atenção 

primária à saúde prestada no tempo certo, no lugar certo, com o custo e a qualidade 

certos e de forma humanizada, e com responsabilidades sanitárias e econômicas 

por esta população (MENDES, 2010).   

Contudo, a rede de atenção à saúde deve estar articulada com a linha de 

cuidado, em especial à saúde da mulher. Desse modo, a noção de linha de cuidado 

pode ser compreendida como o conjunto de saberes, tecnologias e recursos 

necessários ao enfrentamento de riscos, agravos ou condições específicas do ciclo 

de vida, a ser ofertado de forma articulada por um dado sistema de saúde. Uma 

linha de cuidado deve se expressar por meio de padronizações de técnicas que 

explicitem informações relativas à organização da oferta de ações de saúde em um 

dado sistema. Para que uma linha de cuidado possa ser definida num sistema, há 

necessidade de elaboração prévia de protocolos clínicos e/ou revisão crítica dos 

existentes em relação às patologias e às condições clínicas sob as quais se deseja 

atuar (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO, 2010). 

A peregrinação reflete uma deficiência do sistema de referência hospitalar 

para o atendimento ao parto, acarretando riscos para a saúde materna e do 

concepto. A integração da rede de serviços de saúde, uma rede integrada de 

referência e contrarreferência, com garantia de leitos de internação por meio de uma 

central de regulação de vagas torna-se essencial para a assistência oportuna às 

mulheres inibindo os desfechos negativos do parto (VIELLAS et al., 2014). É 

importante destacar que o atual panorama da assistência obstétrica brasileira indica 

grandes inadequações da estrutura hospitalar que podem interferir na qualidade da 

assistência ao parto e nascimento, com potencial de aumentar a ocorrência de 

desfechos negativos e desfavoráveis para as mulheres e seus conceptos 

(BITTENCOURT et al., 2014). 

Acredita-se que o número de leitos obstétricos de risco habitual, agregado à 

deficiência, ainda presente, das ações de educação à saúde da mulher, podem 
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contribuir para o ato de peregrinação, uma vez que essas mulheres desconhecem 

sua maternidade de referência. Destaca-se que o obstáculo relacionado a 

acessibilidade do parto está ocorrendo com maior frequência nas maternidades de 

risco habitual, que não tem uma central de regulação de leitos, ao contrário da 

gestação de alto risco que, de maneira geral, possui um sistema de referência formal 

(ALBUQUERQUE et al., 2011), e isso impede uma linha de cuidado à mulher, com 

informações e ações organizadas para um sistema integrado desse cuidado. 

Nesse sentido, a escassez de vagas das unidades hospitalares, ocasionado 

por um déficit de leitos obstétricos já que a unidade não consegue absorver a sua 

demanda, compromete uma atenção eficaz à mulher na linha de cuidado à mulher, 

pois os serviços de saúde devem estar articulados horizontalmente, interagindo 

entre si, correlacionando e cooperando com ações no cuidado durante o processo 

parturitivo. 

As instâncias dos níveis municipal, estadual e federal devem estar 

coordenadas em corresponsabilidade, com saberes, recursos e tecnologias em prol 

da saúde materna e do concepto. Assim, a jornada da mulher ocasionada por uma 

carência de leitos obstétricos na rede de serviços de saúde, permite a sua 

peregrinação, fato evidenciado por uma “fragilidade” na atenção à saúde da mulher, 

dentro da perspectiva do parto e nascimento, causado também por uma carência de 

um serviço integrado, como uma central de regulação de leitos de risco habitual. 

Então, essa fragilidade da rede de atenção à mulher institui uma violência obstétrica, 

cujo caráter é institucional quanto ao seu direito a uma gestação e parturição segura, 

livre de obstáculos ao acesso aos serviços de saúde. 

A violência institucional velada se dá por uma fragilizada rede de atenção à 

saúde da mulher, com uma carência de serviços ofertados no componente do parto 

e nascimento. A demanda de mulheres torna-se maior do que o serviço pode 

absorver, e isso promove a peregrinação da mulher e compromete a linha de 

cuidado à mulher. Além disso, a ausência de um serviço de regulação de leitos de 

risco habitual, contribui para a peregrinação da mulher e a negação de seus direitos 

instituídos e a garantia de acesso ao serviço de saúde. Torna-se prioritária, portanto, 

uma atenção qualificada e resolutiva para a saúde da mulher, e o comprometimento 

dos níveis governamentais em uma oferta resolutiva, com investimentos de recursos 

no componente do parto e nascimento para favorecer o acesso da mulher e impedir 

a peregrinação, assim inibindo a violência institucional. 
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Fica evidente que a linha de cuidado à mulher representa uma estratégia para 

a qualificação da sua assistência e, ao mesmo tempo, tem como objetivo promover 

ações em cada unidade de atenção à saúde, com apoio à rede de atenção à saúde, 

incluindo recursos humanos, materiais e organizacionais (SECRETARIA DE 

ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO, 2010) para assegurar a qualidade e os 

direitos da mulher quanto a acessibilidade a esses recursos.   

Além disso, o investimento na rede de atenção obstétrica está se sucedendo 

por meio da Rede Cegonha, instituída por intermédio da Portaria nº 1.459, de 24 de 

junho de 2011, a qual disponibiliza aos municípios e estados da União, a adequação 

das normativas do parto natural, como os investimentos de todo recurso material, 

organizacional e tecnológico para promover uma atenção qualificada e sem riscos a 

mulher e seu concepto (BRASIL, 2011b). 

Nesse contexto, podemos perceber os obstáculos da rede de serviços de 

saúde, em especial aqueles voltados à saúde da mulher, quanto à deficiência na 

oferta de leitos obstétricos, já que a demanda de mulheres não é absorvida nas 

redes municipal, estadual e federal. Necessita-se, com urgência, de investimentos 

em leitos obstétricos e da construção de centros de partos normal, como 

maternidades de alto risco, a fim de fortalecer e rede de serviços obstétricos em prol 

da linha de cuidado à mulher, e desfigurar o desrespeito aos seus direitos, 

característico da violência institucional dos serviços de saúde, majoritariamente. A 

linha de cuidado configura-se, pois, como estratégia de reorganização dos serviços 

de saúde a fim de superar a fragmentação das práticas e alcançar uma assistência 

integral e resolutiva (CABRITA, 2013).  

A insatisfação de algumas mulheres, ocasionada pela carência de vagas e 

leitos obstétricos, somada à ausência de uma linha de cuidado específica, fez com 

que elas buscassem uma iniciativa de direito garantido por intermédio de impostos 

pagos como contribuintes da saúde. Todavia, mesmo sendo uma questão de direito 

e com o apoio policial, não obtiveram uma assistência respaldada em segurança, 

configurando uma violência de caráter institucional contra a mulher: 

[...] Eu chamei a policia e a menina explicou que estava muito cheio, cheio 
mesmo, tinha gente até na cadeira, e tive que ir para outra maternidade. [...] 
(P7) 

[...] Olha, tem que me atender na hora, o local tinha que ter vaga para mim, 
é um direito meu eu pago meus impostos tudo direito e quando preciso de 
um serviço não tem direito. [...] (P25) 
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[...] Essa falta de vaga foi horrível, ficar esperando para ver se iria ter vaga, 
essa espera, pagamos os impostos e os hospitais não te atendem, não 
fazem nada, deixam a gente largada, sozinha, isso foi uma situação horrível 
que não quero passar nunca mais em minha vida. [...] (P36) 

[...] É caso de policia, não me deram um direito meu e como sei dos meus 
direitos tentei buscar mais não conseguir ser internada. [...] (P55) 

A insatisfação das mulheres é influenciada pela expectativa que elas 

possuem sobre o atendimento que irão receber, não retratando especificamente a 

qualidade da assistência direcionada as mulheres (D’ORSI et al., 2014). Entretanto, 

a carência de vagas na assistência obstétrica, ressalta uma insatisfação ocasionada 

pela peregrinação e não atendimento de suas necessidades gerando, 

consequentemente, sentimentos de insegurança durante o processo parturitivo.   

Então, a linha de cuidado a saúde da mulher incorpora informações relativas 

a todas as ações necessárias para que a atenção à saúde se efetive, quais sejam, 

de promoção, prevenção, cura e reabilitação; de apoio diagnóstico e terapêutico e 

aquelas relacionadas ao acesso e apoio logístico. No entanto, registra-se a 

necessidade de uma linha de cuidado à mulher no componente do parto e 

nascimento, conduta recomendada pela Rede Cegonha, e essa linha de cuidado 

permite a adoção de estratégias em que se promovam a garantia adequada da 

infraestrutura (física e tecnológica) das distintas unidades de saúde para o 

atendimento à mulher e o direito de acesso aos serviços de saúde, assim 

propiciando uma abordagem integral à mulher nessa linha de cuidado e segurança 

(SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO, 2010). 

A Resolução nº 36 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 

2013) prevê em suas ações para o paciente, a proteção nos serviços de saúde com 

assistência de qualidade, garantia de acessibilidade e segurança para evitar 

quaisquer danos, com isso instituindo as boas práticas de funcionamento nesses 

serviços. 

A integração da rede de atenção ao cuidado à mulher deve estar aliançada e 

interligada com os fluxos de cuidado e considerar as pactuações entre as instâncias 

governamentais prontamente definidos, com uma corresponsabilização da gestão do 

cuidado, com o vínculo da mulher e referência das unidades credenciadas no fluxo 

de cuidado, como o conhecimento da demanda atendida (SECRETARIA DE 

ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO, 2010).  
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Uma rede integrada, fluxo de atendimento e pactuações definidos, são 

imprescindíveis para promover uma qualidade na atenção da saúde da mulher e 

inibir a sua peregrinação face ao número reduzido de leitos obstétricos de risco 

habitual, que acaba gerando um alto fluxo de mulheres em busca de atendimento no 

momento do parto e nascimento. Devido a isso, elas têm que percorrer longas 

distâncias de uma maternidade a outra, até conseguir atendimento, fato este de 

extrema gravidade visto que é no período próximo ao parto que ocorre a maioria das 

mortes maternas (ALBUQUERQUE et al., 2011).  

As linhas de cuidado são discutidas pelos gestores com base na reflexão 

sobre o conceito da integralidade do cuidado na gestão hospitalar. Assim, para 

alcançar a integralidade plena, as linhas de cuidado deverão não apenas configurar 

importante estratégia gerencial, como também guiar os usuários no fluxo assistencial 

entre as redes de atenção a saúde da mulher (CABRITA, 2013).   

Desse modo, essas mulheres tem um direito constitucional e da mesma forma 

com contribuinte, e a anulação de seu direito instituído permite perpetrar uma 

violência obstétrica, de caráter institucional, absolutamente direcionado aos 

obstáculos na assistência obstétrica quanto à carência de vagas para a mulher no 

componente do parto e nascimento. 

A violência institucional experenciada pelas mulheres por conta do processo 

de peregrinação permite refletir que a mesma se configura como contribuinte, e do 

mesmo modo com o apoio policial, contudo, essa mulher não obteve o seu direito, 

resguardado quanto ao acesso aos serviços de saúde, e o atendimento de sua 

prioridade no componente do parto e nascimento, já que mesmo com o apoio 

policial, órgão da ordem e resguarde do direito ao cidadão, como aplicar 

corretamente as Leis desse país, e pode-se observar a anulação de seu direito, a 

instituição de saúde anulou o seu direito a um atendimento digno e de qualidade, e 

isso se propaga uma violência institucional velada contra a mulher. 

A peregrinação foi destaque nos depoimentos das entrevistadas, que teve 

como motivo para a recusa de atendimento por parte dos profissionais de saúde, 

não serem elas “habitantes do município”. Os discursos permitem caracterizar a 

negação de atendimento como uma violência de caráter institucional contra as 

mulheres: 
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[...] Eu morava em outro município e tinha que procurar a maternidade por 
lá, mais estava na casa de minha mãe e acho que deveria ter me internado, 
pois o caminho era mais perto e seria bem melhor. [...] (P4) 

[...] A médica falou que não damos a preferência de outros municípios, 
somente de quem mora na cidade, e o pessoal lá debaixo achou um maior 
absurdo, mandou chamar a polícia e tudo, como estava em trabalho de 
parto ele tinha que mais me atender. [...] (P8) 

[...] Falaram que não podia me atender porque não era moradora do 
município, era de outro município, mas estava na casa de uma cunhada e 
senti as contrações. [...] (P13) 

[...] Quando fui para o outro que não deixou e não me atendeu porque não 
morava no município, e não podia me atender, pois eu não morava lá, fiquei 
muito revoltada, pois é um serviço público, e mesmo sendo de outro 
município tinha que me atender, e não fizeram nada e falaram que não 
podia me atender, pois não fazia parte das mulheres do município. [...] (P19) 

Segundo as recomendações do Programa de Humanização do Parto e 

Nascimento a mulher tem o direito de ter atendimento digno e de qualidade, sendo-

lhe assegurado o acesso à maternidade onde o parto será realizado (FUNDO DAS 

NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA, 2011). Nesse sentido, a integração da rede 

dos serviços de saúde torna-se de suma importância para evitar a peregrinação.  

Apesar de as mulheres terem direito à vinculação na maternidade de 

referência para atenção ao parto, conforme regulamentado pela Lei nº 11.634 de 27 

de dezembro de 2007, e mesmo sendo uma recomendação da Rede Cegonha para 

a integração dos serviços de atenção de pré-natal ao componente do parto e 

nascimento visando o acolhimento das mulheres e a garantia do leito na internação, 

e não restam dúvidas de que melhorias são necessárias objetivando evitar a 

peregrinação, uma vez que a vinculação da mulher à maternidade de referência em 

muitos casos ainda não se tornou viável, dificultando o trabalho da rede de serviços 

para a garantia de atendimento mais adequado e segundo as necessidades da 

mulher (VIELLAS et al., 2014). 

Portanto, cabe à Central de Regulação de Leitos do SUS analisar os 

requerimentos de transferência das mulheres em caso de comprovada ineficiência 

de aptidão técnica e pessoal da maternidade, e cuidar da transferência segura das 

mulheres, promovendo um atendimento digno e sem intercorrências (VIELLAS et al., 

2014).   

Ressalta-se que a gestão municipal de saúde deve não só acolher a mulher, 

como executar o atendimento em caso de risco iminente, mesmo não sendo ela 
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integrante da demanda do município onde estiver buscando atendimento. Caso a 

unidade não disponha de vaga no momento, o serviço deve direcionar a mulher com 

o transporte seguro e a sua referência à outra unidade de saúde, pois, conforme a 

Rede Cegonha (BRASIL, 2011b), a gestão de saúde tem a obrigatoriedade de 

fornecer a vaga para a mulher em trabalho de parto, com o slogan “vaga sempre”.  

A violência institucional perpetra na criação de obstáculos quanto ao acesso 

ao direito da mulher (MATERNIDADE ATIVA, 2012), e quando o serviço de saúde 

nega o atendimento da mulher, por essa não compreender a demanda de mulheres 

no município, o serviço de saúde nega também o direito de atendimento a saúde da 

mulher, um direito constitucional à saúde, livre de obstáculos de qualquer ordem. 

Assim, a anulação permite a mulher vivenciar a peregrinação do componente do 

parto e nascimento, ocasionada por sua não vinculação a unidade qual foi procurar 

atendimento, e isso permite cancelar o seu direito, constituindo uma violência 

institucional direcionada a mulher. 

Para que a realidade da violência institucional se modifique, é necessário 

compreendê-la e denunciá-la, bem como assegurar que os casos em que ela 

aconteceu, sejam sensibilizados e enfrentados. É também necessário que se 

cumpram as Leis e normas vigentes do país, que garantem às mulheres o pleno 

exercício da cidadania, liberdade reprodutiva e direito à saúde. Por isso a grande 

importância de as mulheres conhecerem seus direitos e exigi-los. Neste estudo, 

comprovou-se que a escassez de informações acerca do atendimento do parto e 

nascimento, agravada com a carência de vagas, foram determinantes para que as 

mulheres do estudo ficassem “sem saber o que fazer”; ou seja, a desinformação e 

ausência de apoio institucional configuraram a violência de caráter institucional e 

psicológico, ocasionando a peregrinação da gestante, conforme os depoimentos 

abaixo:  

[...] E eles [profissionais] ficaram me enrolando o tempo todo, não me deram 
nenhuma informação, fiquei umas duas horas esperando atendimento e 
depois não me atenderam, não sábio o que fazer, não sabia para onde ir. 
[...] (P4)  

[...] Complicado! Fiquei apavorava de acontecer alguma coisa comigo na 
hora e com o neném, cheguei ao primeiro não tinha vaga, cheguei ao 
segundo não tinha vaga, mais como assim, é um hospital tem que ter vaga, 
não fizeram nada falaram que não podia me atender, pois não tinha mais 
vaga, estava tudo lotado, e falaram para procurar outra maternidade, mais 
não falaram qual poderia procurar. [...] (P39) 
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A vinculação da mulher ao serviço de atenção básica durante o pré-natal, 

torna-se essencial para a qualidade da assistência obstétrica, pois o serviço fará o 

seu encaminhamento à unidade hospitalar, em concordância com a Lei Federal 

11.634/2007 e as diretrizes do parto e nascimento da Rede Cegonha (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, 2010; BRASIL, 2011b; MATERNIDADE ATIVA, 

2012; BRASIL, 2014; VIELLAS et al., 2014). Uma vez que esteja vinculada à 

unidade hospitalar, a mulher deve ser informada a respeito para que possa visitá-la 

e conhecê-la. Essas informações são importantes para evitar a peregrinação e 

garantir os cuidados maternos e neonatais, assim promovendo a segurança no 

processo parturitivo.  

Observa-se, porém, uma desarticulação da rede de serviços de cuidados 

maternos, o que se torna frequente na vivência da mulher no período compreendido 

entre a atenção ao pré-natal e a atenção ao parto, contribuindo para que ocorra a 

peregrinação da mulher que busca assistência hospitalar para suprir as suas 

necessidades, o que pode resultar em um parto inseguro (AQUINO, 2014).  

Vale destacar que a vinculação da mulher contribui para o alvo da quinta meta 

dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que preconiza ser de ¾ a redução da 

mortalidade materna no período de 1990-2015 (SWARCWALD et al., 2014), meta 

que não será atingida se persistir a ausência dessa vinculação, que caracteriza uma 

violência desencadeada pela ausência de informações relativa à unidade de 

referência para o componente do parto e nascimento.   

Assim, Viellas et al. (2014) apontam para o processo de informação e a 

vinculação à unidade de referência como importantes estratégias para evitar a 

peregrinação da mulher no processo parturitivo e garantir os seus direitos em 

relação à unidade de referência, a partir das informações que lhe foram transmitidas 

durante o acompanhamento pré-natal. Nessa perspectiva, a informação à vinculação 

constitui importante estratégia para garantir o atendimento da mulher e proporcionar-

lhe os cuidados de que necessita, e com isso evitando a peregrinação dela no 

componente do parto e nascimento (OLIVEIRA; MATTOS; SOUZA, 2009).  

A peregrinação perpetua a insegurança do processo parturitivo, podendo 

pode levar a intercorrências obstétricas e desfechos desfavoráveis decorrentes da 

carência de cuidados relativos a esse processo, destarte caracterizando e 

favorecendo a violência obstétrica, de cunho institucional e psicológico. É 

institucional no diz a respeito ao não funcionamento adequado da rede de serviços 
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de saúde, comprometendo os cuidados com a mulher no componente do parto e 

nascimento, já que a mulher não obteve acesso ao serviço de saúde a que teria 

direito, nem a uma atenção eficaz e qualificada para a segurança do parto.  

Quanto à violência psicológica, resulta da omissão de informações acerca de 

seus direitos constituídos, e da precariedade da rede de atenção à saúde da mulher, 

comprometendo a sua segurança e a de seu concepto, visto que o serviço de 

atenção básica deveria repassar informações corretas sobre a vinculação dela à 

unidade de referência para o parto e nascimento. Mas, como isso não ocorreu, 

configurou a desinformação da mulher e ocasionou a sua peregrinação, fato que 

constitui uma violência velada contra ela.   

As mulheres do estudo confirmaram a precariedade da distribuição de 

recursos, agravada pela escassez de vagas nas instituições públicas de saúde, 

muito embora persista o pensamento estigmatizado de privilégios destinados a 

“pessoas importantes”, as quais não passariam por essa carência de vagas, assim 

subtraindo o direito da mulher que busca atendimento fato que, se fosse confirmado, 

configuraria violência de caráter institucional, como exposto nas seguintes falas:  

[...] Pois sabemos que é um hospital público e devia ter vaga a qualquer 
momento, mais ficam os políticos roubando o dinheiro e dá nisso, sem 
nenhuma atenção do hospital quando você mais precisa. E se fosse alguém 
importante isso não acontecia. [...] (P7) 

[...] E se fosse alguém importando achava rapidinho uma vaga para ter o 
neném. [...] (P14) 

[...] Um descaso com a gente, deixam a gente esperando, se fosse alguém 
importante atendia na hora e nem esperava. [...] (P33) 

A distribuição dos recursos para a saúde, como estrutura, equipamentos, 

insumo e profissionais, se faz de maneira desigual, principalmente fora dos grandes 

centros urbanos. Assim, o Programa da Rede Cegonha veio para permitir um 

investimento na atenção ao pré-natal, parto e nascimento, sendo destinada uma 

verba pública para promover a qualidade da assistência à mulher no período 

reprodutivo, com uma atenção qualificada e humanizada (BRASIL, 2011b), 

constituindo-se um salto para a melhoria da assistência obstétrica com o 

enfrentamento da precariedade da atenção à saúde materna. 

Políticas destinadas a dar respostas a um determinado problema de saúde, 

ou responder aos que atingem certo grupo populacional, podem trazer as marcas 
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das diretrizes constitucionais do SUS, com a garantia ao acesso universal à saúde, 

acessibilidade aos serviços ofertados e resolutividade dos problemas e das 

necessidades da população. Na atenção à saúde das mulheres, compreendemos a 

integralidade como a concretização de práticas que garantam o acesso das 

mulheres a ações resolutivas, construídas segundo as especificidades do ciclo vital 

feminino e do contexto em que as necessidades são geradas. Nesse sentido, o 

cuidado deve ser permeado pelo acolhimento com escuta sensível de suas 

demandas, valorizando-se a influência das relações de gênero, etnia, classe e 

geração no processo de saúde e de adoecimento das mulheres (COELHO et al., 

2009). 

De acordo com Mendes (2011), torna-se necessário o incremento dos 

recursos financeiros para o SUS, que deve vir junto com mudanças que permitam 

alinhar os incentivos econômicos com os objetivos sanitários, resultando na 

transformação da realidade assistencial obstétrica inadequada vigente nas relações 

de cuidado no país. Não é demais lembrar que o fluxo de atendimento obstétrico 

está aquém daquilo que os municípios podem absorver em termos de demandas de 

cuidado, sendo imprescindível uma articulação de infraestrutura na atenção à saúde, 

além de recursos humanos, materiais, tecnológicos, logísticos e estruturais para a 

melhoria da atenção à saúde da mulher. 

Atualmente ocorrem investimentos de suma importância na atenção à saúde 

materna e infantil com os recursos disponibilizados pela Rede Cegonha. Contudo, 

ocorre uma lacuna na rede de atenção integrada, unificada e consolidada, pois os 

serviços de saúde devem estar pactuados em co-participação e 

corresponsabilização do cuidado à mulher, para que o Ministério da Saúde contribua 

com os investimentos de estrutura para a melhoria da assistência obstétrica, os 

quais ainda são incipientes no país para realizar a transformação e a reorganização 

estrutural da assistência à mulher no componente do parto e nascimento.  

Nesse contexto, as mulheres relataram um descaso com a sua saúde, 

alegando que se fossem “pessoas importantes” nunca passariam por uma situação 

como essa, decorrente da deficiência de uma rede de saúde que não consegue 

absorver a demanda com cuidados de qualidade, além de infraestrutura inadequada 

no que diz respeito a leitos, equipamentos, insumos e logística, situações frequentes 

que perpetuam a violência obstétrica, de caráter institucional, que se tornou velada 

por conta da peregrinação da mulher. 
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A escassez de serviços de saúde de qualidade que atendam as mulheres de 

forma resolutiva no parto e nascimento, faz com que elas não usufruam do direito 

conquistado quanto ao acesso à saúde; ademais, o fato de terem um discurso que 

remete ao direito garantido às pessoas importantes, favorece a violência institucional 

com a negação de sua condição em detrimento da anulação ao acesso ao serviço 

de saúde resultando, consequentemente, na peregrinação em busca de 

atendimento. 

Ainda, as mulheres apontam para o estigma de “ser pobre” como justificativa 

para a anulação de sua cidadania no que diz respeito à falta de acesso aos serviços 

de saúde, o que se constitui em clara violência de caráter institucional: 

[...] A saúde é assim mesmo, temos de passar um sufoco para quem não 
tem plano de saúde, pobre acaba sendo dessa forma, sofrido, um descaso 
com a gente, não pensam na gente, uma roubalheira, e a gente fica dessa 
forma, sem nada. [...] (P31) 

[...] A gente que não tem plano de saúde se lasca com isso, sem nada. [...] 
(P34) 

[...] Um descaso com a gente que necessita de um serviço público, mas se 
tivesse um plano de saúde teria ido a um particular, mais como não tenho 
tem de ser esse, e isso caba sendo ruim por conta do que acontece com a 
gente. [...] (P49) 

[...] Pois não tenho plano de saúde, e se tivesse iria à primeira 
oportunidade, mais como não tenho necessito disso, e assim, um descaso 
com a gente pobre, um descaso mesmo, estava nas mãos deles. [...] (P56) 

A carência de serviços inviabiliza o acesso da mulher aos serviços de saúde, 

o que se constitui em questão de cidadania, pois, ela enfrenta obstáculos para 

usufruir do direito universal à sua saúde, prevista na Constituição Federativa de 

1988 (AQUINO, 2014). As razões para que isto ocorra são complexas: os serviços 

podem não estar disponíveis ou acessíveis, e as mulheres podem não ser capazes 

de encontrar um serviço adequado (OMS, 2011). A cidadania se refere ao exercício 

de direitos e deveres civis, sociais e políticos estabelecidos na Constituição de um 

país. O seu exercício caracteriza a plena consciência de seus direitos e obrigações. 

A cidadania constitui um referencial de conquista da Humanidade, por meio 

daqueles que sempre buscam seus direitos, liberdade, melhores garantias 

individuais e coletivas, não se conformando frente às dominações, seja do próprio 

Estado ou de outras instituições. Apesar disso, a cidadania está muito distante de 
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muitos brasileiros, pois a conquista dos direitos civis, políticos e sociais não 

consegue ocultar o drama de milhões de indivíduos, em especial as mulher na busca 

de acesso a saúde (TORUNSKY, 2009). 

O SUS retrata a cidadania ao estabelecer a participação da comunidade na 

construção de políticas públicas para a saúde, sendo a voz da população, com a 

participação popular, assim possibilitando acompanhar tanto a execução como 

fiscalizar as Políticas Públicas para a saúde e promover ações em prol da saúde da 

população. Desse modo, na defesa e construção desses direitos incluídos nas Leis 

de saúde, tornam-se necessárias a elaboração de uma consciência sanitária, 

definida como o entendimento de que a saúde é um direito, e a participação popular, 

como um mecanismo fundamental para a construção. Essa participação popular 

constitui-se instrumento de organização, mobilização, denúncia, defesa e pressão no 

sentido de luta democrática e contestação (LONGHI; CANTON, 2011).   

Os princípios fundantes da Rede Cegonha põem em relevo os direitos de 

cidadania previstos no SUS, reforçando a defesa dos direitos humanos, o respeito à 

diversidade cultural, étnica, racial e de gênero, a busca pela equidade no 

atendimento, considerando as diferenças regionais, e a garantia dos diretos sexuais 

e reprodutivos de mulheres, além do incentivo à participação e mobilização social 

(BRASIL, 2014). 

Uma das regras mais contundentes percebida pelo usuário no nível de sua 

consciência prática, embora muitas vezes rejeitada veementemente, no nível 

discursivo, é a de que os serviços de saúde do SUS são tidos como uma espécie de 

favor à população, bem longe de ser um exercício de direito de cidadania. O usuário 

sente isso concretamente por meio da percepção de um significativo descaso para 

com ele nas diversas interfaces com os serviços de saúde. Desse modo, o discurso 

dos usuários do SUS aponta para o fato de que prevalece uma imagem de que não 

são vistos como cidadãos, portadores de direitos, mas como despossuídos aos 

quais os que detêm o “poder” fazem um favor (OLIVEIRA; MATTOS; SOUZA, 2009). 

Nesse sentido, a escassez do atendimento da mulher, por obstáculos no 

acesso ao serviço de saúde, caracteriza uma condição de cidadania, o direito à 

saúde no componente do parto e nascimento, e essa questão constitui, na 

assistência obstétrica, uma violência de caráter institucional. 

A violência institucional velada contra a mulher por conta da falta de 

acessibilidade cria obstáculos para o acesso de sua condição de direito, condição de 
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cidadania, pois as mulheres não obtêm os seus direitos constituídos por Lei, não tem 

o seu direito de cidadania, a cidadania objetivada no SUS. Então, a peregrinação na 

assistência obstétrica transforma um ideário de acessibilidade em violência, uma 

violência institucional, uma vez que a sua condição de cidadania não é respeitada 

como garantia de seus direitos. 

Assim, a saúde é a base do direito e a partir desse conceito, que é facultativo 

à mulher, ou seja, a cidadã de direito que tem direito à saúde, como o acesso aos 

serviços de saúde, uma atenção qualificada e resolutiva com um assistência integral, 

cabendo ao Estado garantir esse direito com ações qualificadas, integradas com 

responsabilidade e coparticipação das instâncias governamentais em prol da 

acessibilidade e desfavorecendo a peregrinação da mulher no componente do parto 

e nascimento. 

4.3.1.2 A peregrinação na assistência obstétrica: uma violência no 

campo do cuidado à mulher 

O Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal visa 

empreender um conjunto de ações articuladas entre as diferentes esferas de 

governo e a sociedade civil organizada para qualificar a atenção obstétrica e 

neonatal no país, instituída em 2004. Esse Pacto Nacional menciona que mais da 

metade das mortes maternas e neonatais ocorrem durante a internação para o parto 

e o nascimento, cujos problemas estão relacionados à inexistência de leitos e/ou de 

um sistema de referência formalizado para o parto no país. As mulheres são 

obrigadas a peregrinar em busca do acesso aos cuidados maternos, ocasionando 

desfechos desfavoráveis durante o processo de nascimento devido, principalmente, 

ao despreparo das maternidades em atender as demandas de urgência e 

emergência, além dos obstáculos estruturais e organizacionais da rede assistencial 

(PEREIRA; LIMA, 2014). Nesse contexto, a qualidade na assistência obstétrica 

torna-se necessária para atingir os objetivos do Pacto Nacional pela Redução da 

Mortalidade Materna e Neonatal, e o acolhimento da mulher bem como o seu 

cuidado tornam-se de suma importância nos serviços de saúde para a melhoria e o 

acesso aos serviços de saúde.  
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Nessa perspectiva, o acolhimento é, antes de tudo, uma diretriz política e 

operacional do SUS (BRASIL, 2014), constitui uma postura de cuidado, uma atitude 

em relação à garantia de acesso aos serviços de saúde, à qualidade e integralidade 

da atenção. Traduz-se em recepção do usuário nos serviços de saúde, desde a sua 

chegada, responsabilizando-se integralmente por ele, ouvindo sua queixa e 

permitindo que expresse suas preocupações. Implica em prestar um atendimento 

com resolutividade e responsabilização orientando, quando for o caso, o usuário de 

saúde e a família, garantindo a articulação com os outros serviços de saúde para a 

continuidade da assistência, quando necessário (SECRETARIA MUNICIPAL DE 

BELO HORIZONTE, 2010). 

O acolhimento torna-se necessário para o enfrentamento da mortalidade 

materna e os obstáculos aos serviços de saúde, uma vez que o não acolhimento 

demonstra o desrespeito, o não cuidado dos profissionais de saúde (COELHO et al., 

2009), constituindo uma violência propriamente dita, uma violência obstétrica, de 

caráter institucional (MATERNIDADE ATIVA, 2012) ocasionado durante a busca 

pela assistência, um (des)cuidado11 da mulher que resulta, consequentemente, na 

peregrinação. 

Então, o não acolhimento na assistência espelha o (des)cuidado por parte dos 

profissionais quando se recusam a oferecer uma assistência adequada à mulher, 

constituindo uma violência de caráter institucional contra ela:    

[...] Não me deram nenhuma atenção (...) me senti uma ninguém sem 
nenhum auxilio dos profissionais de saúde, não me deram nenhuma 
assistência em que precisava, tinha que ter dado um jeito mais não me 
deram e não fizeram nada. [...] (P11) 

[...] Não quiseram me atender (...) e não consegui atendimento, foram uns 
estúpidos comigo (...) e não me ajudaram em nada, em nada mesmo (...) e 
vim procurar ajuda e me negaram atendimento. [...] (P13) 

[...] Eu não vi uma responsabilidade do hospital, pois se eles [profissionais] 
achavam que eu precisava ser internada. [...] (P14) 

[...] Uma negligência comigo, sem nada, nenhuma assistência, não me 
olharam, não me deram atenção. Primeiro foi uma mulher, quando eu fui 
voltar para dar o papel com pedido de todos exames. Aí, eu comecei a 
conversar com ela: daqui a pouco o neném vai nascer, não tem uma 
hidratação, alguma coisa?’ Ela não respondeu, só falou para eu voltar 

                                                             
11

 (Des)cuidado  designa o não cuidado do profissional de saúde com as questões relacionadas com 
a saúde de um indivíduo, em especial com a saúde da mulher, perpetuando muitas vezes a 
negligência como parte da sua conduta. 
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amanhã. Sério! Aí eu vim para casa e no dia seguinte vim para cá. Mal, saí 
de lá sentindo muita dor, dor de cabeça e era a pressão e eu não sabia. E 
ainda pedi para ver minha pressão novamente, por favor. Ela não mediu. 
Tem que vir amanhã às onze da manhã. Tipo assim, eles fizeram o 
atendimento, mas pararam o atendimento. [...] (P33) 

No que concerne ao (des)cuidado dos profissionais de saúde, retrata 

descuido, desleixo, passividade, descuido no cumprimento do encargo ou de 

obrigação; deixar de realizar do que devia fazer; indiferença do profissional de 

saúde; inobservância de deveres impostos à execução de qualquer ato; ocorre 

quando o profissional não age apropriadamente para proteger a segurança do 

usuário; ou até a recusa de assistência ao indivíduo (HOLANDA, 2010). 

A falta de cuidado, o desrespeito e a recusa de atendimento podem ser 

observados no cotidiano da prática dos profissionais de saúde (AGUIAR, 2010; 

AGUIAR; D’OLIVEIRA, 2011; MATERNIDADE ATIVA, 2012; AGUIAR; D’OLIVEIRA; 

SCHRAIBER, 2013; STRAPASSON; NEDEL, 2013), constituindo uma realidade da 

assistência obstétrica dos serviços de saúde, configurando uma violência de caráter 

institucional na assistência obstétrica.  

A violência institucional configura falta de apoio institucional no cuidado à 

mulher em processo parturitivo, observada na prática dos profissionais de saúde por 

conta do (des)cuidado com ela, ocasionando o processo de peregrinação em busca 

de cuidados maternos e neonatais. É uma violência causada pelo não acolhimento, 

uma carência de cuidado com a saúde materna, de apoio, anulando o cuidado e a 

resolução das necessidades da mulher.  

A atenção de qualidade à mulher em processo parturitivo é um direito 

fundamental e representa um passo indispensável para garantir que ela possa 

exercer a maternidade com segurança e bem estar (MATERNIDADE ATIVA, 2012). 

Os profissionais de saúde, portanto, devem estar preparados para acolher a 

parturiente, o seu companheiro e demais familiares, respeitando todos os 

significados desse momento, tendo o dever de facilitar a criação de vínculos mais 

profundos, transmitindo-lhe confiança, harmonia e tranquilidade (SANTOS; 

PEREIRA, 2012).  

A carência de uma assistência à saúde materna no setor público é tema que 

tem sido amplamente divulgado e discutido nos meios de comunicação e até na 

Ouvidoria do Ministério da Saúde, frente ao desrespeito às mulheres quanto aos 

seus direitos legais, além do atendimento inadequado que lhes é dispensado nos 



119 

serviços de saúde (LEAL et al., 2014). Nesse contexto, o referido Órgão 

governamental (BRASIL, 2011b) tem priorizado a qualidade da assistência 

obstétrica, para tanto capacitando profissionais de saúde visando, sobretudo, 

assegurar as gestantes os seus direitos institucionais à saúde. Assim, a ausência de 

acolhimento no contato inicial com a unidade hospitalar, poderá contribuir para 

aumentar o desespero da mulher, tendo em vista o tempo de espera para o 

atendimento médico e a possibilidade de negação do direito ao leito obstétrico 

(SANTOS; PEREIRA, 2012).  

Logo, é preciso também refletir que o não acolhimento passa 

obrigatoriamente pela falta de cuidado à mulher, configurando conduta passível de 

punição em conformidade com o Código de Ética de cada profissional. Então, infere-

se que a mulher peregrina por questão do (des)cuidado, o qual anula o seu direito a 

um cuidado de qualidade. 

O tratamento desrespeitoso vivenciado pelas mulheres pode ser observado 

como uma violência obstétrica, cujo caráter institucional do não acolhimento, além 

do caráter psicológico da violência, com “xingamentos” e juízos de valores, 

contribuindo com a culpabilização do outro, conforme os depoimentos a seguir: 

[...] O tratamento de lá é totalmente diferente do atendimento daqui e foi um 
jogo de empurra e quase não fico internada aqui, pois o médico que teria 
marcado para eu vim para o hospital. Foi um constrangimento muito grande, 
uma impotência, um desrespeito comigo, e você faz tratamento no pré-natal 
e quando chega a hora de ter o meu filho não pode ser atendido e não tem 
todos os recursos e você fica no jogo de empurra.(...) E além de tudo de ser 
uma responsabilidade do médico, e ele me esculachou na frente de todo 
mundo, na frente de todas as gestantes como eu fosse uma pessoa 
irresponsável, e acaba ficando sem chão com medo e nervosa de algo 
acontecer com o neném, pois é uma viagem longa e demora um pouco e se 
nesse meio caminho o neném nascesse, o que seria de mim e do neném? 
Não fizeram nada, nem uma ajuda, simplesmente nos largaram. [...] (P35) 

[...] E o cúmulo do absurdo foi o médico falando grosso comigo, me dando 
um esporro por essa situação, e no final acho que sai como culpada, mas 
logo saí dali e fui com um amigo para outro hospital, pois ali não teria 
nenhuma atenção de ninguém. Um descaso. [...] (P36) 

[...] E comecei a reclamar e o enfermeiro começou a me reprimir e me 
insultar, falando que tinha que ver isso antes, e como eu iria ver isso? Um 
grosso, um desrespeito comigo e por conta da minha fragilidade, me senti 
culpada na hora, mais depois pensei que eles estavam errados, e não eu. 
[...] (P39) 

Segundo a Política Nacional de Humanização ao Parto (BRASIL, 2014), o 

acolhimento traduz-se em recepção cordial e respeitosa à usuária que busca os 
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serviços de saúde, desde a sua chegada, responsabilizando-se integralmente por 

ela, ouvindo sua queixa, permitindo que expresse suas preocupações. Implica 

prestar um atendimento com resolutividade e corresponsabilização, orientando 

conforme o caso, a usuária e a família, garantindo a articulação com os outros 

serviços de saúde para a continuidade da assistência, quando necessário. Desejado 

como um processo transversal, permeando todos os espaços do serviço e rede, o 

acolhimento é, antes de tudo, uma postura a ser exercida por todas as equipes para 

melhor escutar e atender às necessidades singulares da mulher. 

Além disso, o Programa de Humanização do Parto e Nascimento (BRASIL, 

2014) fundamenta-se nos preceitos da humanização, que compreende dois 

aspectos fundamentais: o primeiro diz a respeito à convicção de que é dever das 

unidade de saúde receber com dignidade a mulher, seus familiares e o recém 

nascido, o que  requer atitude ética e solidária por parte dos profissionais de saúde e 

da instituição, de modo a criar um ambiente acolhedor e a instituir rotinas 

hospitalares que rompam com o tradicional isolamento imposto à mulher. O segundo 

se refere à adoção de medidas e procedimentos sabidamente benéficos para o 

acompanhamento do parto e nascimento, evitando práticas intervencionistas 

desnecessárias que, embora tradicionalmente realizadas, não beneficiam a mulher e 

o concepto, e com frequência acarretam prejuízos maternos e neonatais.  

Contrapondo-se à lógica da humanização do parto e nascimento, o parto 

desumanizado perpetua a desorganização do serviço de saúde com evidentes 

prejuízos para o usuário de saúde; pela omissão de cuidados, descaso, negligência 

e até maus tratos frente aos direitos sexuais, reprodutivos e humanos (GOULART; 

SOMARRIBA; XAVIER, 2005). Nesse sentido, o acolhimento da mulher não se 

apresenta como valorização e respeito ao seu direito e à sua dignidade humana, 

exigindo que haja qualidade nas relações de cuidado, visto que relações de poder 

ocasionalmente perpetradas pelos profissionais de saúde contra a mulher, 

dependendo da situação, podem fazer com que ela se sinta culpada como resultado 

de um juízo de valor das relações da falta de cuidado. 

Embora relações de desigualdade de poder marquem a interação 

profissional/mulher, envolvendo médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, 

dentre outros profissionais de saúde, em geral, a desigualdade pode ser 

transformada em violência, cuja ocorrência está relacionada à conjugação de serem 

mulheres, além de usuárias, anulando-as como sujeitos de direitos, particularmente 
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os direitos sexuais, reprodutivos e humanos. Essa forma de violência pode estar 

constituída por atos de negligência, maus tratos físicos, psicológicos, verbais e 

violência sexual. Entendemos a violência como um locus de exercício de poder e 

autoridade instituído por meio de uma ideologia dominante, com normas que 

determinam papéis sociais para homens e mulheres pautados na diferença sexual 

(AGUIAR; D’OLIVEIRA; SCHRAIBER, 2013; STRAPASSON; NEDEL, 2013). Esse 

pensamento está em conformidade com os depoimentos das mulheres mencionados 

anteriormente. 

A violência institucional vivenciada pelas mulheres no componente da 

peregrinação do parto e nascimento inibe os seus direitos constituídos ao acesso ao 

serviço de saúde, pois a mesma passa pelo processo de peregrinação. E o fato de a 

mulher vivenciar essa situação de peregrinação, favorece uma violência retratando 

com o desrespeito de seus direitos e aos maus tratos dos profissionais de saúde 

quanto à sua condição de saúde, pois, o juízo imbricado nas relações de poder dos 

profissionais de saúde com a mulher mostra-se descrito de forma vexatória, em que 

a ausência de apoio institucional se sucedeu e, consequentemente, proporcionou o 

processo de peregrinação da mulher no componente do parto e nascimento. 

Nessa perspectiva, ocorre a violência de caráter psicológico contra a mulher, 

com xingamentos, insultos, humilhações, ofensas, desrespeito, discriminação e 

culpabilização. Por intermédio de uma relação de poder desigual, o profissional de 

saúde desrespeita a mulher, com a sua autoridade instituída (AGUIAR; D’OLIVEIRA, 

2011). Assim, ainda hoje, a autoridade desses profissionais perpetua atos 

corriqueiros considerados violentos e desrespeitosos contra a mulher, fazendo-a 

sofrer com o tratamento recebido. Trata-se de conduta executada por conta do 

exercício de sua autoridade, expressando a violência psicológica contra a mulher, o 

qual está ligado a humilhações sofridas por ela, e a culpabilização de sua condição, 

fazendo com que a mesma se sentisse culpada por conta do discurso do profissional 

de saúde, por causa da falta de apoio perante a peregrinação, retratada em seus 

depoimentos, nos quais se destaca um pensamento de que ela está errada por 

permitir essa situação de peregrinação (AGUIAR; D’OLIVEIRA, 2011). 

Assim, o exercício da autoridade exercido à mulher promove a culpabilização 

e perpetuando uma violência de ordem psicológica, já que toda ação verbal ou 

comportamental que cause sentimentos de inferioridade, insegurança, com 

humilhações ou ofensas promove essa violência.  
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Diálogos como esse ocorrem com a mulher durante a assistência, onde as 

mulheres sentem que merecem o tratamento hostil que recebem na assistência à 

gestação e ao parto, como uma forma de punição pela sua sexualidade e por sua 

gestação (MATERNIDADE ATIVA, 2012). 

A lacuna de uma atenção obstétrica qualificada ofertada as mulheres, pode 

ser observada nos depoimentos das mulheres, com a falta de comprometimento da 

saúde materna, onde a unidade não assume uma responsabilidade com o transporte 

seguro da mulher até a unidade que tenha vaga, e repassando essa 

responsabilidade a própria mulher e seus familiares, e isso repercute na saúde 

materna, constituindo uma violência de caráter institucional: 

[...] Foi péssimo, me deslocar até aqui com dores, sangrando a todo 
momento, ficou muito ruim, pensando que não iria dar tempo e ter o meu 
filho no táxi mesmo, e estava ficando a cada minuto mais nervoso com a 
minha irmã e o taxista. [...] (P11) 

[...] Mas não ocorre, tem que ser tudo com a gente, a correr atrás de 
atendimento, pagando táxi e sem ajuda de ninguém, nenhuma ambulância 
para levar a gente, que estava sentindo dor e iria ajudar. [...] (P20) 

[...] Pois tive que pegar um táxi e não tinha dinheiro e tive que pegar 
emprestado, foi um transtorno. [...] (P22) 

[...] E achei um descaso comigo e a saúde do meu neném, podia ter o 
neném a caminho, não me deram nenhuma ajuda, a ambulância ficou 
parada, não me ajudaram em nada, tive que pegar um taxi que me levou. 
[...] (P31) 

A afixação de cartazes com os dizeres “Não há vagas”, estimula a 

peregrinação, omitindo a instituição e os profissionais do trabalho de encaminhar a 

mulher para um serviço que tenha vaga disponível para atendê-la, em contrariedade 

à norma: Transferência da mulher, em caso de necessidade, realizada após 

assegurar a existência de vaga no serviço de referência, em transporte adequado às 

necessidades e às condições estabelecidas na Portaria GM/MS n. 2.048, de 05 de 

novembro de 2002 (MATERNIDADE ATIVA, 2012). 

A busca de atendimento pela mulher na hora do parto, fazendo com que ela 

percorra vários serviços de saúde maternos até conseguir atendimento, muitas 

vezes ocorre por falta de vagas nessas unidades que, na maioria das vezes, são 

especializadas. Destaca-se que na maioria dos casos, a mulher acaba por 

peregrinar na busca por uma maternidade por intermédio de meios próprios, 
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favorecendo a elevação nos índices de complicações durante o parto 

(ALBUQUERQUE et al., 2011). 

Pelo fato de não possuir um sistema de regulação e de utilização racional dos 

leitos obstétricos nas maternidades, como a maioria das mulheres vivenciaram o 

evento da peregrinação em busca da atenção obstétrica na rede hospitalar. Assim, a 

responsabilidade municipal, no que tange à oferta de leitos nas maternidades para o 

atendimento das mulheres, é transferida para ela e sua família que, juntas, 

vivenciam a dor e o sofrimento pela negação de um direito legalmente constituído 

(SANTOS, 2010). Então, ocasiona a ausência de um cuidado à mulher, criando 

obstáculos quanto ao acesso a uma assistência obstétrica de qualidade. 

Os obstáculos dos serviços de saúde em garantir o atendimento mais 

adequado segundo a necessidade da mulher permitem a vivência da peregrinação. 

Isso reflete uma deficiência no sistema de referência hospitalar para o atendimento 

ao parto, acarretando riscos à saúde da mulher e do concepto. Essa situação torna-

se um grave problema de saúde, se considerarmos que a maioria das mulheres 

peregrina e busca assistência em outro estabelecimento valendo-se dos meios 

próprios (VIELLAS et al., 2014). 

O meio de transporte utilizado pelas mulheres em situação de parturição é 

realizado com os próprios meios, ou com a ajuda de amigos e parentes. Ressalta-se 

que, mesmo havendo um sistema de referência e contrarreferência estabelecido 

entre as unidades, é imprescindível a existência de um sistema de transporte e 

comunicação entre as unidades, evitando o sofrimento e angústia das mulheres 

(CUNHA et al., 2010). Portanto, a mulher deve ser transportada até a unidade de 

referência para os cuidados obstétricos, por intermédio do transporte seguro e 

monitorados por profissionais de saúde capacitados. Essa recomendação está no 

escopo das diretrizes da Rede Cegonha (BRASIL, 2011b) e deve ser respeitada 

para a qualidade e segurança da assistência obstétrica. 

Assim, a peregrinação da mulher passa por uma questão de segurança para 

a mulher e seu concepto. A mulher tem o direito de uma assistência de qualidade e 

de segurança, e para isso torna-se necessário que a mulher seja transportada para 

a unidade de referencia, com a responsabilidade dos profissionais de saúde, como a 

unidade de vinculação da mulher, ou seja, o município tem de garantir a vaga em 

outra unidade, como o transporte seguro para a mulher em trabalho de parto. Então, 
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a ausência de responsabilidade do serviço de saúde em garantir o transporte seguro 

promove uma violência obstétrica, de caráter institucional. 

A violência institucional ocasionada por uma ausência de responsabilidade do 

serviço de saúde quanto aos seus direitos do transporte seguro. Esse aspecto na 

assistência a mulher constitui uma violência. Já que a mulher deve estar vinculada a 

unidade de referencia, e a mesma ser transportada com a responsabilidade da 

unidade para outro serviço quando não tem vaga para o seu atendimento. E quando 

o serviço de saúde repassa essa responsabilidade para a mulher favorece uma 

violência, e omite a sua responsabilidade quando ao acesso a outro serviço como 

para a segurança da mulher e o seu concepto, e se eximindo da obrigatoriedade em 

oferecer os cuidados maternos e neonatais. 

4.3.1.3 Expressões e sentimentos das mulheres a partir da 

peregrinação: um espaço institucionalizado de violência obstétrica 

A preocupação com a segurança do paciente nas instituições de saúde teve 

início na década de 80 com a publicação do relatório “To Err is human” elaborado 

pelo Institute of Medicine dos Estados Unidos. Neste documento, estimou-se que um 

percentual elevado de pacientes morresse a cada ano naquele país devido às 

iatrogenias resultantes de erros relacionados ao cuidado da equipe de saúde, os 

quais poderiam ser potencialmente evitados pelos profissionais de saúde. Deste 

então, a mobilização pela segurança do paciente tem repercutido mundialmente. 

Nesta perspectiva, a Organização Mundial da Saúde criou em 2004 a Aliança 

Mundial para Segurança do Paciente (do Inglês World Aliance for Patient Safety - 

WAPS). Seus objetivos são promover e divulgar pesquisas relacionadas ao tema, 

favorecendo o intercâmbio entre países, profissionais da saúde, pesquisadores e 

especialistas, com vistas a reduzir a variabilidade das práticas de forma a melhorar 

os resultados de saúde. Além disso, tem o compromisso de contribuir para que os 

países desenvolvam Políticas Públicas que priorizem a garantia da segurança dos 

pacientes (DORNFELD; PEDRO, 2011). 

De acordo com as autoras (2011), a segurança do paciente caracteriza-se 

pela redução do risco de danos desnecessários durante a assistência em saúde ao 
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mínimo aceitável, sendo que um incidente de segurança é o evento ou a 

circunstância que possa ter resultado ou resultou em dano desnecessário ao 

paciente. Para a Aliança Mundial para Segurança do Paciente, assim como para 

especialistas em segurança do paciente, é fundamental que as instituições de saúde 

incorporem uma cultura de segurança nas unidades de saúde.  

Atualmente no Brasil tem promovido Políticas Públicas para a segurança com 

o paciente. Primeiramente com a Resolução nº 36 da ANVISA (BRASIL, 2013) qual 

institui diretrizes para a segurança do paciente, e recentemente com a Portaria nº 

529 de 01 de abril de 2013 instituindo o Programa Nacional de Segurança do 

Paciente (PNSP) contribuindo com a qualidade do cuidado. Nesse sentido, torna-se 

necessário a inclusão de segurança no parto e nascimento, com medidas em prol da 

segurança da mulher em processo parturitivo, pois a segurança da mulher contribui 

com desfechos positivos, ao contrario, a insegurança permite desfechos negativos e 

possivelmente iatrogênicos, principalmente devido a sentimentos negativos durante 

o processo parturitivo.  

Assim, a peregrinação da mulher no componente do parto e nascimento 

ocasiona em sentimentos negativos, o qual repercute em desfechos negativos no 

parto, tornando em um evento inseguro, e isso compromete com a segurança e a 

fisiologia do parto, sendo uma violência obstétrica de caráter psicológico, e podendo 

também ser compreendida como caráter físico. 

Desse modo, as mulheres durante o percurso de seu processo parturitivo, 

vivenciaram inúmeros sentimentos negativos como medo, raiva, angústia, 

apreensão, ódio, estresse, nervosismo, dentre outros. Esses sentimentos afetam 

diretamente a fisiologia do parto, como a segurança, qual pode gerar um evento 

inseguro, principalmente pelos obstáculos ao acesso ao serviço, falta de apoio 

institucional. Esses sentimentos negativos ocasionados pela peregrinação constitui 

uma violência de caráter psicológico:  

[...] Foi horrível esse sentimento, pois podia ter o meu filho ali mesmo (...) 
Foi horrível, pois não tem hospital perto (...) se tivesse o meu filho teria 
nascido perto de casa (...) estava nervosa, com medo, pois não sabia onde 
teria o meu filho. [...] (P1) 

[...] E isso deixam a gente mais nervosa, apreensiva e com medo com toda 
a situação, de onde vai ser o parto, entende (...) Foi muito ruim essa 
situação, pois estava precisando de atendimento, mais não fui atendida (...) 
foi muito chato isso, me senti muito mal com isso, e vim para outra 
maternidade. [...] (P12) 
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[...] Fiquei muito nervosa e com medo de morrer, e acontecer alguma coisa 
de ruim (...) um descaso total. [...] (P18) 

[...] Com medo, angustiada, fiquei muito nervosa, e quando cheguei aqui, 
demorou um tempo para me acalmar, e me acalmei até ter a minha filha, 
somente depois do sofrimento acabar. [...] (P30) 

As repercussões de ordem psicológicas vivenciadas pelas mulheres durante a 

peregrinação ocasionam sentimentos negativos como estresse, medo, raiva, ódio, 

angústia no componente do parto e nascimento, os quais contribuem diretamente 

para um processo de parturição inseguro, principalmente pela ação da adrenalina 

que é produzida pelo organismo quando se encontra em processo de estresse, 

ocasionado uma situação de “luta e fuga” do organismo para superar o estresse, e 

nesse caso, há uma repercussão negativa no parto e nascimento, e essa ação inibi 

a liberação hormonal da ocitocina endógena. A ocitocina é o hormônio, que na sua 

ação no organismo da mulher permite uma experiência prazerosa, tranquila, e 

garantido um parto mais seguro (GUIDA; LIMA; PEREIRA, 2013). Esse hormônio 

atua diretamente na contratilidade uterina, favorecendo o apagamento e dilatação do 

útero, e esses sentimentos de insegurança proporcionam a inibição da ocitocina por 

ação adrenérgica, contribuindo assim, para um parto e nascimento inseguro, 

principalmente no segundo estágio do parto (MONTENEGRO; REZENDE FILHO, 

2011).  

Desse modo, a peregrinação está diretamente ligada ao estresse como 

descritos nos depoimentos das mulheres, favorecendo a insegurança de onde irão 

parir, e este fato  proporciona muitas vezes, o parto, em um evento inseguro para a 

mulher e ao bebê. Então, a peregrinação contribuir para sentimentos negativos, e 

reflete em uma violência obstétrica, de caráter psicológico, já que essa violência 

torna-se exercida por conta de uma conduta institucional causando sentimentos de 

abandono, insegurança e promovendo uma instabilidade emocional 

(MATERNIDADE ATIVA, 2012), e essa instabilidade vivenciada constitui uma 

violência psicológica, qual pode promover o parto em um evento inseguro. 

Nesse contexto, torna-se necessário o acolhimento da mulher, já que gera 

segurança nela, uma vez que a mulher obteve o acesso ao serviço de saúde, e se 

sente amparada de cuidados maternos, de uma equipe especializada e qualificada 

para o atendimento ao parto e nascimento (BRASIL, 2011b), assim promovendo 

sentimentos seguros e duradouros para um parto com segurança. Além do fato, que 
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o acesso à informação e uma relação interpessoal acolhedora transmite a mulher 

sentimentos positivos e geram um ambiente seguro para a parturição (SOUZA; 

SOARES; QUITETE, 2014). 

O parto é cercado por medos, ansiedade e expectativas, decorrentes das 

experiências vivenciadas anteriormente e atuais da assistência à mulher, e quanto 

aos obstáculos ao acesso à saúde, como das informações recebidas de familiares, 

de profissionais de saúde e de outras mulheres que passaram pela experiência de 

dar à luz. Esses sentimentos negativos dificultam a progressão do parto, e pode 

contribuir para um risco maior para a mulher e o bebê, ocasionando um evento 

inseguro (MOTA et al., 2011). Desse modo, a peregrinação da mulher promove uma 

série de sentimentos negativos como medo, ansiedade, e esses sentimentos atuam 

diretamente com o sistema hormonal do parto e pode gerar um parto inseguro, por 

ausência de acesso aos serviços de saúde, como de informações, ocasionado pelo 

não acolhimento da mulher. 

A impossibilidade de controlar e saber como será esse evento tão importante 

pode gerar grande sentimentos negativos para a gestante (CUNHA; SANTOS; 

GONÇALVES, 2012). Então, uma ocorrência como a peregrinação repercute 

diretamente no contexto dos sentimentos, podendo gerar desfechos negativos para 

o parto e nascimento, e contribuindo para a insegurança da mulher e do concepto. 

Nesse sentido, a mulher que sofre com a peregrinação da assistência 

obstétrica ocasiona sentimentos negativos por conta do evento, como o medo, 

ansiedade, angústia, os quais podem gerar na mulher uma instabilidade emocional e 

sentimentos de insegurança quanto a sua parturição. E isso promove muitas vezes, 

um parto e nascimento inseguro, principalmente por uma falta de acolhimento da 

unidade hospitalar, escassez de informações, falta de apoio dos profissionais de 

saúde, e isso vai ao encontro com a insegurança do parto. Portanto, esses 

sentimentos negativos promovem uma instabilidade da mulher, e essa instabilidade 

é ocasionada pela peregrinação, a qual constitui uma violência de caráter 

psicológico, qual promove a liberação maciça de adrenalina no organismo materno, 

onde vai inibir a ação da ocitocina, e ocasionar o aumento da dor no processo de 

parturição, e contribuindo para um evento inseguro.  

A estrutura inadequada das unidades de saúde em receber a mulher em 

situação de parturição, a qual aguarda muitas vezes, em locais impróprios como 

cadeiras de rodas e leitos improvisados para ter uma “ilusão” de um parto com 
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segurança, gerando sentimentos inseguros, e constituindo uma violência de caráter 

psicológico, por conta de a peregrinação promover uma instabilidade emocional na 

mulher: 

[...] Eu fiquei conversando sentada (...) e quando foi um pouco mais cedo, 
abriu uma vaga e me colocaram lá (...) fiquei aqui esperando abrir uma 
vaga. Mais foi uma situação difícil e complicada, ficar sentada em uma 
cadeira esperando o atendimento, sendo uma falta de respeito com a gente 
não ter como ter o parto na maternidade (...) mais mesmo no desconforto 
fiquei até conseguir e se tivesse ali na cadeira eles [profissionais] iriam me 
ajudar, e iriam mesmo. [...] (P7) 

[...] Foi ruim e se eu quisesse seria na cadeira (...) ai eu não queria ficar 
sentindo dor sentada em um cadeira de rodas. [...] (P8) 

[...] Fique com muita raiva, estava morrendo de ódio, tinha que me atender, 
onde iria ter o meu filho no chão? Na cadeira de rodas? A caminho da 
maternidade? [...] (P29) 

[...] Olha, primeiro eu fiquei muito chateada com todo esse desconforto do 
hospital em que não me deram a atenção necessária em que estava 
precisando, estava com dor e perdendo liquido e não fizeram nada e 
somente falaram que não tinha vaga e se quisesse iria ficar na cadeira de 
rodas esperando abrir alguma vaga, e vendo isso fui para outro hospital em 
que me atenderam e consegui finalmente a vaga para ter o meu filho, mais 
foi sufocante essa espera e me senti mal. [...] (P53) 

Um dos aspectos essenciais do Programa de Humanização do Parto e 

Nascimento se correlaciona com o conforto ofertado a mulher. O conforto segundo 

Frello; Carraro; Bernardi (2011) é uma experiência subjetiva qual transcende a 

dimensão física, porque inclui componentes físicos, psicológicos, sociais, espirituais 

e ambientais. Assim, a peregrinação não permite o conforto da mulher, a qual passa 

por uma rotina de espera e desconfortável, em cadeiras de rodas e horas esperando 

atendimento, e muitas vezes, depois de longos períodos não consegue o tão 

sonhado atendimento e suprir a sua necessidade, o qual gera desfechos negativos 

na mulher, com sentimentos de medo, insegurança, e promovendo uma instabilidade 

emocional na mulher. 

Nesse contexto, a Rede Cegonha veio contribuir para uma mudança na 

assistência obstétrica, do componente do parto e nascimento, como também do 

acesso à serviços de saúde, evitando a peregrinação. Desse modo, há um 

investimento na adequação como a construção de centros obstétricos em todo país, 

seguindo a norma RDC 36 (BRASIL, 2013), qual dispõe de regulamentação dos 

serviços de atenção obstétrico e neonatal. Assim, quando se faz refletir da ausência 
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de uma atenção qualificada, com ausência da oferta de serviços de qualidade, como 

a escassez de investimentos na reforma e construção de centros obstétricos. Uma 

vez que, a mulher está passando por uma intensa omissão de cuidados, já que não 

deveria passar por situações como as mulheres do estudo, onde tem esperar horas 

em uma cadeira de roda, e sentindo-se humilhadas, perpetuando sentimentos 

negativos para o parto, constituindo uma violência na assistência obstétrica, no 

caráter psicológico. 

Nessa perspectiva, os sentimentos negativos ocasionados por uma estrutura 

inadequada permite ocasionar uma insegurança no parto e nascimento. Então, 

condutas adotadas erroneamente por parte dos profissionais de saúde recaem sobre 

forte influencia no andamento fisiológico e psicológico da mulher, refletindo na 

segurança do parto, e muitas vezes contribuindo para a mortalidade materna. Ainda, 

as emoções negativas podem envolver a mulher, e dificultar o processo de parto 

(FRELLO; CARRARO, 2011). Essas emoções negativas influenciam o andamento 

da fisiologia do parto e contribuem para a insegurança do processo de nascimento. 

Então, a violência de caráter psicológico vivenciada pelas mulheres, é 

influenciada pelos sentimentos negativos ocasionados pela peregrinação e da 

carência de estrutura do serviço de saúde, o qual a mulher tem de esperar horas na 

cadeira de rodas para ter um atendimento, e em muitas vezes não consegue 

atendimento, o qual gera na mulher sentimentos de insegurança e instabilidade 

emocional, e isso contribui para o parto em um evento inseguro. 

O desrespeito quanto à carência de humanidade, qual é expressa pelas 

mulheres em processo parturitivo, decorrente do processo de peregrinação da 

mulher, em busca de atendimento, promove sentimentos de humilhação e abandono 

da mulher, constituindo uma violência de caráter psicológico: 

[...] Me senti humilhada! (...) há, a gente é um ser humano e não um bicho, 
um animal (...) então, acho que teria que ter me atendido na primeira que eu 
fui, mais não aconteceu. [...] (P8) 

[...] Há eu não gostei do hospital da mulher foi horrível (...) fui mal tratado 
por todo mundo de lá, os profissionais foram estúpidos comigo (...) e não 
gostei do atendimento de lá. [...] (P10) 

[...] Rápido (...) Me senti muito mal, um lixo, como um trapo de roupa 
(...)foram rudes comigo e um desrespeito com a minha situação que estava 
passando, e como estava quase tendo o meu filho. [...] (P11) 
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[...] Deixam a gente largada igual a um lixo, não te dão um atendimento 
legal, e essa demora em decidir o que fazer foi angustiante, fiquei 
esperando umas três horas sem nenhum leito disponível que o enfermeiro 
me disse no final que não tinha vaga. [...] (P36) 

O tratamento desrespeitoso quanto à falta de humanidade dos profissionais 

de saúde constitui um desrespeito aos direitos sexuais e reprodutivos, e humanos 

(AGUIAR; D’OLIVEIRA, 2011). Portanto, o tratamento desrespeitoso e grosseiro, 

como os maus tratos constitui como violência, e compõe uma prática dos serviços de 

saúde, como dos profissionais de saúde na atenção a mulher em processo 

parturitivo (AGUIAR; D’OLIVEIRA; SCHRAIBER; 2013). Desse modo, a forma com 

que muitas mulheres são expostas por parte dos profissionais de saúde prevalece 

uma conduta antiética e despeitosa, constituindo uma violência obstétrica, de caráter 

psicológico, pois permite causar uma instabilidade emocional, como humilhações, 

grosserias, ofensas de cunho pessoal, e despersonalizando a mulher quanto ao seu 

direito ao acesso de saúde. 

A sensação de abandono vivenciada pelas mulheres proporcionam 

sentimentos negativos ocasionados pelo processo de peregrinação. O abandono 

das mulheres pode ser observado no cotidiano do processo do parto e nascimento. 

(SANTOS; PEREIRA, 2012; STRAPASSON; NEDEL, 2013). Então, o abandono de 

mulheres como o tratamento desrespeitoso, com humilhações transcende de uma 

prática profissional à mulher, e a promoção de sentimentos negativos, os quais 

podem contribuir para um evento inseguro durante o parto e nascimento. Esses 

sentimentos negativos são ocasionados pelo tratamento recebido pela mulher, como 

humilhações e constitui uma violência de caráter psicológico, já que ocorre a 

instabilidade emocional da mulher, como humilhações, e isso estabelece uma 

violência (MATERNIDADE ATIVA, 2012). 

O conforto, bem estar, segurança, tranquilidade e atenção são palavras que 

descrevem resumidamente o cuidado/assistência que deveria ser prestada pelo 

profissional da saúde à mulher, e contribuindo para a segurança do processo de 

nascimento (MILBRATH et al., 2010). Desse modo, tanto o tratamento desrespeitoso 

ao ser tratada como um “lixo” ou um “animal”, como o abandono da mulher geram 

sentimentos negativos ante o parto e nascimento, tendo o parto uma conotação de 

evento inseguro. 

E, o tratamento recebido pelas mulheres durante o processo de peregrinação 

norteia uma prática violenta. Esse tratamento muitas vezes hostil, e com 
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humilhações permite a mulher vivenciar sentimentos negativos, o qual promove uma 

instabilidade emocional na mulher e interfere diretamente na fisiologia do parto, 

repercutindo com desfechos desfavoráveis para o parto e nascimento, e 

consequentemente tornando o parto em um evento inseguro para a mulher e o 

concepto. Esse tratamento direcionado à mulher, de forma desrespeitosa, 

humilhante perpetua uma violência de caráter psicológico, já que as humilhações, a 

instabilidade emocional e insegurança constituem formas de uma violência de 

caráter psicológico (MATERNIDADE ATIVA, 2012), anulando os direitos humanos, 

além dos direitos sexuais e reprodutivos, em que a mulher receber um tratamento 

digno e respeitoso, onde o desrespeito e o abandono fazem parte do cotidiano das 

mulheres. 

A vivência de processos dolorosos durante o processo de peregrinação torna-

se uma prática do cotidiano das mulheres, com o estimulo desses impulsos 

dolorosos, ocasionado por sentimentos negativos, e isso promove uma violência de 

caráter psicológico e físico contra a mulher: 

[...] E me desrespeitaram a minha situação, estava frágil [choro] com muita 
dor e desespero para ter a minha filha no hospital e depois do segundo 
fiquei desesperada ainda mais (...) um sentimento horrível não conseguir o 
que você queria, ser internada para ter o seu filho, e a dor somente 
aumentando e aumentando. [...] (P13) 

[...] E com dor aumentando, fiquei com bastante medo e apreensiva com 
toda essa situação que passei, não quero que ninguém passe o que passei 
para conseguir atendimento. [...] (P17) 

[...] E quando ele falou isso [não tem vaga] quase morri de desespero 
[choro], senti uma angustia tanto grande, a dor aumentando e eu ainda não 
estava internada, e vim para cá e me deram a assistência que os outros me 
negaram. [...] (P29) 

[...] Me senti péssima, humilhada, porque tratam as pessoas igual a 
cachorro, falam não está na hora e pronto, sem viram como eu estava me 
sentindo, nenhuma preocupação comigo somente olharam para a minha 
cara e me mandaram embora, e eu falando que estava sentindo as 
contrações, e não me examinaram, não fizeram nada e me mandaram 
embora, dizendo que eu não estava com cara de uma pessoa que estava 
ganhando filho. Me senti desrespeitada, pois tive que voltar para casa com 
dor, muita dor das contrações, e tive muito medo, estava angustiada com 
essa situação, ficando cada vez mais nervosa com a situação, e a dor 
aumentando. [...] (P56) 

A inibição hormonal de ocitocina, pela ação da adrenalina no organismo da 

mulher, a permite a sentir mais dor durante o processo parturitivo, qual inibi as 
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contrações uterina, a dilatação e o apagamento do colo uterino, e 

consequentemente um maior risco a um evento inseguro (GUIDA; LIMA; PEREIRA, 

2013). A dor durante o processo do parto e nascimento é subjetivo, pois depende de 

cada individuo suportar os estímulos dolorosos. Contudo, a dor no processo 

parturitivo caracteriza-se muitas vezes o sofrimento fetal, e um evento inseguro, 

ocasionado por uma ação inibitória dos hormônios do nascimento. 

A dor do parto é evidenciada principalmente por conta da ansiedade por parte 

das mulheres, substituindo o processo parturitivo em um evento acolhedor e 

prazeroso, em um acontecimento inseguro. A dor pode ser potencializada quando 

ocorre estresse e desconforto da mulher, além do medo e insegurança. (FRELLO; 

CARRARO; BERNARDI; 2011). Assim, a peregrinação do processo de nascimento 

permite contribuir com a insegurança e o medo da mulher, favorecendo a dor, a qual 

colabora para um evento inseguro. 

Nesse sentido, acredita-se que o estado emocional da mulher interfere na 

evolução do parto; o modo como a mulher é cuidada influencia diretamente na forma 

como ela vivencia esse momento. E, cotidianamente a dor constitui um dos 

sentimentos experenciados por muitas mulheres no processo de parto e nascimento. 

A dor pode ser potencializada por questões emocionais, psicológicas, culturais, entre 

outras (FRELLO; CARRARO, 2011). 

Vale ressaltar que essa sensação, apesar de ser comum às mulheres que 

“dão à luz”, é influenciada por outros fatores, como medo e insegurança diante do 

desconhecido, abandono e solidão, prolongamento do período expulsivo, além de 

fatores culturais. A presença constante da dor na percepção das mulheres 

demonstra o quanto ela é presente nas instituições de saúde no que diz respeito ao 

atendimento ao parto, o que reflete sua valorização em nossa cultura. A dor interfere 

na contratilidade uterina por conta do contexto psicoafetivo da mulher. Embora 

possua natureza sensorial, a ansiedade e o medo podem aumentar a percepção de 

sua intensidade, uma vez que se apresenta de forma individualizada e varia de 

acordo com a experiência da mulher. (OLIVEIRA et al., 2011). Desse modo, a 

peregrinação repercute na intensidade e propagação da dor no processo parturitivo, 

pois promove sentimentos negativos, como medo e ansiedade. 

A dor representa um importante sinal do início do trabalho de parto, porém, 

tanto a dor como a ansiedade, e o aumento da secreção de cortisol, podem afetar a 

contratilidade e o fluxo sanguíneo uterino. Então, logo que diagnosticado o trabalho 
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de parto, a dor pode e deve ser aliviada, pois pode trazer prejuízos à mãe e ao bebê, 

gerando um evento inseguro. (CAUS et al., 2012). Desse modo, a peregrinação do 

processo parturitivo contribui para ocasionar prejuízos a mulher, em que não vai 

obter o acesso ao serviço de saúde, como intensificar os processos dolorosos, 

gerando o parto em um evento inseguro. 

Nessa perspectiva, a peregrinação da mulher ocasiona sentimentos negativos 

para a evolução do parto, como medo, ansiedade, insegurança, e proporcionam a 

intensificação dos impulsos dolorosos por conta da inibição da ação da ocitocina e 

contribuindo em um evento doloroso e inseguro. Nesse contexto, a contribuição dos 

sentimentos negativos perpassa por uma violência de caráter psicológico, 

ocasionado por uma instabilidade emocional da mulher durante o processo de 

peregrinação, e essa repercussão constitui uma forma de violência contra a mulher, 

favorecendo desfechos negativos no parto e nascimento. E, a propagação dos 

impulsos dolorosos durante o processo de peregrinação permite a mulher vivenciar 

uma violência de caráter físico, já que incide em intensificar os processos dolorosos 

da mulher em seu período reprodutivo (MATERNIDADE ATIVA, 2012), diretamente 

relacionado com os sentimentos negativos durante o processo de peregrinação, 

onde inibi os processos fisiológicos da ocitocina, e causando um dano físico maior à 

mulher. 

O discurso da humilhação e do medo no cotidiano das mulheres que buscam 

as unidades de saúde é uma rotina das mulheres, pois ocasiona a escassez de vaga 

nas unidades, o medo durante o percurso acontecer algo inesperado com a mulher e 

com o seu concepto, como nascer a caminho, e esses sentimentos contribuem para 

incidir na estabilidade emocional da mulher, e por conta disso, constitui uma 

violência de caráter psicológico: 

[...] Achei isso um absurdo, pois deveria ter pelo menos ter me tendido na 
hora, para ver como eu estava já pensou se o meu filho nascer ali mesmo, 
no chão, ou a caminho para a outra maternidade, fiquei com bastante medo 
de acontecer algo com o meu filho. [...] (P22) 

[...] Acaba sendo uma situação chata e perigosa, pois o neném acaba 
nascendo no meu da rua. [...] (P30) 

[...] E, vim direto para cá, sem nenhuma ajuda deles, sozinha a caminho, e o 
que poderia acontecer de ruim, rezava para não nascer a caminho. [...] 
(P33) 
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[...] Olha, foi horrível e fiquei sem chão na hora, e o meu filho poderia nascer 
ali mesmo, um descaso (...) E acabei indo com o meu esposo de ônibus 
para ser atendida em outra maternidade e isso foi o pior sentimento de 
impotência, e o meu neném poderia nascer de emergência no ônibus e ou 
pior, acontecer algo complicado, poderia ser fatal. [...] (P55) 

Os depoimentos das mulheres apontam para um discurso de insegurança 

ocasionado pelo processo de peregrinação da mulher. A insegurança no processo 

parturitivo surge dos mitos e medos influenciados por múltiplos fatores que 

extrapolaram a própria evolução fisiológica da gestação (FERREIRA et al., 2013). 

Além disso, a precarização da assistência obstétrica, onde a mulher não tem o 

acesso aos serviços de saúde, e esse fato promove sentimentos de insegurança 

(BRASIL, 2011c). Os sentimentos de insegurança da mulher perpassam pelo 

processo de peregrinação, onde surgem sentimentos de desespero da mulher frente 

ao não atendimento de suas necessidades, e podendo ocorrer o parto e 

consequentemente o nascimento de seu filho, a caminho de outra maternidade ou 

no meio da rua, sem nenhuma assistência e apoio dos profissionais de saúde. 

A vivência do processo de peregrinação da mulher foi traduzida pela 

insegurança e o medo, pois acompanha o pressentimento de que algo ruim fosse 

ocorrer, seja pela possibilidade de surgirem complicações com o bebê, seja pelo 

medo da própria morte ou da morte do bebê (VELHO et al., 2012), ocasionado pelo 

medo de não dar tempo de chegar a maternidade por conta da peregrinação. 

Nesse contexto, a insegurança perpetrada pela mulher em processo 

parturitivo se deu pela peregrinação da assistência obstétrica, onde a mulher não 

obteve o acesso ao serviço de saúde, e consequentemente ocorreu o surgimento de 

sentimentos de insegurança e medo, ocasionado pelo medo de o bebê nascer a 

caminho da maternidade, e esse fato contribuem para a instabilidade emocional da 

mulher durante o processo do parto e nascimento, em que não conseguiu resolver 

os seus problemas de saúde, e isso permitiu gerar na mulher uma instabilidade. 

Desse modo, a instabilidade emocional vivenciada pelo medo e a insegurança 

durante o processo de peregrinação perpassa por uma violência de caráter 

psicológico contra a mulher, o qual geram sentimentos de insegurança e favorece 

em desfechos negativos durante o processo parturitivo ocasionado por sua 

instabilidade. 

Desse modo, a peregrinação contra a mulher promove sentimentos negativos 

e inseguros, favorecendo desfechos negativos na saúde materna e do concepto. 
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Nesse sentido, é necessário refletir da assistência oferecida a mulher como também 

no processo de infraestrutura e logística obstétrica, e contribuindo para uma 

assistência obstétrica segura, sem peregrinação e violência, o qual vão ao encontro 

dos direitos sexuais, reprodutivos e humanos da mulher. 

4.3.2 O descumprimento da Lei do Acompanhante: uma violação 

dos direitos da mulher em processo de parturição 

Atualmente, tem sido muito discutidos os direitos das mulheres, em especial 

os sexuais, os reprodutivos e os humanos, uma vez que a mulher tem sido 

desrespeitada quanto a esses direitos instituídos no país, assim configurando uma 

violação clara à legislação em vigor. Nessa perspectiva, para promover e assegurá-

los, em 07 de abril de 2005 foi aprovada a Lei nº 11.108, que promoveu o direito da 

mulher de ter um acompanhante durante o trabalho de parto, parto e puerpério 

imediato (BRASIL, 2005).  

Desse modo, ao Programa de Humanização do Parto e Nascimento foi o que 

primeiramente reconheceu o acompanhante não só como um direito da mulher, mas 

também como uma iniciativa para a implementação das boas práticas do parto e 

nascimento, corroborando as Políticas Públicas para a humanização do parto e 

nascimento em vigor (BRASIL, 2011b). Quanto à Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), por intermédio de sua RDC nº 36, preconizou a presença do 

acompanhante em todo o processo parturitivo, para a tranquilidade e segurança da 

mulher (BRASIL, 2013). 

Um dos princípios a serem observados para a assistência humanizada ao 

parto é a inclusão do acompanhante durante esse processo, que pode ser o 

companheiro da parturiente ou alguém da família, sendo esta inclusão considerada, 

neste estudo, uma tecnologia de cuidado da enfermagem obstétrica, isto porque ter 

alguém ao seu lado em momento tão significativo, traduz-se em bem estar e em 

sentimentos positivos para a mulher, como a satisfação e a segurança que somente 

aquelas que vivenciaram a experiência dessa companhia são capazes de descrever. 

A mulher que conta com a presença do acompanhante durante o parto sente-se 
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mais confiante e tranquila, tem menos ansiedade e sente menos dor durante o 

trabalho de parto (SANTOS et al., 2012). 

Nesse sentido, o não acompanhamento na assistência obstétrica das 

mulheres da Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro torna-se uma 

questão de direito visto que a presença de um acompanhante transmite à mulher 

segurança e confiança, permitindo a progressão do parto sem intervenções 

desnecessárias para o nascimento, promovendo melhor qualidade da assistência 

obstétrica com foco na segurança da mulher, inclusive inibindo desfechos 

desfavoráveis à saúde da mulher e de seu concepto. 

Nessa perspectiva, o direito ao acompanhante, de livre escolha da gestante, 

constitui direito instituído por Lei no país, e garantia que deve ser respeitada com o 

acompanhamento adequado durante o processo parturitivo, uma vez que a sua 

anulação constitui uma violência obstétrica de caráter institucional (MATERNIDADE 

ATIVA, 2012). 

Os dados deste estudo tiveram como base a definição de violência obstétrica 

da Maternidade Ativa (2012); e nessa categoria, foi possível observar violências de 

caráter institucional e psicológico ocasionadas pela ausência legal do 

acompanhante.    

O processo do não acompanhamento da mulher durante o processo de parto 

e nascimento nos serviços de saúde constitui um marco de violência, seja de caráter 

institucional, com regras e valores próprios da instituição, desrespeitando os direitos 

instituídos das mulheres, seja de caráter psicológico, ocasionado pelo tratamento e 

desrespeito vivenciado por elas, agravando o processo de insegurança do 

componente do parto e nascimento que pode levar a desfechos desfavoráveis 

durante o processo parturitivo. 

Assim, segue-se a apresentação das seguintes subcategorias:  

1) Nível de desinformação das mulheres sobre a Lei do Acompanhante e seu 

descumprimento nos serviços de saúde obstétricos: uma violência no campo 

obstétrico;  

2) Dificuldades da instituição para a aplicabilidade da Lei do Acompanhante na vida 

reprodutiva da mulher: um fator de violência contra a mulher no campo da 

insegurança do processo parturitivo. 
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4.3.2.1 Nível de desinformação das mulheres sobre a Lei do 

Acompanhante e seu descumprimento nos serviços de saúde 

obstétricos: uma violência no campo obstétrico 

A obrigatoriedade em permitir a presença de um acompanhante de livre 

escolha da mulher, durante o período de trabalho de parto, parto e pós-parto, nas 

instituições de saúde brasileiras, é amparada pela Lei nº 11.108, de 07 de abril de 

2005, uma conquista que resultou dos esforços de entidades, de movimentos sociais 

e, principalmente, da campanha organizada pela Rede pela Humanização do Parto e 

Nascimento em prol do direito à presença de um acompanhante de livre escolha da 

mulher (FRUTUOSO; BRÜGGEMANN, 2013). Esse apoio ofertado à mulher tem 

sido amplamente discutido no meio científico e caracterizado como benéfico para a 

Humanização do Parto e Nascimento, sendo uma importante estratégia do 

enfrentamento da violência obstétrica como uma tecnologia de cuidado durante o 

processo parturitivo. 

Assim, dentre as formas de inserir a humanização no processo de 

nascimento, destaca-se a permissão da presença de um acompanhante, de escolha 

da mulher, durante todo período do parto, porque contribui para o seu bem estar 

físico, psicológico, emocional, agindo positivamente para que ela possa lidar com a 

dor e a tensão, contribuindo para uma boa evolução durante o trabalho de parto e 

diminuindo a possibilidade de complicações durante o parto e puerpério, desse 

modo, tornando esse evento mais seguro para a mulher e seu concepto (PALINSKI 

et al., 2012). 

Nesse sentido, a necessidade de equacionar os inúmeros problemas 

envolvendo a assistência ao parto, em especial no que concerne ao 

acompanhamento da mulher durante o período de trabalho de parto, parto e 

puerpério, a Organização Mundial de Saúde com o intuito de atender as demandas 

internacionais relativas a melhoria da qualidade assistencial e a Humanização da 

assistência à mulher em processo de nascimento, publicou em 1996 um documento 

intitulado “Boas Práticas” com as recomendações para a implementação de práticas 

baseadas em evidências, uma delas promover o acompanhamento adequado e 

seguro durante todo período do processo parturitivo (JAMAS; HOGA; REBERTE, 

2013). 
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Contudo, o descumprimento da Lei 11.108/2005, promove a anulação 

institucional do direito da mulher ao acompanhamento durante todo processo 

parturitivo e no puerpério imediato. Mas essa prática não se tornou institucionalizada 

no parto e nascimento, o que permite apontar uma violência de caráter institucional, 

e que pode ocasionar o caráter psicológico da violência (MATERNIDADE ATIVA, 

2012), principalmente em detrimento e/ou do rompimento de seus direitos legais em 

relação ao acompanhante. 

Desse modo, o descumprimento da Lei do Acompanhante pode ser 

observada nos depoimentos, pelo fato de o profissional restringir o direito da mulher 

de vivenciar o parto e nascimento com um acompanhamento adequado, 

configurando uma violência de caráter institucional na assistência obstétrica: 

[...] Na sala de parto foi estranho, mão deixaram a minha mãe entrar, o 
médico disse que não podia entrar na sala e nesse momento iria ficar 
sozinha, somente depois iria me ver. [...] (P15) 

[...] Do inicio estava sendo internado pelo médico e a menina da recepção 
não estava deixando que a minha cunhada ficar comigo, em nenhum 
momento fiquei com a minha mãe. [...] (P25) 

[...] No meu parto e depois aqui [enfermaria] não tive ninguém aqui, não 
deixaram ficar com acompanhante, não deixaram não. [...] (P26) 

[...] Acho que foi uma falta de respeito, pois um médico que me atendeu 
falou que podia o meu marido ficar comigo e depois outro médico não 
deixou ele [esposo] ficar, e ele me viu somente depois do parto, e não viu o 
parto, (...) e não tive isso, não deixaram o meu marido participar comigo, e 
tentei ver isso, mais esse médico que não estava deixando, pois as outras 
meninas os seus esposos estavam junto, não sei porque ele não deixou 
ficar e ver o meu parto, achei uma falta de compreensão! [...] (P40) 

Ressalta-se que esse direito ao acompanhante, de livre escolha da mulher 

durante o trabalho de parto, parto e pós-parto, ainda não se tornou uma realidade 

para a totalidade das mulheres brasileiras, pois apenas parte delas consegue 

usufrui-lo (D’ORSI et al., 2014). Não é demais reiterar que o direito ao 

acompanhante constitui direito inegável e “inegociável” da mulher, pelo seu caráter 

constitucional, e o impedimento de gozá-lo confirma uma falta de respeito aos 

ditames legais.  

A assistência humanizada ao parto e nascimento enfatiza que o bem estar da 

mulher inclui o livre acesso do acompanhante por ela escolhido durante o parto e o 

puerpério. Nesse contexto, o PHPN, em uma das suas ações, preconiza o 
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acolhimento com dignidade e respeito à mulher e aos seus familiares em todos os 

momentos do processo de parto e nascimento (LACERDA; SILVA; DAVIM, 2014).  

De modo geral, o impedimento da mulher de vivenciar o trabalho de parto, 

parto e pós-parto constitui uma violência obstétrica de caráter institucional, 

caracterizada pela anulação do direito institucional da mulher por meio de ações que 

impeçam, retardem ou dificultem o acesso ao acompanhante, durante o processo 

parturitivo.  

A ausência de informação à mulher quanto ao seu direito ao acompanhante 

durante o processo parturitivo, previsto na Lei do Acompanhante já citada, pode ser 

observada nos depoimentos das mulheres, confirmando que a desinformação 

sustenta a violência contra a mulher, constituindo-se em violência de caráter 

institucional como de caráter psicológico na assistência obstétrica prestada:  

[...] Por ser maior de idade, não tenho direito, e somente quem tem mais de 
dezoito anos tem direito de ter acompanhante, sabia que iria acontecer isso. 
[...] (P1) 

[...] Não me deram nenhuma informação sobre isso, somente que não podia 
ter ninguém comigo no meu parto e aqui também (...) Eu queria que 
gravasse tudo para mim, ter uma recordação, e não me deram nenhuma 
informação não falaram nada (...) não explicam nada como fazer e nada, e 
não falaram nada. [...] (P3) 

[...] Como já sou maior de idade não posso ter mais acompanhante, 
somente menor de idade pode ter alguém com você, falaram isso logo 
quando eu entrei para ser atendida, o enfermeiro falou isso para mim e não 
deixou a minha mãe entrar comigo (...) e como eu não tenho mais direito se 
fosse adolescente até eu brigaria para ter, mais fazer o que? [...] (P18) 

[...] Falavam que eu não podia ter acompanhante, aqui ninguém tem o 
acompanhante, eu não fiquei com ninguém eu fiquei sozinha o tempo todo 
(...) e as pessoas falaram que não pode e deveriam deixar uma pessoa 
ficar, somente menor de idade. [...] (P21) 

Embora a Lei nº 11.108/2005, em vigor há nove anos, que instituiu a 

obrigatoriedade da presença, nos serviços de saúde do SUS ou conveniados, de um 

acompanhante de livre escolha da mulher durante o período de pré-parto, parto e 

puerpério imediato (FRUTUOSO; BRÜGGEMANN, 2013), os depoimentos das 

mulheres demonstram a desinformação sobre os seus direitos, ou seja, elas 

desconhecem completamente o referido texto legal, o que significa que não são 

informadas a respeito, seja nos serviços de saúde ou na própria mídia. 
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O conhecimento da Lei do Acompanhante deve ser efetivo para a garantia do 

direito à mulher. Sem dúvida, uma comunicação concreta pode contribuir com o 

processo de respeito, apoio e confiança, fazendo com que a mulher sinta-se 

informada acerca desses direitos legais para que possa tomar uma decisão e a 

conquista de seu direito (DORNFELD, PEDRO, 2011). 

A possibilidade de ter um acompanhante no momento do parto tem sido 

disseminada informalmente pela própria mulher e, ainda que incipiente, pelos meios 

de comunicação. Geralmente, o assunto é abordado somente no momento da 

internação na maternidade, reforçando a necessidade da maior divulgação da Lei 

11.108/2005, durante o acompanhamento de pré-natal, nas Unidades Básicas de 

Saúde e também por ocasião do acolhimento da mulher nas maternidades 

(FRUTUOSO; BRÜGGEMANN, 2013). Sem dúvida, a desinformação sobre o direito 

ao acompanhante sustenta a violência de caráter institucional e também psicológico 

na assistência obstétrica prestada à mulher.   

A violência institucional decorre da ausência de informação, o que leva a 

mulher a não ter consciência plena de seus direitos instituídos, um dos quais os de 

usufruir do disposto na Lei do Acompanhante estando, portanto, amparada 

legalmente mesmo que seja maior de idade. Já a violência de caráter psicológico se 

deve à falta de informação da mulher durante o pré-natal, como também por ocasião 

do seu acolhimento na maternidade. Isso denota falta de responsabilidade por parte 

dos profissionais de saúde diretamente ligados à linha de cuidado da mulher, por 

serem eles os que devem fornecer essas orientações, assim inibindo a instabilidade 

emocional dela em decorrência da omissão de informações que gera muita 

ansiedade, fato que contribui para esse tipo de violência (MATERNIDADE ATIVA, 

2012).  

O conhecimento da Lei do Acompanhante por parte de algumas mulheres não 

lhes possibilitou, como cidadãs, o exercício de um direito legal, o que configurou 

uma violência de caráter institucional.  Seus depoimentos são claros a esse respeito: 

[...] Eu achei isso um absurdo! (...) Pois tem uma lei que não cumprem, e eu 
tenho o meu direito, tenho sim (...), mas sei que isso não é verdade, uma 
amiga me falou que tinha direito a um acompanhante, que podia escolher 
estar ao meu lado, e não me deram o direito. [...] (P5) 

[...] Tentei de todas as formas ter a minha mãe comigo, até chamei a polícia 
mais não deu tempo para ela ficar comigo, pois tem uma lei que obriga a 
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deixar ter acompanhante e isso negaram, e briguei com todo mundo, eu 
queria. [...] (P11) 

[...] Eu briguei com todo mundo aqui, sei que tem uma lei, e tenho um direito 
de ter o acompanhante, e briguei com todo mundo, chamei a policia e tudo, 
mas não consegui atendimento, pois não tinha espaço suficiente para isso. 
Aí retruquei e falei da lei, tenho o meu direito, e quero que respeite a lei, e 
ficaram caladas. [...] (P19) 

[...] Como sei da lei do acompanhante e já me falaram também que eu tinha 
direito, comecei a reclamar que iria chamar a polícia porque tinha uma lei e 
eles estavam desrespeitando e iria procurar os meus direitos. [...] (P22) 

Impedir a presença de um acompanhante durante todo o trabalho de parto e 

parto viola o direito da mulher como cidadã brasileira, dos direitos sexuais, 

reprodutivos, humanos, e também a própria capacidade de autonomia, de escolha, 

de optar pela presença ou não de um acompanhante, a pessoa que ela deseja que 

esteja ao seu lado nesse momento (MILBRATH et al., 2010). Assim, a violência 

obstétrica de caráter institucional se faz presente na relação de impedimento da 

mulher durante o componente do parto e nascimento.  

Uma questão que dificulta a aplicação da Lei nº 11.108/2005 pode ser a falta 

de punição pelo seu descumprimento. Para exigir que o seu direito ao 

acompanhante seja cumprido, algumas mulheres procuram o Ministério Público ou 

chamam a polícia quando dão entrada no serviço de saúde, denotando a evidente 

vulnerabilidade na assistência à sua saúde e a necessidade de ações efetivas para 

sua proteção (MATERNIDADE ATIVA, 2012). A violência institucional, portanto, 

caracteriza-se pela falta de respeito em garantir o seu direito de cidadã, 

considerando que mesmo buscando ajuda policial, a gestante não obteve sucesso 

em sua iniciativa de conseguir que a Lei do Acompanhante fosse cumprida. 

A esse respeito, destaca-se que a instituição é responsável por padronizar as 

ações ou legitimar as rotinas desenvolvidas pelos profissionais no decorrer do 

tempo. Esses profissionais, mesmo possuindo competência técnica e sendo 

legalmente autônomos para atender a mulher, muitas vezes acabam tolhidos nesse 

direito ou dever devido a uma rotina institucional em que se aceita, ou até mesmo se 

exige, uma postura passiva nas ações de assistência ao público. Então, um projeto 

de inserção do acompanhante no momento do parto deve proceder da direção 

dessas instituições e integrar um projeto mais amplo de humanização da assistência 

ao processo parturitivo, até porque iniciativas isoladas de profissionais podem ser 
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falhas, principalmente quando a preocupação maior é cumprir os requisitos que a 

instituição impõe (COSTA; CARVALHO; MACEDO, 2013).  

Infere-se, pelo exposto, que a manutenção de rotinas institucionais 

equivocadas, como o descumprimento da Lei do Acompanhante, favorece a 

violência obstétrica de caráter institucional, Sendo assim, deve haver uma ruptura de 

paradigma da gestão de cuidado à mulher a fim de garantir o seu direito legal ao 

acompanhante, ressaltando-se que há serviços de saúde que não estão dispostos a 

romper suas barreiras paradigmáticas a esse respeito, com o agravante de que 

tolhem quaisquer iniciativas da mulher no sentido de fazer valer o disposto no texto 

legal.  

A institucionalização do saber e poder do profissional de saúde, seja ele o 

médico ou um integrante da equipe de saúde, torna-se evidente nos depoimentos 

das mulheres; sua autoridade e poder instituído é valorizado na instituição de saúde, 

promovendo a supremacia de sua autoridade e, consequentemente, a submissão da 

mulher e a anulação do seu direito ao acompanhante durante o componente do 

parto e nascimento, assim configurando uma violência obstétrica de caráter 

institucional: 

[...] Pois, quando eles (profissionais) falam que não pode [ter 
acompanhante] acho que é normal, nem questiono, e não falo nada, pois 
eles entendem disso. [...] (P1) 

[...] A gente sente falta de alguém ao seu lado, mais não tem escolha, tem 
que ser desse jeito, senão o que vamos fazer? Reclamar? Aí acontecem 
coisas piores, se reclamar tem de ficar quieta no seu canto (...) pois falam 
que não pode, e o que você vai fazer? (...) nada! [...]  

(P9) 

[...] E não poder estar comigo porque o médico não deixou ela entrar, ele 
impediu ela de entrar e ficar ao meu lado nesse momento. E aqui também, 
pois poderia estar me ajudando com a minha filha, dando um apoio para 
mim, me ajudando nessa hora, seria bem melhor, mais não deixam 
acompanhante ficar aqui na enfermaria. [...] (P15) 

[...] Já sei como funciona, achei normal, porque eles [profissionais] falam 
que não pode entrar ninguém, e temos de respeitar e acatar o que falam 
para a gente. [...] (P17) 

A postura autoritária se mostra presente na relação entre o profissional de 

saúde e a mulher, isto porque ele exerce a sua autoridade, impedindo-a de vivenciar 

o acompanhamento ao descumprir a Lei do Acompanhante. Com isso, a mulher 
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passa a experienciar uma relação desigual, que permite invalidar o seu direito 

constitucional. Destaque deve ser dado ao fato de que as entrevistadas 

mencionadas acima, majoritariamente concordaram com a ausência do 

acompanhante, mesmo sabendo que esse era um direito que tinham. Apenas uma 

entrevistada alegou desconhecimento em relação ao assunto, inclusive achando-se 

“errada”, o que a levou a concordar com o que lhe fosse determinado fazer, o que 

evidencia total desconhecimento da mulher acerca dos seus direitos legais (PAZ; 

FENSTERSEIFER, 2011). 

Mesmo sem qualquer sensibilização dos profissionais de saúde para receber 

esse “novo personagem” no cotidiano do atendimento ao processo de parto e 

nascimento, eles podem aceitar a proposta e incorporá-la de forma positiva no 

desenvolvimento de suas atividades assistenciais. Essa receptividade, entretanto, 

não garante que as maternidades passem a inserir o acompanhante durante o parto, 

pois a efetivação dessa medida requer a existência de diretrizes institucionais cuja 

implementação, certamente, demandará mais esforço e suscitará maior resistência, 

mesmo diante de uma experiência bem sucedida vivenciada pelos profissionais de 

saúde (SANTOS et al., 2012). Desse modo, deve ocorrer a desinstitucionalização de 

regras e condutas autoritárias nos serviços de saúde, e permitir a vivência da mulher 

e do acompanhante no componente do parto e nascimento.   

Comprovadamente, a desinformação das mulheres e/ou dos profissionais de 

saúde a respeito da Lei do Acompanhante, ou mesmo o fato de não transmitirem 

informações corretas à mulher a respeito do assunto, são aspectos que precisam ser 

revisitados e corrigidos para que o tema seja incluído na relação de cuidado, não só 

para ciência da mulher, mas, sobretudo, para evitar o excesso de autoridade 

profissional que, em algum momento, pode configurar a violência obstétrica de 

caráter institucional. A propósito, não é demais lembrar que esse tipo de violência 

permite o exercício da autoridade do profissional de saúde; assim, valendo-se dessa 

permissão consensual, na qualidade de detentor do conhecimento ele faz prevalecer 

o exercício de sua autoridade.  

Ocorre, então, a anulação simbólica dos direitos da mulher, constituídos e 

legalmente amparados; decorre daí que o “não questionamento da mulher” quanto 

ao seu direito ao acompanhante, permite pensar que resulta da opressão do 

indivíduo; ou seja, o “receio de acontecer algo - o medo”, seja pelo exercício 

profissional ou pela carência de informação desse profissional que não tem, muitas 
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vezes, ideia do significado da anulação do direito da mulher, visto que ele somente 

cumpre regras e condutas institucionalizadas que, por sua vez, podem ser 

consideradas atos de violência. 

O poder e a autoridade dos profissionais de saúde ultrapassam a relação de 

cuidado, transformando-a em uma relação desigual, em especial no que diz respeito 

à Lei do Acompanhante que, na maioria das vezes, é desconsiderada, tornando-se 

uma violência contra a mulher e seus direitos. Para tanto, valem-se do desrespeito e 

das humilhações, conforme consta nos depoimentos, configurando a violência de 

caráter institucional e psicológico durante a prestação da assistência obstétrica: 

[...] Achei uma indiferença comigo, um tratamento ruim com que eles 
[profissionais] me trataram, não deixaram a minha mãe entrar no pré-parto, 
no parto, o médico disse que ninguém vai entrar, e aqui não pude ficar com 
ninguém, me sinto sozinha o tempo todo, sem ninguém da família, e como 
estou acostumada em casa a ter alguém, de uma hora para outra você fica 
sem ninguém durante dois ou três dias é diferente, é meio difícil, mas tem 
de acostumar. O pior momento foi o meu parto em que o médico grosseiro 
falou mal comigo, igual a um cavalo e não deixou sequer a minha mãe falar 
comigo, uma situação horrível e desumana, ele me tratando mal e me 
desrespeitando o tempo todo. [...] (P19) 

[...] O médico falou grosseiro comigo e discuti com ele quando pedi para 
que o meu marido entrasse comigo para ver o meu parto, ver a filha dele 
nascer, e me dar um apoio na hora da dor, mais ele foi rude e bruto na hora 
do parto e falou que não iria deixar ninguém entrar, eu reclamei, e falou que 
ele mandava, e não tinha outro médico, e para mim disse que eu deveria 
ficar quieta e respeitar. [...] (P22) 

[...] Mas não deixaram e isso acaba sendo uma situação que tem de relevar, 
porque se faço algum escândalo, me tratam super mal, sem educação, e 
tudo de ruim comigo, tem de ficar quieta para não acontecer nada, não pode 
reclamar dos médicos e enfermeiros. [...] (P44) 

[...] Não dá para dialogar com a médica, uma bruta e grossa, uma 
insensível, pois deveria ter deixado a minha mãe entrar nesse momento, um 
momento que esperamos e ela não deixou, falou que não podia e não iria 
deixar (...) as enfermeiras, e não tinha condição mesmo. [...] (P45) 

Nesse contexto, o predomínio da vontade médica remete ao processo 

paradigmático do cuidado à mulher, em que ela perdeu o protagonismo no momento 

do parto, além de ter suas escolhas coibidas, dentre elas a de ter alguém de sua 

confiança ao seu lado. Em contrapartida, o médico passou a tomar decisões sobre 

as circunstâncias em que a parturição deveria transcorrer. Diante disso, a mulher 

que escolhe ter um acompanhante, fica à mercê da rotina da instituição e do 

profissional de saúde, e o acompanhante, por sua vez, sujeito à decisão de 
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profissionais que estabelecem relações de poder diante do parto. Infelizmente, essa 

ainda é a realidade dos serviços obstétricos no Brasil (COSTA; CARVALHO; 

MACEDO, 2013).  

Não é demais lembrar que a formação dos médicos obstetras, pautada no uso 

de técnicas intervencionistas. Parece haver, também, um desconhecimento acerca 

da legislação que concede aos direitos da mulher, do direito de ter um 

acompanhante durante o processo parturitivo. Todavia, a legalidade e os benefícios 

dessa prática tem sido insuficientes para ensejar uma mudança efetiva na postura 

profissional de saúde dos que assistem a mulher em trabalho de parto, em especial 

no que diz respeito ao cumprimento desse direito legal. (BRÜGGEMANN et al., 

2014). 

O poder é uma forma de ação exercida sobre a ação dos outros, ocorrendo 

por meio das inter-relações. Dessa forma, para que uma relação de poder exista, é 

indispensável que o sujeito sobre cuja ação o poder se exerce, seja reconhecido 

como um sujeito de ação, e que desta forma, diante da relação de poder, haja 

sempre um campo de possibilidades para ações, respostas, reações, efeitos e 

invenções. A violência, por sua vez, implica na própria anulação das possibilidades 

de ação, utilizando-se da força, da autoridade, da coação ou mesmo da destruição 

como formas de ação (AGUIAR; D’OLIVEIRA; SCHRAIBER, 2013). Assim, o 

exercício do poder e da autoridade pelo profissional de saúde, pode promover uma 

violência obstétrica de caráter institucional, pelo direito constituído da mulher, e de 

caráter psicológico quando ocasionado pela instabilidade da mulher como resultado 

do tratamento recebido. 

Então, primeiramente a violência institucional se caracteriza a partir da ação 

da autoridade do profissional de saúde, exercida de forma coercitiva, expressando o 

seu valor simbólico, ou seja, a anulação do direito legal/institucional ao 

acompanhante. O exercício de sua autoridade se faz por uma relação de 

desigualdade, o poder instituído ao profissional de saúde transforma a sua 

autoridade em uma forma de violência, com efeitos muitas vezes danosos para a 

mulher. E a violência psicológica se mostra a partir da relação de poder desigual do 

profissional de saúde frente à mulher, que possibilita um tratamento muitas vezes 

desrespeitoso, com humilhações, xingamentos, arrogância na relação de cuidado, e 

isso pode produzir nela sentimentos de instabilidade, inferioridade e abandono, 
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como resultado da autoridade do profissional de saúde que a impediu de exercer um 

direito a que fazia jus legalmente.  

As mulheres, em seus depoimentos, apontaram para o impedimento da 

presença, na enfermaria, do acompanhante de livre escolha, local do puerpério 

imediato em que a mulher também necessita de apoio, seja pela anulação de seu 

direito ou por carência de espaço físico para se adequar à infraestrutura do 

ambiente. Desse modo, confirma-se que o impedimento da presença do 

acompanhante do gênero masculino na enfermaria, constitui uma violência 

obstétrica de caráter institucional, mesmo levando em considerações os motivos 

alegados para esse impedimento: 

[...] Aqui no quarto não pode ter ninguém, pois não tem espaço suficiente 
para ficar comigo e tem outras meninas e não pode ter homem aqui, pois 
fica chato para as outras meninas, acho que cada uma deveria ter o seu 
quarto mas como não tem, não dá para ter acompanhante, mas se fizer um 
investimento dá para ter, com quartos separados, seria o ideal, para ter 
mais conforto. [...] (P43) 

[...] O meu marido ficou comigo o tempo todo, desde o início das contrações 
até o neném nascer, depois que foi para a enfermaria que somente tem 
mulheres, ele [marido] não pode mais ficar comigo, somente na visita e ia 
embora. [...] (P47) 

[...] Na enfermaria não pode ter ele [esposo] aqui comigo tem ser mulher, 
homem não pode, pois tem outras meninas no quarto, e já sou maior de 
idade e não pode ter acompanhante aqui e se eu fosse de menor até 
poderia, com a menina ao meu lado. [...] (P48) 

[...] Aqui [enfermaria] eu entendo que não pode e falaram isso, porque tem 
várias mulheres comigo, não pode um homem ficar, mas eu acho que seria 
melhor, ou outra pessoa aqui comigo, eu entendi até porque ficava muita 
mulher junta, é meio ruim, uma mulher recém-operada, fazer os 
procedimentos e ficar uma pessoa do sexo masculino aqui, não pode. [...] 
(P52) 

As limitações físicas dos serviços realmente dificultam a inserção do 

acompanhante em determinados ambientes. Os prédios de alguns hospitais 

possuem uma estrutura cujo plano original não permite ampliação, muito menos a 

permanência de outra pessoa em alguns espaços, além da parturiente. A 

distribuição desses espaços, também interfere na privacidade das parturientes, que 

se sentem “constrangidas” com a presença de acompanhantes do gênero 

masculino. Assim, em alguns serviços, são permitidos somente acompanhantes do 

gênero feminino, limitando as possibilidades de escolha das parturientes. A 
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inadequação da estrutura física é uma das barreiras à implementação de práticas 

humanizadas durante o processo parturitivo. Por outro lado, para os 

acompanhantes, dificuldades relacionadas ao espaço físico e outros aspectos de 

ambiência, não representam obstáculos para sua permanência e participação junto à 

parturiente, quando não permanece por um longo período no serviço 

(BRÜGGEMANN et al., 2014). 

Nesse contexto, por intermédio da RDC nº 36 da ANVISA (BRASIL, 2013), os 

serviços de saúde de atenção obstétrica e neonatal tem como prioridades adequar a 

respectiva estrutura física para a acomodação da mulher e do seu acompanhante, a 

fim de preservar sua privacidade e segurança, em conformidade com os aspectos de 

humanização do parto e nascimento, e também garantir o acompanhamento à 

mulher durante o trabalho de parto, parto e puerpério imediato na unidade de serviço 

público, como as unidades particulares. Contudo, as depoentes demonstraram a 

inadequação da estrutura física dos serviços utilizados, sendo fator determinante o 

impedimento de o gênero masculino acompanhar a mulher no componente do parto 

e nascimento, o que configura uma violência de caráter institucional, pela anulação 

de um direito legal.  

A violência institucional contra a mulher por falta do acompanhamento 

previsto na Lei nº 11.108/2005, acontece de forma prejudicial para o processo 

parturitivo, especialmente se for do gênero masculino, o que demonstra uma 

violência institucional, justificada pelos profissionais de saúde que alegam ser 

inviável essa presença por inadequação da estrutura física do serviço de saúde. 

Cabe lembrar, porém, que essa inadequação estrutural não deve impedir a mulher 

de experienciar esse momento, cabendo aos profissionais de saúde e aos gestores 

garantir o que está expresso no texto legal em relação ao direito ao acompanhante 

durante o processo parturitivo.  

4.3.2.2 Dificuldades da instituição para a aplicabilidade da Lei do 

Acompanhante na vida reprodutiva da mulher: um fator de violência 

contra a mulher no campo da insegurança do processo parturitivo 
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A segurança da mulher durante o processo parturitivo torna-se essencial para 

a saúde materna, e contribui para a redução da mortalidade materna e de seu 

concepto. Assim, o tema tem sido objeto de discussão de instituições internacionais 

como a Organização Mundial de Saúde e a Organização Panamericana de Saúde, 

tendo como propósito promover a segurança do parto e nascimento com medidas de 

cuidado em prol da saúde da mulher, desvinculando o parto como um evento 

inseguro, pensamento esse promovido na simbologia do nascimento. 

À medida que o momento do parto se aproxima, gera na mulher o temor da 

morte, da dor ligada ao parto traumático. Surgem dúvidas e medos em relação ao 

bebê e vários questionamentos se apresentam: vai nascer antes, depois ou dentro 

do prazo previsto? Será “normal” ou portará alguma deficiência? Ou ainda, vai viver 

ou morrer? A singularidade e a complexidade que permeiam o processo de 

parturição, seja ele “normal” ou com intercorrências clínicas, enseja a necessidade 

de se ter um acompanhamento durante esse processo, permeado pela confiança e 

segurança, porque uma atenção de qualidade e humanizada é fundamental para a 

manutenção da saúde materna e neonatal. (MILBRATH et al., 2010). Então, o direito 

ao acompanhante surge como estratégia de cuidado para promover a qualidade da 

assistência à mulher, e também a segurança do processo parturitivo. 

O Ministério da Saúde reconhece que a presença do acompanhante traz 

benefícios para as mulheres, e ainda, que aquelas que contam com um 

acompanhante no trabalho de parto, parto e puerpério imediato, ficam mais 

tranquilas e seguras durante o processo, havendo diminuição do tempo de trabalho 

de parto e do número de cesáreas. A permanência de outra pessoa junto à mulher 

contribui, ainda, com a redução do risco de acometimento por depressão pós-parto. 

O acompanhante pode, também, ajudar a mulher nas tarefas básicas com o bebê no 

pós-parto, quando a mãe se encontra em fase de reabilitação. Com a sanção da Lei 

n. 11.108, em abril de 2005, os serviços de saúde precisam se reorganizar para 

incluir o acompanhante no período de trabalho de parto, parto e puerpério imediato. 

Essa intervenção busca garantir que toda parturiente tenha uma pessoa de sua 

escolha para confortá-la e encorajá-la durante o processo do nascimento, como 

previsto no texto legal (OLIVEIRA et al., 2011). 

Então, quando a mulher não é acompanhada durante o processo de parto e 

nascimento, ocorre uma violência obstétrica de caráter psicológico 

(MATERNIDADEATIVA, 2012) que faz com que ela tenha sentimentos de medo e 
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angústia com o processo de trabalho de parto e parto, além de desconfiança e 

insegurança em relação ao seu processo parturitivo. Essa insegurança foi relatada 

nos depoimentos das entrevistadas: 

[...] Fiquei com muita raiva (...) acharia que a minha mãe ou 
meu namorado teria que estar comigo aqui, do meu lado, me 
ajudando, me dando apoio (...) te deixam largada, e tratam a 
gente com desrespeito. [...] (P4) 

[...] Mal, o psicológico da gente fica ruim, a gente quer chorar, e 
só tem médico perto, não tem alguém ao seu lado, e você fica 
meio de lado assim, me sentido meio deixada e jogada! [...] 
(P14) 

 [...] O meu esposo foi embora e não sabia que podia ficar junto 
comigo no pré-parto, me senti mal, fiquei triste, e você está 
sentindo dor e não tem ninguém da sua família perto de você, 
acaba você ficando triste, fiquei triste, chorei e tudo por causa 
disso, e não me falaram nada, o enfermeiro nem o médico me 
falou nada, e aí ele foi embora, e somente depois do parto um 
enfermeiro disse que o meu marido podia ficar comigo depois 
que eu fosse para o quarto. [...] (P41) 

[...] Eu me senti roubada, muito mal, passei até mal na sala, 
quase desmaiei, um horror, a médica roubou esse momento, e 
nunca vai se apagar da minha memória, mas tudo volta 
àqueles que fazem o mal, eu acredito. [...] (P45)  

[...] Me sinto desgastada, estressada, a minha pressão está 
alta, falando isso me dá vontade de chorar, que é horrível, é 
horrível. Para mim, que é a minha primeira filha, estou 
desgastada, desgastada demais [choro], e o pediatra passa 
aqui de manhã e até agora ele não passou e a gente fica aqui 
esperando ele dar um parecer para a gente e aqui não possui 
um laboratório e faz um exame e só volta no dia seguinte e a 
gente fica nessa angústia e não tem nenhum compromisso 
chegar na hora, não tem uma pontualidade de verificar as 
crianças e está passando explicação para a gente, não explica 
nada sobre o que minha filha tem, ficamos as mulheres 
conversando uma com as outras e as enfermeiras falam que 
isso é normal, não te dão nenhum auxilio maior, nenhuma 
informação é repassada, o que nós precisamos saber e como 
te falei é a minha primeira filha e não sei de nada, tem umas 
até mais atenciosas do que outras, mas não passam nada de 
informação, te mostrar o exame e explicar. [...] (P51) 
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O parto é um processo natural, embora envolva fatores diretamente 

associados a sentimentos e expressões biopsicossociais e culturais que podem ser 

negativas ou positivas. É um evento impactante, pleno de preocupações, mas 

seguido por sentimento emocional significativo decorrente do fato de que a “mulher” 

agora se torna “mãe”. Assim, o cenário do nascimento, desconhecido e 

amedrontador para muitas mulheres, pode acarretar prejuízos para a sua saúde 

(OLIVEIRA et al., 2014), e um aspecto que pode comprometer significativamente o 

processo de nascimento e perpetuar essa insegurança, é a ausência de um 

acompanhante, conforme preceitua a Lei que trata do assunto.   

Nessa perspectiva, a Resolução RDC nº 36 da ANVISA (BRASIL, 2013) 

aponta para a segurança do paciente, cabendo ao serviço de saúde proporcionar 

uma assistência com redução de possíveis riscos à saúde do paciente, no caso 

presente, da mulher e do concepto, além de favorecer o acompanhamento à mulher 

no trabalho de parto, parto e puerpério imediato, previsto em Lei. Incentivar esse 

acompanhamento durante o processo parturitivo, reduz os riscos e possíveis danos 

à saúde materna, pois, do ponto de vista de confiança no processo de nascimento, 

diminui o estado de ansiedade da gestante e, consequentemente, promove uma 

resposta positiva à assistência prestada (LACERDA; SILVA; DAVIM, 2014).  

A violência psicológica conduz à insegurança da gestante no componente do 

parto e nascimento, já que ela não se sente apoiada por alguém de sua confiança, 

seja esse acompanhante um familiar ou não. Este tipo de violência muitas vezes 

pode contribuir negativamente ao promover desfechos desfavoráveis para a mulher 

e seu concepto.  

Assim, deve-se buscar o cumprimento da Lei e permitir a presença do 

acompanhante da mulher durante o trabalho de parto e parto, assegurando-lhe 

confiança na assistência que lhe for dispensada durante todo o processo parturitivo; 

caso contrário, a mulher ficará sujeita à violência de caráter psicológico, como 

comprovam os depoimentos a seguir: 

[...] É difícil, pois até para fazer alguma coisa como tomar um 
banho ou comer eu não posso. Ai fica na dependência da 
enfermeira, e às vezes ela não pode ajudar, demora muito 
tempo, e a gente se lasca, e fiquei muito mal, largada, sem 
nenhuma atenção deles. [...] (P1) 
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[...] Eles [profissionais] te deixam num canto e não te dão 
nenhuma assistência, e não te ajudam em um banho, a cuidar 
do neném, e com a minha mãe aqui iria me ajudar em tudo, e 
mais um pouco e eles não fazem nada (...) fiquei isolada 
demorava horas para me atender, fiquei péssima e muito 
chateada, muito ruim o atendimento. [...] (P2) 

[...] Me senti sozinha, é nesse momento que a gente mais 
precisa (...) acho isso importante, pois me ajudaria muito 
alguém ao meu lado, principalmente a minha mãe ou meu 
namorado, e a enfermeira demorava muito e não dava 
nenhuma atenção, me senti péssima, muito ruim essa situação, 
senti desesperada com tudo que aconteceu. [...] (P5) 

[...] Não te dão nenhuma atenção, o médico e a enfermeira 
demora para te atender e fica horas sem ninguém, sozinha o 
tempo todo, e com o acompanhante teria alguém para me 
ajudar a andar, no banho, com as dores e a cuidar do neném, 
isso ajudaria muito e seria bem melhor, foi horrível essa coisa, 
sem atenção com a gente, parece que não se preocupava. [...] 
(P12) 

O período grávido e puerperal traz diversas modificações no estado 

emocional e social da mulher, causando-lhe sensação de insegurança e de 

ansiedade diante da nova realidade que se aproxima. Sem dúvida, o processo 

parturitivo fragiliza a mulher, colocando-a em situação de vulnerabilidade emocional, 

fato que intensifica a necessidade de companheirismo, atenção e afetividade. 

(SANTOS et al., 2012). 

A negligência com aspectos emocionais e relacionais do cuidado no parto e 

pós-parto imediato, torna-se evidente na atualidade, especialmente quando a mulher 

permanece longos períodos sozinha, submetida a uma sensação de abandono 

(SALGADO; NIY; DINIZ, 2013) porque o profissional de saúde “demora” para  

atender suas necessidades. Essa carência de apoio profissional, agravada pela 

ausência de um acompanhante de sua confiança, resulta em violência obstétrica de 

caráter psicológico, que pode ser evitada se a mulher receber a atenção de que 

necessita nesse momento especial.  

A violência psicológica se perpetua por uma escassez de apoio físico a 

mulher durante o componente do parto e nascimento, pois isso promove 

sentimentos de insegurança ao trabalho de parto e parto, visto que a ausência de 
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apoio traz insegurança para o processo de nascimento, e consequentemente 

malefícios para a saúde da mulher, e esse ponto constitui uma violência para ela.  

Seguem-se recortes de depoimentos em que as mulheres apontaram essa 

falta de apoio em relação à dor na fase das contrações uterinas, o que constitui uma 

violência obstétrica de caráter psicológico:  

[...] Para estar com alguém do meu lado, dando apoio, me 
sentiria menos vulnerável e mais segura, foi horrível essa 
situação, mas ocorreu tudo de ruim, a dor, que dor meu Deus, 
muito forte, e com o meu marido não seria tão  forte, daria para 
suportar. [...] (P5) 

[...] Me senti sozinha, jogada e achei que iria morrer aqui nesse 
hospital (...) com muita dor e sozinha (...) horrível (...) você 
sentir aquela dor forte e pensar que vai morrer. [...] (P6) 

[...] Pois poderia ter o meu filho ali mesmo e não estava 
deixando, e fazendo pouco caso de minha situação Fiquei um 
pouco triste, queria que tivesse alguém do meu lado até porque 
estava sentindo muita dor e também estava com medo (...) 
como estava sozinha e não sei o que poderia acontecer algo 
comigo ou com o meu filho. [...] (P11)  

[...] Estava sentindo muita dor, tive que fazer bastante força na 
hora, fiz quatro vezes força e na quarta o neném saiu. Eu me 
senti mal e insegura sem a minha mãe comigo na sala, ela não 
pode me ajudar no pior momento que passei, foi horrível estar 
com dor e sem ninguém para me ajudar, dando um apoio. [...] 
(P15) 

O nascimento é uma fase de transformação familiar e merece atenção 

especial. Portanto, a presença do acompanhante é indispensável e deve ser vista de 

forma positiva para todos os membros envolvidos no nascimento. Para isso, é 

necessário qualidade de assistência, e não somente o cumprimento das técnicas e 

das rotinas, já que o parto é um momento de intensas emoções e a participação do 

acompanhante favorece contribuições no âmbito familiar (GONZALES et al., 2012).  

Assim, durante as contrações uterinas, o acompanhante deve oferecer apoio 

à mulher e promover a segurança do processo do nascimento, pois a confiança 

desse processo perpetua a singularidade de desfechos positivos para o trabalho do 

parto e parto. Esta percepção da participação do acompanhante ancora-se no apoio 

emocional, e tem sua maior expressão na transmissão de segurança e conforto para 
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a parturiente em um momento em que a solidão e o medo se fazem presentes 

(SANTOS et al., 2012). Assim, a presença do acompanhante, além de trazer o apoio 

emocional importante à mulher durante o processo de parturição, também contribui 

para o resgate do nascimento como um momento da família (DORNFELD; PEDRO, 

2011). 

Cabe destacar que as ações de apoio desenvolvidas pelo acompanhante, 

como o auxílio no suporte à mulher para a redução da dor, do medo e do estresse 

durante o processo parturitivo, torna-se essencial para a segurança do parto e 

nascimento (FRUTUOSO; BRÜGGEMANN, 2013), evitando a violência obstétrica de 

caráter psicológico.  

A violência psicológica ocasionada pelo processo de insegurança do 

componente do parto e nascimento está intimamente relacionada com a carência de 

apoio à mulher durante as contrações uterina, quando a mulher não obtém o apoio 

emocional do acompanhante e, consequentemente, faz surgir a insegurança no 

processo de nascimento, e isso contribui para uma demanda violenta, uma violência 

contra a mulher de caráter psicológico. 

A carência de apoio institucional com respeito à Lei do Acompanhante, 

sobejamente enfocada, pode ser observada nos depoimentos das mulheres, que 

relatam que a unidade hospitalar particular tende a respeitar o texto legal, ao 

contrário do serviço de saúde, que por não ter o mesmo respeito, contribui para o 

abandono da mulher, configurando uma violência obstétrica de caráter psicológica: 

[...] Se fosse no particular, iria ter a minha mãe do meu lado, e 
como é um serviço público não pode reclamar senão acontece 
o pior como você, e me senti abandonada por todos. [...] (P4) 

[...] E disse somente no particular tem isso, aqui não tem isso, 
e me senti desesperada e abandonada, queria pelo menos o 
meu pai comigo. [...] (P20) 

[...] E se quisesse procurar um hospital particular, aqui ela não 
deixava, me senti abandonada, muito ruim essa situação e se 
não fosse teria de procurar outro local, somente o particular 
tem o acompanhante. [...] (P25) 

[...] E as vezes por não ser um serviço particular a gente se 
sente meio discriminado porque no particular a pessoa pode 
ficar toda hora com alguém e por ser do SUS que é gratuito as 



154 

vezes deixam a gente meio de lado por temos que aceitar o 
que eles falam e pronto, um abandono total. [...] (P54) 

O Ministério da Saúde reconhece que a presença do acompanhante traz 

benefícios para as mulheres. O acompanhante pode, também, ajudar a mulher nas 

tarefas básicas com o bebê no pós-parto, quando a mãe se encontra em fase de 

reabilitação. Com a sanção da Lei n. 11.108, em abril de 2005, os serviços de saúde 

precisam se reorganizar para incluir o acompanhante no período de trabalho de 

parto, parto e puerpério imediato. Essa intervenção busca garantir que toda 

parturiente tenha uma pessoa de sua escolha para confortá-la e encorajá-la durante 

o processo do nascimento, como previsto no texto legal. (OLIVEIRA et al., 2011). 

O acompanhamento do trabalho de parto, parto e puerpério imediato deve ser 

prática integrante dos serviços de saúde do SUS e também das unidades 

particulares. (BRASIL, 2013). A partir dessa afirmação, podemos mencionar que a 

presença do acompanhante torna-se uma estratégia benéfica no parto e nascimento, 

sendo vista como um diferencial no modelo de parto humanizado, capaz de 

proporcionar à parturiente inúmeros benefícios durante todo o processo, permitindo 

que ela visualize a parturição de forma mais segura e protegida (DODOU et al., 

2014). 

Os depoimentos remetem ao que “seria diferente no serviço particular”, e 

essa noção permeia uma condição de apoio, que o serviço de saúde na instituição 

pública impediu de ser oferecida à mulher durante o processo de parto e 

nascimento, descumprindo a Lei do Acompanhante, com isso contribuindo para a 

insegurança da mulher no momento do parto. É importante destacar que desfechos 

negativos podem surgir em decorrência dessa violência a que muitas mulheres são 

submetidas nas maternidades, configurando uma assistência insegura e 

ocasionalmente violenta. 

Pelo que foi exposto, infere-se que a violência obstétrica de caráter 

psicológico se mostra no imaginário social de que se a mulher “paga”, o serviço 

concede mais apoio à mulher durante o processo parturitivo, e a sua vivência 

permite que o processo seja mais seguro, ao contrário das mulheres do estudo que 

apontaram essa diferenciação, de caráter socialmente discriminatório, que precisa 

ser superada por gestores e profissionais da saúde, a partir do cumprimento da Lei 

do Acompanhante em vigor.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atualmente, a assistência obstétrica ofertada durante o processo parturitivo é 

vista como um desafio para a Política Pública no campo da saúde das mulheres, em 

especial quanto aos seus direito constituídos ao acesso igualitário aos serviços de 

saúde obstétrica, como também ao descumprimento da Lei 11.108/2005, 

popularmente conhecida como Lei do Acompanhante, que assegura à mulher em 

processo de parturição ser acompanhada por familiar ou pessoa próxima de sua 

livre escolha. Assim, a peregrinação e o não acompanhamento do processo do parto 

e nascimento permitem à mulher vivenciar uma violência velada, ocasionalmente 

conivente com a prática e a cultura das instituições de saúde, o que torna necessário 

repensar na lógica assistencial da assistência à mulher tendo como pano de fundo o 

atual panorama da saúde obstétrica. 

Sabe-se que a assistência obstétrica brasileira tem sido amplamente 

discutida, e por conta disso vem apresentando importantes avanços nas Políticas 

Públicas para as mulheres em período reprodutivo. Sem dúvida, isso é inegável. 

Contudo, deve-se atentar para as crenças, valores, práticas e paradigmas no 

cuidado à mulher porque, apesar dos importantes avanços alcançados, as práticas 

cotidianas no cuidado às mulheres nas instituições de saúde exigem mudanças no 

que diz respeito ao acesso aos seus direitos legais.  

A peregrinação da mulher em busca de assistência ao parto, confirma-se 

como um real problema da saúde pública no período reprodutivo, pela carência de 

vagas e leitos obstétricos que são fatores impeditivos para uma assistência 

qualificada e resolutiva. A solução desse problema perpassa pela mudança de 

investimentos, pactuação das instâncias da rede de cuidado, corresponsabilização 

do cuidado, além de respeito aos direitos as mulheres. Também do direito 

institucional da Lei do Acompanhante faz com que essa tecnologia do cuidado seja 

repensada, considerando que em muitas instituições de saúde não há consenso 

entre profissionais e gestores quanto à necessidade de um acompanhante durante o 

processo do parto e nascimento.  



156 

Assim, torna-se necessária uma mudança na prática do não 

acompanhamento, pautada em evidências científicas, as quais colaborem para a 

efetiva inserção do acompanhante no modelo do parto e nascimento nas unidades 

hospitalares públicas e particulares, uma vez que ele propicia comprovados 

benefícios para a mulher e o concepto, fazendo com que ela se sinta mais amparada 

física e emocionalmente, promovendo experiências positivas para o processo 

fisiológico do parto e contribuindo para redução das intervenções obstétricas, com o 

tempo de trabalho de parto.  

Então, deve-se garantir a presença do acompanhante de escolha da mulher, 

visto que garantindo essa atenção e cuidado, os profissionais contribuem para a 

segurança do processo de nascimento e, sobretudo, tornam-se mais propensos a 

aceitar o que preconiza a legislação, assim modificando essa lógica de cuidado que 

é considerada extremamente importante para a qualidade da assistência obstétrica.  

Nesse contexto, é importante que na Região Metropolitana II do Estado do 

Rio de Janeiro, as unidades de saúde materna aprimorem a rede de atenção à 

saúde materna, criando o acesso em rede de cuidado, numa linha de cuidado à 

mulher, como também a inclusão do acompanhante durante o processo de parto e 

nascimento, ações essas que, em concordância, são eficazes para a qualidade da 

atenção obstétrica na Região e também para a Humanização do Parto e 

Nascimento.  

Os serviços de saúde - maternidades precisam garantir o acesso da gestante 

à assistência necessária, bem como a segurança do processo de nascimento e 

redução da mortalidade materna e perinatal. Isto deve ser feito com a 

responsabilização do cuidado; assim, no caso de não haver vaga na instituição no 

momento em que a gestante precisar, é preciso providenciar o transporte seguro 

para outra unidade, assegurando a responsabilidade pela garantia da sua vaga.  

Do mesmo modo, a inserção do acompanhante de livre escolha da mulher, 

permite que ela tenha apoio físico e emocional, ajudando a acalmá-la e promovendo 

a fisiologia do parto, inibindo intervenções desnecessárias e até mesmo a própria 

violência psicológica manifestada com condutas vexatórias e discriminatórias 

durante a ausência do acompanhante, que é um direito da mulher instituído por Lei 

específica. 

A propósito da violência obstétrica, ela se faz presente nas relações de 

(des)cuidado com a mulher, que se submete primeiramente ao processo de 
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peregrinação, considerado uma violência de caráter institucional pelo 

descumprimento do direito que ela tem de acesso aos serviços de saúde;  a 

carência de atenção e cuidado no período reprodutivo, que acarreta inúmeros 

sentimentos na mulher, sendo considerado uma violência velada e de caráter 

institucional por ser exercido por intermédio da autoridade  e poder dos profissionais 

de saúde, e que pode também se configurar como violência de caráter psicológico 

decorrente de uma relacionamento desigual por parte dos profissionais de saúde, 

com ridicularização e culpabilização da mulher por conta do processo de 

peregrinação sofrido.   

É preciso lembrar que o processo de peregrinação ocasiona sentimentos 

negativos prejudiciais ao processo de nascimento, dentre os quais solidão, tristeza, 

abandono, raiva e ódio, que acabam por inibir o processo fisiológico do parto, 

podendo caracterizar violências de caráter psicológico e também de caráter físico, 

com o incentivo aos estímulos dolorosos ocasionados por esses sentimentos. 

Já a violência obstétrica, resultante do não acompanhamento da mulher por 

pessoa de sua livre escolha, permite que ela vivencie a anulação de um direito 

instituído pela Lei do Acompanhante, fato que se constitui em violência de caráter 

institucional, já que o acompanhante favorece que ela receba apoio físico e 

emocional responsáveis pelo bem estar e pela qualidade da assistência obstétrica. 

Assim, quando o profissional se vale do exercício de uma relação de desigualdade, 

meramente imposta pelas regras e rotinas vigentes nas instituições, ele promove a 

insegurança da mulher, que se agrava pela ausência de um acompanhante, e esse 

fato contribui para a ocorrência de uma violência de caráter psicológico. 

Diante dos resultados obtidos e de tudo o que foi exposto, não há dúvida de 

que a atual assistência obstétrica necessita do rompimento de paradigmas da 

saúde, com a inserção de cuidado satisfatório e estratégias para a qualidade da 

saúde mulher, com o acesso aos serviços de cuidado maternos e aos seus direitos 

instituídos, como a saúde e a presença do acompanhamento no processo parturitivo. 

Dessa forma, será possível intervir diretamente no processo parturitivo, a fim de 

evitar desfechos negativos para a mulher e seu concepto, promovendo o parto e o 

nascimento com mais segurança e qualidade em prol da redução da mortalidade 

materna e perinatal, em conformidade com os Objetivos do Desenvolvimento do 

Milênio da Organização Mundial de Saúde, e ainda, contribuindo para a qualidade e 

respeito aos direitos sexuais, reprodutivos e humanos. 
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Por se tratar de um problema de saúde pública e ser uma temática que 

precisa da atenção dos gestores e dos profissionais da saúde, e também das 

próprias usuárias dos serviços, no caso as mulheres em período reprodutivo, é 

preciso empenho de todos os envolvidos para que ocorram medidas que beneficiem 

a todos os que atuam na área de ginecologia obstétrica, a fim de que a Lei do 

Acompanhante seja cumprida integralmente e, sobretudo, para que não mais 

ocorram os tipos de violência durante a assistência no parto e nascimento, 

sobejamente relatados pelas entrevistadas participantes do estudo. A violência de 

qualquer tipo contra a mulher não pode prevalecer, cabendo às instituições de saúde 

e aos seus gestores e profissionais repensarem seus atos para que a assistência 

durante o parto e nascimento seja realizada com o respeito e a atenção que o caso 

requer.  

Assim, considerando a importância de uma permanente avaliação da 

assistência obstétrica oferecida, da implementação das Politicas de Humanização na 

Assistência Obstétrica nas diversas unidades, da monitoração da prevenção e 

minimização de situações de violência durante o período reprodutivo, considera-se 

que esse trabalho possa contribuir subsidiando, a partir da voz das mulheres, um 

retrato dessa assistência obstétrica na Região Metropolitana II do Estado do Rio de 

Janeiro. Então, a avaliação constante da assistência obstétrica permitirá a melhoria 

dos indicadores de morbimortalidade materna e retratará os principais problemas a 

serem focados numa política de priorização da humanização da assistência 

obstétrica. 
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APÊNDICE A. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(RESOLUÇÃO Nº 466/12 - CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE) 

 
Você está sendo convidada para participar da pesquisa intitulada: Violência 

obstétrica no processo do parto e nascimento da região Metropolitana II do Estado 
do Rio de Janeiro: percepção de mulheres/puérperas, que tem como objetivos 
identificar a caracterização sociodemográfica, obstétrica e assistencial das mulheres 
assistidas em maternidades públicas da Região Metropolitana II do Estado do Rio de 
Janeiro, caracterizar as principais situações de violência a partir da percepção das 
mulheres acerca da assistência obstétrica durante seu processo parturitivo. 

Você receberá orientações acerca da temática, e as informações que prestar 
durante a entrevista, além de relevantes para que o pesquisador possa compreender 
e analisar o seu conteúdo, serão utilizadas com a garantia de sigilo e anonimato em 
qualquer fase do estudo, isto porque quando for necessário exemplificar 
determinada situação, sua privacidade será preservada por meio de um pseudônimo 
escolhido aleatoriamente pelo pesquisador. 

Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados 
divulgados em eventos e/ou revistas científicas. A sua participação é voluntária, isto 
é, a qualquer momento você pode recusar-se a responder qualquer pergunta ou 
desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum 
prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição que você realizou 
seu parto. 

A presente pesquisa não apresenta riscos diretos, mas caso você entenda 
que sofreu violência na assistência obstétrica, se assim o desejar, poderá receber 
atendimento individual no Setor de Psicologia da Maternidade em que foi atendida. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas a 
serem realizadas sob a forma de entrevista, além da coleta de seus dados junto do 
seu prontuário no setor da unidade. A entrevista será gravada em aparelho digital, 
com a sua autorização, possibilitando a sua posterior transcrição. 

Você não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. O 
benefício relacionado à sua participação será de aumentar o conhecimento científico 
para a área de enfermagem em área da saúde da mulher com foco na violência na 
assistência obstétrica. 

Você receberá uma cópia deste Termo onde consta o telefone/e-mail e o 
endereço do pesquisador responsável, e demais membros de equipe, podendo tirar 
suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 
 
 Diego Pereira Rodrigues - Mestrando do MACCS- EEAAC/UFF 
 Valdecyr Herdy Alves - Prof. Dr. Titular do MEP/EEAAC/UFF                                     

 
Rio de Janeiro, _______ de ________________ de 2014. 

 
Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO, estando 

de acordo em participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer 
momento sem sofrer qualquer tipo de punição ou constrangimento.  
 

____________________________________________ 
Sujeito da Pesquisa. 
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APÊNDICE B. ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 Informações do prontuário: 

 

1) Idade? 
2) Escolaridade? 
3) Ocupação? 
4) Idade gestacional atual? 
5) Quantas gestações? 
6) Quantos partos? 
(   ) vaginal          (   ) cesáreo  

7) Quantas situações de abortamento? 
8) Na internação quantos centímetros de dilatação do colo uterino? 
9) Diagnóstico obstétrico na internação? 
10) Durante a assistência do profissional de saúde foi realizado: 
(   ) Toque vaginal  - [Realização do toque vaginas] -  (   )     

(   ) Episiotomia/Episiorrafia      

(   ) Ocitocina    

(   ) Anestésico/peridural     

(   ) Lavagem Intestinal     

(   ) Tricotomia      

(   ) Ruptura artificial das membranas   

(   )  Fórceps            

(   ) Outro: _______________________     

 

 

 Entrevista semiestruturada 
 

 Parte I: 

 

1) Qual a sua etnia (autodeclarada)? 
(   ) Branca         (   ) Parda          (   ) Negra          (   ) Indígena          (   ) Asiática 

2) Qual a sua religião? 
(   ) Católica    (   ) Protestante    (   ) Espirita     (   ) Afrodescendente      (   ) 

Judaísmo            (    ) Não possuo 

3) Qual a sua condição marital? 
(   ) Casada oficialmente     (   ) União estável     (   ) Divorciada     (   ) Viúva     (   ) 

Solteiro sem parceiro     (   ) Solteiro com parceiro fixo     (   ) Solteiro com mais de 

um parceiro. 

4) Você tem companheiro atualmente? (caso responda “não”, vá para a questão 
7) 

(   ) Sim          (   ) Não 

5) Há quanto tempo você está com o seu companheiro? 
6) Ele é o pai do seu bebê? 
(   ) Sim          (   ) Não 
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7) Quantos filhos você tem? 
 

8) Você tem emprego com carteira assinada? 
(   ) Sim          (   ) Não 

9) Tem outra fonte de renda? (caso responda “não”, vá para a questão 11) 

(   ) Sim          (   ) Não 

10)  Quais fontes? 
(   ) Pensão          (   ) Aposentadoria           (   ) Biscate           (   ) Programas sociais       

(   ) Outros:________________________________ 

11) Qual a sua renda familiar? 

12) Qual a situação de sua moradia? 

(   ) Próprio   (   ) Alugada   (   ) Mora com os pais    (   ) Mora com parentes    (   ) 

Mora com amigos  (   ) Mora com a sogra   (   ) Outros: 

__________________________ 

13) Quantos cômodos têm o seu imóvel?  

14) Quantas pessoas moram na sua casa?    

 

 Parte II: 

 

1) A gravidez atual foi planejada?   

(   ) Sim          (   ) Não 

2) Quem levou você a esta maternidade? 

3) Em quantas maternidades você passou até ser atendida nesta maternidade?  

4) Como você se sentiu com essa situação de peregrinação? 
5) Você teve o direito ao acompanhante de sua escolha no trabalho de parto, parto 

e puerpério na maternidade?  
(   ) Sim         (   ) Não 

6) Com se sentiu com essa situação? 
7) Você recebeu cuidados durante a assistência do profissional de saúde tais como:  
(   ) Massagens     (   ) banho no chuveiro - “relaxante, alívio da dor”     (   ) Restrição 

de posição   (   ) Restrição de Alimentação   (   ) Restrição de Líquidos  (   ) Técnica 

de respiração  (   ) Aplicação de compressas quentes e frias  (   ) Musicoterapia  (   ) 

Bola suíça     (   ) Aromaterapia   

8) Na assistência do trabalho de parto e parto você foi orientada quanto aos 
procedimentos como iria ser realizado?  

(   ) Sim         (   ) Não 

9) Quando colocaram o soro com a medicação em sua veia, explicaram para você o 
motivo?  

(   ) Sim         (   ) Não 

10) Em relação a dor ofereceram anestésicos para alivio de sua dor?  
(   ) Sim         (   ) Não 
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11) Quando realizaram o exame de toque vaginal explicaram para você o motivo da 
realização?  

(   ) Sim         (   ) Não 

 

 

12) Explicaram para você como seria o processo de trabalho de parto e parto? 
(   ) Sim         (   ) Não 

13) Os profissionais de saúde que assistiram você no seu trabalho de parto e parto 
se identificaram para você, falando qual era a sua profissão, seu nome?  

(   ) Sim         (   ) Não 

14) Os profissionais de saúde da maternidade ao assistirem você no trabalho de 
parto e parto, se dirigiam a você pelo seu nome?  

(   ) Sim         (   ) Não 

15) Você se sentiu sozinha ou isolada durante o período de seu trabalho de parto?  
(   ) Sim         (   ) Não 

16) Você em algum momento do seu trabalho de parto e parto sentiu-se 
desrespeitada?  

(   ) Sim         (   ) Não 

17) Gritaram ou bateram em você em algum momento de seu trabalho de parto e 
parto? 

(   ) Sim         (   ) Não 

18) Você em algum momento do seu trabalho de parto e parto sentiu algum tipo de 
preconceito durante a assistência do profissional de saúde dessa maternidade?  

(   ) Sim         (   ) Não 

19) Pediram a você para fazer força durante o seu parto? 
(   ) Sim         (   ) Não 

20) Empurraram a sua barriga na hora do seu parto?  
(   ) Sim         (   ) Não 

21) Em algum momento você percebeu que vivenciou algum tipo de violência? Por 
quê você acha que não sofreu violência? 

(   ) Sim         (   ) Não 
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ANEXO A. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 
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ANEXO B. PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA FACULDADE 

DE MEDICINA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO - 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
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ANEXO C. CARTA DE COMPROMETIMENTO DO SETOR DE PSICOLOGIA DAS 

UNIDADES DE SAÚDE 
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