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RODRIGUES, Diego Pereira. Os valores dos profissionais de saúde e sua 
influência no cuidado obstétrico: cotidiano das maternidades. Rio de Janeiro: 
2019. 222 f. Tese (Doutorado em Ciências do Cuidado em Saúde), Escola de 
Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, 2019. 
 

RESUMO 
 

A violência obstétrica tem sido uma temática cuja discussão vem sendo objeto de 
estudos acadêmicos e, em especial, nos programas de pós-graduação stricto sensu, 
seja em Mestrado ou Doutorado. É uma violência que denigre os aspectos físicos, 
psicológicos, morais e sexuais da mulher, configurando uma violência contra a sua 
própria dignidade, sendo embasada numa perspectiva de violência que não se 
restringe somente ao parto e nascimento, mas em todos os contextos do ciclo 
gravídico-puerperal. Este estudo teve como problemas de pesquisa, identificar quais 
os valores dos profissionais de saúde em relação à sua atuação no campo 
obstétrico? Como os valores se articulam na significação dos profissionais de saúde 
acerca da violência obstétrica? O estudo apresentou o seguinte objetivo geral: 
compreender o significado dos valores dos profissionais de saúde das maternidades 
públicas da Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro e sua influência na 
violência obstétrica, a partir da dimensão axiológica de Max Scheler. Teve como 
objetivos específicos: Desvelar os significados dos valores na expressão dos 
profissionais de saúde que atuam no campo  assistencial obstétrico; analisar os 
valores expressos pelos profissionais de saúde acerca da violência obstétrica; 
discutir a valoração axiológica a partir da significação dos profissionais de saúde 
acerca do fenômeno violência obstétrica. Estudo com abordagem qualitativa, 
sustentado na pesquisa fenomenológica, fundado a partir da Teoria dos Valores de 
Max Scheler. Foram quarenta e oito os participantes, sendo 24 enfermeiros e 24 
médicos de quatro maternidades da referida Região Metropolitana,  a saber: Hospital 
Universitário Antônio Pedro; Hospital Estadual Azevedo Lima; Maternidade Municipal 
Alzira Reis Vieira Ferreira; Hospital Municipal Dr. Mario Niajar. Utilizou-se a 
entrevista fenomenológica para obtenção dos dados. Os discursos escritos foram 
analisados conforme a Teoria de Interpretação de Paul Ricoeur. Após a construção 
do corpus, originaram-se três Unidades de Significação: Os significados da prática 
assistencial dos profissionais de saúde: a expressividade de seus valores; A 
humanização do parto e nascimento: o cuidado valorativo; Os significados dos 
profissionais de saúde acerca da violência obstétrica, possibilitaram confirmar a 
Tese de que há uma mudança de hierarquia de valores para o cuidado ao parto e 
nascimento, que estão configuradas pela indução das Políticas Públicas de Saúde 
na campo reprodutivo, norteadas durante o período de 2001-2018 como no coletivo 
de mulheres, que possibilitaram mudanças na ordem valorativa relacionadas à 
prática assistencial obstétrica. Assim, o estudo concluiu que esse movimento permite 
mudanças no cuidado obstétrico, que valorizem o respeito, a justiça, o direito da 
mulher, pois quando há esse processo de transição, há também uma tendência para 
um cuidado que garanta o protagonismo da mulher e contribua para um cuidado 
compartilhado, com foco no diálogo e na segurança do parto para que se estabeleça 
uma assistência de qualidade. 
Palavras-chave: Violência contra a mulher; Violência obstétrica; Abuso e 
desrespeito; Direitos humanos; Direitos dos pacientes; Parto Humanizado; 
Autonomia profissional. 



RODRIGUES, Diego Pereira. The values of health professionals and their 
influence on obstetric care: the daily life of maternity hospitals. Rio de Janeiro: 
2019. 222 f. Thesis (PhD in Health Care Sciences), Aurora de Afonso Costa Nursing 
School, Fluminense Federal University, 2019. 
 

ABSTRACT 
 

Obstetric violence has been a topic whose discussion has been the subject of 
academic studies and, especially, in strictosensu postgraduate programs, whether in 
Masters or PhD. It is a violence that depreciates the physical, psychological, moral 
and sexual aspects of the woman, configuring violence against her own dignity, being 
based on a perspective of violence that is not restricted only to labor and childbirth, 
but in all contexts of the pregnancy-puerperal cycle. This study had, as research 
problems, to identify the values of health professionals in relation to their 
performance in the obstetric field? How are values articulated in the meaning of 
health professionals about obstetric violence? The study presented the following 
general objective: to understand the meaning of the values of health professionals in 
public maternity hospitals in the Metropolitan Region II of the State of Rio de Janeiro 
and its influence on obstetric violence, based on the axiological dimension of Max 
Scheler. Its specific objectives were: Unveiling the meanings of values in the 
expression of health professionals working in the field of obstetric care; analyze the 
values expressed by health professionals about obstetric violence; discuss the 
axiological assessment based on the meaning of health professionals about the 
obstetric violence phenomenon. A study with a qualitative approach, based on 
phenomenological research, based on Max Scheler's Theory of Values. There were 
forty-eight participants, of which 24 were nurses and 24 were physicians from four 
maternity hospitals in the said Metropolitan Region, namely: Antônio Pedro University 
Hospital; Azevedo Lima State Hospital; Alzira Reis Vieira Ferreira Municipal 
Maternity; Dr. Mario Niajar Municipal Hospital. The phenomenological interview was 
used to obtain the data. Written discourses were analyzed according to Paul 
Ricoeur's Theory of Interpretation. After the construction of the corpus, three Units of 
Significance originated: The meanings of the healthcare practice of health 
professionals: the expressiveness of their values; The humanization of labor and 
childbirth: the valuation care; The meanings of health professionals about obstetric 
violence allowed us to confirm the thesis that there is a hierarchy of values for the 
delivery and birth care, which are shaped by the induction of Public Health Policies in 
the reproductive field, guided during the period of 2001-2018 and in the collective of 
women, which made possible changes in the value order related to obstetric care 
practice. Thus, the study concluded that this movement enables changes in obstetric 
care, which values respect, justice, women's rights, because when there is this 
transition process, there is also a tendency for care that guarantees the role of 
women and contributes to shared care, focusing on dialogue and childbirth safety so 
that quality care can be established. 
Keywords: Violence against women; Obstetric violence; Abuse and disrespect; 
Human rights; Patient rights; Humanized birth; Professional autonomy. 

 
 
 

 



RODRIGUES, Diego Pereira. Los valores de los profesionales de la salud y su 
influencia en el cuidado obstétrico: cotidiano de las maternidades. Rio de 
Janeiro: 2019. 222 f.Tesis (Doctorado en Ciencias del Cuidado en Salud), Escuela 
de Enfermería Aurora de Afonso Costa, Universidad Federal Fluminense, 2019. 
 

RESUMEN 
 
La violencia obstétrica ha sido una temática cuya discusión viene siendo objeto de 
estudios académicos y, en especial, en los programas de postgrado stricto sensu, 
sea en Maestría o Doctorado. Es una violencia que denigre los aspectos físicos, 
psicológicos, morales y sexuales de la mujer, configurando una violencia contra su 
propia dignidad, siendo basada en una perspectiva de violencia que no se restringe 
solamente al parto y nacimiento, sino en todos los contextos del ciclo gravídico-
puerperal. Este estudio tuvo como problemas de investigación, identificar ¿qué 
valores tienen los profesionales de salud en relación a su actuación en el campo 
obstétrico? ¿Cómo los valores se articulan en la significación de los profesionales de 
salud acerca de la violencia obstétrica? El estudio presentó el siguiente objetivo 
general: comprender el significado de los valores de los profesionales de salud de 
las maternidades públicas de la Región Metropolitana II del Estado de Río de 
Janeiro y su influencia en la violencia obstétrica, a partir de la dimensión axiológica 
de Max Scheler. Se tuvo como objetivos específicos: Desvelar los significados de los 
valores en la expresión de los profesionales de salud que actúan en el campo 
asistencial obstétrico; analizar los valores expresados por los profesionales de salud 
acerca de la violencia obstétrica; discutir la valoración axiológica a partir de la 
significación de los profesionales de salud acerca del fenómeno violencia obstétrica. 
Estudio con enfoque cualitativo, sostenido en la investigación fenomenológica, 
fundado a partir de la Teoría de los Valores de Max Scheler. Fueron cuarenta y ocho 
los participantes, siendo 24 enfermeros y 24 médicos de cuatro maternidades de la 
referida Región Metropolitana, a saber: Hospital Universitario Antônio Pedro; 
Hospital Estadual Azevedo Lima;Maternidade Municipal Alzira Reis Vieira Ferreira; 
Hospital Municipal Dr. Mario Niajar. Se utilizó la entrevista fenomenológica para la 
obtención de los datos. Los discursos escritos fueron analizados conforme la Teoría 
de Interpretación de Paul Ricoeur. Después de la construcción del corpus, se 
originaron tres Unidades de Significación: Los significados de la práctica asistencial 
de los profesionales de salud: la expresividad de sus valores; La humanización del 
parto y nacimiento: el cuidado valorativo; Los significados de los profesionales de 
salud acerca de la violencia obstétrica, posibilitaron confirmar la Tesis de que hay un 
cambio de jerarquía de valores para el cuidado al parto y nacimiento, que están 
configurados por la inducción de las Políticas Públicas de Salud en el campo 
reproductivo, orientadas durante el período de 2001-2018 como en el colectivo de 
mujeres, que posibilitaron cambios en el orden valorativo relacionados a la práctica 
asistencial obstétrica. Así, el estudio concluyó que ese movimiento permite cambios 
en el cuidado obstétrico, que valoren el respeto, la justicia, el derecho de la mujer, 
pues cuando hay ese proceso de transición, hay también una tendencia hacia un 
cuidado que garantice el protagonismo de la mujer y aporte para un cuidado 
compartido, con foco en el diálogo y la seguridad del parto para que se establezca 
una asistencia de calidad. 
Palabras clave: Violencia contra la mujer; Violencia obstétrica; Abuso y falta de 
respeto; Derechos humanos; Derechos de los pacientes; Parto humanizado; 
Autonomía profesional. 
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1.1 APRESENTAÇÃO  

  

O estudo tem como Tese o pressuposto de que há uma transição do modelo 

tecnocrático para o modelo humanístico do cuidado ao parto e nascimento, 

passando por uma reorganização de hierarquia de valores configuradas pela 

indução das Políticas Públicas de Saúde na campo reprodutivo, norteadas durante o 

período de 2001-2018, como no coletivo de mulheres, que possibilitou mudanças na 

ordem valorativa da prática assistencial obstétrica. 

A pesquisa apresenta um problema recorrente no cuidado à mulher, no 

campo da atenção obstétrica, qual seja, a violência obstétrica praticada pelo 

profissional de saúde no contexto do parto e nascimento (DINIZ et al., 2015), 

resultante da autonomia exercida no processo de institucionalização de seu poder e 

autoridade. Atualmente têm sido discutidas as distintas formas de violência, não 

muito por conta da precarização (AGUIAR; D‟OLIVEIRA, 2011), mas pelas inúmeras 

condutas desnecessárias1 executadas durante o trabalho de parto e nascimento, as 

quais não são vistas pelos profissionais de saúde como um tipo de violência, mas 

sim como uma forma de cuidado e de autonomia exercida em seu cotidiano 

assistencial. (RODRIGUES et al., 2015). 

Nesse sentido, os profissionais de saúde detêm valores que são próprios e 

instituídos em sua práxis no cuidado à mulher, isto porque esses valores pertencem 

a uma lógica do cuidado obstétrico, inserido no bojo da dimensão do paradigma 

tecnocrático do parto e nascimento, que vai ao encontro de um cuidado que permita 

agregar valores à sua prática profissional.   

Esses valores podem conduzir os profissionais de saúde a uma prática 

positiva ou negativa para a integralidade do cuidado da mulher, no campo do direito 

reprodutivo. Quando há favorecimento de uma prática negativa, podem ocorrer 

intervenções desnecessárias, havendo também a possibilidade de que a violência 

obstétrica seja vivenciada pela mulher, já que as questões de poder autoritário, 

hierarquizado e institucionalizado constituem-se fatores que podem promovê-la 

favorecendo, assim, o seu papel secundário durante o parto e nascimento, pois o 

valor estará centrado no profissional de saúde, e não no valor do poder da mulher 

frente ao seu protagonismo na parturição. Contudo, quando há uma prática positiva, 

                                                           
1Toda conduta desnecessária configura-se quando ocorre a intervenção que desconsidera o processo 

fisiológico da mulher, sendo ele expressado pela patologização do parto e nascimento.  
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a mulher tem sua autonomia preservada em prol de um cuidado centrado nela,  

integrado e acolhedor.   

 Assim, o objeto de estudo enfoca a compreensão dos valores dos 

profissionais de saúde e sua influência na violência obstétrica, a partir da dimensão 

axiológica de Max Scheler. 

A violência obstétrica é um tipo de violência que não se restringe ao parto e 

nascimento (MATERNIDADE ATIVA, 2012); ao contrário, abrange todo o período de 

gestação, o parto, o puerpério e o abortamento caracterizando-se, também, pela 

ausência de uma atenção qualificada à mulher e sua família.  Desse modo, o estudo 

pretende subsidiar a discussão acerca dessa violência no âmbito do parto e 

nascimento, com amplitude do olhar a partir do cuidado obstétrico dispensado às 

mulheres pelos profissionais de saúde, considerada uma faceta desse fenômeno, 

pois as suas principais formas são cometidas contra elas principalmente pelas 

intervenções desnecessárias durante o processo parturitivo, que acabam por anular 

o seu protagonismo e o direito a um parto digno e respeitoso, visto que o cuidado 

estará centrado na prática desses profissionais.    

Este tipo de violência tem sido abordado em estudos, desde o final da década 

de 80, em decorrência das atitudes discriminatórias e desumanas no cuidado à 

mulher, em especial as de ordem étnica, social, econômica e espiritual. Então, a 

expressão violência obstétrica está sendo utilizada para descrever essas formas de 

violência contra a mulher no período reprodutivo (DINIZ et al., 2015), tornando-se 

uma temática relevante e que tem sido objeto de atenção, principalmente nas 

ciências humanas e nas ciências da saúde. (SOARES et al., 2012; TERÁN, 2013; 

SILVA et al., 2014; POZZIO, 2016).  

De acordo com a literatura científica a respeito, a Violência Obstétrica inclui 

seus diversos tipos: violência física, verbal, psicológica, sexual, institucional, 

midiática, além da negligência no que concerne à assistência integral a que a mulher 

tem direito, frente às legislações e recomendações das instituições de apoio ao parto 

digno, principalmente a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da 

Saúde (MS) (GUERRA, 2008; FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO, 2010; AGUIAR, 

2010; D‟GREGORIO, 2010; AGUIAR; D‟OLIVEIRA, 2011; FANEITE; FEO; MERLO, 

2012; STRAPASSON; NEDEL, 2013; PULHEZ, 2013; SCHRAIBER, 2013; 

RODRIGUES, 2014; LUKASSE et al., 2015; MINISTÉRIO PÚBLICO DE 

PERNANBUCO, 2015), que tem relação com um processo mutuamente 
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desrespeitoso e discriminatório, que ocorre envolvendo questões de gênero, etnia, 

socioeconômicas, além de ser medicalizante e violento. 

Trata-se, portanto, de tema delicado, que ora está sendo abordado na 

perspectiva dos profissionais de saúde que contribuem para o cuidado à mulher no 

momento do parto e nascimento.  

Assim, as minhas inquietações acerca do tema, surgiram da prática 

assistencial como Enfermeiro Especialista em Saúde da Mulher e docente no âmbito 

do ensino/pesquisa, junto aos discentes de um curso de Graduação em 

Enfermagem, vinculado a uma Instituição privada do Estado do Rio de Janeiro, 

tendo como foco a atenção à saúde reprodutiva das mulheres. Nesse período, 

muitas vezes foi possível perceber o valor dado ao “Paradigma Tecnocrático”2 

(DAVIS-FLOYD, 2001) e constatar a possibilidade de supremacia das intervenções, 

algumas desnecessárias, em detrimento do exercício profissional pautado nas 

melhores evidências científicas. À época, o cuidado obstétrico já detinha uma 

perspectiva de indução das Políticas Públicas de Saúde que, apesar de iniciante 

para alcançar uma transformação, tinha como foco o valor da centralidade da mulher 

no processo reprodutivo. Então, o Paradigma Tecnocrático já apontava para a 

introdução de rotinas no cuidado à saúde da mulher, tendo a tecninização, a norma 

a rotina institucionalizada, como forma de padrão valorizado (ALVES; ALVES; 

PADOIN, 2016), com o exercício de práticas consideradas „corretas‟ por serem 

fundamentadas em princípios tecnocráticos e na centralidade do cuidado na figura 

do profissional de saúde.    

Desse modo, essa representação compartilhada frente aos seus 

comportamentos resultavam do imaginário, produzindo essa ideologia por meio dos 

profissionais de saúde, assim tornando-se uma prática aceitável, valorada e 

instituída na visão de mundo de cada um deles. Tais ações que integram a vivência 

laboral de cada profissional, parecem dificultar o entendimento de que determinados 

atos de desrespeito, eventualmente praticados no campo da obstetrícia configuram a 

violência obstétrica, destarte, indo contra os valores do respeito, da justiça, da 

cidadania, da ética e do próprio cuidado humano. 

Assim, o processo de Humanização do Parto e Nascimento vinculando o 

cuidado centrado na mulher, possibilita a ruptura desse modelo intervencionista e 

                                                           
2
 Termo utilizado pela Antropóloga norte-americana Robbie Davis-Floyd, que estabelece essa 

nomenclatura para designar um dos paradigmas na atenção à mulher no parto e nascimento. 
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repercute positivamente para o cuidado na parturição com acolhimento, ambiente 

favorável a  ela e relação igualitária com o profissional de saúde, com vistas ao seu 

direito legal de ter um acompanhante de sua livre escolha para o momento do parto,  

assim contribuindo para coibir intervenções desnecessárias que podem ocorrer no 

paradigma tecnocrático, durante a parturição. No cuidado obstétrico, há uma valor 

na centralidade da mulher para o exercício do seu protagonismo no parto e 

nascimento, favorecendo o valor ao respeito para garantir um cuidado seguro, 

qualificado e compartilhado.   

Corrobando tais afirmações no que concerne ao paradigma tecnocrático e ao 

seu ideário, Terán (2013) afirma que as mulheres recebem diariamente uma 

assistência que vai em direção a um tratamento desumano, com o exercício de 

práticas amparadas na práxis dos profissional de saúde, com condutas profissionais 

expressadas como forma de violência obstétrica, fazendo com que muitas vezes, 

elas não tenham o devido entendimento de que foram violentadas, o que mostra a 

real profundidade do abismo existente entre o desconhecido e a necessidade de 

ampliação de informação e divulgação da violência obstétrica.  

Quando ocorre a utilização de uma intervenção desnecessária sem o devido 

consentimento; o impedimento do contato como o recém nascido; a repressão de 

sentimentos e emoções, principalmente por receio de represálias por parte dos 

profissionais de saúde, o fato gera a possibilidade de que a mulher seja 

desrespeitada. Assim, essas atitudes exercidas em decorrência do autoritarismo dos 

profissionais de saúde, do exercício do seu poder tendo como sustentação a sua 

autonomia, podem favorecer uma assistência desumana durante o parto e 

nascimento, com o agravante da falta de respeito à mulher que, naquele momento 

carece de assistência, mas se vê submetida à esses constrangimentos. 

Desse modo, o paradigma tecnocrático permite compreender as reais 

necessidades do profissional de saúde com a utilização de sua autonomia, deixando 

de lado, a necessidade da mulher. Isto ocorre porque, as necessidades deles estão 

alicerçadas numa perspectiva diferente daquela da mulher, cujos níveis de carência 

são diferentes. Enquanto ela necessita de atenção, respeito, atendimento digno, 

justiça social e integralidade do cuidado (BRASIL, 2017), por serem essas as suas 

carências, as dos profissionais de saúde possivelmente estarão alicerçadas na 

lógica do mercado industrializado, no capitalismo, no seu tempo como recurso de 

seu “negócio”, porque isso promove a sua autoridade e justifica as práticas 
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intervencionistas no campo do parto e nascimento (ALVES; ALVES; PADOIN, 2016), 

centralizadas neles mesmos, viabilizando a lógica do mercado de quanto mais 

rápido ele conseguir oferecer a assistência ao parto e nascimento, mais recursos 

tendem a passar por esse processo. Contudo, há uma necessidade de revelar a 

cientificidade do processo do cuidado e promover um cuidado respaldado no valor 

nos campos científico e da vida, como na reconfiguração da atenção ao parto e 

nascimento tendo como foco o respeito à mulher. 

Tais questionamentos exigem refletir se a compreensão do Homem baseia-se 

em uma determinada dimensão de cuidado, na qual seus valores influenciariam a 

seu cuidado ofertado as mulheres, o seu modus operandi3, visto que o paradigma 

tecnocrático perpetua-se em uma ideologia pela qual é entendida a forma com que 

se estabelecem as relações e os papéis sociais, propagados na saúde como uma 

relação desigual e desrespeitosa entre a mulher e o profissional de saúde, pela 

possibilidade da utilização de seus princípios, um dos quais é a utilização da 

tecnologia para o processo de cuidado obstétrico.   

Nesse sentido, por meio do processo de cuidado obstétrico e da influência de 

ordem pessoal dos profissionais de saúde, que difere da influência social porque 

consiste em fazer com que a pessoa (ou o grupo) faça algo que não tinha em mente 

realizar, seja por desconhecimento ou outro motivo, a conduta prática passa a ser 

exercida conforme a vontade de um grupo ou por meio da autoridade e do exercício 

do poder perante uma ação arbitrária, desde que respaldada nas doutrinas do 

paradigma tecnocrático. 

É importante destacar que no campo da obstetrícia, os valores nele instituídos 

podem resultaram na introdução de inúmeras práticas voltadas para o cuidado da 

saúde reprodutiva da mulher, rotineiramente realizadas pelos profissionais de saúde, 

embora muitas fossem desnecessárias, contrariando as atuais demandas da 

sociedade no sentido de exigir uma atenção segura, livre de intervenções e atos 

violentos durante o parto, que vão em direção a um cuidado sustentado pelas 

evidências científicas, tendo em vista a importância de estarem tais práticas 

alicerçadas no valor do conhecimento científico, pois pode haver casos de uma 

intervenção cirúrgica necessária que, quando e se ocorrer, terá o propósito de 

garantir a vida da mulher e do concepto.   

                                                           
3
Refere-se à maneira de agir, promover e executar uma atividade laboral ou prática, seguindo um 

mesmo processo ou métodos de trabalho. 
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Nesse sentido, a temática tem como antecedentes também as minhas 

inquietações, expostas na pesquisa de conclusão do curso de Mestrado Acadêmico, 

intitulada: Violência obstétrica no processo do parto e nascimento na Região 

Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro: percepção de mulheres/puérperas 

(RODRIGUES, 2014), cujo propósito foi identificar a percepção da mulher frente às 

situações de violência obstétrica. 

Ressalta-se que na pesquisa desenvolvida anteriormente, foram encontradas 

situações de violência, como o impedimento do acompanhante de livre escolha, a 

peregrinação da mulher pelo sistema de saúde, a violência verbal e os inúmeros 

procedimentos a que a mulher foi submetida sem o seu consentimento, como 

episiotomia e manobra de Kristeller, além do isolamento e da medicalização do seu 

corpo, resultados já obtidos também em outros estudos acerca dessa temática. 

(MATERNIDADE ATIVA, 2012; SILVA et al., 2014; DINIZ et al., 2015; LUKASSE et 

al., 2015; POZZIO, 2016). 

Nesta trajetória, inserido 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), cadastrado no Diretório dos 

Grupos de Pesquisa do Brasil do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPq), cujo líder o Prof. Dr. Valdecyr Herdy Alves, onde pude trazer 

à tona, juntamente com o grupo de pesquisadores da área materno-infantil, 

subsídios a respeito da violência obstétrica, procurando embasá-la de acordo com a 

Teoria dos Valores proposta por Max Scheler4, tendo em vista a dimensão axiológica 

da saúde da mulher, com o foco nos campos do valor científico, da vida e da 

humanidade da pessoa, sendo ela o valor central do cuidado obstétrico. 

Com já mencionado, no momento atual, existe uma (re)organização da 

hierarquia de valores no cuidado ao parto e nascimento, visto que o modelo 

tecnocrático valoriza a atuação do profissional de saúde por ter ele o controle do 

corpo da mulher, da fisiologia do parto e da sua sacralidade. Assim, ele detém a 

centralidade do poder valorativo. Por outro lado, nesses quase trinta anos da criação 

do PHPN, tem sido possível perceber a ampliação das discussões a respeito do 

modelo obstétrico, com uma importante indução política no cenário internacional e 

nacional, além da intensificação da mobilização do coletivo de mulheres e do 

                                                           
4
Filósofo alemão (1874-1928) conhecido por sua visão fenomenológica do mundo e precursor da 

Teoria dos Valores (SCHELER, 2012).   
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movimento de profissionais de saúde objetivando essa (re)organização do cuidado 

obstétrico, tendo a mulher como figura principal no contexto do parto e nascimento e 

foco na fisiologia da mulher. Não fossem esses movimentos e a dimensão de cada 

um, haveria atualmente um potencial maior de intensificação da violência obstétrica.    

Desse modo, a pretensão de entender e discutir os valores dos profissionais 

de saúde e sua influência na atuação de cada um, caminha na direção do 

aprofundamento do tema. Articula-se o entendimento da dimensão axiológica de 

Max Scheler (2012) que, por meio dos seus valores, possibilitará confrontar os 

discursos dos profissionais de saúde articulando-o à violência obstétrica no processo 

do parto e nascimento, a partir do conhecimento das vivências acadêmicas e 

profissionais passíveis de influenciar positiva ou negativamente o cuidado 

profissional.  

Cabe aqui, desde já, esclarecer o que significam os termos „valor‟ e o 

"imaginário" adotados neste estudo, que consideramos necessário ao melhor 

entendimento do leitor.  

O conceito de valor a ser utilizado neste estudo, baseia-se no pensamento do 

filósofo alemão Max Scheler, que expressa o princípio fenomenológico do valor 

como sendo tudo aquilo que possa satisfazer as necessidades do homem, tido como 

um Ser carente em pleno estado de incompletude e imperfeição sendo, nesse 

aspecto, que ele (Homem) necessita do valor para se completar (SCHELER, 2012). 

E neste processo de agregação valorativo no contexto do campo de nascimento, há 

necessidade de que os valores do respeito, da dignidade, da justiça e da 

humanidade sejam respeitados.  

Assim, o valor Scheleriano proclama um sentido fisiológico que leva à 

obtenção de um fundamento dentro de uma dimensão de mundo, do cotidiano da 

vida do Ser e que consistiria na expressão de sua satisfação. Desse modo, os 

valores são descobertos de acordo com a vivência fenomenológica que ocorre a 

priori. (SCHELER, 2012). 

Aquino (2010) afirma que os valores são intuídos conforme o ato de proferir 

(proferir), por uma intuição imediata expressa pela experiência do sujeito perante as 

suas emoções, não em nível das emoções (sentimentos), mas do sentir emocional, 

evidente, a partir da consciência de seu ser. Então, as emoções formam as unidades 

dos fenômenos no sujeito e ele determina as suas atitudes.  
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Outro ponto refere-se ao valor como manifestação objetiva, que permite 

expressar que o valor não se configura como algo material, como um atributo da 

coisa (físico), mas por meio das experiências vivenciadas que, a partir do processo 

do sentir emocional (emoções), constituem o valor objetivo. Assim, ele (homem) se 

permite entender e conhecer somente por meio das suas percepções afetivas, o que 

significa dizer que a base dos valores está nas vivências afetivas do Ser. 

Para Ritzmann et al (2012, p. 138), o imaginário5 é 

 
uma matriz criadora responsável pela formação de todas as expressões 
humanas. Deste modo, o imaginário humano é um lugar onde estão todas 
as imagens possíveis criadas pelo homem. A imaginação tem um sentido 
próprio e não pode estar reduzida às atitudes concretas ou lineares, pois 
todo pensamento humano é uma re-presentação, ou seja, re-presentar-se 
significa estar em movimento de criação e de recriação, sendo o imaginário 
o conector obrigatório pelo qual forma-se qualquer representação humana. 
Essas representações detêm os significados da sua ideologia.  

 

O imaginário, portanto, constitui-se como uma conexão entre o o homem e o 

mundo, sua relação com ele e seu convívio social nele, que permita um processo de 

reflexão e re-direcionamento (RITZMANN et al, 2012). Assim, o imaginário dos 

profissionais de saúde permite que suas mentes (consciência) conectem-se com a 

representação de uma dada realidade, dando-lhe um sentido da natureza simbólica 

e que as suas interpretações favoreçam a construção de suas ideologias e 

cosmovisão.  

Nessa perspectiva, a ideologia6 é um discurso conceitual que configura o 

processo das relações sociais representadas no cotidiano da vida por meio dos seus 

comportamentos, embasados no campo social, político e econômico. (SILVA, 2014). 

Assim, tem-se a compreensão de que por meio dessas relações sociais perpassa 

um processo de ritualização caracterizando uma padronização repetitiva, cuja 

promulgação simbólica tem como principal objetivo, o alinhamento do sistema de 

ideias do indivíduo com o da sociedade.    

Trazendo a questão para a área da Obstetrícia, em especial no que diz 

respeito ao parto e nascimento, o termo significa um “rito de passagem”, ou seja, a 

passagem de um estado para outro como, por exemplo, do ventre para o mundo. Os 

                                                           
5
O Imaginário perpetua-se no processo de interpretação da realidade, no qual o sujeito interpreta e 

constrói uma dada realidade. 
6
 A ideologia se passa a maneira que é compreendida as relações e os papéis sociais do sujeito em 

uma determinada sociedade. Assim, entendendo como o sujeito vê o outro e expressa em 
comportamentos.   
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ritos de passagem transformam a visão do indivíduo acerca de si mesmo perante a 

sociedade (DAVIS-FLOYD, 2004) e levam ao entendimento de um sistema de 

comportamentos na sociedade. (HOLLIS; PERSHING; YOUNG, 1993).   

Então, no caso dos profissionais de saúde, o imaginário resultante da 

inconsciente, produzindo uma ideologia própria do sujeito, constituindo a forma 

como ocorre essa relação, sendo ela interpretada em comportamentos para o 

exercício do cuidado à mulher.   

Nessa linha de raciocínio, os valores atribuídos pelos profissionais de saúde 

ao fenômeno, são objeto de análise quanto à necessidade de subsídios acerca de 

uma atenção de qualidade, com foco na valorização da mulher enquanto sujeito de 

direito no processo do parto e nascimento, consequentemente implicando na 

redução das práticas intervencionistas desnecessárias no campo fisiológico,   

porque contrariam a própria fisiologia desse processo. Nesse sentido, cabe 

relembrar que o contexto do parto, desde os primórdios, sofreu transformações 

significativas, deixando de ser um evento exercido pelas parteiras cujos cuidados e 

práticas eram especialmente voltados para a mulher no ambiente domiciliar. 

Já com a criação das primeiras faculdades de medicina, no início do século 

XVIII, o homem aproximou-se desse fenômeno intimamente feminino e dele se 

apoderou valendo-se de sua profissão, como resultado principal do avanço 

tecnológico no início da revolução industrial, instaurando um novo modelo de 

pensamento (ideologia) para o parto como algo de risco que necessitava do 

profissional de saúde para dar uma assistência adequada e especializada à mulher 

(WOLFF; MOURA, 2004; NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005; SEIBERT et al., 2005), o 

que resultou em um declínio do números de parteiras na atenção ao parto domiciliar. 

Mas essa ideologia está embasada em alguns preconceitos: o primeiro, a 

superioridade masculina em detrimento da feminina; o segundo, o saber do inserido 

(formação) sobre o não instruído (ignorante); e o terceiro, com base das condições 

de classes sociais desfavoráveis, que frente ao imaginário produzido pelos 

preconceitos mencionados, traduz-se em uma forma de ideologia que pode 

possibilitar interpretações fundamentadas na realidade obstétrica. 

Assim, com o desenvolvimento da profissão na área de Obstetrícia e a 

instauração de valores enraizados no paradigma tecnocrático, cujo propósito era o 

de preencher as carências dos profissionais de saúde relacionadas ao modelo 

capitalista, propõe-se que o corpo da mulher seja visto na perspectiva de corpo 



 25 

como máquina, que necessita ser manipulado e consertado (DAVIS-FLOYD, 2001), 

favorecendo o desrespeito e a injustiça frente às necessidades da mulher.    

Desse modo, a Obstetrícia transformou o parto. Primeiramente, com a sua 

institucionalização, iniciada no século XIV, quando a mulher passou a parir em um 

local desconhecido (maternidade), construído com essa finalidade e também para 

atender as perspectivas dos profissionais de saúde. Nesse ambiente amedrontador, 

ela passou a receber inúmeras práticas intervencionistas. Teve início, então, a 

utilização da cesárea, do fórceps obstétrico, da episiotomia, da medicalização do 

corpo da mulher, dos toques vaginais, da tricotomia, das manobras como a de 

Kristeller, das rotinas institucionais que deixavam a mulher em dieta zero (sem se 

hidratar e alimentar) e, mais recentemente, do impedimento do acompanhante de 

sua livre escolha para dar-lhe o apoio emocional necessário, além do desrespeito, 

da discriminação e da violência de ordem de gênero, étnica, social e econômica 

promovida pelos profissionais de saúde (ZVEITER, 2001; PIMENTA, 2012; 

SENTIDOS DO NASCER, 2015; ALVES; ALVES; PADOIN, 2016). Esses valores 

instituídos estão intimamente imbricados na ideologia do parto, segundo os 

princípios do paradigma tecnocrático. 

Em relação às evidências científicas na assistência ao parto e nascimento, 

resultado do estudo de Leal et al. (2014, p. 518) a respeito, indica que: 

 
são promotoras de melhores resultados obstétricos e são efetivas para a 
redução de desfechos perinatais negativos. Fatores da saúde materna que 
atuam durante o período reprodutivo influenciam os resultados da gravidez, 
e a assistência pré-natal de qualidade contribui para a redução de danos à 
parturiente e ao recém-nascido. Da mesma forma, uma parcela importante 
das complicações que podem ocorrer ao longo do trabalho de parto e no 
momento do parto pode ser reduzida por cuidado obstétrico apropriado, 
realizado com o uso adequado de tecnologia. Por outro lado, o uso 
inadequado de tecnologias ou a realização de intervenções desnecessárias 
pode trazer prejuízos para a mãe e seu concepto.  
 

Um estudo multicêntrico realizado em países da Europa para avaliar a 

assistência recebida, de acordo com a opinião das mulheres, constatou que uma em 

cada cinco grávidas que frequentaram a rotina de cuidados no parto e nascimento, 

relatou ter havido algum tipo de abuso na utilização de tecnologia no cuidado à 

mulher. As mulheres que opinaram nesse estudo, afirmaram que os profissionais de 

saúde alegavam certeza de que sabiam o que era melhor para elas, mas acabavam 

adotando posturas e atitudes que as desagradavam, porque eram vistas como 

desumanas perante a sua condição feminina e faziam com que se sentissem 
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privadas de sua autonomia e dos seus direitos (JEWKES; PENN-KEKANA, 2015). 

Esses argumentos favorecem a utilização de práticas danosas, contribuindo para os 

índices de mortalidade materna. 

A institucionalização do parto, como já mencionado, foi promovida com o fim 

de  contribuir para o declínio dos índices de mortalidade materna no Brasil e, a partir 

disso, os índices de mortalidade infantil realmente diminuíram. Esse fato, em 

especial, contribuiu para que grande parte da sociedade aceitasse o processo de 

hospitalização, diante a segurança, que detinha o pensamento da um local 

acolhedor e seguro (SEIBERT et al., 2005).  

Contudo, os índices de mortalidade materna não obtiveram um declínio 

satisfatório, cooperando para a real situação do painel da saúde da mulher, por 

conta da utilização das intervenções desnecessárias no modelo de nascimento, 

como a medicalização do parto, a utilização da episiotomia e do fórceps, além das 

cesarianas eletivas, que contribuíram para que o Brasil não atingisse o 5º Objetivo 

(Melhorar a Saúde das Gestantes) da sua meta dos Objetivos do Desenvolvimento 

do Milênio (ODM) da Organização Mundial de Saúde, acordada para 2015, entre 

seus países signatários, com o propósito de uma diminuição de três quartos da taxa 

de mortalidade materna (35 óbitos por 100 mil/nascidos vivos), tendo o ano de 1990 

como referência de base padrão para a sua redução (BRASIL, 2010). 

Ressalta-se que 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, apesar da sua diminuição de 140 óbitos por 100 

mil/nascidos vivos, caindo para 75 em 2007, houve uma estabilidade na diminuição 

da velocidade em sua queda, a partir de 2001, que culminou por não atingir os ODM. 

(BRASIL, 2010). Contribuíram para esse fato, principalmente, o aumento do número 

de intervenções no parto e das cesarianas desnecessárias, pelas suas complicações 

pós cirúrgicas que favoreceram a mortalidade das mulheres. 

Mas, torna-se importante mencionar que essa mesma tecnologia promovida 

na atenção ao parto e nascimento, muitas vezes oportunizou uma assistência eficaz, 

contribuindo para a sobrevida materno-infantil, principalmente pelo risco materno e 

as complicações decorrentes do parto e também para esse declínio. Portanto, o que 

esta sendo objeto de reflexão não é a utilização da tecnologia, mas como ela está 

sendo empregada no cuidado à saúde da mulher, meramente para atender as 

necessidades dos profissionais de saúde. Considerando que o Brasil precisa atingir 
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até 2030 uma redução da mortalidade materna de 30 óbitos para cada 100 

mil/nascidos vivos, para fazer frente aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) da OMS torna-se imprescindível a aplicação racional e científica da 

tecnologia, a fim de sustentar um cuidado qualificado voltado para a saúde da 

mulher. 

Então, essa contextualização constitui o atual cenário do parto no Brasil, que 

necessita ser significativamente repensado e modificado para melhor atender as 

demandas atuais dos movimentos sociais, visando um parto respeitoso e que atenda 

a todas as necessidades das mulheres. 

 

1.2 QUESTÕES DE PESQUISA  

 

Tomando como base a contextualização do estudo, as questões de 

pesquisa que se colocam são as seguintes: 

Quais os valores dos profissionais de saúde em relação à sua atuação no 

campo obstétrico? 

Como os valores se articulam na significação dos profissionais de saúde 

acerca da violência obstétrica? 

 

1.3 OBJETIVOS   

  

 Em síntese, teve-se como objetivo geral compreender o significado dos 

valores dos profissionais de saúde das maternidades públicas da Região 

Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro e sua influência na violência obstétrica, 

a partir da dimensão axiológica de Max Scheler. Nesse sentido, foram definidos os 

seguintes objetivos específicos: 

 

 Desvelar os significados dos valores na expressão dos profissionais de saúde 

que atuam no campo  assistencial obstétrico;  

 Analisar os valores expressos pelos profissionais de saúde acerca da violência 

obstétrica;  

 Discutir a valoração axiológica a partir da significação dos profissionais de saúde 

acerca do fenômeno violência obstétrica.  
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 

O tema proposto está inserido na Sub-agenda de Saúde nº 8, relacionada à 

saúde da mulher, da Agenda de Prioridade de Pesquisa em Saúde (APPS), que 

mostra a necessidade de aprofundar pesquisas nessa área. Do mesmo modo, a 

problemática abrange um dos grupos populacionais estudados na referida Agenda, 

tendo como foco o Cuidado de Enfermagem à Saúde da Mulher. Então, há 

incentivos para a produção de conhecimentos nessa área, no âmbito da violência 

obstétrica, justificando a necessidade de estudos que propiciem novos saberes 

científicos a respeito.  

Não é demais lembrar que a Agenda de Prioridades de Pesquisa em Saúde 

constitui um incentivo para o estudo de grupos populacionais e das temáticas a eles 

relacionadas. Nesse sentido, esta pesquisa vai ao encontro dessa perspectiva, a fim 

de promover e ampliar o conhecimento nessa área, especialmente quanto aos 

valores dos profissionais de saúde no contexto do parto e nascimento.  

Em relação ao Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (2013-2015), em 

seu capítulo III - Saúde integral das mulheres, direitos sexuais e direitos 

reprodutivos, a meta de redução da violência institucional e a violência obstétrica 

nos serviços de saúde (BRASIL, 2013a) carece de subsídios para o seu 

enfrentamento.   

Sob outra perspectiva, a ampliação do conhecimento científico ocorre pelo 

apoio aos programas de pós-graduação no país, por meio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Assim, com o apoio  do 

Programa de Pós-graduação em Ciências do Cuidado em Saúde, pretende-se 

contribuir com a propagação do conhecimento relacionado ao objeto enfocado, 

promovendo discussões acerca da temática e a valorização da pesquisa, como parte 

da mudança de pensamentos em prol da qualidade de saúde.  

Quanto às Políticas Públicas, primeiramente o Programa de Humanização do 

Parto e Nascimento (PHPN), instituído em 2000 pelas Portarias de números 569-

570-571/2000, teve como objetivo maior a transformação da assistência à saúde. O 

Programa tinha como intuito assegurar a melhoria ao acesso da cobertura e da 

qualidade no acompanhamento pré-natal, assistência ao parto e puerpério, na 

perspectiva dos direitos de cidadania, pois, a humanização aborda pontos 

fundamentais, um dos quais a convicção do dever ao serviço de saúde, garantindo 
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dignidade à mulher numa atitude ética e solidária, criando um ambiente acolhedor e 

adotando condutas hospitalares que rompem com o seu tradicional isolamento 

durante o parto.   

Desse modo, torna-se importante a adoção de estratégias para a redução de 

intervenções desnecessários no contexto do parto e nascimento, pois permite evitar 

inúmeros riscos à saúde materna e neonatal (SERRUYA; CECATTI; LAGO, 2004). 

Essa perspectiva de cuidado torna-se essencial para a promoção de uma atenção 

frente às necessidades das mulheres e não aos dos profissionais de saúde, que 

podem comprometer a assistência com iniciativas consideradas violentas e 

desumanas.  

Em 2003, o Ministério da Saúde (2004, p. 10) lançou a atual Política Nacional 

de Humanização (PNH), tendo dentre os seus objetivos:  

 

A valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção 
de saúde; o fomento da autonomia e o protagonismo dos sujeitos; a 
coparticipação e corresponsabilidade; o estabelecimento de vínculos 
solidários e a participação coletiva; a identificação das necessidades 
sociais; e a mudança no panorama de atenção ao processo de trabalho, 
além da melhoria do atendimento. Desse modo, deve-se destacar como 
eixos prioritários dessa política: a garantia do acompanhante de livre 
escolha da mulher durante o processo de parto e nascimento e o 
atendimento de qualidade.  

 

Contudo, a problemática da precarização das condições de saúde materno-

infantil ainda persistem no país, levando à intervenções desnecessárias no processo 

de nascimento  e altas taxas de cesariana eletiva, criando obstáculos para o alcance 

da redução da mortalidade materna e neonatal. Diante dessas ações, por intermédio 

da Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011, o Ministério da Saúde instituiu no 

âmbito de atuação do SUS, o Programa Rede Cegonha com o propósito de garantir 

a melhoria do atendimento e acesso a serviços essenciais, como o aumento da 

cobertura de consultas e exames, além da qualidade do acompanhamento ao pré-

natal, parto e puerpério, como o atendimento seguro e de qualidade à criança, com 

pressuposto dos princípios norteadores do SUS (BRASIL, 2011). 

Dessa forma, infere-se que todas as Políticas Públicas supracitadas ensejam 

uma perspectiva da valorização da mulher como sujeito de direito, além da 

qualidade da assistência obstétrica, focalizando a sua humanização. Desse modo, 

busca-se também a compreensão dos valores que permeiam o cotidiano dos 

profissionais de saúde, o qual abre espaços para uma interação com o fenômeno da 
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violência obstétrica, a fim de perscrutar o (des)velamento do sentido desse 

fenômeno, destarte permitindo uma reflexão acerca da atuação do profissional e de 

como ele analisa esse tipo de violência contra a mulher, considerada instância 

transmissora de valores e do cuidado a que ela tem direito, já que há uma limitação 

nas Políticas Públicas de Saúde e no Ministério Público (MP) que dificultam o 

enfrentamento da violência obstétrica que ainda ocorre no Brasil.  

Quanto aos valores dos profissionais de saúde em relação à devida 

assistência à mulher, espera-se que este estudo possa trazer à tona subsídios para 

uma discussão mais ampla do fenômeno da violência obstétrica, com a finalidade de 

promover o resgate do papel da mulher como sujeito de direito.  

Para justificar a relevância da presente pesquisa, foi realizada uma revisão 

integrativa da literatura científica acerca da temática em questão.  

Inicialmente, houve a busca nas bases de dados, sendo selecionadas as 

seguintes: Web of Science e Scopus; Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online (PubMed); Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL); e as bases de dados com cobertura da América Latina, como a Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e a Scientific 

Electronic Library Online (SciELO) via Web of Science.  

A estratégia de busca utilizou os descritores “Violence Against Women” or 

“Humanizing Delivery” or “Sexual and Reproductive Rights”, sendo também realizada 

a expansão semântica para as palavras-chave “Delivery, Obstetric” or “Obstetric 

Violence”, todos com correspondentes em Inglês. O refinamento da busca por 

publicações, apresentou os seguintes resultados: 36 estudos na CINAHL, 62 na 

Web of Science, 152 na Scopus, 22 na LILACS, 87 na PubMed, 22 na SciELO via 

Web of Science, totalizando 381 publicações ao serem utilizados ambos os 

cruzamentos.  

Os critérios de elegibilidade da amostra para leitura dos resumos foram: título 

de estudo que se aproximasse da temática da violência obstétrica e artigos nos 

idioma Português, Inglês e Espanhol. Depois desta etapa, foram excluídos os 

resumos de estudos que não demonstrassem aproximação com a temática e 

aqueles com mais de cinco anos de publicação, a partir de 2011, pois o intento era 

verificar os estudos mais recentes. Então, foram excluídos 125 artigos por estarem 

fora do período estabelecido, 125 por estarem duplicados nas bases de dados e 90 

por enfocarem a violência contra a mulher fora do campo reprodutivo, 
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estabelecendo-se uma bibliografia potencial de 13 artigos, conforme apresentada no 

Estado da Arte (APÊNDICE A). 

Ao realizar sucessivas leituras dos artigos, os dados foram agrupados em 

temas visando a construção dos problemas de estudo. Após este procedimento, os  

dados foram categorizados em três núcleos temáticos, que subsidiaram a 

interpretação e a apresentação dos resultados da revisão, a saber: Violência 

obstétrica: tipologia, definições, legislação; Violência obstétrica na percepção da 

equipe obstétrica; Violência Obstétrica na percepção das usuárias.  

O primeiro foi relacionado aos recursos legislativos para o enfrentamento da 

violência obstétrica, que destacou a carência de recursos que promovam a garantia 

do direito e da autonomia das mulheres no processo de parto e nascimento. 

(FANEITE; FEO; MERLO, 2012; TERÁN et al., 2013; DINIZ et al., 2015).  

O segundo relacionou-se a uma perspectiva das práticas  dos profissionais de 

saúde em um atendimento desumano e violento, com o emprego da medicalização 

do parto, episiotomia, manobra de Kristeller, tricotomia, além de estereotipar a 

mulher quanto à situações discriminatórias de ordem racial, social e econômica.  

(SILVA et al., 2014; POZZIO, 2016). 

E o terceiro enfocou as práticas de descuidado, impondo a submissão de 

rotinas hospitalares, como a cesariana eletiva, e os exames repetidos, como o toque 

vaginal e a episiotomia, dentre outros. Contudo, evidenciou-se que as mulheres 

demonstraram uma postura passiva, em desacordo com as condutas dos 

profissionais de saúde que infringiam  as respectivas autonomia e direitos. (TERÁN 

et al., 2013; JEWKES; PENN-KEKANA, 2015; LUKASSE et al., 2015; PEREIRA; 

DOMÍNGUEZ; MERLO, 2015).  

Em relação a esses núcleos temáticos, houve necessidade de novas  

pesquisas visando estabelecer uma conceituação da temática, com foco nos valores 

e na promoção de mecanismos legislativos para o enfrentamento da violência 

obstétrica, tendo este estudo o olhar voltado para os valores dos profissionais de 

saúde.  

A lacuna encontrada foi a ausência de estudos que empoderassem a mulher 

de conhecimentos a respeito da violência obstétrica e das boas práticas para o 

trabalho de parto e nascimento, tendo como finalidade não só oferecer-lhes a 

possibilidade de escolha, mas as formas de denúncia dessa violência e a exposição 

de seus direitos, também avaliando o impacto dessa capacitação em suas vivências. 
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 Assim, novos estudos, agora realizados com o foco nos gestores de saúde e 

nos acompanhantes de livre escola da mulher, conforme a Lei nº 11.108 de 7 de 

abril de 2005, revelaram a necessidade do preenchimento dessa lacuna que ora se 

pretende fazer, a partir da discussão dos valores no campo da violência obstétrica, a 

ser discutida à luz da axiologia de Max Scheler (2012).   

 

1.5 RELEVÂNCIA  

 

A problemática enfocada é relevante porque a violência obstétrica, 

eventualmente cometida durante a assistência nas maternidades, deve ser 

enfrentada sem reservas pelos profissionais e serviços de saúde, pois o desrespeito 

e o abuso de práticas consideradas violentas, ainda persistem nas relações de 

cuidado. Tanto é verdade que a Fundação Perseu Abramo (2010) identificou que 

uma em quatro mulheres brasileiras já vivenciaram tais situações durante seus 

partos, sendo que a maioria dos casos ocorreu em maternidades públicas, 

confirmando que se deve banir essas práticas e esse tipo de comportamento.   

Ao relacionar o tipo de violência com o seu causador, observou-se que 

estudos apontaram que enfermeiros e médicos são vistos como promotores de 

violência obstétrica, segundo a perspectiva da mulher (PEREIRA; DOMÍNGUEZ, 

MERLO, 2015, p. 177). Em relação ao tipo de procedimento realizado sem 

consentimento, 

 
[...] 37% reportaram a realização de toques vaginais dolorosos e 
repetitivos, 31,3% descreveram a administração de medicamentos para 
acelerar o parto, 24,9% afirmaram que foram obrigadas a permanecer em 
decúbito dorsal sem liberdade de movimentação e apenas 12,7% 
receberam explicação sobre o consentimento informado. (PEREIRA; 
DOMÍNGUEZ; MERLO, 2015, p. 177) 

 

Outro ponto percebido foi que as mulheres reconhecem a expressão violência 

obstétrica, mas poucas sabem onde denunciá-la (TERÁN et al., 2013; PEREIRA, 

DOMÍNGUEZ, MERLO, 2015), o que significa um pequeno grupo em comparação 

com o empenho das autoridades em divulgar o entendimento das medidas punitivas 

aos profissionais de saúde. Os resultados mostram a gravidade do quadro de 

violência obstétrica que pode anular os direitos e o protagonismo das mulheres no 

parto e nascimento. 
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Por ser um estudo inédito na área da Saúde, não se obteve sucesso na 

tentativa de localizar publicações referenciando, na sua essência, a Teoria dos 

Valores de Max Scheler (2012), vinculadas à violência contra a mulher. Sendo 

assim, para tratar desta abordagem, em 2015, durante X Congresso Brasileiro de 

Enfermagem Obstétrica e Neonatal e o IV Congresso Internacional de Enfermagem 

Obstétrica e Neonatal, realizados em Mato Grosso, apresentamos sob a forma de 

Seção Pôster, o trabalho intitulado: Os valores dos profissionais de saúde acerca da 

violência obstétrica.  

Sendo assim, levando em conta o fato de exercer atividades profissionais em 

um País reconhecido como “emergente” ou “periférico”, que atende majoritariamente 

a uma população de baixa condição socioeconômica, considerou-se relevante o 

ineditismo da discussão dessas questões, na dimensão axiológica, no contexto dos 

discursos dos profissionais de saúde acerca de seus valores em relação à garantia 

dos direitos obstétricos. 

 

1.6 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

 

Considerando que a violência obstétrica constitui temática de amplo impacto e 

visibilidade no cotidiano das mulheres e tendo em vista a melhoria da qualidade da 

assistência obstétrica, o estudo pretende contribuir com os órgãos de formação nas 

distintas áreas da Saúde, especialmente Enfermagem e Medicina, ao propor uma 

ampla discussão para que haja uma mudança na postura e nas práticas transmitidas 

aos formandos desses cursos, sejam da Graduação, Aperfeiçoamento ou Pós-

graduação (lato sensu e stricto sensu), objetivando também uma mudança 

paradigmática da lógica cotidiana do saber/fazer relacionado ao cuidado à saúde da 

mulher.  

Para tanto, propõe-se um fórum de debates na Universidade Federal 

Fluminense com as distintas áreas para que se alcance uma real mudança nos 

direitos das mulheres a uma parturição segura, resguardando-se as suas 

necessidades e abolindo-se determinadas práticas de cunho autoritário que 

violentam a assistência à saúde reprodutiva no âmbito da Obstetrícia.  

Nesse Fórum, juntamente com os profissionais de saúde, serão discutidas 

questões a respeito das práticas no cuidado à saúde da mulher,  propondo-se a 

formação continuada para o aprimoramento profissional de médicos e enfermeiros, 
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visando alcançar mudanças estruturais nas instituições de saúde e a erradicação de 

práticas obstétricas equivocadas por não estarem embasadas em evidências 

científicas, assim assegurando o cumprimento das normas de saúde vigentes.  

Almeja-se, ademais, que os resultados deste estudo possam subsidiar a 

pesquisa com novos saberes, estimulando os integrantes do grupo de pesquisa: 

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

Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense, a divulgarem a temática, por 

meio de produção científica permanente acerca do fenômeno da violência obstétrica, 

nos seus diversos aspectos, em âmbito nacional e internacional, além da criação e 

institucionalização de uma linha de pesquisa intitulada: Políticas Públicas para o 

Enfrentamento da Violência Obstétrica no Cotidiano das Maternidades, tendo em 

vista garantir os direitos legais da mulher nas maternidades brasileiras, em especial 

naquelas localizadas no Estado do Rio de Janeiro.   
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEMÁTICA 
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A valorização por uma determinada prática no decorrer do desenvolvimento 

da Obstetrícia deu-se por influência do processo assistencial. Então, a dimensão 

exercida na prática do profissional de saúde, permitiu-me adentrar em seu modus 

operandi durante o processo parturitivo. Essa dimensão do cuidado à mulher, 

observada nos diferentes âmbitos da formação profissional em saúde, fez com que a 

assistência obstétrica passasse a estar mais relacionada com o aprimoramento de 

médicos e enfermeiros para a capacitação instrumental no parto, deixando de lado o 

direito da mulher à autonomia em seu processo parturitivo (BRASIL, 2017). 

Desse modo, cabe refletir se o processo da Obstetrícia moderna e de seus 

profissionais, com seus valores instituídos, possibilitaram a introdução de práticas 

desnecessárias, ainda que fundamentadas em um paradigma tecnocrático. A partir 

desta reflexão, serão apresentados conceitos importantes que contribuirão para o 

entendimento do processo valorativo dos profissionais de saúde nessa área e, 

sobretudo, de como ele ocorre na prática cotidiana de cada um. 

 

2.1  O PROCESSO DO PARTO E NASCIMENTO: A PRÁTICA ASSISTENCIAL 

 

Parte-se da premissa da concepção do imaginário relacionado com o 

processo interpretativo, resultando nas ideologias produzida nas relações e papéis 

sociais da sociedade. Desse modo, o imaginário refere-se a um processo de 

significações, tendo como conjunto uma rede de significados que permitem a 

conexão em torno de um processo de ordem/desordem vigente (OLIVEIRA, 2014).  

Esses significados, quando o homem faz as suas interpretações frente ao seu 

imaginário, refletem-se em práticas que se materializam. O homem, ao interpretar a 

sua realidade, dá a noção da ideologia em seu processo do imaginário. Essa 

dimensão epistemológica está alicerçada nas suas interpretações e, 

consequentemente,  os significados dão origem às suas ideologias. 

Durand (2001) afirma que o imaginário constitui-se um conector obrigatório 

pelo qual se forma a representação humana como uma realidade, isto porque o 

imaginário “ se estabelece na ordem psíquica, onde as imagem formam os seus 

sentidos, perante a sua natureza simbólica (OLIVEIRA, 2014) e à possibilidade de 

criar um novo mundo.   

Desse modo, as transformações históricas e sociais do parto e do nascimento 

pertencem a um ritual, tanto que se transformaram ao longo do tempo e hoje 



 37 

carregam inúmeros significados na prática do processo de nascimento (HOLLIS; 

PERSHING; YOUNG, 1993).  

O nascimento constitui-se em candidato ideal para a ritualização desse tipo e, 

na verdade, é utilizado em muitas sociedades como um modelo para a estruturação 

de outros ritos de passagem (LATE; MCCURDY; SHANDY, 2015). Desse modo, o 

processo de nascimento permeia um ritual de passagem, com inúmeras práticas 

executadas com a mulher porque era um evento mais natural e, atualmente, 

constitui-se em evento mais intervencionista e tecnocrático.   

Nesse sentido, desde os primórdios da Humanidade, há um costume dentro 

de uma perspectiva sociocultural da parturição, com o engajamento meramente 

feminino, tornando algo valorado para a dimensão do cuidado a mulher na esfera do 

nascimento (WOLFF; WALDOW, 2008).  

O parto era um acontecimento natural “nas primeiras civilizações, agregando 

inúmeros significados, que eram transmitidos ao longo das gerações” (WOLFF; 

MOURA, 2004). Ocorria no próprio domicílio da mulher, sendo realizado por 

mulheres reconhecidas popularmente como aparadeiras, comadres, curandeiras ou 

parteiras que, por serem da confiança da mulher, detinham uma experiência 

comprovada pela comunidade acerca de seu saber empírico do parto. A esse 

respeito, as autoras (2004) declararam que o parto era simbolicamente dominado 

por um espaço feminino. O ato de parir estava restrito a um cuidado de mulher para 

a mulher, pois a presença masculina não era adequada aos padrões da época, 

sendo desconfortável, principalmente pela questão da sociedade conservadora, ao 

não permitir que o Homem estivesse presente ao evento, manipulando e 

visualizando os órgãos genitais da parturiente sendo, por essa razão, a preferência 

das mulheres no acompanhamento do parto. 

Então, até o século XII, a participação do Homem na arte de partejar era 

muito restritiva (WOLFF; MOURA, 2004) por ser essa conduta contrária aos padrões 

dominantes na época. A assistência ligada à mulher detinha um pensamento 

ideológico de algo desvalorizado, que era deixado para as mulheres (parteiras), pois 

não tinha um significado valorativo para a superioridade masculina. Além disso, eles 

(profissionais de saúde) não eram familiarizados em assistir o parto, pois não 

detinham a experiência nem o conhecimento necessário para a sua atuação 

profissional (NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005).  
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Do mesmo modo, a “concepção fisiológica7” do parto contribuiu para manter a 

medicina distante do cenário da parturição. Então, competia às mulheres atuar no 

cuidado obstétrico de gestar e parir, uma vez que detinham inúmeros significados, 

com a utilização de práticas e criação de um ambiente acolhedor e favorável, 

constituindo-se como detentoras de uma experiência valorativa do saber da 

parturição (WSEIBERT et al., 2005).   

Contudo, no século XV, especificamente em 1484, foi publicado “O Martelo 

das Feiticeiras” deflagrando-se, assim, “a Era da caça às bruxas, que se estendeu 

do século XV ao século XVIII. Este manual dos inquisidores da Igreja Católica 

classificou as parteiras como praticantes da mais alta forma de bruxaria” (MITFORD 

(1992)8apud ZVEITE, 2011, p. 31), principalmente por conta da utilização de ervas 

medicinais, poções e orações utilizadas em seus rituais ao assistir a mulher. 

Assim, a condenação das parteiras à morte na fogueira, durante o período da 

Inquisição da Igreja Católica, conforme Rooks (1997)9 apud. Zveiter (2011, p. 32), 

 
teve como propósito a extinção das mulheres que detinham saberes 
relacionado à vida e à morte. Nesse mesmo período, ocorreu um elevado 
crescimento do número de profissionais treinados pelas instituições de 
ensino controladas pela Igreja. Esses profissionais de saúde treinados 
testemunhavam nos tribunais da inquisição, os quais condenaram mais de 
24 mil parteiras acusadas de bruxaria.  
 

Conforme Santos (2002), a Igreja católica em Frankfurt (Alemanha), no século 

XVI, em 1573, decretou um dispositivo legal que promovia a autoridade da Igreja em 

relação às parteiras, sujeitando-as a passar por um período de aprendizado 

perpetuado pelos significados católicos, além da obrigação de orientação de 

executar o batismo de forma emergencial e receber as confissões de uma mulher 

em estado final de vida, em decorrência de alguma complicação no campo 

reprodutivo, além da denúncia de casos de aborto, já incidindo sobre o corpo e a 

opção da mulher no seu direito, fato que perdura até hoje, constituindo uma conduta 

ideológica e ofensiva propagada. 

Nesse contexto histórico-cultural ocorreu uma grande transformação na 

atenção ao processo parturitivo: a introdução do homem (cirurgião) na assistência 

                                                           
7
 Concepção fisiológica do parto, que se expressa na natureza do parto, verificando seus aspectos 

normais, sem utilizar qualquer intervenção na natureza humana. 
8
 MITFORD, Jessica. The American Way of Birth. New York: Penguin, 1992.   

9
ROOKS, Judith Pence. Midwifery and Childbirth in America. Philadelphia: Temple University Press, 

1997. 
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ao parto, pois ainda não existia a Obstetrícia como especialidade médica. 

(MACHADO, 1995). Desse modo, pode-se mencionar o primeiro preconceito inserido 

no processo do nascimento, com a superioridade do saber masculino em detrimento 

do feminino, pois, quando ocorre a inserção do saber do homem, a parturição passa 

a ser vista com valor.  

Essa Lei permaneceu em vigor durante 130 anos, mas foi substituída, em 

1703 (SCHEUERMANN(1995)10 apud SANTOS, 2002, p. 52-53), quando se 

estabeleceu que toda mulher (parteira) atuante deveria ser capaz de ter a escrita e a 

leitura, além de ser casada, demonstrando para a Igreja que era uma mulher 

respeitável da época, além da obrigatoriedade de participar de aulas ministradas 

pelos médicos, estando sempre à sua disposição caso precisassem, além de 

informá-los de alguma complicação no parto. 

Nesse sentido, dando continuidade ao percurso histórico do parto, em 1588 

ocorreram os primeiros passos normativos do período estabelecido na história como 

um período industrial europeu (ZVEITER, 2011), que culminou com a invenção de 

alguns aparatos para serem empregados no contexto do parto e nascimento como, 

por exemplo, o Fórceps desenvolvido pelo cirurgião inglês Peter Chamberlain, que 

influenciou drasticamente na aceitação e no domínio do homem durante parto 

(SEIBERT et al., 2005).  

Assim, o parto foi considerado uma “situação de risco”, tornando 

imprescindível a presença do profissional de saúde na arte da parturição. Em 

decorrência, a mulher começou a perder a autonomia sobre o próprio corpo e o 

protagonismo do processo de nascimento, deixando de agir e participar ativamente 

do momento mais sublime de sua vida reprodutiva, muitas vezes sendo inibidos os 

seus aspectos fisiológicos normais, da natureza, com isso possibilitando um novo 

desenho na atenção à saúde reprodutiva feminina (SEIBERT et al., 2005), passando 

a estabelecer a autonomia profissional de saúde vista como detentora do todo o 

conhecimento favorável à sua praxis, conforme a ideologia estabelecida nessas 

relações do cuidado no campo do parto e nascimento. 

Em relação ao período de crescimento econômico, com o processo do 

capitalismo no século XVIII, Santos (2002, p. 59) assim o descreveu: 

 

                                                           
10

SCHEUERMANN, K. Midiwifery in Germany: its past and present. J Nurse Midwifery. v.40, n. 5, p. 
438-47, 1995. 
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O valor da organização do Universo é substituído pelo valor creditado pela 
máquina. Descartes, Bacon, Hobbes e outros pensadores, desenvolveram e 
disseminaram uma filosofia que assume um Universo mecanicista e 
seguidor de leis previsíveis, que os diferenciavam das Teorias medievais e 
tornava possível seu entendimento através da ciência, e seu domínio, por 
meio da tecnologia. Surge um novo horizonte: o de ver o mundo, 
unicamente por um pensamento metódico e racional. 

 

A Obstetrícia tende ao esforço de controle da natureza, trabalhando com os 

valores junto às mulheres e fazendo com que o medo impere por conta da dor. 

Assim, pela perspectiva ocidental, desde a revolução industrial, a tecnologia 

emergente tem procurado no domínio da natureza, um “direito” visto na Gênesis, 

quando Deus deu ao homem domínio que só poderia ser totalmente realizado com o 

surgimento da tecnologia moderna, trazendo a concepção de perigo, tendo a 

reconstrução da tecnologia com o resgate para a segurança, por meio da 

episiotomia, do fórceps e da cesariana eletiva (DAVIS-FLOYD, 1994).   

A respeito dessa nova concepção, Santos (2002, p. 60), aponta para uma 

aceitação desse modelo ao afirmar que: 

 
Na medida em que o modelo mecanicista tornou-se o fator conceptual desta 
sociedade, unificando o cosmos, a sociedade e o self, a responsabilidade 
sobre os cuidados com o corpo humano passam das mãos da igreja para as 
dos profissionais de saúde. Esta ciência em desenvolvimento tomou então o 
modelo mecanicista, cartesiano, como seu alicerce filosófico e encarou o 
desafio de transportar tais conceitos para a funcionalidade do corpo, 
assemelhando-o à máquina. Esta transfiguração foi crucial no 
desenvolvimento da sociedade ocidental. 
 

De acordo com Seibert et al. (2005), o processo da revolução industrial com o 

avanço do capitalismo e a materialização de novas técnicas e condutas no campo 

do cuidado à mulher, a exemplo das técnicas de cirurgia e de assepsia,  

sustentaram a monopolização da medicina na parturição, que foi consolidada 

somente com a institucionalização do parto em ambiente hospitalar, permitindo a 

criação de novos significados ideológicos do cuidado à mulher. 

Então, com o advento da revolução industrial e do capitalismo, houve uma 

ruptura de pensamento que permitiu a instauração de um novo ritual do nascimento, 

com novos significados ideológicos dentro de uma dimensão instrumental ou 

racional-técnico, constituindo o imaginário dos profissionais de saúde da época. 

Com essa transformação, o ritual do parto será doravante baseado em um cuidado 

instrumental, com ênfase na tecnologia e na intervenção: o Paradigma Tecnocrático. 
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Então, essa nova interpretação dos significados permitiu que se desenhasse um 

novo ritual da parturição, que influenciaria a prática do profissional de saúde na 

atenção ao parto (DAVIS-FLOYD, 2001).  

A mulher passa, então, por um processo de controle de suas funções 

fisiológicas, seguindo a imposição de um conhecimento baseado na aplicação da 

Tecnologia (MORAIS, 2010), cujo propósito visava monopolizar o contexto do parto 

e nascimento por meio da prática do profissional de saúde.  

Desse modo, começaram a se estabelecer as primeiras escolas de medicina 

na Europa, entre os séculos XVII e XVIII, estendendo-se ao Brasil, com as Escola de 

Medicina e Cirurgia nos Estados da Bahia e Rio de Janeiro, já no início do século 

XIX. (WOLFF; MOURA, 2004), já tinha uma separação ideológica dos pensamentos 

da Igreja Católica, além do fato de que a medicina tentava se consolidar como um 

saber científico. Assim, promovia-se o segundo preconceito na atenção obstétrica, 

quando o saber do profissional de saúde (instruído) que detinha todo o 

conhecimento, passou a ter a centralidade das ações e a mulher, um ser sem 

instrução ("ignorante") por falta de conhecimento, perdeu o seu espaço passando a 

exercer um papel secundário no contexto da parturição. No Brasil, até 1832, 

conforme Barbosa, Dias e Ito (2012, p. 3), 

 
o Cirurgião-Mor do Império concedia às mulheres que se dedicavam a 
partejar, uma Carta de Examinação e uma Licença da Chancelaria, 
representando um controle sobre o exercício da atividade das parteiras pelo 
profissional médico. 

 

No século XIX, o parto ocorria no espaço privado do casal, com a presença 

de um profissional de saúde habilitado e com experiência no campo da parturição, 

principalmente quando a mulher detinha uma condições econômica favorável ou 

com o apoio de uma mulher (parteira), por questões de tradição, pudor ou economia, 

para uma população com menos poder econômico. O hospital era, então, um 

indicativo de que a mulher não detinha recursos financeiros suficientes (PERROT 

(1993) apud ZVEITER, 2011). Contudo, esse cenário começava a ensaiar uma 

transformação. 

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, nos séculos XVIII e XIX (SEIBERT et al., 
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2005). 

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), além de 

contribuir com as intervenções para uma Paradigma Tecnológico como ritual do 

parto e nascimento.  

A mulher entregou, de forma gradativa, o controle do parto e do nascimento, a 

manipulação de seus corpos, mas elas não desistiram dos rituais acerca deste 

processo. De uma forma que espelha a acomodação entre a religião e a ciência, a 

mulher permitiu ao homem tratá-la como uma máquina que pode não funcionar 

direito, mas manteve o significado espiritual do nascimento para si mesma. O 

processo do parto e do nascimento passou, então, a apresentar uma nova 

dicotomia: o corpo nas mãos do homem, o espírito na companhia da mulher 

(WERTZ; WERTZ (1989)11apud SANTOS, 2002). 

Diante do novo momento histórico e dos valores da Obstetrícia, por volta do 

final do século XIX  promoveu-se um processo em defesa da institucionalização do 

parto e da criação das maternidades (NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005). Assim, 

começa um processo de construção das primeiras maternidades, principalmente 

para a mulher de baixa condição econômica, que não tinha dinheiro para pagar o 

parto domiciliar (SANTOS, 2002). 

Desse modo, o parto como um evento universal, passou a se estabelecer 

como um processo público, com outros atores sociais, deixando estar no campo 

privado ou particular (NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005), sendo transformado de um 

evento familiar em procedimento vinculado à prática do profissional de saúde.  

No início, o processo de hospitalização do parto sucedeu-se por mulheres de 

baixa condição econômica mas, a partir desse processo, foram testados 

procedimentos nas mulheres, como descrito abaixo: 

 
Cada paciente recebia um enema logo após a admissão e a partir daí uma 
ducha vaginal com mercúrio, o anticéptico favorito. As enfermeiras lavavam 
os cabelos das pacientes com querosene, éter e amônia, os mamilos e o 
umbigo com éter; raspavam os pelos pubianos das mulheres pobres e 
cortavam com tesoura os pelos das mulheres mais ricas, assumindo que as 
pobres eram mais contaminadas. O enema era repetido a cada 12 horas e 

                                                           
11

WERTZ, Richard W.; WERTZ, Doroty C. Birth in the hospitalLying-in. A history of childbirth in 
America. New Haven; 1989a. p.132-77. 
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continuavam a aplicar a ducha vaginal durante e após o parto com soro 
fisiológico acrescido de uísque ou mercúrio. (WERTZ; WERTZ (1989) apud 
SANTOS, 2002, p. 74). 

 

Foram, então, introduzidos inúmeros procedimentos na assistência ao parto e 

nascimento, considerado um evento intervencionista, o parto como risco e a 

supremacia da tecnologia. Valores e ritos de passagem que foram se agregando na 

construção histórica do parto para o ambiente hospitalar, mas que se sucederam por 

conta de um terceiro preconceito, uma questão de ordem social pelas condições 

sociais e econômicas desfavoráveis. Teve início, então, a introdução de uma rotina 

pré-programada para o cuidado obstétrica em mulheres sem poder econômico e 

instrução necessária consideradas, portanto, incapazes de promover a discordância 

de atos institucionalizados.  

Santos (2002, p. 75), em relação ao processo de introdução de práticas na 

assistência ao parto e nascimento, assim se pronunciou: 

 
A episiotomia profilática foi um dos mais importantes procedimentos 
propostos, neste “pacote” de medidas introduzidas na assistência. Em 
essência este modelo de atenção propunha: a infusão de morfina 
(analgésico potente) e escopolamina (provoca amnésia anterógrada) 
durante o primeiro estágio do parto, episiotomia, alocação do fórcipe, 
injeção de derivados da ergotamina e ocitocina para a prevenção da 
hemorragia pós-parto, extração manual da placenta, episiorrafia, infusão de 
mais morfina e escopolamina com o intuito de abolir, tanto quanto possível, 
a memória do parto. 

 

Com o início do estabelecimento de uma rotina programada no cuidado à 

mulher no parto e nascimento, em conformidade com os princípios norteadores do 

paradigma tecnocrático, em 1930 o processo de assistência à mulher nas unidades 

hospitalares começou a ser implantado, tendo como base o processo normativo, 

técnico e de rotina institucional. A partir de então, a autonomia sobre o corpo da 

mulher passou para à responsabilidade do profissional de saúde, cabendo-lhe 

intervir nele de maneira institucionalizada, sempre que necessário. (WERTZ; 

WERTZ (1989) apud SANTOS, 2002). 

Então, somente após o período pós II Guerra Mundial, foi estabelecido o parto 

com um evento institucionalizado (NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005), 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 e tornando o parto um evento 

patológico. 



 44 

Na segunda metade do século XX, o atendimento ao parto já contava com 

novas tecnologias compreendidas como mais seguras na lógica industrial-hospitalar. 

Assim, o processo parturitivo passou por uma progressiva aceleração por meio do 

uso rotineiro de soluções venosas, como a ocitocina, além da realização de 

cesarianas eletivas (PEREIRA; MOURA, 2008) dando início, paulatinamente, à 

introdução desses inúmeros procedimentos a ele relacionados.  

Já a cesariana eletiva tornou-se uma epidemia no Brasil, a partir do final do 

século XX e início do século XXI, com o aumento de partos cesáreos programados e 

agendados, em muitas ocasiões com a conivência do profissional de saúde e da 

própria mulher, ela como “consumidora” e o parto como “produto”, não tendo as 

indicações clínicas que justificassem o procedimento cirúrgico.  

Esse fato se dá por meio dos valores produzidos pelo discurso hegemônico, 

legítimo e inquestionável que, agregados ao cotidiano assistencial e repassados às 

mulheres, principalmente quanto à dor do parto, é um dos motivos para influenciá-

las a realizar a cesariana eletiva (ZVEITER, 2001; PIMENTA, 2012). Isso somente 

tornou-se viável pelo desenvolvimento da anestesia, a partir do século XIX 

(PARENTE et al., 2010), além estar alicerçado nos princípios do Paradigma 

Tecnocrático.  

De fato, nesse ato cirúrgico, o profissional de saúde passa a controlar o 

nascimento, tornando-se o condutor do parto. Segundo Morais (2010, p. 55), 

 
a mulher torna-se mera espectadora do processo; o útero com as suas 
contrações representa papel secundário durante a intervenção. Essa 
descoberta do controle da parturição a partir de um procedimento cirúrgico, 
favoreceu a sua utilização sem indicação, como se fosse um “bem de 
consumo”, em uma lógica capitalista; e não uma prática que  não está 
isenta de riscos. 

 

Nesse sentido, uma das interpretações dos significados dos profissionais de 

saúde na perspectiva do imaginário, traz o impedimento da mulher de fazer qualquer 

tipo de refeição, ficando em dieta zero, fato que se deve à concepção de promover a 

cesariana eletiva. Mas, sabe-se que a oferta de alimentação e líquidos durante o 

pré-parto não é contraindicada, devendo mesmo ser empregada com o propósito de 

ganho de energia para o período expulsivo.  

Além disso, o profissional de saúde institui situações que, a partir das 

evidencias científicas, não são impedimentos para o parto normal como, por 

exemplo, bebês grandes, mulher com bacia estreita, posição pélvica do bebê, 
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circular de cordão, dificuldade de dilatação, mãe adolescentes, mulher obesa, 

mulher acima de 40 anos de idade, gestação entre 38 e 40 semanas, alteração na 

atividade sexual do casal (SENTIDOS DO NASCER, 2015) para influenciá-la por 

meio de sua autoridade e poder, levando-a a aceitar o que lhe é imposto em relação 

ao parto.   

Então, a medicalização surge nesse contexto, sendo determinada por fatores 

construídos, enraizados em um processo tecnológico do nascimento, constituindo 

uma “vitória” da sociedade civilizada sobre a “antiga natureza feminina” do 

nascimento, além de causar uma mudança nos processos fisiológicos normais por 

instituir o parto como um evento patológico. Consequentemente, as mulheres 

passam a ser controladas por meio das práticas intervencionistas, com o propósito 

de evitar qualquer risco para elas e os bebês. Um dos exemplos: as mulheres norte-

americanas, por questão da tecnologia, são mais propensas à aceitação, sem 

questionamento, da utilização de procedimentos intervencionistas durante o parto 

(BEHRUZ et al., 2013).  

É fato que a medicalização do parto foi iniciada no século XIX com o discurso 

da exaltação da maternidade (GIFFIN; COSTA, 1999). Contudo, a partir do século 

XVIII, o processo da medicina no âmbito do cuidado à mulher no parto e nascimento, 

começou a ensaiar os primeiros passos em direção à medicalização, já que o 

hospital foi constituído como um processo normativo, catalisador de autoridade e 

poder, exercido com a consolidação da hegemonia do profissional de saúde, no 

controle de processo reprodutivo da mulher e na consolidação da medicalização do 

corpo feminino (MORAIS, 2010). 

Nesse sentido, durante a evolução do parto, não se observa a sua fisiologia 

buscando-se, constantemente, correções do processo por meio da medicalização e 

do uso de intervenções que poderiam resultar em consequências negativas na 

saúde de mães e bebês. Desse modo, as concepções biomédicas da assistência da 

gestação e do parto como algo “patológico”, tidas como situação perigosa e de risco, 

além da desvalorização na fisiologia do parto, provocavam uma mudança social e no 

exercício sobre os corpos das mulheres (NARCHI; CRUZ; GONÇALVES, 2013), 

predominando o controle social por meio da medicalização. Assim, emerge a 

atuação do profissional de saúde como forma estratégica de controle social e 

ideologia reflexiva (FOUCAULT, 2012) que começa com o controle do corpo.  

A medicalização do corpo feminino constitui um dispositivo social que 
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relaciona questões políticas (como o controle populacional) e cuidados individuais do 

corpo da mulher, normalizando, regulando e administrando os aspectos da vida 

relacionada à reprodução humana. É um processo que passa pela ideia de que 

existe uma natureza biológica, determinada e dominante da condição feminina. E, 

nesse aspecto, será justamente por meio dessa concepção que os profissionais de 

saúde poderão se apropriar do corpo das mulheres (GIFFIN; COSTA, 1999). A 

medicalização torna-se, então, responsável por interferências desnecessárias e pelo 

deslocamento da mulher do seu papel de protagonista, ante a exaltação do poder do 

profissional de saúde (NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005). 

Nesse sentido, Progianti, Lopes e Gomes (2003, p. 274) afirmam que 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, podendo se constituir 
em uma atenção intervencionista contra as pessoas. É o resultado da 
invasão da medicina burocrática, tecnificada e monopolizante sobre os 
domínios da vida social. 
 

Ao recorrer ao conceito de Bourdieu (2012) acerca da violência, Progianti, 

Lopes e Gomes (2003, p. 274) classificam o processo de medicalização do parto 

como um processo que culmina com a própria 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 sustentava um complexo da 

lógica industrial e essa prática gerou necessidades que foram incorporadas ao 

comportamento feminino de usuárias do sistema de saúde brasileiro. (PROGIANTI; 

LOPES; GOMES, 2003) 

A partir dessa abordagem começa a surgir, no final do século XX e início do 

século XXI, um movimento com valores contrários a esses elencados, 

principalmente com mulheres, profissionais de saúde e dos movimentos sociais, que 

trazem seus valores para uma esfera de um parto respeitoso, cujo direito está 

alicerçado na condição de direito da mulher, um cuidado centrado na mulher e na 

sua autonomia, para um protagonismo, e rompendo a ideologia do Paradigma 

Tecnocrático e estando alinhado às suas necessidades de apoio, proteção e 

segurança.  
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2.2  O PARADIGMA TECNOCRÁTICO COMO INFLUÊNCIA NA PRÁTICA 

OBSTÉTRICA 

  

Santos (2002, p. 104) relata que Descartes12 era um filósofo, assim como 

Sócrates, Platão e Santo Agostinho. Citando suas características pessoais, explica 

que ele “era um racionalista convicto” e vai além:   

 
Para esses pensadores, a razão era a única fonte segura de conhecimento. 
Com este pressuposto, Descartes chegou à conclusão que não poderia 
confiar no conhecimento herdado da Idade Média. E, em concordância com 
as ciências naturais de sua época, com a nova física - que havia colocado a 
questão da natureza da matéria - e, principalmente, com o fato de que mais 
e mais pessoas defendiam uma compreensão materialista da natureza, ele 
criou um novo sistema filosófico - o pensamento cartesiano. 
 

Desse modo, o método filosófico do parto no século XXI deve ser 

questionado, visto que tem uma lógica mecanicista fundamentada nos pensamentos 

de René Descartes, que se solidifica como um método norteado pelo conhecimento 

científico, sustentado pelo valor da verdade que, no século XVII, se estabeleceu com 

Isaac Newton (SANTOS, 2002) e até hoje se concretiza como uma prática 

hegemônica, dominante na Obstetrícia na atenção ao parto e nascimento. Ressalta-

se que esses pensadores foram influenciados pelo momento histórico iniciado no 

século XVI com as transformações da revolução industrial, que culminou na 

doutrinação como base na supremacia da tecnologia. 

Vale recordar que as práticas de conhecimentos empíricos adquiridos pelas 

parteiras na atenção ao parto e que “promoveu a caça as Bruxas”, conforme já 

discutido a partir de Zveiter (2011), resultou em um processo de ampliação da 

significação do pensamento cartesiano (SANTOS, 2002, p. 105), um método de 

aceitar aquilo que é certo (irrefutável) e, consequentemente, eliminar todo 

conhecimento inseguro e sujeito a controvérsias, como as práticas empíricas das 

parteiras. 

Nessa linha de pensamento, a promoção de um novo método filosófico 

desenvolvido por Descartes, permitiu o compartilhamento de valores e técnicas 

pelos membros da sociedade, expressando-se em um Paradigma (DAVIS-FLOYD, 

2001) que apresenta elementos, técnicas e códigos para o desenvolvimento de um 

                                                           
12

 René Descartes (1596-1650), filósofo, físico, matemático, de nacionalidade francesa, promove o 
racionalismo lógico, com isso contribui com a separação filosófica da mente e do corpo surgindo a 
metáfora corpo-máquina. 
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método científico (RODRIGUES, 2014), com o propósito de expandir o seu 

pensamento no mundo científico.  

Desse modo, com base no método cartesiano desenvolvido pelo filósofo e 

posteriormente assumido pela Medicina e pela Enfermagem, cujos profissionais 

tomaram como base esse conceito para o seu exercício, tendo em vista o controle 

do corpo da mulher, articulando saberes científicos  para uma atenção respaldada 

na tecnologia, assim instituindo na sociedade o “Paradigma Tecnocrático” (DAVIS-

FLOYD, 2001).  

Vale destacar que a discussão inserida no Paradigma Tecnocrático não se 

baseia na sua anulação, mas sim em reflexão acerca de como foi utilizado na 

Obstetrícia, fundamentada em seus princípios norteadores paulatinamente 

discutidos, visando o alcance de uma assistência voltada para a necessidade da 

mulher, ou seja, centrada nela.  

Davis-Floyd (2001, p. 6) referiu que o Paradigma Tecnocrático perpetua doze 

princípios filosóficos, a saber: 

 

1) Separação mente-corpo; 2) O corpo como máquina; 3) O paciente como 
objeto; 4) Alienação de praticante ao paciente; 5) O diagnóstico e o 
tratamento de fora para dentro; 6) Organização hierárquica; Padronização 
dos cuidados; 7) Autoridade e a responsabilidade são do profissional, não 
da paciente; 8) Supervalorização da ciência e da tecnologia; 9) Intervenção 
agressiva com ênfase em resultados a curto prazo; 10) A morte como 
derrota; 11) Um sistema com fins lucrativos; e 12) Intolerância de outras 
modalidades. 
 

Quanto ao primeiro princípio, que se refere à separação mente-corpo, Santos 

(2002) reflete acerca dos pensamentos do método do filósofo René Descartes, em 

que há um significado de separação com o afastamento das partes e a redução de 

seus elementos de funcionalidade, uma vez que o processo divisório da mente e da 

matéria acaba por favorecer um dualismo entre a mente (pensante)  e o corpo 

(matéria). 

Desse modo, o principal valor subjacente ao Paradigma Tecnocrático na 

Obstetrícia, constitui-se nessa 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 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 
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lugar, a separação do corpo humano a partir da mente humana, configurando uma 

dicotomia do cuidado. 

Segundo Santos (2002), a terminologia tecnocracia, ideologia empregada no 

Paradigma, implica principalmente na aplicação da tecnologia como indução ao 

poder, em uma hierarquia burocratizada do modelo dominante, com o domínio de 

um processo racional, organizado e sistemático, cujo foco é o controle. 

A sociedade ocidental substituiu o organismo humano - como a metáfora à 

qual subordina a organização do universo - pela máquina (LATE; MCCURDY; 

SHANDY, 2015). Todavia, Descartes, Bacon, Hobbes e outros pensadores, em 

1600, promoveram por meio do processo científico, o domínio perante a aplicação 

do cunho tecnológico (SANTOS, 2002). 

 Assim, com o propósito de diminuir a dependência da natureza, 

estabeleceram a separação filosófica da mente e do corpo sobre o qual a metáfora 

do “corpo como máquina” depende, sendo um princípio do Paradigma Tecnocrático 

(DAVIS-FLOYD, 2001). 

Essa metáfora mecânica surge como ideologia na atenção ao parto e 

nascimento, que teve início nos séculos XVII e XVIII nos hospitais franceses, em que 

se propagava o útero com o significado de uma "bomba mecânica". Promovia-se 

esse pensamento, principalmente com a utilização de instrumentos no processo do 

parto e nascimento, ocasião em que o corpo da mulher necessita ser consertado e 

manipulado por um profissional de saúde, desempenhando o mesmo papel de um 

mecânico quando conserta um bomba (MARTIN, 2006). 

Essa metáfora, segundo Davis-Floyd (2001), retrata a questão de gênero 

modulada por uma sociedade tecnocrata, patriarcal e sexista, pois, o corpo 

masculino tem uma expressão de bom funcionamento, enquanto o feminino passa a 

ser um desvio do padrão do homem, sendo considerado com algo imperfeito ou 

irregular. Desse modo, essa imperfeição traduziu-se na sua recorrente manipulação, 

para promover uma real mudança e atuação masculina. 

Em suma, no bojo do "modelo tecnocrático, o corpo feminino é abordado 

como anormal, imprevisível e, inerentemente, uma “máquina defeituosa” (SANTOS, 

2002), o que se torna fundamento fisiológico da Obstetrícia moderna (LATE; 

MCCURDY; SHANDY, 2015), visto que Helman (2009) reflete o conceito do corpo 

como máquina, cujas partes podem “falhar”, exigindo o “conserto” por meio da 

manipulação do corpo.   
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E, a partir do entendimento do conserto, instaura-se um valor, a significação 

de seu imaginário, de que a mulher precisa ser manipulada por meio da tecnologia 

expressada pelas intervenções no parto e nascimento, um novo ideário de cuidado, 

construído por essas bases conceituais. 

A crescente aceitação do processo do parto e nascimento como algo 

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

como imperfeito e indigno de confiança, acrescido da metáfora de que o corpo 

feminino seria uma “máquina defeituosa”, eventualmente resultando na formação da 

base filosófica da moderna Obstetrícia (RODRIGUES, 2014) e, ao assumir o risco 

inerente ao processo parturitivo, justifica a utilização de uma diversidade de 

intervenções na mulher, realizadas de forma rotineira e padronizada, diante da 

ausência de referência bibliográfica que justifique a adoção de tais rotinas 

(SANTOS, 2002). 

Essa visão mecanizada tem sido adotada acriticamente na Academia e 

incorporadas pelos profissionais de saúde, 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). Segundo a metáfora, ocorre a separação do processo em partes, 

considerando a mulher como o objeto de sua prática profissional.  

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

objeto de tratamento do profissional de saúde, praticante da utilização de 

tecnologias que desconsideram o senso de responsabilidade com a mente ou o 

espírito da mulher. Conforme Davis-Floyd (2001) explica, muitas vezes os 

profissionais de saúde evitam o envolvimento de cunho emocional por não 

valorizarem a simpatia, conforme estabelecido por Scheler (2012), mantendo um 

afastamento, embora com pequenas visitas, e a dominação do cuidado centrada na 

utilização de procedimentos com o propósito de domínio do corpo feminino. 

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, tornando-se um 

cuidado inerente à intervenção, como dizia Davis-Floyd (2001), um cuidado de fora 

para dentro e com rotinas padronizadas, quando a ocitocina é inserida na veia da 

mulher para acelerar o processo parturitivo, ou quando a bolsa amniótica é 
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perfurada não havendo uma preocupação com a mulher, mas apenas com os 

processos normativos. 

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. Nessa perspectiva, a intensidade das intervenções 

simbólicas no processo de nascimento, desenvolvidas pelo profissional de saúde da 

sociedade ocidental, tem como propósito promulgar e transmitir o modelo 

tecnocrático (HOLLIS; PERSHING; YOUNG, 1993). 

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: a maternidade passa por uma dimensão ideológica afirmativa, 

como sendo similar a uma fábrica, sendo o corpo da mulher a máquina e o seu bebê 

considerado o produto inerente ao processo de industrialização (DAVIS-FLOYD, 

2001), uma padronização dos cuidado. 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. 

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

que, segundo Serruya, Lago e Cecatti (2004, p. 274), 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”. 

Martin (2006, p. 117-118) corrobora esses pensamentos ao trazer a imagem 

do profissional de saúde como a de um 

 
supervisor de fábrica, em uma linha de montagem: o útero passa a ser uma 
máquina que produz um produto, e a mulher como a figura de uma 
trabalhadora, que produz o bebê, ou seja, a criança é vista como o objeto 
criado pela mãe, da mesma forma que uma mercadoria é criada por um 
trabalhador isto porque, em geral, a padronização, torna a incorporação de 
inúmeras práticas, devido ao processo constante de repetição, que se torna 
um reflexo impensado e raramente questionado como foi, por exemplo, a 
adoção do uso rotineiro de enema, tricotomia, episiotomia e monitoração 
fetal contínua.  

 

Desse modo,  a formação das profissões de saúde, no diz respeito à medicina  

e à enfermagem, tem como justificativa a utilização de normativas institucionais que 

se baseiam na melhoria do estado de saúde da paciente (SANTOS, 2002), 

estabelecendo um processo valorativo à própria vida da mulher, mas que 
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desrespeita a sua fisiologia no processo de gestar e parir, por falta de embasamento 

científico na sua atuação profissional.    

A partir dessa padronização, que se expressa também como um aspecto 

hierárquico, burocrático e autocrático do modelo cultural dominante de realidade, a 

corporação médica tenta dar um salto em termos de organização, mas permanece 

rigidamente fiel à sua estrutura hierárquica e aos seus papeis internos 

fundamentados em status e valores (DAVIS-FLOYD, 2001). 

A hierarquia, segundo Santos (2002), é um processo que se aplica a um 

grupo social que, pelo saber, ocupa um espaço de superioridade institucional no seu 

campo de atuação. No caso dos profissionais de saúde, este espaço é ocupado pela 

medicina. Os cuidados padronizados acompanham o desenvolvimento da história da 

medicina. Assim, a um processo hierárquico segue-se um processo normativo tendo 

em seu topo o status e a autoridade para delegar determinadas normas e rotinas 

com o propósito do controle social. 

A mulher, no período reprodutivo, é demarcada por uma vivência de rito de 

preparação, pois, ao adentrar a unidade hospitalar, é levada para uma sala de 

"preparação", na maioria das vezes em uma cadeira de rodas, 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 cardiofetais. Exames vaginais 

periódicos são realizados posteriormente para verificar o grau de dilatação e de 

descida do feto. Todos estes procedimentos, na maioria dos hospitais modernos, 

são rotineiramente realizados, sem justificativa científica (DAVIS-FLOYD, 2001; 

SERRUYA; LAGO; CECATTI, 2004) por meio do processo de cuidado padronizado, 

respaldado pela hierarquização, alinhado à essa estrutura de cuidado Tecnocrático 

que traduz a autoridade e a responsabilidade dos profissionais de saúde, conforme 

explicita Santos (2002, p.121):   

 

O fato de a autoridade estar centrada na figura de profissionais de saúde 
isenta o paciente da responsabilidade sobre o próprio cuidado; a autoridade 
caminha de mãos dadas com a responsabilidade. Muitos profissionais 
chamam para si toda a responsabilidade sobre o curso do tratamento, onde 
o temor individual e o preconceito dele (profissional) a respeito de 
determinada prática se refletem nas informações prestadas à mulher, 
influenciando-a na escolha para um dado cuidado.Normalmente apresenta-
se uma opção como se fosse a única resposta possível,frequentemente 
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recusando-se a discutir formas de abordagem que não estejam alinhadas 
com o seu estilo de pensamento. Neste cenário, o papel mais confortável 
para o paciente é o de abdicar de suas preferências pessoais a favor da 
escolha do profissional de saúde. 

  

Essa autoridade exercida pelo profissional de saúde vem sendo construída ao 

longo da sua história, em especial na Medicina e na Enfermagem, favorecendo o 

processo hegemônico praticado no século XX. Contudo, essa relação baseia-se no 

poder, que pode representar coerção, coação e o exercício da violência, na sua 

prática. 

Aguiar, D'Oliveira e Schraiber (2013), ao refletirem acerca dos pensamentos 

de Foucault (2012) em relação ao poder, consideram que se trata de uma ação 

incidindo sobre os outros, pelo exercício de respectiva prática nas relação de 

interpessoalidade. Assim, existe o sujeito da ação, que detém o poder a ser 

exercido, mas que também promove a possibilidade de respostas e efeitos sobre as 

ações executadas. Resulta daí a violência que implica nessa anulação de 

possibilidade de ação, otimizando o ser passivo da relação interpessoal e o sujeito 

do poder do outro, por meio de um processo inerente à força, à coação ou à 

destruição como formas de ação.   

Nesse sentido, em relação ao exercício do poder, Arendt (2009) apud Aguiar 

e D‟Oliveira (2011, p. 81) faz a seguinte reflexão: 

 
O poder nunca emerge do cano de uma arma, ou seja, ele nunca emerge 
de um ato violento, ainda que a violência possa ser usada como recurso 
para a manutenção do poder. Quando isso acontece, a violência pode 
manter os postos de poder por algum tempo, mas termina por minar a fonte 
de geração desse poder - a comunicação entre os sujeitos -, 
enfraquecendo-o. A relação acaba por ser proporcionalmente inversa: 
quanto mais violência, menos poder. 
 

O topo da hierarquia desse sistema simbólico baseia-se na classe médica, 

cujo poder tem sido exercido por meio da construção histórica e social da Obstetrícia 

na sociedade. Segundo Aguiar e D‟Oliveira (2011), essa autoridade está sustentada, 

além do conhecimento adquirido pelo processo de formação, também pela sua 

experiência na atuação profissional mas, principalmente, pelos valores inseridos no 

seu cotidiano, considerados absolutos no exercício da conduta social junto à mulher. 

Nesse sentido, a autoridade do profissional de saúde baseia-se em alguns pilares 

estruturais, como a legitimidade científica, fazendo com que a mulher se torne 

dependente desse conhecimento e de uma inequívoca superioridade. Assim, por 
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não ter um saber reconhecido, é considerada “ignorante” e quando ocorre um 

questionamento do profissional de saúde, ela receia sofrer as conseqüências de não 

obedecê-lo por ser ele uma autoridade instituída e imutável.   

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, ou seja, fazem as suas interpretações quanto a uma determinada 

prática. 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 ainda são mantidas nas rotinas e 

protocolos assistenciais.  

Segundo Aguiar, D‟Oliveira e Schraiber (20113, p. 2289), 

 
a autoridade é uma faculdade que suscita a confiança no outro e a 
obediência voluntária, o que pressupõe a liberdade dos sujeitos envolvidos. 
Quando essa confiança gerada no consenso de um grupo sobre a 
legitimidade daquela autoridade se rompe, ocorre o uso da violência para 
manter a obediência. 
 

Desse modo, a partir do entendimento de como se dá o exercício do poder, 

principalmente para o emprego da tecnologia na atuação do profissional de saúde, 

torna-se essencial fazer referência à influência social que ela exerce na atuação 

daqueles que lidam com o emprego da tecnologia em suas ações.   

Sabe-se que a influência social tem um importante impacto nas relações 

sociais, no que diz respeito ao comportamento e às atitudes humanas, visto que se 

torna responsável pelas mudanças do mundo social, onde os comportamentos 

podem ser interpretados como propositais, embora não necessariamente 

conscientes, considerando que os sujeitos que os adotam tem como objetivos criar e 

manter os seus valores para um determinado conceito ou prática. (GOMES, 2009). 

A influência social baseia-se em duas dimensões: a primeira, denominada 

normativa, que ocorre quando o indivíduo se adapta a um grupo social, a partir das 

suas expectativas, valores e ideologias; a segunda, denominada informativa, que se 

refere à conformidade e ocorre quando o comportamento do grupo é considerado 

como evidência da realidade, traduzindo-se por pressões sociais, medo de desvio 

social, comprometimento com o grupo, unanimidade, tamanho e especialização do 
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grupo e suscetibilidade da influência interpessoal (ARONSON; WILSON; SOMMERS 

(2015) apud GOMES, 2009). 

 A influência social permite a mudança do estado do indivíduo, que se dá 

quando o comportamento de uma pessoa faz com que outra mude de opinião ou 

execute uma ação que, de outro modo, não executaria (DREWS, 2008). Desse 

modo, baseia-se nos valores do indivíduo e altera os seus ideais, sentimentos e 

intenções perante uma ideologia que pode ser imposta.  

Nesse sentido, por meio do exercício do poder e da autoridade dos 

profissionais de saúde, especialmente da classe médica que expressa uma 

valorização da tecnologia nas relações do cuidado no processo do parto e 

nascimento, valorização essa que se estabelece pela influência exercida junto ao 

indivíduo para que ele realize algo que não tenha vontade de realizar 

conscientemente, com isso fazendo imperar a ideologia do grupo que domina a 

relação social e sobressair os seus valores, principalmente por uma conduta 

arbitrária, seja por imposição ou intimidação. É o que se pode chamar de conduta 

enraizada nos valores do grupo social, que se expressam na ideologia do Paradigma 

Tecnocrático. Outro princípio filosófico desse Paradigma refere-se à 

supervalorização da ciência e tecnologia.  

Geralmente, os profissionais de saúde não apresentam no seu cotidiano, uma 

prática que traduza um treinamento contínuo advindo da pesquisa científica no 

campo obstétrico. Como resultado, tem-se inúmeros procedimentos introduzidos 

rotineiramente em sua prática, sem evidência científica comprovada, fazendo com 

que sejam danosos à saúde da paciente e ao seu bem estar. (SANTOS, 2002).  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 cirúrgico e que, sem anestesia, 

episiotomia ou qualquer outra intervenção médica, era impossível dar à luz (LESSA, 

2012).   

Desse modo, em termos históricos, a ambição em atingir o conhecimento 

completo e, assim, ser capaz de reduzir ou eliminar as incertezas,torna-se parte da 

modernidade. A Obstetrícia revela-se uma ciência moderna e, a despeito de tudo, a 

realidade no nascimento é que sempre pode ocorrer algo inesperado, indesejado e 

imprevisível, como a morte. O problema é como esta realidade afeta a prática diária, 

e, consequentemente, a relação com a mulher (SANTOS, 2002). 
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Tem-se, então, a hegemonia da tecnomedicina13, cujos fins lucrativos tem 

sido uma prática recorrente do Paradigma Tecnocrático. Nesse sentido, o vocábulo 

hegemonia refere-se a uma ideologia defendida por um grupo dominante em uma 

dada sociedade, com base na tecnologia, no capitalismo e na lucratividade, até 

porque uma vez que uma ideologia torna-se hegemônica, todas as outras são 

consideradas alternativas. (DAVIS-FLOYD, 2001). Isso significa ser intolerante a 

todas as outras modalidades, pois, conforme Santos (2002), o que se pode 

possibilitar a perpetuação e manutenção do poder. 

Desse modo, esse paradigma biomédico, tecnológico, positivista, reducionista 

e dominante atualmente, não atende às reais demandas da sociedade. Sendo 

assim, necessita de um rompimento com os valores de uma assistência enraizados 

nessa tecnologia para que se alcancem os direitos das mulheres, uma assistência 

que preencha as suas necessidades e, consequentemente, consiga evitar a 

violência obstétrica.   

Já que o parto nos molde do Paradigma Tecnocrático é visto como uma 

representação de um ritual tecnocrático e de uma hierarquia violenta, expressa em 

atos, condutas, práticas e ações assistenciais ou institucionalizadas que se 

configuram como violentas, torna-se necessária a mobilização social para promover 

o enfrentamento desse tipo de violência. 

 

2.3   ENTENDENDO O CONTEXTO DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NOS ESPAÇOS  

INTERNACIONAIS 

 

A mobilização do movimento social tem se voltado, sobremaneira, para a 

qualidade e a humanização da assistência nos serviços de saúde. Especificamente, 

o termo humanização refere-se a um tratamento respeitoso, livre de maus tratos e 

de violência no atendimento, em especial à gestante, que se vê diante da anulação 

de seus direitos instituídos (RODRIGUES, 2014) pelo rompimento do seu 

protagonismo e da sua autonomia, no momento do parto e nascimento 

(MATERNIDADE ATIVA, 2012), submetida a práticas danosas ao processo 

fisiológico por parte dos profissionais de saúde, todas moduladas pelos valores e 

                                                           
13

 Hegemonia da Tecnomedicina - expressão utilizada por Davis-Floyd, que trabalha com a questão 
do Paradigma Tecnocrático, em que um dos princípios construídos estabelece essa terminologia. 
Contudo, há necessidade de pontuar que se expande a todos os profissionais de saúde. 
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influência do Paradigma Tecnocrático. É desse modo, conforme afirmam Diniz et al. 

(2015), que se estabelece o emprego das mais diversas formas de violência na 

campo de saúde sexual e reprodutiva.  

A violência obstétrica é caracterizada pelo desrespeito aos direitos sexuais, 

reprodutivos e humanos, tema que vem sendo objeto de estudos, especialmente na 

perspectiva dos direitos das mulheres durante o parto e nascimento, em face das 

atuais evidências científicas a esse respeito (AGUIAR, 2010; RODRIGUES, 2010). 

Ocorre, sobretudo, nas maternidades públicas, desvelando o (des)cuidado com as 

mulheres durante a parturição. 

Essas práticas decorrem da utilização de protocolos, regras, normas e rotinas 

institucionais, estabelecidas para utilização durante assistência obstétrica por 

ocasião do processo de parturição (FIGUEIREDO et al., 2004; AGUIAR, 2010; 

RODRIGUES, 2010). Contudo, apesar do entendimento dos seus efeitos danosos, 

há lacunas para uma discussão acerca desse fenômeno. A esse respeito, serão 

apresentadas no decorrer deste texto, algumas medidas importantes que 

culminaram na conceituação e em medidas de enfrentamento desse problema. 

Por ser considerado um tema de recente relevância e um novo campo de 

investigação, o sofrimento das mulheres durante a assistência ao parto é registrado 

com diferentes denominações. No final da década de 50, conforme Diniz et al. 

(2015),  as mulheres eram submetidas a uma forma de tortura em seu tratamento, 

que era exercido pelos profissionais de saúde em detrimento de sua autonomia 

profissional. Uma das condutas questionáveis, como a administração de 

medicamentos à base de morfina que resultava em  profunda sedação, culminava no 

emprego de inúmeras intervenções durante o processo de parto e nascimento. 

Ainda segundo relato desses autores (2015, p. 378), 
 

Em 1958, no Reino Unido, houve um movimento para a criação de uma 
Sociedade para a prevenção da crueldade contra as grávidas [...] Pois, nos 
hospitais as mulheres tem enfrentado a solidão, a falta de simpatia, 
privacidade e consideração, a comida ruim, e redução do horário de visita, a 
insensibilidade, a ignorância, a privação do sono, a impossibilidade de 
descansar, a falta de acesso ao bebê, rotinas estupidamente rígidas e 
grosseria no tratamento. Sendo as maternidades muitas vezes, um local 
com memórias de experiências infelizes.  

 

O movimento de mulheres tomou para si a responsabilidade de um 

tratamento respeitoso às gestantes, sendo que uma das teóricas feministas, 

Adrienne Rich, alavancou uma revolta com as experiências vividas por mulheres que 
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tinham seu parto em hospitais negligentes, sendo "drogadas e amarradas contra a 

sua vontade, além da falta de acesso aos seus filhos recém nascidos" (DINIZ et al., 

2015,  p. 2). As críticas a essa forma de atenção continuaram na década de 60, 

chegando aos anos 80 com livros feministas que contribuíam com essa 

sensibilização, além da inspiração de novos profissionais de saúde e de ativistas no 

campo da saúde sexual e reprodutiva, com denúncias de práticas sem base 

científica e consideradas danosas ao corpo e ao processo fisiológico da mulher. 

Foram fatos importantes que contribuíram, de acordo com Diniz et al. (2015, 

p. 2), para que em 1998, no Peru, fosse publicado no "Centro Latino-Americano dos 

Direitos das Mulheres, um relatório alertando sobre a violência contra a mulher nos 

espaços públicos, inerentes à violação dos direitos humanos durante o processo de 

parto e nascimento". 

A Venezuela foi o primeiro país a garantir os direitos das mulheres a um 

tratamento humano, livre de violência e respeitoso, resguardado por dispositivos 

legais. Constituiu-se em marco conceitual para a violência obstétrica, sendo pioneiro 

na criação de mecanismos para o entendimento do significado da modalidade de 

violência obstétrica. Então, em 25 de novembro de 2006, ao celebrar-se o Dia 

Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, a Assembléia Nacional 

da República Bolivariana da Venezuela aprovou a Lei Orgânica sobre o direito das 

mulheres a uma vida livre da violência, publicada no Diário Oficial nº 38.647, de 19 

de março de 2007 daquele país (TERÁN et al., 2013).  

É importante destacar que a nova Lei apresentou dezenove formas de 

violência contra a mulher, e sendo inserida nesse contexto a mais recente a 

violência obstétrica (GUERRA, 2008), desvelando novos valores para uma 

assistência obstétrica segura e humanizada, além de ser descrita no meio 

acadêmico-científico pelo então presidente da Sociedade de Obstetrícia e 

Ginecologia da Venezuela, D‟Gregorio (2010), em seu editorial no periódico 

International Journal of Gynaecology & Obstetrics, contribuindo para que a 

terminologia ganhasse força e visibilidade social, principalmente nos movimentos de 

mulheres e de humanização da assistência ao parto e nascimento (PULHEZ, 2013). 

Nesse editorial, D‟Gregorio (2010, p. 201) valoriza esse fenômeno para um 

enfrentamento e também tipifica a violência obstétrica como: 

 
Toda apropriação dos processos do corpo e reprodutivos da mulher por 
profissional de saúde, que se expressa como tratamento desumano, um 
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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. Além disso, forçar a 
mulher a dar à luz em decúbito dorsal, com as pernas levantadas, quando 
os meios necessários para realizar um parto vertical, está 
disponível; impedir a fixação precoce da criança com sua mãe, sem uma 
causa médica evitando assim que o apego precoce, impedindo a 
possibilidade de realizar os cuidado e o aleitamento materno ainda no local 
do parto; a alteração do processo natural do parto de baixo risco pelo uso 
de técnicas de aceleração, sem obter voluntária, expresso e informado 
consentimento da mulher; a execução de entrega via cesariana eletiva, 
quando o parto natural é possível, sem obter voluntária, expresso e 
informado consentimento da mulher. 
 

Essa descrição começa a impulsionar a visibilidade do fenômeno. E a esse 

respeito, o Estado sente-se na obrigação de prevenir, punir e erradicar a violência 

contra as mulheres, possibilitando o movimento social em prol da garantia de 

recursos legais para o estabelecimento de ações visando a erradicação da violência 

contra a mulher, seja no espaço privado ou público, inclusive a violência obstétrica 

que afeta as mulheres em diferentes espaços de seu desempenho social 

(MATERNIDADE ATIVA, 2012). 

Com isso, criam-se mecanismos e medidas de punição para o enfrentamento 

da violência obstétrica, uma delas a multa ao profissional de saúde, contudo, sem 

qualquer penalidade à Instituição de saúde onde ele estivesse trabalhando. Além 

disso, o Tribunal de Execução envia automaticamente uma cópia da sentença ao 

respectivo Órgão de fiscalização profissional daquele que foi multado, para que 

também adotasse as medidas disciplinares cabíveis para a garantia dos direitos das 

mulheres e o enfrentamento da violência obstétrica (VENEZUELA, 2007). 

Essas conquistas constituem fruto dos movimentos social e de mulheres pelo 

reconhecimento dos seus direitos humanos, sociais, políticos e de respeito à sua 

dignidade mas, principalmente, da Rede Venezuelana de Humanização do 

Nascimento (REVEHUNA), que tem sensibilizado pela problema que toma conta do 

cuidado da mulher no campo do da saúde sexual e reprodutiva, e a garantia de 

mecanismos para assegurar o respeito aos seus direitos nos diferentes campos 

simbólicos da vida feminina (MATERNIDADE ATIVA, 2012).  

Apesar de o texto legal estar em vigor, a violência obstétrica ainda encontra-

se presente na prática dos profissionais de saúde da Venezuela, com base nos seus 

valores. A propósito, pesquisa realizada por Faneite, Feo e Merlo (2012, p. 8) 

apontou que: 
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87% desses profissionais conheciam a Lei vigente sobre os direitos das 
mulheres a uma vida sem violência; 89,2% conheciam essa tipologia de 
violência; que qualquer profissional de saúde podia exercê-la, segundo 
82,4% dos entrevistados; 63,6% já haviam presenciado 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 conhecer mecanismos para denunciar a violência 
obstétrica. 

 

Desse modo, o estudo demonstra a realidade atual das mulheres 

venezuelanas, com a presença de uma prática obstétrica violenta, exercida pelo 

médico ou enfermeiro, apesar do conhecimento da Lei Orgânica sobre o direito das 

mulheres a uma vida livre de violência de qualquer tipo. 

Na Argentina instituiu-se a Lei Nacional nº 25.929, de 25 de agosto de 2004 

(Lei do Parto Humanizado), garantindo uma série de direitos ao parto e nascimento, 

tais como:  

 

Informação das intervenções, podendo a mulher se opor livremente quando 
existirem alternativas; tratamento respeitoso; garantia de privacidade em 
todo o processo assistencial; participação do processo de cuidado, sendo 
protagonista do seu próprio parto natural e evitando práticas invasivas; 
informação da evolução do parto e estado de saúde do concepto; não ser 
submetida a nenhum exame ou intervenção cujo propósito seja o de 
investigação, salvo com o consentimento manifestado por escrito e sob 
protocolo aprovado pelo Comitê de Bioética; acompanhamento de todo 
processo parturitivo desde o pré-parto culminando no pós-parto; ser 
informada dos benefícios do aleitamento materno e dos cuidados maternos 
(autocuidado). (MATERNIDADE ATIVA, 2012, p. 27) 

 

Em 1º de abril de 2009, no mesmo país, foi editada a Lei nº 26.485 (Lei de 

Proteção Integral das Mulheres), conceituando a violência e classificando-a em cinco 

tipos que se manifestam em cinco modalidades: física, psicológica, sexual, 

econômica ou patrimonial e simbólica (MATERNIDADE ATIVA, 2012). Além disso, a 

mesma Lei apresentou modalidades de violência, de acordo com os tipos 

apresentados, configurando as violências doméstica, institucional, laboral e contra a 

liberdade reprodutiva e obstétrica, conforme se pode inferir do conceito descrito a 

seguir, como um processo que se apropria do próprio corpo da mulher, tornando o 

parto em evento de risco à sua saúde.  

A manipulação e a intervenção, quando desnecessárias, sem permitir o 

protagonismo da mulher  e a autonomia feminina, ocorrem devido à desinformação, 

basicamente implicando em protocolos em favor do exercício do profissional de 
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saúde, uma vez que bloqueia os mecanismo fisiológicos da parturição causando um 

tratamento desrespeitoso e até mesmo desumano (MATERNIDADE ATIVA, 2012). 

Contudo, diferentemente da lei venezuelana, a lei argentina não criou 

mecanismos para o enfrentamento da violência, a exemplo da punição dos infratores 

(profissionais de saúde/Instituições de saúde), como também indenização ou multa 

por seus atos de violência ou desrespeito ao processo reprodutivo da mulher. 

Ressalta-se, entretanto, um avanço significativo na legislação desses países, mas 

torna-se necessária uma ampliação na discussão das medidas de proteção à mulher 

(MATERNIDADE ATIVA, 2012). 

A partir desse entendimento, dos aspectos de distintas formas de violência 

contra a mulher no processo do parto e nascimento, a Organização Mundial de 

Saúde, em 2014, promoveu uma discussão acerca da temática em prol da 

prevenção e eliminação dos abusos, desrespeito e maus tratos durante o parto nas 

instituições de saúde, realizando clarificações sobre a violência obstétrica, com os 

abusos cometidos contra as mulheres, além do abuso de sua autoridade culminando 

no desrespeito e anulação dos direitos das mulheres, como a violência "física, 

verbal, humilhação, utilização de procedimentos coercivos, violação da privacidade, 

desinformação, negligência a uma assistência em saúde, como a recusa a um 

atendimento" (OMS, 2014, p. 1-2), representando uma violação aos direitos 

humanos fundamentais das mulheres. 

Em 2015, uma síntese sobre as formas de abuso e desrespeito contra a 

mulher em situação de parto e nascimento, enumerou tais abusos em categorias, 

conforme pontuado por Diniz et al. (2015, p. 379), a saber:  

 
Abuso físico; imposição de intervenções não consentidas, intervenções 
aceitas com base em informações parciais ou distorcidas; cuidado não 
confidencial ou não privativo; cuidado indigno e abuso verbal; discriminação 
baseada em certos atributos; abandono, negligência ou recusa de 
assistência; detenção nos serviços.  
 

A construção desses mecanismos conceituais e de enfrentamento, tornou-se 

viável graças às contribuições da mobilização social, dos movimentos de mulheres e 

de humanização, dos profissionais de saúde e da sociedade civil para a luta 

democrática em prol da qualidade da assistência, todos reivindicando a elaboração 

de Políticas Públicas para as mulheres, garantidas pelo Estado, cujo propósito era o 

de romper com estruturas paradigmáticas em prol da mudança de uma realidade: a 

violência obstétrica.  
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Torna-se necessário, portanto, o apoio governamental em prol desses 

direitos; melhorias nos programas de saúde materna com foco no cuidado 

respeitoso, que é um componente essencial para a qualidade da assistência 

(privacidade, acesso a saúde e a informação, mecanismos de justiça em caso de 

violação de seus direitos, e uma assistência centrada na mulher); ênfase nos direitos 

das mulheres na gravidez e no parto e produção de dados relativos a práticas 

desrespeitosas por meio de pesquisas, com o intuito de trazer à tona a questão de 

como as mulheres estão sendo tratadas e envolver governo, profissionais de saúde 

e as próprias mulheres para que discutam ações que objetivem mudanças nas 

práticas e atitudes relacionadas ao processo de nascimento, visando uma ação 

construtiva para a qualidade assistencial e o respeito às mulheres (OMS, 2014). 

Assim, em relação ao movimento para uma atenção livre de violência contra 

as mulheres, podemos compreender que 

 
o indivíduo não é um valor acabado, visto que ele se realiza 
progressivamente enquanto pessoa. O ser do homem é o seu dever ser, 
porque só ele, dentre todos os entes, de maneira originária, é enquanto 
deve ser. (ALVES, 2003, p. 11) 

 

 Isto significa dizer que existe um modo ideal de realização humana. Dessa 

forma, em sua finitude, o homem sente que algo o transcende, que é o seu valor que 

ele não pode conhecer senão como procura, como uma constante atualização por 

meio da qual busca encontrar o pleno valor humano, um valor imbricado na relação 

de cuidado ético e seguro para a mulher, intrinsecamente relacionado com os 

valores éticos da consciência humana (SCHELLER, 2012).  

Significa, portanto, enfatizar a promoção de uma atenção que atenda as 

necessidades e carências da mulher, assegurando-lhe os valores vitais, segundo a 

concepção Scheleriana, proporcionando-lhe a condição de sentir prazer frente ao 

processo de nascimento, pois, a partir desse contexto, o seu direito estará 

resguardado como um valor em si mesmo. 

 

2.4 A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO BRASIL: ESPAÇO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

 

No Brasil, a temática veio a ser abordada em trabalhos feministas na área 

acadêmica. A propósito, Diniz et al. (2015, p. 2) explicam que "o pioneiro livro 

“Espelho de Vênus”, do grupo CERES, publicado na década de 80, já apontava para 



 63 

a institucionalização do parto que se estabelecia sob um ótica violenta". Além desse 

estudo, com a realização de uma pesquisa, a Prefeitura de São Paulo, Diniz et al 

(2015) apontou para o tratamento violento recebido pelas mulheres, que foram 

executados pelos profissionais de saúde. 

Apesar de ter comprovação explícita de que as mulheres sofrem abusos, 

desrespeito e violência durante a gravidez, parto, puerpério e abortamento, por parte 

dos profissionais de saúde, o País ainda não apresenta, em nenhuma legislação, 

uma definição concreta que trate da problemática na saúde reprodutiva das 

mulheres brasileiras. Contudo, expõe ensaios para uma discussão profunda e 

paradigmática dos cuidados à saúde da mulher (MATERNIDADE ATIVA, 2012). 

Essas experiências remetem-se a estudos científicos e discussão dos grupos 

de mulheres, de direitos humanos, de humanização e de profissionais de saúde, 

com o propósito de resgatar a figura feminina e assegurar seus valores e direitos, já 

instituídos legalmente, a um parto com segurança e livre de violência. Esse resgate 

está intimamente ligado à concepção de valores na sociedade, redirecionando o ser 

- valor do objeto em sua perspectiva da visão de mundo, com uma dimensão 

valorativa do cuidado às mulheres no processo do parto e nascimento. 

Assim, desde o final da década de 80, o Programa de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher (PAISM), já apontava para repensar o tratamento direcionado às 

mulheres que, muitas vezes, mostrava-se sob a forma de uma atenção agressiva no 

campo do parto e nascimento. Nesse sentido, a partir da década de 90, houve 

iniciativas para o aprimoramento de profissionais de saúde, por meio de um manual 

informativo acerca da temática, visando a superação da violência obstétrica (DINIZ 

et al., 2015). 

O assunto voltou à ser debatido ainda na década de 90 (STRAPASSON; 

NEDEL, 2013) e ganhou mais visibilidade nos anos 2000, principalmente em com a 

realização de um estudo publicado em 2010, com a Fundação Perseu Abramo 

(MATERNIDADE ATIVA, 2012), contribuindo para mostrar à sociedade a real 

problemática da violência obstétrica, especialmente a Acadêmica. A propósito, nos 

últimos dez anos a temática tem sido objeto de estudos científicos, sendo um dos 

seus marcos, segundo a Maternidade Ativa (2012), a Tese de Doutoramento da 

Janaína Marques de Aguiar, onde se estabeleceu a discussão acerca da violência 

contra a mulher promovida por profissionais de saúde, mas sendo caracterizada 
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como uma violência institucional, interligada em atos privativos dentro de um espaço 

público.   

Apesar de a autora (AGUIAR, 2010), naquele momento, não caracterizar a 

violência obstétrica, o estudo resultou em grande impacto e visibilidade para o 

enfrentamento da violência contra a mulher, pois continha dados importantes que 

precisavam ser discutidos e aprofundados com o movimento social, a sociedade civil 

e as autoridades, tendo como propósito resguardar os direitos a um tratamento 

respeitoso (MATERNIDADE ATIVA, 2012). Ao considerar a violência institucional, a 

autora (2010) ainda compreendeu a atuação do profissional de saúde caracterizada 

pela assimetria da relação, exercida pela autoridade e poder instituído pela serviço 

de saúde. 

Diante dessas colocações, a violência institucional está inserida no contexto 

da violência obstétrica, que se dá na construção de um saber acerca 

 
dos abusos cometidos pelo profissional de saúde no cotidiano das 
maternidades públicas brasileiras. Outro fator importante constitui-se na 
omissão do Estado em relação a uma atuação negligente, imprudente e 
danosa do profissional de saúde em seu exercício cotidiano, confirmando 
que a violência obstétrica está nitidamente hierarquizada nas relações 
institucionais de poder. (MATERNIDADE ATIVA, 2012, p. 51-52) 

 

Nessa perspectiva, nos últimos anos, foram ampliadas as discussões para 

mudanças de modelos e de atitudes no campo da parturição, frente ao processo de 

mobilização social (LIMA, 2010) e no meio acadêmico, em particular, acerca da 

pertinência de adoção de políticas públicas para o enfrentamento dessa questão a 

consolidação de medidas de confrontação para a garantia dos direitos das mulheres, 

como uma discussão do fenômeno.   

Nesse contexto, em 2012, por uma limitação de referências na produção 

técnica, científica e jurídica brasileiras, foi elaborada pela Organização não 

Governamental (ONG) - Parto do Princípio - Rede de Maternidade Ativa14, um 

manual clarificando o fenômeno e conceituando a violência obstétrica praticada no 

Brasil contra as mulheres, durante o processo do parto e nascimento. Desse modo, 

atos caracterizados como violência obstétrica foram considerados todos aqueles 

exercidos por profissionais de saúde, técnicos administrativos e instituições de 
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 Rede de mulheres que trabalham na divulgação de informações sobre a gestação, parto e 
nascimento baseado em evidências científicas e nas recomendações da OMS. Para tanto, elaborou o 
manual intitulado “Violência obstétrica: parirás com dor”. 
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saúde públicas ou privadas, que desfavorecem a condição humana da mulher e o 

desrespeito às questões inerentes à sua saúde sexual e reprodutiva. 

Além disso, essa mesma ONG - Parto do Princípio trouxe à público seis 

distintas modalidades de violência obstétrica, a saber: 

A Violência obstétrica de caráter físico -  favorece a perpetuação de ações 

sobre o corpo feminino, que resultem em algum dano transitório ou permanente, 

causado por estímulos dolorosos, seja de leve ou grande intensidade, sem a 

sustentação das evidências científicas (MATERNIDADE ATIVA, 2012). 

A Violência obstétrica de caráter psicológico - promovida por meio de toda 

conduta de  ordem verbal ou comportamental resultante de uma relação desigual, 

causando sentimentos depreciativos à mulher, fazendo com que ela sinta-se inferior, 

infringindo a sua dignidade como pessoa (MATERNIDADE ATIVA, 2012). 

A Violência obstétrica de caráter sexual – que se estabelece com toda 

invasão da intimidade da mulher, sem o seu devido consentimento, agindo na 

integralidade sexual e reprodutiva (MATERNIDADE ATIVA, 2012). 

A Violência obstétrica de caráter institucional - configura-se nas formas de 

normatização e organização dos serviços de saúde, diante das ações dos 

profissionais de saúde perante a sua autonomia, que favoreçam o desrespeito aos 

direitos instituídos das mulheres (MATERNIDADE ATIVA, 2012). 

A Violência obstétrica de caráter material – que tem uma relação com as 

condutas ativas e passivas de obter vantagem de recursos financeiros das mulheres 

em processos da saúde sexual e reprodutivas, violando os seus direitos instituídos e 

já garantidos por Lei (MATERNIDADE ATIVA, 2012). 

A Violência obstétrica de caráter midiático - voltada para as práticas dirigidas 

nas redes sociais e nos meios de comunicação, que favorecem a violação dos 

direitos, com apologias de conduta em desacordo com as evidências científicas, com 

fins sociais, econômicos ou de dominação (MATERNIDADE ATIVA, 2012). 

Esse documento foi fruto do movimento social, principalmente do Parto do 

Princípio, cujos propósitos são resguardar os direitos das mulheres e enfrentar a 

violência obstétrica. E com a discussão sob a perspectiva da violência, as práticas 

institucionais, os maus tratos, a discriminação,a humilhação e o impedimento em 

garantir os direitos das mulheres, tornaram-se uma problemática de saúde pública, 

que permeia uma relação assimétrica, configurando uma “crise de confiança” e da 

ética no exercício das relações (MATERNIDADE ATIVA, 2012). 
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Desse modo, tendo em vista a disseminação de informações acerca dos 

direitos sexuais, reprodutivos e humanos e os direitos da mulher, instituídos e 

resguardados em Lei, torna-se essencial o enfrentamento desse fenômeno. E a 

partir desse momento, nos meios de comunicação começa uma exposição junto à 

sociedade, de algumas situações de desrespeito, abusos de poder e maus tratos às 

mulheres, trazendo à tona a vivência de inúmeras mulheres no processo do parto e 

nascimento. 

A esse respeito, tem-se um caso emblemático e pioneiro da negação dos 

direitos das mulheres (caso Adelir), em que a gestante Adelir Carmem Lemos viu-se 

obrigada a ser submetida a uma cesariana por decisão da Juíza Liniane M. da Silva 

(Titular da Vara Criminal de Torres - Rio Grande do Sul), que proferiu a sentença em 

2014, no sentido de que a gestante deveria ser encaminhada ao hospital para a 

realização de seu parto, por suposição de risco iminente de morte (dela e da 

criança), com isso tendo o seu parto “roubado”. Nesse caso, pode-se observar a 

violência obstétrica pela anulação de um direito e manipulação de seu corpo sem 

prévio consentimento, iniciativas resguardadas pelo Judiciário, pois, além da 

violência praticada pelo profissional de saúde, houve uma violência do Estado pela 

ação do Judiciário em prol das alegadas justificativas médicas (BALOGH, 2014).   

A partir desse momento, começam as audiências públicas pelo País, além de 

Fóruns Perinatais, para discutir uma conceituação, medidas de enfrentamento e 

punitivas, com políticas públicas eficazes e uma legislação para prevenir e erradicar 

a violência contra a mulher, aliás, um dos propósitos da mobilização do Movimento 

de Mulheres. Segue-se a menção de alguns eventos ocorridos em diversos locais do 

Brasil. 

Em Minas Gerais ocorreu, em 2012, a primeira audiência pública promovida 

pela Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa de Minas Gerais 

acerca da violência contra as mulheres no momento do parto, a qual apontou que 

essa modalidade de violência constituía uma violação dos direitos humanos das 

mulheres. 

No Ceará, com o apoio da Vereadora Toinha Rocha e de entidades que 

lutavam a favor da humanização do parto, como o Grupo Ishtar15, na Câmara 

Municipal de Fortaleza foi realizada no mês de maio de 2014, uma audiência pública 
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 Refere-se a um Grupo de apoio à gestante e ao parto ativo - pelo respeito ao tempo de gestar, parir 
e amamentar. 
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a respeito da violência obstétrica, dando início ao movimento social a favor da 

mulher e do enfrentamento dessa questão (GRUPO ISHTAR, 2014). 

Em Brasília, no ano de 2014, no Congresso Nacional por meio da Comissão 

de Direitos Humanos e Minorias, houve um debate acerca da violência obstétrica no 

País. Essa audiência pública foi fruto do “caso Adelir” e proposta pelo Deputado 

Federal Jean Wyllys, a pedido da ONG Artemis16, cujo propósito visava assegurar a 

autonomia feminina, erradicar todas as formas de violência contra a mulher e pautar, 

junto ao Legislativo, medidas de cobrança de solução legal.  

Não é demais lembrar que,além dos casos apontados acima, atualmente há 

uma espécie de „epidemia‟ de cesarianas eletivas no País, com intervenções no 

momento do parto, traduzindo uma carência de evidência científica para a sua 

utilização (SERRA, 2014), sendo empregadas no cotidiano das maternidades como 

rotina obstétrica, em um ritual da obstetrícia moderna respaldado pelos valores do 

Paradigma Tecnocrático. Essas questões precisam ser objeto de uma discussão 

ampla para garantir o direito da mulher a um parto humanizado e livre dessas 

intervenções. 

Assim, a partir dos desdobramentos da Audiência Pública, o Deputado 

Federal Jean Wyllys protocolou o Projeto de Lei nº 7633/2014, que garante à mulher 

um parto humanizado, com mínima intervenção médica e somente em casos com 

embasamento científico, além da definição da terminologia como o enfrentamento da 

violência obstétrica. 

Em São Paulo, o Ministério Público juntamente com a Defensoria Pública 

Estadual e o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher realizaram, em 

2014, a Audiência Pública sobre a violência obstétrica, destacando a importância do 

Projeto de Lei nº 7633/2014, embora reconhecendo que a legislação precisa ser 

aperfeiçoada e lembrando a importância de o Ministério Público “abraçar” essa 

causa, tendo em vista futura mudança da formação acadêmica na Saúde para 

médicos e enfermeiros (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

2014). 

No mesmo ano, o Ministério Público e a Procuradoria Federal dos Direitos do 

Cidadão, promoveram outra Audiência Pública acerca da episiotomia, prática 
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 Uma organização comprometida com a promoção da autonomia feminina e prevenção e 
erradicação de todas as formas de violência contra as mulheres, em direção a uma sociedade mais 
justa e igualitária. 
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realizada por médicos e enfermeiros obstetras sob o fundamento de facilitar a 

passagem do concepto. Contudo, essa intervenção é considerada como exemplo de 

violência obstétrica, quando realizada sem a consulta da mulher, sem o seu 

consentimento e, até mesmo, sem anestesia local.   

Tomando como base as audiências públicas realizadas em São Paulo e os 

grupos de discussão, o Ministério Público desse estado da Federação, elaborou uma 

Cartilha acerca da Violência Obstétrica a respeito da sua definição, violência, 

caracterizando-a pela apropriação do corpo e processo reprodutivo pelos 

profissionais de saúde, por meio de tratamento desumanizado, abuso de 

medicalização e patologização dos processos naturais, causando perda da 

autonomia e capacidade de decisão, impactando negativamente na qualidade de 

vida das mulheres, além da indicação dos locais que as mulheres podem procurar 

para a denúncia de relatos de violência, orientações para a denúncia com a cópia do 

prontuário do paciente e a ligação para os números 180 (violência contra a mulher) e 

136 (disque saúde) (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2013).   

Nessa perspectiva, São Paulo conseguiu alcançar um grande salto de 

visibilidade, tendo a Promotoria Pública à frente das denúncias de violência 

obstétrica e das medidas de seu enfrentamento, com orientações às mulheres por 

intermédio dessa cartilha. Desse modo, a partir dos desdobramentos da questão, o 

município de Diadema conseguiu a aprovação do Projeto de Lei nº 77/2013 que 

dispõe sobre a violência obstétrica, constituindo-se em importante marco para o 

esse Estado.  

No Rio Grande do Sul, os Ministérios Públicos Federal e Estadual 

promoveram uma Audiência Pública sobre a humanização do parto e nascimento, 

em que enfatizaram que o País precisa avançar quanto à uma legislação mais 

específica a respeito desse tipo de violência, assim como ocorreu na Venezuela e na 

Argentina (MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL, 2014). 

No Espírito Santo foi realizado um Fórum de Mulheres que deu origem a duas 

cartilhas: uma relacionada à episiotomia e outra acerca da violência obstétrica, 

considerados importantes documentos para a informação das mulheres nesse 

Estado e no País, obtendo o apoio do Fundo Brasil de Direitos Humanos e da 

Associação de Mulheres Unidas de Serra, um importante município desse Estado.   

No Rio de Janeiro, em 28 de maio de 2015, a primeira Audiência Pública a 

respeito de Saúde da Mulher, Mortalidade Materna e Violência Obstétrica foi 
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presidida pela deputada estadual Enfermeira Rejane de Almeida, sendo o evento 

promovido pela Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres da Assembléia 

Legislativa do Rio de Janeiro, em comemoração ao Dia Internacional de Luta pela 

Saúde da Mulher e ao Dia Nacional para Redução da Mortalidade Materna. 

A referida Audiência teve como proposta a construção de uma agenda que 

envolvesse: poder público, profissionais de saúde, movimentos sociais, instituições 

de formação (Universidades) e sociedade civil, a fim de que pudessem transformar 

essa realidade que persiste no Estado, com a criação de Projeto de Lei acerca da 

violência obstétrica e a mobilização dessa Comissão junto aos municípios para o 

enfrentamento desse tipo de violência contra a mulher. 

Na ocasião, foram apresentados os resultados de uma pesquisa de mestrado 

da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, da Universidade Federal 

Fluminense (RODRIGUES, 2014), cujo autor enfocava que os direitos das mulheres 

no parto e nascimento, são anulados reiteradamente, seja pela instituição ou pelo 

profissional de saúde, configurando uma violência obstétrica por meio da 

peregrinação por assistência (RODRIGUES et al., 2015a) e pelo impedimento do 

acompanhamento da mulher ao pré-parto, parto e pós-parto. Essa discussão ganhou 

força, visibilidade institucional e política, sendo proposto que a questão fosse 

debatida com outros movimentos no Fórum Perinatal, um evento permanente para 

debate mais amplo sobre temas relacionados à assistência obstétrica no Estado do 

Rio de Janeiro. 

Além das Audiências aqui mencionadas, outras foram realizadas nos Estados 

do Amazonas, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco e Rio 

Grande do Norte, em prol dos direitos das mulheres para uma discussão no País, a 

fim de se criar uma legislação para o enfrentamento da violência e medidas para a 

sua erradicação, tal como ocorre na Argentina e Venezuela, onde os infratores estão 

sujeitos à punição.   

Dentre essas medidas, incluem-se: denúncia dos profissionais infratores ao 

Ministério Público; criação de um disque denúncia acerca de violência contra a 

mulher; notificação dos casos de violência obstétrica; promoção de fóruns de 

debate; mudanças na formação dos profissionais de saúde; criação de legislação em 

esferas municipal, estadual e federal com a definição da terminologia, e medidas de 

punição aos profissionais de saúde, gestores e instituições; criminalização da 

violência obstétrica; dentre outras. Espera-se que tais medidas possam contribuir 
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para a prevenção e erradicação da violência obstétrica no Brasil e, sobretudo, 

demonstre a necessidade de acompanhamento do governo federal a respeito do 

assunto em todo mundo.   

Nesse sentido, tornam-se necessários documentos mostrando os direitos das 

mulheres quanto à sua sexualidade e reprodução, ou seja, seus direitos sexuais, 

reprodutivos e humanos, que são inegáveis e não podem ser anulados. Além disso, 

as medidas propostas devem apontar situações caracterizadas como de violência 

obstétrica, que favoreçam informações acerca desse fenômeno e a forma de 

enfrentá-lo, enfatizando a importância da Humanização do Parto e Nascimento como 

uma importante Política governamental para os direitos das mulheres. Para tanto, o 

Comitê Estadual de Estudos de Mortalidade Materna de Pernambuco editou uma 

cartilha relacionada aos principais direitos relacionados à humanização do parto, 

constituindo-se mais um instrumento de cidadania para promover o respeito e 

dignidade do parto e nascimento (MINISTERIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO, 

2015). 

Desse modo, os valores éticos amparam o movimento da Mobilização Social 

de Mulheres, profissionais de saúde e direitos humanos no País, estando 

embasados em prol de uma mudança de práticas no cuidado à saúde da mulher e 

no retorno ao seu protagonismo, enquanto sujeito de direito no campo da saúde 

sexual e reprodutiva. Ainda, deve haver uma ruptura da cultura da Obstetrícia 

moderna para a garantia desses direitos instituídos.  

Assim, valores da ética e da moral estão enraizados no Movimento da 

Mobilização Social, valores de uma sociedade mais ética nas relações de cuidado 

em saúde, com o devido respeito ao direito do usuário, como ao diálogo nessa 

relação. Quanto ao processo de humanização e ao enfrentamento, subsidiam o valor 

da justiça em prol de seus direitos a um parto respeitoso, sem violência e com a 

garantia do direito de escolha.  

Dessa forma, para garantir os direitos das mulheres a um parto seguro e sem 

violência, deve haver uma mudança estrutural na relação profissional-mulher  em 

uma relação mais humanizada, além da fundamentação do exercício 

profissional,que deve estar respaldado nas melhores evidências científicas. A esse 

respeito, na sequência, será introduzida a literatura científica que retrata a violência 

obstétrica. 
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2.5  A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO PROCESSO DO PARTO E NASCIMENTO:   

A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

 

A violência obstétrica é uma das expressões utilizadas para designar maus 

tratos, cuidado desumano, abusos e desrespeito cometidos contra a mulher durante 

o processo de parto e nascimento. É um tema complexo, que apresenta dimensões 

legais do rompimento dos direitos humanos previstos para as mulheres, permitindo 

ensejar atos de nível intencional ou mesmo de omissão, tais como possíveis riscos à 

saúde da mulher e do concepto frente às práticas utilizadas sem embasamento 

científico comprovado, desvinculando a prática do conhecimento na área Obstétrica.  

Torna-se importante não incluir somente as experiências das mulheres, mas 

também a intencionalidade do profissional de saúde na aplicação de rotinas e 

protocolos institucionais, anulando a autonomia e o poder de decisão da mulher em 

todas as fases da gestação. Está comprovada a necessidade de um tratamento 

respeitoso e digno durante o parto, com privacidade, confidencialidade e 

consentimento informado perante o cuidado a ser realizado (VOGEL et al., 2016). 

A violência obstétrica é designada ainda, conforme Tesser et al. (2015, p. 2), 

para 

 

descrever e agrupar as diversas formas de violências e danos durante o 
cuidado obstétrico profissional, podendo incluir maus tratos físicos, 
psicológicos, verbais, procedimentos às vezes desnecessários e/ou 
danosos sem o conhecimento ou o consentimento da mulher. 

 

Contudo, no conhecimento científico da área em estudo, as designações das 

formas de violência à qual as mulheres podem ser submetidas, são tratadas como  

 

violência no parto, abuso obstétrico, desrespeito e abuso, violência de 
gênero no parto e aborto, assistência desumana/desumanizada, crueldade 
no parto, violações dos direitos humanos no parto, violência consentida, 
violência simbólica, violência institucional, dentre outras. Essas 
terminologias tem a mesma finalidade, qual seja, a de agrupar formas de 
violência no contexto da assistência ao processo do parto e nascimento. 
(TESSER et al., 2015, p. 3). 

 

A violência institucional é compreendida em alguns estudos, como qualquer 

conduta executada pelo profissional de saúde em detrimento de sua prática correta, 

estando ele inserido em seu contexto institucional como, por exemplo, uma 
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maternidade, que ocasiona atos de desrespeitos e abuso de poder por conta de sua 

condição de autoridade nesse cenário de atenção à saúde (AGUIAR, 2010).  

Ademais, expressa desde a negligência assistencial, perpassando pela 

discriminação social, violência verbal (tratamento grosseiro, ameaças, reprimendas, 

gritos, humilhações), violência física e até abuso sexual, além da utilização 

inadequada da tecnologia, com intervenções desnecessárias e procedimentos que, 

por não observarem com rigor as evidências científicas (ex.: tricotomia, amniotomia 

de rotina, lavagem intestinal, episiotomia de rotina, toques vaginais 

desnecessários,manobra de Kristeller), resultam em riscos potenciais de sequelas 

na saúde da mulher e do seu concepto, além de ocorrerem sem consentimento. 

(AGUIAR; D‟OLIVEIRA, 2011; BISCEGLI et al., 2015; MIRANDA et al., 2008; 

PEREIRA, 2004; SANFELICE et al., 2014; STRAPASSON; NEDEL, 2013; TERÁN et 

al., 2013; TESSER et al., 2015), constituindo uma violência velada pela manipulação 

a invasão dos seus processos reprodutivos (FIGUEIREDO et al., 2004). 

Todas as terminologias apontadas inserem-se em um contexto que visa 

compreender os aspectos condicionantes da violência contra a mulher na sua 

condição reprodutiva. Em especial, a expressão violência obstétrica surge como 

alternativa para uniformizar as questões inerentes aos direitos sexuais, reprodutivos 

e humanos da mulher, em prol de uma atenção respeitosa e segura.  

Assim sendo, a produção do conhecimento acerca da violência contra a 

mulher no contexto do processo parturitivo, baseia-se em distintas formas de 

violência, que serão discutidas e analisadas a partir dos estudos já realizados com 

enfoque nessa área de atuação.  

A anulação dos direitos da mulher torna-se clara e evidente quando o seu 

protagonismo durante o pré-parto, parto e puerpério, é rompido de alguma forma, 

tornando-se ela uma vítima do processo de violência obstétrica. Esse rompimento 

pode estar atrelado ao cuidado de um médico que autoriza ou permite a realização 

de diversos procedimentos, sem que dela tenha recebido a devida autorização 

(PULLEZ, 2013).  

Na atualidade, a violência obstétrica constitui-se prática recorrente nas 

maternidades, caracterizada por condutas inadequadas de ordem física, verbal, 

emocional e até sexual contra a mulher, com clara negligência dos profissionais de 

saúde em relação aos direitos dela, evidenciada por comportamentos cotidianos na 

atenção obstétrica (PULLEZ, 2013).  
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Todavia, há dispositivos legais que visam a proteção e as garantias legais da 

gestante, a exemplo da Lei nº 11.108, de 07 de abril de 2005, que estabelece o  

direito de ter um acompanhante de livre escolha no pré-parto, parto e puerpério 

imediato (GONÇALVES et al., 2015). Essa prerrogativa, além de ser uma prática 

preconizada pelas evidências científicas, contribui substancialmente para a 

progressão do trabalho de parto sem complicações, pelo apoio físico e emocional  

recebido por parte de seu acompanhante de livre escolha  (BISCEGLI et al., 2015; 

GONÇALVES et al., 2015; MIRANDA et al., 2008).  

Assim, quando a Instituição de saúde impede a mulher de ter o 

acompanhante, valendo-se de ações autoritárias  por parte dos profissionais de 

saúde (RODRIGUES et al., 2015b), contribui para a manutenção de uma prática 

institucionalizada abusivamente, em prol da argumentação e da soberania desses 

profissionais, assim permitindo a continuidade de condutas de violência frente aos 

direitos legais da mulher (GONÇALVES et al., 2015).  

Corroborando esse pensamento, Bruggemann et al. (2015) compreendem 

que essas práticas são abusivas e o pior, são institucionalizadas, visto que os 

profissionais de saúde afirmam que a sala de parto e o centro cirúrgico não são 

lugares adequados para um acompanhante e assim, não reconhecem que a mulher 

tenha esse direito atendido, sob a alegação de que ele (o acompanhante) acaba 

atrapalhando a assistência, até por estar despreparado para aquele momento, 

podendo ocasionar riscos à paciente ao invés de benefícios, se houver uma situação 

emergencial. Assim, se a mulher não estiver empoderada quanto aos seus direitos, 

não conseguirá usufruí-los visto que impera nessa relação o poder profissional e a 

sua vontade, respaldados pela Instituição.  

Esses indicativos de impedir em distintas situações que a mulher assegure o 

direito ao acompanhamento no processo do parto e nascimento, traduzem bem o 

cenário da parturição no país, cuja prática está alicerçada em condutas 

institucionalizas que evidenciam uma forma de violência obstétrica, ainda que 

vedada, na qual os profissionais são as figuras que “comandam”, cabendo às 

mulheres serem “submissas” à autoridade por eles representada. (RODRIGUES, 

2014; RODRIGUES et al., 2015b).  

Tanto é verdade que mesmo com apoio policial, muitas mulheres não 

conseguiram fazer valer um direito legal, anulando seu caráter de cidadania.  Por 

outro lado, há mulheres que não questionam a autoridade institucional e o poder 
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exercido pelos profissionais, em uma relação hierárquica desigual, destarte 

favorecendo o abuso, o desrespeito e a humilhação que, por sua vez, geram 

inúmeros sentimentos negativos (raiva, ódio, tristeza, dentre outros) capazes de 

contribuir para um parto inseguro (RODRIGUES, 2014), que pode resultar em 

agravos à saúde da mulher e do seu concepto, como já referido.   

A peregrinação durante o anteparto e parto constitui outro grave problema de 

saúde, visto que a garantia ao conhecimento e à vinculação à maternidade onde ela 

receberá a assistência devem ser assegurados, isto porque os inúmeros 

sentimentos vivenciados por ela nesse processo de peregrinação, na maioria das 

vezes, resulta em repercussões negativas de ordem psicológica no momento do 

parto e nascimento (RODRIGUES et al., 2015b). 

A estigmatização da mulher frente à sua condição socioeconômica e ética, 

permite que práticas humilhantes, degradantes e violentas aconteçam no âmbito 

hospitalar, assim marginalizando-a e desmoralizando-a ao submetê-la a 

procedimentos vexatórios (GOMES; NATIONS; LUZ, 2008) como, por exemplo, ser 

amarrada durante o processo de nascimento configurando, além de uma prática 

desrespeitosa (SALGADO; NIY; DINIZ, 2013), uma das formas de violência nesse 

contexto. 

Essas mulheres muitas vezes se calam, oprimem-se como estratégia para 

inibir as formas de violência, mas tornam-se meros objetos nas mãos de alguns 

profissionais de saúde. Consideram natural essa violência, alegando ser o preço a 

pagar, enquanto as que não se submetem a esse processo, consideradas as 

“escandalosas”, são maltratadas, humilhadas, sofrem ameaças, são abandonadas e 

deixadas “para sofrer”, o que constitui prática ilegítima do exercício da autoridade 

profissional, pela banalização do sofrimento que lhes é imposto. (AGUIAR; 

D‟OLIVEIRA, 2011; AGUIAR; D‟OLIVEIRA; SCHRAIBER, 2013). 

Os juízos de valor a que são submetidas as mulheres incluem, dentre outras, 

frases e expressões tais como: “na hora de fazer, não gritou”; “quem entrou, agora 

tem de sair”; “você não pediu? agora agüenta!” (SILVA et al., 2014, p. 723). Esses 

juízos perpassam pela conduta desrespeitosas e antiética dos profissionais de 

saúde constituindo-se em uma forma de promover a violência obstétrica 

discriminatória, desencadeando condutas de violência de ordem emocional e verbal 

(SILVA et al., 2014), visto que há utilização de “jargões e condutas pautadas em 

estereótipos de classe e de gênero que favorecem a invisibilidade da violência 
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obstétrica” (AGUIAR; D‟OLIVEIRA, 2011, p. 86) que se perpetua pela 

(des)assistência oferecida no contexto do parto e nascimento. 

Ocorre, então, o isolamento da mulher, que se traduz em uma prática 

violenta, pois ela é negligenciada de cuidado, onde ela é deixada de lado, sendo 

expresso uma violência por meio do seu isolamento institucional (SALGADO; NIY; 

DINIZ, 2013), não havendo a interação precoce com o recém-nascido para o início 

do aleitamento materno (SALGADO; NIY; DINIZ, 2013). Concordando com os 

autores (2013) citados, Santos e Pereira (2012, p. 79) reconhecem que o processo 

de descuidado inicia-se com a separação de seus familiares sendo potencializado 

com o processo de medicalização do parto, em que há um afastamento dos 

profissionais de saúde, perpetrando um processo contínuo e doloroso: a solidão e 

sensação de abandono (SANTOS; PEREIRA, 2012), pois, não há nesse momento a 

criação de vínculo, mas sim o emprego da rígida rotina hospitalar. O cuidado é 

fornecido utilizando-se a medicalização do corpo da mulher por meio da ocitocina, 

potencializando seus processos dolorosos, além de ser uma conduta iatrogênica 

quando realizada sem a sustentação científica (SANTOS; PEREIRA, 2012),  

gerando insegurança e mostrando-se, muitas vezes, assustador e amedrontador 

para a mulher, pois há casos de o bebê nascer sem o devido apoio, por conta desse 

processo de abandono não tendo o suporte profissional adequado (SANTOS; 

PEREIRA, 2012). Esse cuidado é negligenciado à mulher, que não recebe o apoio 

necessário e que potencializa os riscos iminentes de uma assistência desrespeitosa 

e violenta (CARNEIRO, 2013; TEIXEIRA; PEREIRA, 2006).  

Assim, esse processo de instauração de práticas perpetua-se um processo 

violento frente aos valores dos profissionais de saúde, que promovem tais práticas 

com o propósito de manter a soberania do poder e da autoridade, inibindo os direitos 

das mulheres e favorecendo a continuidade de um processo de controle, enraizado 

em práticas violentas executadas no contexto do parto e nascimento. 
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Max Scheler tornou-se um dos maiores filósofos da Europa do século XX  por 

seu personalismo ético e por conceber uma Teoria de Conhecimento. Constituiu-se 

como "um filósofo das características humanas, dos sentimentos e das valorações 

históricas, ao mesmo tempo em que era um embriagado de essências" (CARNEIRO, 

2008, p. 161), da expressão da emoção, pois acreditava que as emoções estavam 

ligadas umas às outras e com os valores de seus referentes intencionais. 

A fenomenologia Scheleriana  inspirada nos pensamentos de Edmund 

Husserl, foi uma filosofia dos valores desenvolvida em "oposição radical ao 

racionalismo axiológico" (GUIMARÃES; VIANA, 2011, p. 509), pois a "racionalidade 

não é capaz de abarcar em si toda amplitude da realidade" (MEDEIROS et al., 2012, 

p. 277). Essa teoria pode ser considerada uma ampliação do domínio do 

conhecimento que, até então, privilegiava os processos lógico-intelectuais 

(SCHELER, 2012). 

Contrapõem-se à filosofia de Scheler (2012) os pensamentos do formalismo 

axiológico de Immanuel Kant, cuja concepção de valor, segundo Pedro (2014, p. 

489), deslocou-se para “o domínio da consciência pessoal e individual, caracterizada 

por um forte formalismo moral em que os valores são, pois, vazios de conteúdo”. A 

respeito desses „vazios de conteúdo”, Bittencourt (2011, p. 5) afirma que “a 

legitimidade da ação moral fundamenta-se somente quando é empreendida a partir 

do cumprimento rigoroso do mandamento racional do dever”; ou seja, “por sua 

instituição nas faculdades racionais do ser humano como um imperativo categórico”.      

De acordo com Pereira (2000, p.24-25), 
  

Scheler pensava de forma diferente. Para ele, a fenomenologia alicerçava-
se na experiência, e nada mais era do que um procedimento intuitivo, cuja 
função era a de captação dos fatos, antes que fosse possível fixar uma 
lógica neles. 

 

A filosofia de Scheler pautava-se na descrição dos fenômenos ou das 

essências puras que ocorrem na consciência. Assim, o filósofo visou obter "a 

unidade do espírito e admitiu que as experiências pudessem levar aos valores 

morais e que os valores não poderiam ser instrumentos na obtenção de certos fins" 

(PAES, 2008, p. 10).  

Conforme explica Alves (2014, p.31), Scheler percebeu que havia “um tipo de 

conhecimento cujos objetos eram inacessíveis à razão: os valores”, e desse modo, 

sendo “a inteligência interligada ao processo racional do sujeito”, seria ela
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completamente iludida para a experiência dos valores, que teriam a ver com a lógica 

do coração de cada indivíduo, pois o que está em „jogo‟ são os sentimentos do 

homem e não uma „lógica intelectual‟ capaz de permear a razão.  

Assim, "ao considerar a „lógica do coração‟ no processo de conhecimento dos 

valores, Scheler eleva o nível emocional ao nível racional, conferindo-lhe regras 

claras e precisas, como as da lógica e da matemática" (ALVES; SOUZA; 

WERNECK, 2000, p. 60). Nessa perspectiva, Scheler (2012) sugere que aos valores 

e ao seu processo de apreensão "se atribua um caráter fundamentalmente 

emocional, onde se dá o acesso ao mundo dos valores que modulam a conduta do 

homem" (MEDEIROS et al., 2012, p. 277), revelando “o que o homem é, como ele 

age e expressa a sua cosmovisão" (GUIMARÃES; VIANA, 2011, p. 509).   

Nesse sentido, Alves, Souza e Werneck (2000, p. 59-60) afirmam que a atitude 

é originada em face do mundo exterior ou interior, não como atitude considerada 

representativa, mas como “uma atitude de percepção [...] primitivamente, uma 

atitude emocional, implicando uma apreensão dos valores”. Assim, de acordo com 

Volkmer (2006, p.7),  

 
não somente em face do mundo exterior, mas igualmente em face ao 
mundo interior [...] nunca é exatamente uma atitude representativa, uma 
atitude de percepção, mas ao mesmo tempo e [...] primitivamente, uma 
atitude emocional, implicando uma apreensão dos valores. 

 

Essa „apreensão dos valores‟ leva Scheler (2012) a perseguir as intuições, 

para tanto,  

centrado na pessoa como ser espiritual, como uma unidade orgânico-
espiritual aberta ao mundo, pessoa como centro de uma ampla gama de 
atos espirituais intuitivos, intencionais e conscientes, e não somente 
racionais. (VOLKMER, 2006, p.7) 
 

Scheler (2012) admite, portanto, "a ideia de que o conhecimento dos „fatos 

puros‟ ou fenomenológicos da „intuição‟ como conhecimento das „essências‟ e suas 

conexões, são „dados‟ a si mesmos", conforme explica Pereira (2000, p. 25). Assim, 

os valores "são revelados, então, por meio da „intuição emocional‟, de um sentir 

emocional" (ALVES, 2014, p. 14)  porque, conforme Medeiros et al. (2012, p. 277), 

"existem a priori de forma objetiva; são independentes de qualquer pessoalidade dos 

sujeitos que os portam, mas são apreendidos por meio de um processo emocional".   

Cadena (2010, p. 276) afirma que “o órgão dos valores é o espírito”, e segue 

apresentando as suas reflexões a respeito dos sentimentos e da intuição:  
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Os sentimentos são o ponto de partida para a intuição e conhecimento dos 
valores, mas isso não significa que Scheler admita um caráter passivo para 
o sujeito, que apenas admiraria os valores manifestos nos objetos. Scheler 
dá ao espírito função ativa. O espírito ilumina os valores vivenciados e, além 
de sentir, prefere e posterga, ama e odeia. Os seres humanos não se 
limitam a responder aos estímulos da vida natural, mas podem se libertar 
deles, podem conhecer as coisas segundo sua essência e valor, e formular 
hipóteses diversas para a realização dos valores. O espírito é o que 
distingue o homem dos objetos e dos animais, é a causa da sua autonomia. 

 

Partindo dessa premissa e resgatando a Teoria do Conhecimento de Hessen 

(2001, p. 104) de que "o conhecimento intuitivo constitui um tipo de conhecimento 

cuja lógica principal é a de fazer “aparecer imediatamente” o objeto", Scheler 

adverte: 

Quando nos referimos à intuição, não significa fazer menção a uma intuição 
sensível, e sim a uma intuição espiritual. Essa intuição pode ser formal ou 
material. Quando se trata da formal, diz respeito à apreensão de relações 
entre objetos; e da material, quando se refere ao conhecimento de uma 
realidade material. (ALVES, 2003, p. 32) 

 

Sendo assim, a Teoria de Scheler está baseada no ser espiritual de Hessen e 

apresenta três forças fundamentais:  

 
O pensamento, o sentimento e a vontade, que não são independentes. 
Assim, deve-se distinguir entre intuição racional, intuição emocional e 
intuição volitiva. Outro ponto, cada objeto, por sua vez, segundo ele, 
apresenta três aspectos ou elementos: essência, existência e valor. Por 
conseguinte, pode-se falar de uma intuição da essência, uma intuição da 
existência e uma intuição do valor. Continuando a reflexão do filósofo, em 
que afirma que a primeira coincide com a racional, a segunda com a volitiva 
e a terceira com a emocional. (ALVES, 2003, p. 32) 

 
A respeito desse pensamento, torna-se possível observar o esquema do 

Homem espiritual de Hessen, no Quadro I a seguir. 

 

Quadro I: Ser espiritual de Johannes Hessen, Teoria do Conhecimento 

Fonte: ALVES, 2003, p. 78. 

            PENSAMENTO       SENTIMENTO             VONTADE 

 

Intuição Racional                          Intuição Emocional               Intuição Volitiva 

 

    Essência                       Valor                      Existência 
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Volkmer (2006, p.8) enfatiza que para Scheler, “a intuição emocional (ou o 

sentir emocional) é o ato de perceber intencional”, mas fazendo referência a esse 

ato, aquele autor explica que o filósofo  “faz uma referência imediata ao objeto e ao 

ato que tende ao valor; por isto, esse é o objeto intencional daquele, e por meio da 

intuição, é possível conhecer os valores que se encontram nos objetos”. 

A intuição emocional, também denominada emoção pura “constitui um dom 

superior, pois o sujeito precisa viver uma experiência que levará ao conhecimento do 

valor, de sua essência, captada por essa emoção pura", segundo entendem 

Medeiros et al. (2012, p. 277). Mas, o fato de os valores serem captados através de 

um perceber sentimental de algo, 

 
não significa que só existam na medida em que seja possível captá-los; 
tampouco pode-se dizer que os valores são relativos à existência do 
Homem ou à sua organização psíquica ou psicofísica, especialmente 
porque o desaparecimento do perceber sentimental não suprime o valor do 
ser. (ALVES; SOUZA; WERNECK, 2000, p. 60) 

 

A esse respeito, os autores acima citados explicam que 
 

os valores constituem-se como realidades objetivas. Existem 
independentemente dos seres que os portam, do momento em que são 
captados ou de quem os capta, e podem ser apreendidos objetivamente. 
Nisto consiste o fundamento da axiologia Scheleriana: a objetividade dos 
valores.  
 

Alves (2014, p. 15) complementa afirmando que “Scheler dá aos valores um 

princípio apriorístico material ao considerá-los como objetos constituídos de 

essências não formais, cuja existência precede a existência do ser”.  Sendo assim,  

explica o referido autor que “a intuição emocional não pode ser confundida com os 

estados emocionais; ou seja, não se pode reduzir o valor à expressão de 

sentimentos porque estes últimos dizem respeito às vivências de prazer e 

desprazer”. 

Continuando, Alves (2003, p. 34) assegura que a vivência dos valores 

 
não implica necessariamente que se tenha experimentado os sentimentos 
positivos ou negativos de que possam vir acompanhados. Intuição 
emocional e estados emocionais são radicalmente distintos, pois, conforme 
Scheler, os estados emocionais pertencem aos conteúdos e fenômenos, e o 
perceber sentimental relaciona-se com as funções da apreensão de 
conteúdos e fenômenos. Além disso, a intuição emocional é intencional. Diz 
respeito a um movimento do eu em direção aos valores que se encontram 
depositados nos seres, numa atitude de preferência. 
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Portanto, o "ressentimento vem, nesse sentido, como ato de revivenciar da 

emoção mesma, um sentir após sentir de novo, sendo esta uma unidade de 

vivência" (SCHELER, 2012, p. 45). Todavia, quem definirá o resultado desse 

ressentimento será o próprio indivíduo, ao escolher entre o envenenamento da alma 

ou a superação desse estado de insatisfação. 

Guimarães et al. (2005, p.277) explicam que o homem "busca o valor como 

aquilo que pode completá-lo nas suas diversas carências e promover o seu 

crescimento e desenvolvimento como pessoa". Assim, pode-se dizer que o 

profissional de saúde que atua no cotidiano do parto e nascimento, na sua relação 

com o mundo busca preencher as respectivas carências observando uma hierarquia 

de valores imbricadas na vida e também na sua prática de cuidado, favorecendo o 

estar no mundo em busca da plenitude com o seu Eu. 

A propósito dessas „carências‟ humanas, Alves, Souza e Werneck (2000, 

p.60) afirmam que a explicação de Scheler é de que 

 
o homem é um ser carente: desde o momento em que nasce, ele sente que 
algo lhe falta. Esta experiência subjetiva de privação é o primeiro 
conhecimento que o homem tem de si mesmo: o conhecimento de que é 
um ser incompleto.  

 

Nesse sentido, "o estado de carência leva naturalmente à tendência em busca 

dos valores que o satisfaçam e o preencham" (WERNECK, 2008, p. 422), pois, ao 

se perceber "como um ser carente, ele tende a buscar aquilo que possa completá-lo" 

(ALVES, 2003, p. 36). Portanto, o processo de carência não se perpetua como algo 

material,  

 
visto que é comum observar-se pessoas muito bem sucedidas social e 
economicamente e, ao mesmo tempo, infelizes. Tampouco é uma carência 
de ser, uma carência ontológica. O mal que realmente penaliza e importa ao 
sujeito é a privação do valor. O não reconhecer-se e ser reconhecido como 
pessoa. (WERNECK, 1996, p. 20)   

 

Essa é a carência fundamental do homem relacionado ao pensamento 

Scheleriano: "falta-lhe valer mais, valer como pessoa, atingir o seu máximo valor, a 

plena felicidade à qual, na verdade, nunca se chega" (ALVES, 2003, p. 36). Desse 

modo, segundo Werneck (2008, p. 423), 

 
entendendo que o valor de algum modo vale para o homem, pode-se 
entender a sua identidade como o resultado da apreensão de uma série 
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hierarquizada de valores. Assim, a apreensão dos valores passa a ser o seu 
objetivo fundamental de vida. 

 
Infere-se, portanto, que a carência do homem é axiológica, 

 
sendo a aspiração e o desejo de realizar-se enquanto pessoa atendendo as 
necessidades que o levam a buscar valores que possibilitem completá-lo. 
Esta constitui a primeira etapa para o conhecimento do valor: a tendência, 
fruto da consciência da privação que, por sua vez, é subjetiva. (ALVES, 
2014, p. 16) 
 

Ainda segundo Alves (2014, p. 17),  

 
este é um momento ambíguo, em que razão e sensibilidade surgem como 
características de um mesmo sujeito: é o momento da apreensão  [...] este 
processo de separação entre ser e valor é o que caracteriza o 
conhecimento racional. Portanto, o que leva o homem a conhecer o valor é 
justamente a necessidade que ele apresenta de se tornar cada vez melhor, 
de valer mais, realizando-se como pessoa. 
 

Resumindo, pode-se dizer que o processo de conhecimento do valor se dá 

em três etapas, conforme descrito abaixo por Alves, Souza e Werneck (2000, p.61):  

 
1ª) Tendência ou aspiração como movimento de busca de valor; 2ª) 
Apreensão do valor para o qual se tende ou aspira no mundo sensível; e 3ª) 
Conhecimento racional (apreensão da ideia e dissociação entre valor e 
ideia.  

 

Alves (2003, p.38) conclui, assim, que a perspectiva do homem possuir um 

caráter emocional de sua vivência, possibilita-nos 

 
perceber o seu valor e o valor do mundo em que vive, permitindo ampliar 
nossa compreensão a respeito dele no mundo. Ao atribuir-lhe a condição de 
pessoa, não só se amplia ainda mais a compreensão sobre a natureza do 
homem, como também se torna possível perceber que o homem é, ele 
próprio, um valor.  

 

 

3.1 A HIERARQUIA DOS VALORES DE MAX SCHELER 
 

A Axiologia ou Filosofia dos Valores foi desenvolvida por Max Scheler (2012) 

como uma corrente de pensamento recente, em que a denominação do valor está 

intuída na concepção de tudo aquilo que, de certa forma, faz do objeto um preferir 

para o homem.  Desse modo, segundo a perspectiva de Reis e Rodrigues (2002, p. 

36), o valor apesar de ter    
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caráter imutável e absoluto deve sempre ser pensada em relação ao agir do 
ser humano, e tal como o agir, existem múltiplas atividades, papéis e 
funções que necessitam de uma hierarquia, uma escolha, no qual sempre 

envolve a vida. 
 

Assim, todo acontecimento, situação, fenômeno ou objeto que "interage com 

o ser humano, possui um determinado valor, de uma forma única e particular que, 

diante dela, assume uma característica de escolha" (ALVES, 2003, p. 38). E 

conforme afirma a Axiologia, não se fica indiferente diante das coisas que cercam o 

homem. 

As conexões formais de valores, segundo Volkmer (2006, p. 88), constituem 

  
as primeiras evidências obtidas a partir da evidência da intuição da essência 
pura do valor em geral. São conexões formais porque puramente lógicas. 
São essenciais, porque independentes de depositário, de toda qualidade e 
modalidade de valores. Aqui não estamos falando de ética, ou seja, de 
realização de valores, mas sim dos valores como essências puras. 

 

Reis e Rodrigues (2002, p. 36) afirmam que os valores se relacionam, com a 

“vivência ética dos indivíduos, apresentando-se com finalidades, indicando sentido 

do processo consciente da ação humana”, mas enfatizam que   

 
a pluralidade dos campos dos valores precisa ser unificada por meio de 
princípios de uma hierarquização unificadora e bem fundamentada, visto 
que os valores estão organizados em uma ordem axiológica com base 
numa fundamentação hierárquica.  

  

Volkmer (2006, p. 98) vai além, observando que 

 
todos os valores são positivos (também chamados simplesmente „valores‟), 
ou negativos (desvalores), sendo que para cada valor positivo há um seu 
correlato negativo. É o que também se chama polaridade dos valores. 
Assim, há a relação de valor do bom-mau, belo-feio, justo-injusto, dentre 
outros. Além disto, um mesmo valor não pode ser positivo e negativo (mas, 
como veremos, apenas superior ou inferior em relação a outros valores 
permanecendo, no entanto positivo, se for este o caso). 

 

Verifica-se, então, que "aquilo que no objeto o faz ser desejável ou 

indesejável, sempre o coloca num determinado pólo, de acordo com as carências do 

homem" (ALVES, 2014, p. 18). 

A partir de Franz Brentano, Scheler identifica quatro relações essenciais, 

fundamentais e necessárias na relação entre a pura conexão essencial da 

polaridade e a dimensão da existência, entre ser valor positivo e negativo, segundo 

Azevedo (1966, p. 87):  
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(1) a existência de um valor positivo é, em si mesma, um valor positivo 
também; (2) a existência de um valor negativo é, em si mesma, um valor 
negativo; (3) a inexistência de um valor positivo é, em si mesma, um valor 
negativo; (4) a inexistência de um valor negativo é, em si mesma, um valor 
positivo. 

 

Scheler (2012) apresenta uma hierarquia dos valores estabelecida não pela 

razão, mas por um sentimento preferencial. Nesse sentido, Alves (2003, p. 39) 

afirma o seguinte:  

 
Pode-se conhecer essa hierarquia em um ato especial de conhecimento do 
valor, chamado preferir, que não deve ser confundido com o eleger, o 
querer ou com qualquer ato de tendência. Essa tendência deve fundar-se 
no conhecimento da superioridade do valor. O ato de preferir, contudo, 
realiza-se sem nenhum tender, escolher ou querer, pois se diz, por 
exemplo, “prefiro a rosa ao cravo”, sem pensar numa eleição. Não é, pois, 
dada ao homem a superioridade de um valor antes do preferir, senão no 
preferir. 

 

Desse modo, o ato de proferir "pode ser consciente e acompanhado de 

reflexão de vários valores dados ao sentimento, mas pode ocorrer também de modo 

completamente automático, com um proferir intuitivo" (CADENA, 2013, p. 84). Este 

autor (p.79) afirma ainda que 

  
os valores e as conexões entre eles são percebidos pela intuição emocional 
no momento da vivência, nos atos de preferir e postergar, amar e odiar, 
compreendendo que os valores são apreendidos pelos sentimentos, e o 
lugar do sentimento é o espírito, mais precisamente a zona emocional do 
espírito. Não é a razão que toma a frente do processo. 
 

A intuição da superioridade de um valor frente a outro, para Scheler (2012), é 

dada no ato de preferir, como já mencionado. E conforme afirma Volkmer (2006, p. 

100), 

se por um lado diz que a hierarquia reside na essência mesma do valor, isto 
quer dizer que a essência é o dado imanente que surge como ementado. 
Não se fala de uma hierarquia essencial anterior à intuição, mas que surge 
como evidente no ato de preferir. O valor superior para a pessoa é o valor 
preferido no ato de preferir. É neste sentido que a ordenação hierárquica 
dos valores nunca pode ser derivada ou deduzida, somente se dá no 
momento do ato, e cada vez precisamos preferir (e escolher praticamente) 
que valor é mais alto. 

 

De acordo com Scheler (2012), a fundamentação da hierarquia dos valores 

está seguindo uma lógica da sua "durabilidade; divisibilidade; fundamentação ou 

independência; satisfação e relatividade" (REIS; RODRIGUES, 2002, p. 36), como 

descrito a seguir: 
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a) Durabilidade: "relaciona-se com a vivência do valor, ou seja, a sua interinidade 

na experiência, a exemplo do tempo vivido na amizade e no amor" (CARNEIRO, 

2008, p. 37). Assim, "os valores seriam mais elevados conforme fosse seu grau 

de duração, sendo os inferiores mais transitórios e de menor duração, ou seja, os 

mais passageiros e mutáveis, enquanto, os valores superiores, mais duradouros" 

(ALVES, 2003, p. 39). Desse modo, "a durabilidade não se refere aos bens, mas 

naquilo que se manifesta no eterno" (GENETTI, 2010, p. 22). 

b) Divisibilidade: "consiste na relação do valor com a magnitude do bem, ou seja, do 

depositário" (CARNEIRO, 2008, p. 37).  Desse modo, quanto "mais altos ou 

elevados, menos fracionados ou divisíveis seriam os valores do bem material, ou 

possam ser comunicados sem perda" (AZEVEDO, 1966, p. 89). Assim, "os 

valores que transcendem a necessidade do suporte material, sem excluir o 

símbolo material, são os menos divisíveis por excelência, que unem as pessoas 

em torno de uma experiência e conduzem a atitudes de adoração e 

contemplação" (CARNEIRO, 2008, p. 37). 

c) Fundamentação: "designa-se que um valor se apóia em outro, é menor que ele; 

assim, os valores são mais altos por fundarem previamente outros" (GENETTI, 

2010, p. 22). Nesse sentido, Pereira (2000, p. 88) afirma que os valores 

 

são mais altos quando menos envolvidos estão em relação a outro. Um valor 
somente estará envolvido em outro valor quando ele é “dado” depois que o 
outro já estiver sido “dado”. Dessa forma, o valor que se coloca em condição 
básica para que o outro seja “dado” é o valor superior.  

 

Volkmer (2006, p. 102) assegura que na fundamentação, 

 
os valores superiores são aqueles menos fundados em outros, e os valores 
superiores absolutos são o valor fundante de tudo o mais. Assim, o valor de 
um meio é fundado no valor do fim. Da mesma forma, dentro dos valores 
vitais, por exemplo, o valor de uma parte, órgão ou função do organismo 
está fundado no valor de manutenção da vida do organismo todo. A vida do 
organismo vale mais do que o valor da existência de uma parte que não 
seja vital. A vida mesmo somente tem valor enquanto meio de realização do 
espírito e dos valores do espírito. Portanto, todos os possíveis valores se 
fundam no valor de um espírito pessoal e infinito, e de um universo de 
valores que daquele procede. 

 
Assim, quanto "menor for esta necessidade, mais elevado será o valor, bem 

como quando um valor estiver em relação ao outro, aquele que possibilita a 

percepção de outro valor, que não o da intuição imediata, é o valor mais alto" 

(CARNEIRO, 2008, p. 37). 
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d) Satisfação: "a profundidade de satisfação também é um critério para a altura dos 

valores, sendo uma conexão de essências que o valor “superior” produz, e que 

se tornará uma satisfação mais profunda" (PEREIRA, 2000, p. 88). Desse modo, 

"os valores seriam tão mais elevados quanto maior a satisfação que 

produzissem" (ALVES, 2003, p. 39), configurando uma "plenificação, um 

preenchimento da vivência, uma sensação de vivência integral" (CARNEIRO, 

2008, p. 37). Assim, a "percepção sentimental de um valor é acompanhada de 

uma satisfação, que não é um simples estado emocional" (VOLKMER, 2006, p. 

102), pois, a "satisfação é uma vivência de preenchimento, isto é, quando a 

aparição do valor vem a preencher uma intenção que visa o valor" (VOLKMER, 

2006, p. 102), ou seja, é uma vivência de impressão. Conforme Pereira (2000, p. 

88-89), quando "o valor aparece, a satisfação consiste numa “intenção” em 

direção ao valor. O “perceber” sentimental de um valor, uma satisfação torna-se 

mais profunda quando sua existência e independente da percepção sentimental 

do outro valor" (ALVES, 2003, p. 40). 

e) Relatividade: "Os valores podem ser relativos ou absolutos. Os absolutos seriam 

os que existem para a pura sensibilidade espiritual do saber preferir e amar. Os 

relativos independem dos sentidos e da vida orgânica, tais como os valores 

morais" (ALVES, 2003, p. 40).  

Para um valor ser mais elevado, segundo Pereira (2000, p. 89), é necessário 

que 

o seu “sentir” seja o menos relativo possível em relação ao seu portador. Há 
uma conexão entre as essências dos atos e as essências do objeto. Por 
isso, não se admite a existência de valores sem os respectivos atos para 
vivenciá-los.  

 

Desse modo, Carneiro (2008, p. 40) afirma que "um valor será mais elevado 

na hierarquia quando estiver desvinculado, na experiência fenomenológica, de 

objetos reais, coisas ou sensações físicas ditas sensíveis". Assim, "o valor do 

agradável é relativo ao ser dotado de intuição do sentir sensível" (VOLKMER, 2006, 

p. 102), e ele "não vai existir se um “ser” não tiver sentimentos sensíveis" (PEREIRA, 

2000, p. 89), assegurando esse autor que os 

valores do agradável, desagradável, nobre e vulgar, também são relativos 
aos seres humanos, já que os valores absolutos são aqueles que existem 
no puro sentir, ou seja, para preferir, e o “amar”, que são independentes 
tanto da essência da sensibilidade como da essência da vida e suas leis 
funcionais.  
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Nessa perspectiva, segundo Azevedo (1966, p. 91), os valores "são muito 

mais elevados quando o sentimento é menos relativo sobre ele mesmo". Assim 

sendo, na opinião de Pereira (2000, p.89-90), "os valores superiores são menos 

relativos, enquanto a característica essencial do valor superior a todos os outros é a 

condição de valor absoluto. Portanto, as demais conexões de essência terão este 

critério como referência".  

Na hierarquia de valores, Cadena (2010, p. 278-279) considera que 

  
os mais elevados são os mais duradouros, proporcionam maior evolução 
pessoal e podem ser distribuídos mais amplamente. Sendo assim, o ser 
humano que reconhece a escala de valores e age preferindo e postergando 
valores, no sentido de realizar os valores superiores, tem uma vida moral e 
se aperfeiçoa gradativamente. O que guia a pessoa no sentido dos valores 
mais elevados é o amor, e o que a afasta é o ódio. No nível mais baixo 
estão os valores efêmeros, fontes de prazer e dor. No topo da escala de 
valores, estão aqueles que somente os seres humanos podem captar, os 
valores do sagrado, mais duradouros. 

 

Já em relação às conexões entre a hierarquia e os depositários, Pereira 

(2000, p. 90) afirma que “a ordem hierárquica representa o verdadeiro a priori 

material, tendo a nossa intuição dos valores para as nossas referências”. 

Conforme o seguimento desses critérios, Max Scheler (2012) estabeleceu 

uma hierarquia de valores em um sistema de qualidade ou modalidade de valores, 

que pretende clarear os fundamentos éticos e materiais da intenção valorativa moral, 

sem descrever toda a multiplicidade de valores possíveis, conforme as modalidades 

a seguir: 

1) Os valores do agradável e do desagradável: "correspondem às coisas valiosas 

ou bens, do seu estado afetivo dos sentimentos do prazer e da dor sensíveis" 

(ALVES, 2003, p. 40). Tem uma função "do perceber sentimental por meio da 

função sensível (perceber afetivo sensível), como seus modos de gozo e 

sofrimento" (CADENA,2013, p. 81).  

Por esse motivo,  Volkmer (2006, p. 105) sinaliza haver 

 
um valor de coisa, um valor de função e um valor de estado. São 
consecutivos, ou valores por referência, os valores técnicos, os valores do 
simbólico e do útil (valores de civilização e de luxo), pois que se dirigem à 
realização da pura essência dos valores do agradável-desagradável, isto é, 
à realização do valor de coisas agradáveis. Encontra-se em nível mais baixo 
dentre os valores na hierarquia. 
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Uma importante reflexão, no que concerne à sociedade capitalista moderna, é 

feita por Guimarães e Viana (2011, p. 422-423):  

 
Com a influência da burguesia, o esforço em desenvolver uma escala 
hierárquica de valores, cujo valor útil tem sido colocado no topo. Assim, 
Scheler condena essa inversão dos valores ethos burguês, que consiste em 
colocar no topo da hierarquia axiológica precisamente os valores sensíveis 
e materiais, que deveriam ocupar um nível mais inferior na hierarquia de 
valores. Mas basta reorganizar essa hierarquia atribuindo aos valores do 
espírito a primazia que lhes compete por direito, para eliminar qualquer 
sentido negativo do progresso tecnológico e da civilização moderna 
industrial, especialmente do processo industrial da assistência ao parto e 
nascimento.   

 

2) Os valores vitais intuídos pela função perceber afetivo vital (sensibilidade vital): 

estão acima dos valores do agradável e desagradável (GENETTI, 2010). 

Correspondem "aos valores do perceber afetivo vital, relacionado aos valores na 

esfera do bem e bem estar" (ALVES, 2003, p. 40). Assim, os valores de coisa, 

nessa modalidade, "são oriundos de depositários viventes, e se baseiam na 

antítese “nobre e vulgar”, podendo ser correspondidos como valores de 

excelência, de vigor ou mesmo de vitalidade" (CARNEIRO, 2008), do modo de 

"sentimento vital como o sentimento de saúde, doença, vigor, esgotamento" 

(VOLKMER, 2006, p 105).  

Assim,  Volkmer (2006, p. 105) sinaliza que os valores não são 

 
reproduzidos ao valor de coisa, pois que o vital e a vida mesma não podem 
ser reduzidos a um conceito como uma coisa. Como reações sentimentais, 
o contentar-se, afligir-se; como reações instintivas, a angústia, a vingança, a 
cólera, dentre outros, não podem ser reduzidos ao valor de coisas 
agradáveis, nem estão à altura de valores espirituais. 

 

3) Valores espirituais: estão acima dos valores vitais, "que seriam apreendidos pelo 

perceber sentimental, ou seja, vivenciados pelo sentimento axiológico guiado 

pelo amor e pelo ódio" (CADENA, 2010, p. 277).  

Essa categoria de valor, segundo Carneiro (2008, p. 41), destaca-se pela 

 
independência de uma função sensível ou de um corpus organum, de um 
meio, portanto, instâncias segregadas dos valores vitais ou hedonitas. 
Nesse sentido, surgem os atos de preferir, amar e odiar, como funções do 
perceber sentimental, não se restringindo tais valores a leis biológicas. 
 

Nesse sentido, Volkmer (2006, p. 105) afirma que: 
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Os valores espirituais repousam sobre objetos, fatos, fenômenos ou coisas 
do mundo pessoal mas, como mencionado, são independentes da esfera 
vital do corpo e do meio. As funções em que os apreendemos são o 
perceber sentimental espiritual dos atos de amar, odiar, preferir. São atos 
irredutíveis a quaisquer funções biológicas, não se dão por uma 
necessidade biológica. Cada pessoa pode amar objetos espirituais diversos. 

 

Assim, o "reino dos valores espirituais está apartado do corpo e do contorno e 

se manifesta como unidade" (CADENA, 2013, p. 81). Para Carneiro (2008, p.41), os 

valores espirituais dividem-se em três subcategorias básicas:  

 
1) Valores estéticos do belo e feio, e os demais valores estéticos; 2) Valores 
do justo e injusto, fundamento da ordem objetiva do direito; 3) Valores do 
puro conhecimento da verdade. Os valores do justo e injusto não dizem 
respeito à conformidade dedutiva de uma norma ou lei, cuja pretensão é 
invocar um dever-ser de valor ou não-valor, na qual o valor seria a 
posteriori; outro concerne aos valores do puro conhecimento da verdade, 
que não se pode confundir com a „verdade‟, posto que esta não pertence ao 
mundo de valores.  

 

Volkmer (2006, p. 1005) sinaliza que são valores por 

 

referência a estas classes os valores técnicos e simbólicos da ciência, os 
valores de bens culturais (tesouros artísticos, instituições científicas, 
legislação positivada). São correlatos de estados uma série de sentimentos 
como de alegria e tristeza espirituais, que não aparecem no „eu‟ psicofísico 
como relacionados com o corpo ou parte do corpo. Possuem como reação o 
agradar, desagradar; aprovar, desaprovar; apreço, menosprezo, simpatia, 
amizade, dentre outros. 

 

4) Valores do santo e profano: como "valores supremos da hierarquia a priori" 

(GENETTI, 2010, p. 101), cujos "estados afetivos correspondentes são a 

beatitude e o desespero" (CADENA, 2013, p. 82). Mostram-se em "uma classe 

de objetos dados na intenção como absoluto, anteriores a qualquer 

conceituação, independente da posição e existência" (VOLKMER, 2006, p. 106). 

Valores na esfera absoluta e, em essência, da pessoa. São os valores religiosos 

da existência do ser (ALVES, 2003, p. 40).  

Segundo Carneiro (2008, p. 42), 

 
a existência é relativa a uma esfera do ser, sendo várias as esferas de 
existência; assim, a existência destes portadores de valor não precisa ser 
acessível ao conhecimento, entretanto, a essência está sempre disponível 
por meio da “participação do ser espiritual da pessoa no ser do objeto 
sagrado” e não pelo conhecimento.  
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Nesse sentido, os valores do santo e profano, segundo Volkmer (2006, p. 

106) são 

estados associados à intuição do valor do sagrado os sentimentos de 
felicidade e desesperança. São reações específicas a fé, adoração, 
veneração e o seu oposto, a incredulidade. O ato puro em que captamos 
estes valores é o ato de amor dirigido a algo dado como pessoa. 

 

Assim, de acordo com Cadena (2013, p. 82),  

 
o ato por meio do qual captamos originariamente os valores do sagrado, é 
um ato de uma determinada classe do amor. São valores essencialmente 
humanos, valores de pessoas. Somente seres humanos podem captar a 
esfera de valores.  

 

Então, essas modalidades materiais, conforme Volkmer (2006, p. 106), são 

também conhecidas como 

 
valores extra-morais, porque são a matéria da intuição ética do valor moral, 
valor que aparece nos atos de preferência, escolha e realização dos valores 
superiores, dentre os valores conhecidos pela pessoa, segundo aquelas 
modalidades. Assim, os valores do sagrado são superiores em relação aos 
espirituais, estes em relação aos vitais que, por sua vez, o são em relação 
aos valores do agradável-desagradável. 

 

Cadena (2010, p. 279) afirma também que 

 
o valor ético do bem se manifesta no ato de realizar valores superiores, 
mais elevados na hierarquia de valores, que são os valores espirituais e do 
sagrado. O valor ético do mal, ao contrário, se manifesta no ato de realizar 
valores inferiores, mais baixos na escala de valores, valores vitais e, 
principalmente, sensoriais. Uma consequência importante é que o bem está 
em relação com o valor, não com a coisa; ou melhor, contribui para a 
realização de valores superiores. Apesar de os reconhecermos e de 
praticarmos atos que os realizam, não somos capazes de defini-los, apenas 
de senti-los. 

 

O ato de estímulo, conforme Carneiro (2008, p. 42), descreve a percepção do 

valor amar, que é 

 
um ato puro de amor, que advém anteriormente a toda atitude valorativa, 
determinando qualquer representação ou conceito sobre o objeto santo. O 
amor, neste momento, deixa de ser apenas uma indicação para a 
disposição de ânimo, um guia para a percepção sentimental para 
impulsionar o encontro entre o valor e o ser, numa tentativa de integrar, de 
aperfeiçoar a pessoa ao valor, concretizando, por esta razão, que nessa 
classe de valores apenas podem ser encontrados valores pessoais. 
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A partir da hierarquização dos valores, 

  
o indivíduo constrói seu ethos. E na medida em que se adquirem novos 
valores, essa hierarquia é reorganizada. Os valores superiores são 
captados pelo ato de preferência, enquanto os inferiores, pelo ato de 
preterição. (MEDEIROS et al., 2012, p. 278) 

 

Conforme conclui Werneck (1996, p.68-69) a esse respeito, 

 
a hierarquia dos valores não se confundiria, portanto, com a de indivíduos 
concretos, classes sociais ou épocas. [...] Na intuição emocional dos valores 
distinguir-se-iam a vivência emocional e o ato de preferir, que seria 
logicamente posterior e do qual resultaria a escala ordenada dos valores. A 
superioridade de um valor, que adviria da sua própria essência, faria com 
que fosse preferido pelo homem.  

 

O caráter material da a priori axiológica de Max Scheler, de acordo com 

Genetti (2010, p. 101), 

 
encontra na realização pessoal a sua efetivação. É a percepção afetiva que 
materializa o valor, e sem tal percepção esse caráter material seria 
impossível. Constatado na sua reflexão de que há objetos que são 
absolutamente inacessíveis às formas de experienciá-los, em relação ao 
entendimento - razão. Sendo esses objetos os seus objetos e a eterna 
ordem de sua hierarquia. Essa hierarquia é imutável e eterna.   

 

Ressalta-se que Max Scheler propõe uma visão de ser humano que, segundo 

Cadena (2013, p. 84), 

 
evolui segundo três níveis: no mais baixo, estão os indivíduos que se 
dedicam aos valores sensoriais vinculados aos sentimentos de prazer e dor; 
no nível intermediário, estão aqueles que preferem os valores afetivos, 
vinculados às emoções, chamados de valores vitais, que compõem a ordem 
da psyque; no nível mais elevado, o nível espiritual, estão as pessoas que 
realizam os valores espirituais e do sagrado. Nesse sentido, dependendo do 
tipo de nível do ser humano, ele vai preferir valores mais sensíveis ou 
valores mais espirituais. 

 

Assim, Werneck apud Alves (2003, p. 41) afirma que o motivo de 

 
não haver uma classificação dos valores que satisfaça plenamente, pode 
estar fundamentado no fato de ser a axiologia um conhecimento ainda 
pouco desenvolvido. Mas, não resta dúvida, conforme a autora, que o 
sentido da vida de um homem é dado pelos valores, e que por meio deles o 
homem vive plenamente a sua condição humana. Faz-se necessária, 
portanto, a consciência de que esta filosofia de vida, este modo de ver a 
vivência do profissional de saúde, em sua práxis do parto e nascimento, 
perpetuando valores que vão ao encontro da violência obstétrica, por meio 
de um processo de reflexão crítica, o qual pode ser traduzido na filosofia da 
obstetrícia, o que embasa os fins e os objetivos propostos neste estudo.   



 92 

Por outro lado, considerando que o problema dos valores 

reduz-se à própria espiritualidade humana, não se pode conceber uma 
filosofia da obstetrícia que não leve em consideração o desenvolvimento do 
homem enquanto pessoa, ou seja, entendido em sua totalidade (razão, 
emoção e vontade). (ALVES, 2003, p. 41) 

 

Scheler não se ocupou em estabelecer 

 
de modo completo, todos os valores possíveis, apenas descrevendo as 
conexões formais e materiais, os estratos e modalidades. Há muitos valores 
a serem descobertos. O importante é entender que há uma ordem 
hierárquica material que pode ser intuída objetivamente, que dá o perceber 
material para uma intenção da razão prática, ao contrário do que postulava 
uma ética formal, e que o valor moral somente surge como ato efetivo, que 
tem uma intuição material de valor na sua origem, e uma ação ou realização 
concreta no seu fim. (VOLKMER, 2006, p.106) 

 

3.2 VALOR, NÃO VALOR, CONTRAVALOR: UMA ABORDAGEM FILOSÓFICA 

 

Atualmente, a conceituação de valor tem inúmeros significados e, no contexto 

da Saúde, é empregado em distintos meios de cuidado com a pessoa humana, 

contudo, sem que haja uma fundamentação para a sua significação, como uma 

reflexão aprofundada do mesmo. No que concerne a uma conceituação de valores, 

em especial na área da Obstetrícia, tem-se que 

 
os valores na obstetrícia são instituídos pelos profissionais de saúde, com a 
naturalização de práticas no cuidado à mulher em situação de parturição, 
que se configura em três vertentes: tecnocrático, humanista e holística. 
Desse modo, em relação ao contexto dos valores tecnocráticos, em que são 
transmitidos que as práticas com a ênfase na tecnologia, com a cesariana 
eletiva, medicalização do parto, episiotomia, fórceps obstétrica devem ser 
empregados. Essa ótica de considerar o processo de parto e nascimento 
como algo patológico, e que necessita a manipulação do corpo da mulher é 
focalizado como valor na obstetrícia. (BRASIL, 2014, p. 111) 
 

Mas, como pode ser constatada, essa abordagem não tem um 

aprofundamento e até uma reflexão de tais práticas na Obstetrícia. Seguindo esse 

raciocínio, Werneck apud Alves (2003, p. 42) define como valor "tudo aquilo que de 

qualquer modo preencha uma carência humana. O ser humano se conhece como 

incompleto e imperfeito, sonhando estar em plenitude. Portanto, busca o valor para 

satisfazer suas carências". E, por meio da busca da plenitude do ser, pela 

agregação dos valores dos profissionais de saúde, permitem-se  instaurar valores e 

direcionar suas ações com base em princípios que regem o valor utilitário, como o 

paradigma tecnocrático, ou o valor da humanidade do ser, como o paradigma 
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humanístico.  

Torna-se necessário, portanto, o alinhamento com as demandas da 

sociedade, do coletivo de mulheres e das Políticas Públicas do parto e nascimento, 

para que a centralidade da atuação dos profissionais seja a mulher, sendo preciso 

perceber as respectivas carências e a agregação de valores, em prol do valor da 

vida e da segurança do processo de nascimento.   

Castagnola e Padovani apud Alves (2003, p. 42-43) afirmam que Scheler 

 
distingue “valores” e “bens”, sendo o “bem” a encarnação parcial de um 
valor. Por exemplo: os santos são encarnações da santidade, como as 
coisas belas são encarnações da beleza. Mas a santidade e a beleza são 
valores que preexistem aos santos e às coisas belas; nenhum santo e 
nenhuma coisa bela poderá, no entanto, expressar totalmente a santidade 
ou a beleza porque se assim fosse, os valores seriam relativos e temporais 
como os “bens” que os expressam, e não absolutos e eternos. 

 

Alves (2003, p. 43) explica que os valores  

 
não existem por si mesmos, ao menos neste mundo, necessitam de um 
depositário. Aparecem como meras qualidades destes depositários: beleza 
de uma obra, por exemplo, essa qualidade somente pode pertencer-lhe em 
função de um sujeito dotado de uma certa consciência capaz de registrá-la. 

 

Portanto, na base de todo valor está sempre a ideia de uma relação com um 

sujeito valorante e a referência a um sujeito é da essência só do valor. De certo, há 

ideias abstratas de valores, essências de valor, essências valiosas. Estas não são, 

entretanto, entes em si (ter-se-ia aí um ontologismo axiológico), e o mesmo se aplica 

no que se refere ao valor - qualidade ou às qualidades valiosas dos objetos 

(WERNECK, 1996). 

Desse modo, para Alves (2003, p.43), 

 
os valores não são coisas nem elementos das coisas, são propriedades, 
qualidades sui generisque possuem certos objetos chamados bens. Antes 
de incorporar-se ao respectivo portador ou depositário, os valores são 
meras “possibilidades”, isto é, não têm existência real, mas virtual. Os 
valores não são, valem. O valor é real, pois tem existência no mundo real; 
logo, não é mera fantasia do sujeito. Assim, não se deve confundir o valor 
com os objetos que o sustentam, ou seja, com os seus depositários. 
Também não se pode identificar o valor com a qualidade da coisa. Uma 
qualidade (por exemplo, a cor) faz parte da própria existência do objeto, 
enquanto o valor refere-se sempre ao sujeito e à sua relação com o objeto. 
E mais, os valores não se confundem com os chamados objetos ideais: a 
beleza não é o mesmo que a ideia de beleza, nem a justiça o mesmo que a 
ideia de justiça. 
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Ressalta-se que o conceito de valor geralmente torna-se reduzido ao valor 

moral. No entanto, as carências do ser humano não se limitam à moral, mas 

estendem-se em busca da verdade, do sagrado, da utilidade, da beleza, dentre 

outros, com base na hierarquia dos valores de Max Scheler (ALVES, 2003). 

Nessa perspectiva, Realce (1988, p. 36) afirma que os valores 

 
não resultam dos desejos humanos, e nem são projeção de nossas 
inclinações psíquicas ou do fato social, mas algo que se põe antes do 
conhecimento ou da conduta humana, embora podendo ser razão dessa 
conduta. Os valores representa, um ideal em si e de per si, com uma 
consistência própria, de maneira que não seriam projetados ou constituídos 
pelo homem na história, mas descobertos pelo homem por meio da história.   
 

Max Scheler assume uma posição defendida pela fenomenologia 

existencialista e nesse entendimento, a forma com que os profissionais de saúde 

valoram a assistência ao parto e nascimento, que pode possibilitar atos positivos ou 

negativo, e culminar em comportamentos de violência obstétrica, descreve a 

apreensão dos valores com uma postura espiritual. O processo de nascimento tem 

como foco levar o ser humano a buscar valores adequados e escaloná-los 

corretamente, de modo a chegar à sua realização como pessoa; mas esses valores 

podem ir no sentido contrário, quando os profissionais de saúde valorizam outros 

aspectos e expressam a autoridade com a anulação do direito da mulher a um parto 

respeitoso e digno, com a devida justiça social. 

 Então, apesar de a preferência ser um ato concreto psicológico, valorando tal 

coisa mais do que outra, torna-se necessário compreender que tipos de preferência 

são realmente indicativos de superioridade axiológica e em que pessoas e sob quais 

circunstâncias estes atos de preferência ocorrem no âmbito das maternidades dos 

hospitais. 

Assim como o homem instaura o valor no ser, pode também instaurar o não 

valor. Nesse sentido, como explica Alves (2003, p. 45), 

 
é o caso da desvalorização, da retirada do valor, que pode ser espontânea 
quando ocorre independentemente da ação humana (p. ex., a árvore que 
morre) ou provocada (p. ex., a árvore que é derrubada): em ambos os casos 
desaparece o valor. O não valor é aquilo que é indiferente, que nada 
representa para o sujeito por não corresponder às suas necessidades. 

 

Os principais modos de desvalorização resultantes da ação humana são: a 

inexperiência, a recusa e o intelectualismo (WERNECK, 1996). A propósito, Alves 
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(2003, p. 46) afirma que  

 
a inexperiência decorre da imperfeição humana, da sua incapacidade de 
experienciar e distinguir o valor do não valor. A recusa advém quando o 
sujeito, tendo ocasião de conhecer o valor, obstina-se em desconhecê-lo. É 
uma livre opção pela desvalorização, ou seja, apesar de ter conhecimento 
do valor, abstém-se em não reconhecê-lo, enfatizando o valor de outras 
questões. Quanto ao intelectualismo, é uma ação que concorre para que o 
ser humano assuma o lugar do valor. É o caso do profissional de saúde que 
julga ser mais importante o valor intelectual que tornaria a mulher apenas 
um objeto de estudo e de pesquisa, desconsiderando os valores intrínsecos 
do ser mulher, capaz de parir. 

 

Considerando que a parturição é um valor em si mesmo, a percepção 

valorativa, tanto de médicos e enfermeiros que atuam na assistência ao parto e 

nascimento, devem desvelar valores nas perspectivas da fisiologia do parto, na 

autonomia e no direito da mulher. Porém, quando esses valores não apresentam 

significado e são indiferentes ao processo assistencial, temos o não valor, ou seja, 

os valores da parturição não têm significado no processo do cuidar de mulheres que 

vivenciam o parto e nascimento. 

 Além do não valor, Scheler ressalta o papel do contravalor que, segundo 

Werneck (1996, p.47), “é o que se contrapõe ao valor, o que se levanta contra ele. 

Sendo o não valor a indiferença, o contravalor é a oposição ao valor.  Pelo não-valor 

o sujeito visa a um objeto que lhe é prejudicial”. 

Nesta linha de pensamento, quando os profissionais de saúde, em seus 

esclarecimentos, percebem a possibilidade de a mulher desenvolver o ato de parir 

de forma fisiológica, ele pode valorar a utilização da tecnologia no cuidado à mulher 

como sendo superior a esse processo fisiológico, agindo assim pela inexperiência e 

pelo intelectualismo; ou pode valorar a humanização do cuidado tendo a 

centralidade na mulher, no valor ao respeito  e à dignidade, no valor humano e na 

sua sacralidade. 

Conclui-se que o contravalor "perpassa por sentimentos negativos, sendo 

uma oposição ao valor que é algo valioso (positivo)", como afirma Carneiro (2008, p. 

34). 

 
3.3 NECESSIDADES DAS MULHERES NO PARTO E NASCIMENTO 
 
 
 Compreende-se por necessidades de saúde, as demandas próprias do ser 

humano produzidas socialmente, implicadas na produção e conservação da saúde



 96 

ou na manifestação de doenças, agravos e sofrimentos. A satisfação dessas 

demandas relaciona-se com o desenvolvimento de potenciais humanos e de 

recursos sociais (de cuidado de si, do outro, da família, das comunidades/cidades, 

dos ambientes) considerados também como necessidades e, embora as exigências 

das mulheres no parto articulem-se às suas peculiaridades, suas histórias de vida 

refletem características gerais do substrato sociocultural no qual as mesmas se 

inserem. (TEIXEIRA et al, 2015). 

 As necessidade das mulheres na atenção ao parto e nascimento baseiam-se 

em três grandes áreas: fisiológica, emocional e social. Assim, as mulheres 

apresentam perspectivas ideológicas de cuidado e precisam do apoio do profissional 

de saúde, além da estrutura do Serviço de Saúde, para garantir o bem estar e a 

segurança desse processo.  

 Primeiramente, no campo Físico, torna-se necessário que elas sejam 

assistidas biológica e fisiologicamente, garantindo que a Fisiologia do Parto17 seja 

contemplada, por meio da prática assistencial dos profissionais de saúde. Assim, é 

de suma importância promover-lhes um cuidado adequado, pois, quando o 

profissional de saúde tem suficiente conhecimento da fisiologia do parto, isto 

favorece o processo natural do nascimento. Como exemplo desse conhecimento, 

tem-se  o mecanismo de movimentação do concepto na pelve da mulher; as fases 

clínicas do parto; a liberação hormonal da ocitocina, que potencializa as contrações 

uterinas; do cortisol, que auxilia a placenta a produzir as prostaglandinas e 

desenvolver a dilatação; o apagamento e a contração uterina.  

 Há necessidade de uma alimentação adequada durante o trabalho de parto, 

pois, quando as mulheres são submetidas ao jejum prolongado, ocorre um aumento 

de excreção da adrenalina que inibe a produção da ocitocina. Assim, essa prática 

deve ser evitada e substituída pela oferta de pequenas de porções de alimento, a fim 

de garantir à mulher a energia necessária que ela precisará manter durante o parto. 

 O jejum prolongado durante o trabalho de parto é utilizado como uma prática 

frequente nas maternidades, justificada pelo risco de aspiração de conteúdo gástrico 

durante um possível procedimento anestésico (GOMES et al., 2017), mas não há 

evidências científicas que comprovem a necessidade de restrição ou proibição de 

                                                           
17

 A Fisiologia do Parto baseia-se no campo hormonal durante as etapas do trabalho de parto e parto, 
garantindo hormônios para promover as mudanças necessárias para a parturição adequada e sem 
complicações. 
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oferta de líquidos ou dieta zero. Ao contrário, esta prática pode resultar em 

desidratação, comprometimento do bem estar fetal e hipoglicemia materna, 

causando transtornos posteriores ao parto. 

 A mulher também tem necessidade de temperatura adequada no espaço de 

parturição, visto que o frio tem o potencial de causar aumento da produção de 

adrenalina. Dessa forma, o ambiente deve ser aquecido e confortável para a mulher, 

a fim de que não se promova a redução de ocitocina.  

A luminosidade constitui-se outra necessidade da mulher, no seu campo 

fisiológico, devendo ser atendida durante o processo de parto e nascimento, isto 

porque 

a presença da luz contínua nos hospitais excita o córtex cerebral da mulher 
em trabalho de parto. Segundo a Teoria Ambientalista de Florence 
Nightingale, o importante para o cuidado ao binômio não é a intensidade da 
luz e sim a sua qualidade. Esta acreditava que a luz do sol provavelmente 
não interferia no córtex materno e que as mulheres se sentiam confortáveis 
com este contato. Por outro lado, afirmava que as luzes artificiais inibem o 
córtex primal, enquanto que a baixa luminosidade o estimula. Assim, manter 
um ambiente o mais natural possível é uma tecnologia do cuidado, pois a 
mulher, no período expulsivo, deve desativar o seu neocórtex e ativar o 
cérebro primitivo para que haja o equilíbrio hormonal necessário para uma 
adequada fisiologia de parturição. (SILVA; SHIMO, 2017, p. 218) 

 

 Então, o conhecimento e respeito à fisiologia do parto, desfavorece a 

utilização de procedimentos considerados sem evidências científicas, tais como:  a 

amniotomia; os toque vaginais em excesso; a execução de manobras de Kristeller; a 

episiotomia e o uso do fórceps, que são condutas efetuadas de forma cotidiana nas 

maternidades, durante o cuidado obstétrico (BRASIL, 2017; OMS, 2018a). Tais 

condutas, por não se configurarem adequadas, devem ser evitadas na atenção 

obstétrica, garantindo a segurança física do processo de nascimento.   

 A liberdade de posições da mulher no trabalho de parto e parto configura-se 

um aspecto positivo para a fisiologia do parto, pois a posição considerada adequada 

pela mulher, favorece a fisiologia natural do parto (BRASIL, 2017). Ressalta-se que 

a liberdade de posição também se configura no campo social das necessidades das 

mulheres como, por exemplo, no caso das indígenas.  

 No campo Emocional, essas necessidades configuram-se como um 

importante interlocutor para o sistema fisiológico da parturição, pois, caso ocorra 

uma inibição das emoções, o aspecto fisiológico será alterado e, ocasionalmente, 

poderá contribuir para um parto inadequado com aumento da adrenalina, exigindo 

um processo parturitivo com mais intervenções. 
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 Uma importante necessidade da mulher no campo Emocional é a 

comunicação adequada, isto porque o parto é comumente marcado como  

desconhecido e amedrontador e também por relações de impessoalidade e 

indiferença do profissional de saúde. Sendo assim, deve-se ter em mente que a 

criação de obstáculos resultantes de uma comunicação inadequada, favorece o 

surgimento de dificuldades para a segurança da paciente (DORNFELD; PEDRO, 

2011), visto que a transmissão de informações técnicas e formais configura-se como 

uma comunicação iatrogênica, que mantém a indiferença e a impessoalidade nas 

relações com a mulher, desconsiderando a sua presença, seus sentimentos, dúvidas 

e necessidade, promovendo um processo de distanciamento entre ela e os 

profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento ao parto (TRINDADE; 

SPINIELLI; MOREIRA, 2018). 

 A comunicação deve ser trabalhada adequadamente junto à mulher, com 

relações mais próximas no contexto do parto e nascimento, mostrando que o 

profissional de saúde tem uma atenção mais acolhedora e entendendo os seus 

anseios e sentimentos, em prol de um cuidado que vá ao encontro do direito a uma 

informação e à garantia ao respeito quanto às suas expectativas. Quando o 

profissional de saúde coloca-se em um processo de Simpatia, descrito por Max 

Scheler (2012) como um  cuidado ético com o outro, mostrando possibilidades 

afetivas, o cuidado ao parto e nascimento remete à vivência do outro - no caso, a 

mulher - no sentido de desvelar um amor ao próximo, que é uma necessidade  

inerente aos seres humanos (ALVES et al., 2018). Portanto, uma comunicação 

adequada desse processo, certamente em muito contribuirá para que o parto 

transcorra com segurança e a sua ordem fisiológica seja favorecida. 

 A garantia ao respeito quanto às suas expectativas, decisões e anseios, 

constitui-se outra necessidade da mulher no campo emocional. Mas, o que ocorre é 

a perpetuação da legitimidade profissional, autoritária e desigual.  Segundo Aguiar, 

d'Oliveira e Schraiber (2013, p. 2288), isto se dá  

 
em termos do seu saber e da sua prática profissional junto as mulheres no 
contexto da atenção obstétrica [...] o profissional de saúde extrapola sua 
autoridade técnico-científico, causando desconforto nas relações entre 
profissionais de saúde e mulheres no processo de parto e nascimento. 

 

 Quando há esse exercício de autoridade de forma desigual, perpetua-se uma 

conduta violenta voltada para a discriminação e desrespeito à mulher no contexto da 
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atenção obstétrica. A propósito, em suas recomendações ao parto, a OMS reafirma 

a necessidade do cuidado respeitoso fornecido às mulheres, buscando manter sua 

dignidade, privacidade e confidencialidade (OMS, 2018a). Assim, a informação plena 

de sua situação de parto e o respeito à sua dignidade, faz com que ela  fique 

próxima de vivenciar o parto conforme suas expectativas e anseios, garantindo as 

suas necessidades emocionais. 

 No campo Social, as necessidades estão relacionadas ao aspecto vinculado à 

rede de apoio social da mulher no parto e nascimento. Desse modo, conforme 

Rapoport e Piccinici (2006, p. 85), "a disponibilidade de apoio social facilita uma 

maternagem responsiva, principalmente sob  condições estressantes, pois, quanto 

mais estressantes as condições, mais elas solicitam apoio". Sendo assim, no 

contexto do parto e nascimento, as mulheres necessitam de uma  Rede de Apoio 

que se configure essencial para a fisiologia do parto. 

 Rapoport e Piccinici (2006, p. 86) explicam que o apoio social vem a ser 

identificada como: 

 
um ambiente social e um importante aspecto de troca entre a pessoa e o 
mundo social. É um construto multidimensional envolvendo o conforto, a 
assistência e/ou informações que alguém recebe de contatos sociais 
formais ou informais, estando ainda relacionado com a percepção que a 
pessoa tem do seu mundo social, com as estratégias para estabelecer 
vínculos, os recursos que lhe são oferecidos, bem como à proteção frente 
às situações de risco. 

 
 O apoio social influencia diretamente o processo fisiológico da mulher em 

processo de parturição; portanto, a falta de informação sobre os processos 

vivenciados na sua internação, o não acolhimento da mulher e seus acompanhantes 

de escolha e o apoio logístico, são fatores que podem contribuir para a peregrinação 

da mulher gestante.  

Esses fatos vão de encontro à Política da Rede Cegonha (BRASIL, 2011), 

que, em sua diretriz, determina  que toda mulher em processo de parturição deve ter 

vaga disponível em maternidade de referencia mais próxima da sua residência e, 

quando não for possível, torna-se necessário o apoio logístico do Serviço de Saúde 

para o transporte seguro até a Unidade de referencia  mais próxima (RODRIGUES 

et al., 2015a). Infere-se, pois, que uma rede de apoio eficaz, favorece a parturição 

segura e contribui para não ocasionar intercorrência no processo de nascimento. 
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 Um rede bem consolidada proporciona informações eficazes às mulheres, 

favorecendo seus direitos. Como exemplo, cita-se a Lei nº 11.108 de 07 de Abril de 

2005 (Lei do Acompanhante) (BRASIL, 2005) que se configura em ponto positivo 

desse processo, pois, quando ela obtém esse direito, a tendência é ficar calma, o 

que favorece a fisiologia do parto (RODRIGUES, 2014). 

 Além disso, o parto caracteriza-se por ser um contexto social de cada mulher 

e muitas vezes, quando o social não é respeitado, repercussões negativas podem 

contribuir para o aumento de intervenções desnecessárias. Por exemplo, as 

indígenas tem a figura dos anciões como um ponto de apoio social. Quando eles são 

impedidos de participar do processo de parto, o fato traz insegurança para essa 

mulher. Uma das principais queixa das indígenas é o ambiente hospitalar, que 

restringe posições mais verticais e institui a posição  mais horizontal, causando 

desconforto frente à sua vivência de parto na comunidade indígena, que favorece as 

expectativas e necessidade das indígenas no processo de parturição (MOLITERNO 

et al., 2013). 

 Pelo exposto, infere-se que o respeito às necessidade das mulheres durante 

o parto e nascimento, torna-se essencial. Quando ocorre a assistência qualificada, 

com observância das carências da mulher, o processo de parto torna-se mais 

prazeroso; porém, quando não atendemos as carência das mulheres e sim, as dos 

profissionais de saúde, favorecemos o seu desequilíbrio emocional, interferindo 

diretamente no processo fisiológico do nascimento. Não é demais lembrar que o 

respeito às ideologias socialmente construídas pelas mulheres frente ao parto e 

nascimento, refletem-se em interpretações e condutas expressas nos seus valores 

que, devem ser compreendidos, sobretudo,  nos campos  fisiológica, emocional e 

social do parto e nascimento. 
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4. CAMINHO METODOLÓGICO  
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O caminho metodológico desenvolvido no estudo, permitiu compreender os 

valores na significação dos profissionais de saúde que atuam nas maternidades 

públicas da Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro e sua influência na 

violência obstétrica, a partir da dimensão axiológica de Max Scheler, pautada na 

abordagem qualitativa fenomenológica e analisada a partir da hermenêutica de Paul 

Ricoeur.  

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Tratou-se de pesquisa qualitativa com abordagem existencial fenomenológica, 

visto que o filósofo Max Scheler enfoca a fenomenologia existencialista para 

descrever a apreensão dos valores como uma postura espiritual. Esta abordagem 

contribuiu para identificar fenômenos, isto porque trabalha com o universo dos 

significados e valores, em um processo das reações que engajam a subjetividade do 

ser, em que não pode ser mensurado por meio dos dados, para operacionalização 

de variáveis, como explicitado por Minayo. (2012).  

Do mesmo modo, Figueiredo e Souza (2011) propõem e apóiam a 

investigação qualitativa que se interagem em informações oriundas nas relações 

interpessoais, buscando compreender o mundo das relações, oferecendo a 

possibilidade de desvelar o que está oculto no mundo, vivenciado pelos sujeitos. 

Então, o método fenomenológico tem a possibilidade de mostrar  as vivências do 

sujeito  e o seu objetivo que tendiciona para desvelar as suas essências  (PAULA, 

2004).  

Etimologicamente, a palavra fenomenologia tem origem grega, cuja raiz é o 

termo fenômeno, de phainomenon, particípio presente de phainesthai, que significa, 

segundo Oliveira e Cunha (2008), a revelação dos significados de uma realidade de 

investigação, como uma constituição de sentidos do que se mostra nessa relação e 

na realidade. Portanto, de acordo Terra et al. (2006), a fenomenologia é um termo 

que foi instituído para designar a vivência fenomenal, pela experiência do outro, num 

processo de mostrar a própria vida, as suas relações, para a compreensão de suas 

vivências, designadas  como um processo fenomenológico descritivo. 

Os autores acima (2006), ao mencionarem Hegel, apontaram que esse 

filósofo já denominava a fenomenologia como ciência da experiência e da 

consciência, que vai desde a compreensão mais básica do sensível até a mais 
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elaborada da consciência de si, levando à apreensão do absoluto por meio do 

processo dialético, que nada mais é do que separar fatos e ideias para poder 

debatê-las com a maior clareza possível. 

Nesse processo de transformação, com a utilização de método científico 

promovido pelo filósofo Edmund Husserl, no século XX, a fenomenologia passou a 

ser reconhecida como corrente filosófica (TERRA et al., 2006). Com ele, inaugura-se 

uma nova abordagem de pensamento na filosofia, qual seja, segundo Costa (2014), 

uma nova linha de reflexão que se detém em estudar os fenômenos que se 

apresentam à experiência do sujeito, dando um novo significado à fenomenologia 

quando restringe o fenômeno ao campo da consciência, imprimindo-lhe um caráter 

subjetivo que, doravante, passa a ser aquilo de que se pode ter consciência. 

Em síntese, Costa (2014) aponta que a fenomenologia consiste em um 

método que não deve ter  pressupostos, perante os fenômenos vivenciados, que 

existem por meio da consciência do sujeito, trazendo uma fundamentação científica 

sólida e rigorosa. 

Nessa perspectiva, a fenomenologia de Husserl tinha como propósito 

repensar e fundamentar o cogito, para ter certeza de que a consciência de quem 

buscava conscientemente o fundamento da matemática poderia justificar, à luz da 

própria razão, a natureza e as características da consciência. Foi esse filósofo quem 

iniciou a fenomenologia como descrição dos fenômenos da consciência, pois, a 

forma de acesso que o observador tem para penetrar nos objetos de vivência ou 

noemas (CARVALHO, 1991) constitui a empatia, a compreensão intuitiva da 

vivência do Ser humano e a sua fenomenologia defendida com a volta às coisas 

mesmas, constituindo um fenômeno de retorno que tem seu aparecimento na 

consciência e se mostra com o objeto intencional (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006).  

Desse modo, Costa (2014, p. 98) explica que, para o filósofo, 

 
a consciência é intencionalidade, pois toda consciência é consciência de 
algo; logo, não é uma substância (alma), mas uma atividade formada por 
atos de percepção, volição e imaginação com os quais se percebe algo. A 
intencionalidade é, portanto, um modo de ser da consciência enquanto um 
transcender em direção à outra coisa, levando a inferir que todas as 
experiências tem, de algum modo, alguma intencionalidade. Quanto ao 
objeto, só pode ser definido também em relação à consciência por ser 
objeto para algum sujeito, cabendo à consciência dar-lhe um sentido. 

 

Nessa perspectiva, segundo o pensamento de Oliveira e Cunha (2008), a 

intuição constitui o instrumento de compreensão do conhecimento de seu objeto de



 104 

investigação. Essa intuição é a visão do objeto de conhecimento, sendo aquilo que 

se apresenta ao sujeito e o questiona, que somente consegue chegar a esse 

processo pela intencionalidade da consciência, pois, como mencionado por Husserl, 

toda consciência é consciência de algo. 

A fenomenologia, segundo os referidos autores (2008), traz como propósito 

assumir como um processo metódico o modo de ver as essências do mundo e as 

relações envolvidas. O rigor de seu método repousa “na preocupação em mostrar o 

que é na realidade, sendo a intenção fenomenológica ultrapassar o que já está 

demonstrado, buscando o fundamento do comportamento humano” (ZVEITER, 

2011, p. 43).   

Terra et al. (2006) enfatizam que há um corrente da fenomenologia descritiva 

e outra interpretativa. A primeira tem o foco da descrição dos significados a vivência 

do ser, desenvolvida por Husserl; enquanto a fenomenologia interpretativa, 

focalizada por Martín Heidegger, tem como proposta a explicação do ser: O que é o 

ser? 

Neste estudo, a fenomenologia descritiva é a que vai fornecer o suporte 

reflexivo para discutir a dimensão valorativa dos profissionais de saúde a respeito da 

violência obstétrica, isto porque a vivência pertence à ordem dos motivos, logo, 

precisam ser compreendidos. Para tanto, necessitam ser previamente descritos, tal 

como se apresentam para cada um. Isso não tem o sentido de explicação causal da 

ciência positivista, sendo outro o seu foco. O que se pretende é mostrar, descrever e 

compreender os motivos presentes dos fenômenos vivenciados, que se mostram e 

se expressam em si mesmos (CARVALHO, 1991). 

Outra distinção importante entre a fenomenologia descritiva e a interpretativa, 

é que no estudo desta última não ocorre o colocar-se entre parênteses, o estar-no-

mundo da pessoa, pois pressupõe entendimento anterior por parte do pesquisador. 

No entanto, a fenomenologia descreve três momentos pontuados como viabilização 

de um método que, segundo a ótica husserliana, abrange a redução 

fenomenológica, a redução eidética e a redução transcendental (CARVALHO, 1991). 

Terra et al. (2006), ao refletirem acerca da redução fenomenológica, explicam 

essa redução como sendo o afastamento de que possa dar base de interferência, e 

assim induzir os significados de suas vivências, não em um processo de negação da 

realidade que está posta, mas somente pela experiência seja dada a sua 

autenticidade, que também pode ser mencionada como epoché. 
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Na epoché, Oliveira e Cunha (2008) torna-se necessária uma atitude de 

neutralidade do pesquisador frente ao objeto estudado, como já mencionado, não 

negando a realidade, mas questionando-a da maneira própria, assim, tendo a 

possibilidade transmitir um novo sentido à atitude natural, que a epoché fomenta no 

processo de obtenção dos dados. 

Já a redução eidética, de acordo com Terra et al. (2006, p. 675), o 

pensamento husserliano é  

 
a descrição do fenômeno deixando aparecer o que ele tem de essencial. A 
relação causal (causa e efeito) não importa neste momento, e sim, a 
essência do que apresenta, o retorno às coisas mesmas; enquanto na 
redução transcendental, é possível chegar à essência da essência, 
reconquistando-se o que está oculto pelas ideologias, crenças, valores 
presentes no cotidiano vivido no mundo. 

 

A apreensão do significado do valor, segundo os pressupostos teóricos de 

Max Scheler (2012), sugere que o mesmo deve ser realizado por meio da 

fenomenologia descritiva, em um processo de rejeição de conceitos prévios e já 

formados acerca do objeto de investigação (ALVES, 2003). Então, o estudo foi 

pautado na compreensão dos valores na significação dos profissionais de saúde e 

sua influência na violência obstétrica. 

Dentre os pressupostos teóricos de Scheler (2012), está o de que o filósofo 

busca a compreensão valorativa, pois ele compartilha uma percepção do fenômeno 

como sendo os valores aprendidos na percepção emocional, dentro de uma 

dimensão dos sentimentos do ser humano, sendo algo intuitivo do processo 

valorativo do outro e não pela razão do sujeito.  

E assim, a fenomenologia torna-se uma importante dimensão entre os 

estudos científicos, corroborando os pensamentos de Almeida et al (2009, p. 697) 

acerca das ciências de enfermagem como constituintes das ciências humanas. A 

propósito, explicitam que a 

 
oposição às ciências naturais ou às ciências físicas, o caminhar em direção 
à pesquisa qualitativa refletiu um movimento da Enfermagem ao se voltar 
para influências filosóficas como a Fenomenologia, mais adequadas à 
busca da compreensão e explicação dos fenômenos sociais, fazendo 
emergir novas abordagens metodológicas nas investigações científicas 
nessa área da Saúde, passando o enfoque fenomenológico a despertar a 
atenção de seus pesquisadores como um método alternativo de 
investigação, centrado na pessoa enquanto Ser consciente que é e age 
intencionalmente no mundo sendo, portanto, suas ações portadoras de 
significados cuja estrutura importa compreender, explicitar e interpretar.  
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4.2 CENÁRIOS DA PESQUISA 
 

O projeto de pesquisa intitulado: “Os valores dos profissionais de saúde e 

sua influência no cuidado obstétrico: cotidiano das maternidades" foi desenvolvido 

nos municípios de Niterói e São Gonçalo, ambos integrantes da Região 

Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro, que abrange também Maricá, Itaboraí, 

Tanguá, Rio Bonito e Silva Jardim. Os dois municípios foram selecionados para a 

participação na pesquisa por apresentarem um maior quantitativo de partos ao ano 

(1.000 partos/ano), sendo verificados em 2016 os dados referentes aos nascimentos 

nos prontuários de cada Unidade.  

Assim, a pesquisa foi realizada nas maternidades públicas inseridas nos 

Hospitais existentes nos referidos municípios, a saber: Hospital Universitário Antônio 

Pedro (HUAP); Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL); Maternidade Municipal 

Alzira Reis Vieira Ferreira (MMARV); Hospital Municipal Dr. Mario Niajar18 (HMMN). 

Para tanto, foi solicitada formalmente à Direção das Instituições e às chefias 

das maternidades descritas, as autorizações para o livre acesso àqueles espaços 

físicos. Essas autorizações (ANEXOS A, B, C, D) foram entregues ao pesquisador, 

assim viabilizando o início da coleta de dados nos respectivos cenários do estudo. 

 

4.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA   

 

Os participantes do estudo foram 48 profissionais de saúde de nível superior, 

envolvidos diretamente na assistência ao parto e nascimento, sujeitos aos seguintes 

critérios de inclusão: 1) ser médico ou enfermeiro; 2) atuar no acolhimento e na 

classificação de risco em centro obstétrico ou alojamento conjunto; 3) atuar em área 

assistencial no parto e nascimento e 4) ter no mínimo seis meses de experiência 

profissional na assistência ao parto e nascimento. Aqueles que atenderam a esses 

critérios, foram convidados pelo pesquisador a participar voluntariamente da 

pesquisa. Estarem os participantes exercendo função gerencial ou administrativa, foi 

o critério de exclusão estabelecido.  

Ressalta-se que a escolha dos participantes (médicos e enfermeiros) deveu-

se ao fato de serem os únicos amparados legalmente em seu exercício profissional 

                                                           
18

 A Maternidade do Hospital Luiz Palmier teve transferido o atendimento para o Pronto Socorro de 
Alcântara, recebendo uma nova designação: Hospital Municipal Dr. Mario Niajar. 
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para prestar assistência direta ao processo parturitivo.  

Para assegurar a privacidade e o sigilo quanto aos dados coletados, os 

participantes foram identificados pelas letras PS (Profissional de Saúde), seguidas 

de um algarismo arábico (PS1, PS2, PS3,...PS48), conforme a realização das 

entrevistas, sem especificar a categoria profissional. Foi utilizada essa identificação, 

com o propósito de resguardar a identidade dos participantes da pesquisa quanto ao 

respectivo exercício profissional, mesmo entendendo ser a lógica de atuação 

distinta, tornando necessária a utilização dessa estratégia para garantir o anonimato 

do participante durante a fase de coleta de dados. 

O Quadro II, a seguir, permite identificar o quantitativo de participantes 

enfermeiros e médicos das maternidades selecionadas para o estudo. 

 

Quadro II: Profissionais médicos e enfermeiros das maternidades públicas dos municípios 
de Niterói e São Gonçalo, integrantes da Região Metropolitana II do Estado do Rio de 
Janeiro, Brasil, 2016. 
 

Maternidade Quantitativo de Profissionais de Saúde 

 Enfermeiros Médicos 

Hospital Universitário  
Antônio Pedro 

 
08  
 

 
10  

Hospital Estadual Azevedo Lima 30  
 

30  

Maternidade Municipal  
Alzira Reis Vieira Ferreira 

 
18  
 

 
30  

Hospital Municipal da  
Mulher Gonçalense 

 
32  
 

 
28  

Fonte: RODRIGUES, 2019.  

 

Optou-se, neste estudo, por entrevistar dois profissionais (um médico e um 

enfermeiro) em cada plantão das maternidades. A escala dos enfermeiros nas 

Unidades de Saúde era de 12x60h. Em cada maternidade haviam seis equipes de 

enfermeiros, sendo três equipes/manha e três equipes/noite. A escala dos médicos 

era de 24h/semanais, com compensação aos domingos rotativos, totalizando seis 

equipes.  

Assim, optou-se também por um representante de cada equipe, chegando-se 

ao total de 48 entrevistas realizadas, sendo as mesmas com 24 enfermeiros e 24 

médicos. Quanto à seleção dos profissionais de saúde, foi realizada por meio 



 108 

aleatório simples no dia do plantão, utilizando-se um sorteio simplificado com os 

nomes dos profissionais de cada categoria, tendo em vista entrevistá-los. 

 

4.4 AMBIENTAÇÃO    

 
A aproximação aos cenários objetiva permitir que o pesquisador conheça a 

estrutura e a dinâmica de funcionamento das Instituições, além de ter acesso às 

pessoas que nelas atuam. Significa dizer, como afirmam Simões e Souza (1997, que 

a ambientação viabiliza a criação de um ambiente adequado para a aplicabilidade 

das técnicas de coleta de dados. 

Padoin e Souza (2008) apontam a importância do movimento para a captação 

dos dados junto nos locais de pesquisa por meio da ambientação, tendo em vista a 

compreensão da vivência de uma relação com o outro  e o compartilhamento de 

suas emoções e sentimentos. 

Após o contato prévio com os Serviços, realizou-se uma visita em cada local, 

o que possibilitou conhecer melhor a dinâmica e o processo de trabalho de cada 

Unidade. Essa aproximação ocorreu no mês de janeiro de 2017, quando ficou 

acordada a utilização de uma sala reservada para a realização das entrevistas com 

os participantes do estudo.  

Os encontros para a entrevista fenomenológica ocorreram em horários 

estipulados pelas respectivas equipes, conforme o movimento de trabalho, 

geralmente às 14 horas (dia) e às 22 horas (noite).  

Durante os contatos, foi possível perceber que, ao saberem a respeito do 

tema da pesquisa, algumas profissionais manifestaram um estranhamento. Todavia, 

posteriormente, constatou-se a naturalização e a banalização da violência obstétrica 

frente aos seus depoimentos, levados a efeito durante a descrição de suas práticas 

assistenciais. 

 

4.5 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

 

O estudo teve como técnica de coleta de dados a entrevista fenomenológica 

(APÊNDICE B). Nesse sentido, então, segundo Simões e Souza (1997, p. 13-15), a 

entrevista fenomenológica 
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torna-se quase um encontro social, embora com características peculiares 
como a empatia e a intersubjetividade, que permitirão percepções mútuas. 
Colocar-se no lugar do outro permitirá que na entrevista o discurso oral seja 
a “fala originária”, “fala” esta que possibilitará a mediação com o outro e a 
comunicação com o mundo.  

 

Nessa modalidade de entrevista, Melo et al. (2012, p. 475) apontam que, no 

encontro, o pesquisador deve adotar uma postura que possibilite o processo de 

empatia com o participante de pesquisa, pois o encontro traz à tona a identidade do 

outro, além dele reconhecer a sua própria realidade,  que é distinta da sua, que 

possibilita a descentralização de si mesmo em busca intencional da compreensão 

empática do ser. 

Em outras palavras, significa que o encontro exigirá do pesquisador um 

posicionamento no sentido de descentrar-se para direcionar-se intencionalmente à 

compreensão do participante da pesquisa. Esse posicionamento denomina-se 

atitude fenomenológica (PAULA et al., 2014). Na perspectiva da entrevista 

fenomenológica, Melo et al. (2012, p. 475) apontam que 

 
o entrevistador precisa deixar a situação observada e o participante à 
margem de todos os seus modelos conceituais, projetos e valores, evitando 
que estes venham a direcionar um saber sobre o participante, e não um 
saber do participante. Cabe-lhe ter sempre em mente que o ver e observar 
são maneiras de captar como ele (participante) vivencia o mundo. 

 

A compreensão acontece em um movimento, quando a entrevista se inicia 

pelo modo de ser impessoal, que é o mais imediato do ser no mundo. Para 

aproximar-se do participante, o pesquisador tem a intenção de construir uma ponte 

entre o próprio sujeito e o outro, de início inteiramente fechado, tendo em vista 

desenvolver uma relação de ser. 

As entrevistas realizadas ocorreram durante o período de abril de 2017 à abril 

de 2018, em todas as equipes, para obter a diversidade e a plenitude de cada 

Unidade de Saúde. Após o processo, buscou-se a compreensão da faceta do 

fenômeno estudado, não sendo mais preciso persistir com o processo de coleta de 

dados.   

As entrevistas tiveram duração de vinte e cinco à quarenta minutos, 

primeiramente sempre perguntando ao respectivo entrevistado a sua disponibilidade 

de tempo para realizá-la. Em todas as Unidades, as entrevistas ocorreram em uma 

sala reservada, sem a interrupção de terceiros no diálogo entre o pesquisador e 
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o participante. 

Paula et al. (2014) destacam que o encontro com o propósito metódico de 

obtenção dos discursos orais dos participantes, promove uma abertura de diálogo e 

escuta para alcançar a expressividade dos significados. Então, a partir da análise 

dessa significação, será possível determinar, conforme os autores (2014), primeiro 

como perguntar, baseando-se nas mediações com questões empáticas, para evitar 

induzir as respostas dos participantes, além do processo de encerramento do 

encontro, dando um feedback ao participante e a possibilidade do seu discurso oral 

final, como o agradecimento de sua disposição em contribuir com esse encontro. 

Primeiramente, foi realizado um processo empático com cada participante 

para a promoção de um encontro intelectual com ele. Na sequência, foram 

mencionados os benefícios e riscos da pesquisa, como também o esclarecimento de 

que a sua participação era sigilosa e o seu nome não seria identificado no estudo, 

assegurando-se o sigilo do teor da entrevista.  

Ressalta-se que no encontro torna-se essencial o significado das 

representações do participante, visto que ele não pensa antes de falar, nem mesmo 

enquanto fala, porque sua fala é o seu pensamento (CARVALHO, 1991), o que 

levará “o entrevistador a atentar ao dito e ao não dito, observando as outras formas 

de discurso do participante” (PAULA et al., 2014, p. 465). 

Considerando o que foi exposto, deve-se enfatizar que a entrevista 

fenomenológica tem início a partir de uma questão norteadora que guiará o processo 

de coleta de dados. Torna-se necessária, portanto, a adequação dessa questão para 

que o entendimento dos participantes a respeito do tema enfocado, permita que os 

objetivos da pesquisa sejam alcançados (SIMÕES; SOUZA, 1997).   

O pesquisador, durante a entrevista fenomenológica, fez perguntas para 

identificar a caracterização do profissional de saúde. Em seguida, reportou-se à  

questão norteadora do estudo: “descreva as suas ações realizadas no seu cotidiano 

assistencial com as mulheres no processo do parto e nascimento?”. Essa questão 

foi elaborada a fim de captar o discurso oral entre pesquisador e participante. 

Na entrevista fenomenológica, durante o discurso oral do participante, o 

entrevistador deverá saber captar e compreender todos os gestos que ele fizer 

(CARVALHO, 1991), o qual foi vivenciados esses gestos, e captados, e descritos 

juntos os discursos dos depoimentos dos participantes. 

Desse modo, durante o discurso oral dos participantes na entrevista 
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fenomenológica, houve situações em que eles ficaram inquietos frente à questão 

norteadora, em silêncio ou se emocionaram, atitudes que foram vivenciadas. O 

pesquisador, então, retomava a entrevista do ponto em que os participantes se 

expressaram quando haviam terminado o seu discurso oral, para que eles 

explicassem o ocorrido, desse modo devolvendo o ilocucionário para o locucionário, 

aprofundando a entrevista na esfera do não dito, transformando-a em discurso oral 

para que haja o interlocucionário (significação) (RICOEUR, 2013). 

Para os registros das informações, foi utilizado um gravador mediante a 

autorização do participante, com o intuito de permitir o livre curso do encontro.  Caso 

o participante não autorizasse a utilização do gravador, era necessária a anotação, 

em um bloco, do discurso oral dos participantes durante as entrevistas, mas, essa 

situação não ocorreu, já que todos autorizaram a gravação de seus discursos orais. 

Ressalta-se que os discursos orais foram vivenciados por um único 

pesquisador, que tem formação em Enfermagem e está executando este estudo, 

como também as transcrições, na íntegra, das gravações e das anotações do que foi 

verbalizado pelos participantes, com o propósito de garantir a fidedignidade daquilo 

que disseram a respeito do tema. Essas gravações e os respectivos textos 

transcritos, serão armazenados por um período de cinco anos, a partir da data da 

entrevista realizada, ficando sob a responsabilidade do pesquisador principal e após 

esse prazo, excluídos. Ressalta-se, como limitação do estudo, a impossibilidade de 

realização da observação nos cenários da pesquisa, juntamente com os 

profissionais de saúde, quanto ao respectivo processo de trabalho. 

 

4.6 DIMENSÃO ÉTICA 

 
A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), como preconiza a Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), a qual estabelece as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo seres humanos, e obteve a aprovação, 

conforme protocolo nº 1.504.762/2016 e CAAE nº 54362816.2.0000.5243 (ANEXO 

E). 

É válido ressaltar que as quatro Instituições selecionadas como cenários do 

estudo, foram comunicadas a respeito dessa aprovação pelo CEP e cada uma 
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recebeu uma cópia do inteiro teor da pesquisa, para ciência e acompanhamento de 

todas as suas etapas.   

Os participantes do estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE C) com o objetivo de assegurar os seus direitos. A 

assinatura de cada um foi requisitada depois da aplicação dos critérios de seleção. 

 Deve-se destacar que os participantes do estudo tiveram autonomia para 

desistir de participar e retirar seu consentimento, em qualquer etapa do estudo, 

sendo informados que a recusa não traria nenhum prejuízo em sua relação com o 

pesquisador ou com a instituição onde trabalhava. Nenhum deles recebeu quaisquer 

compensações financeiras pela participação, sendo-lhes esclarecido que o benefício 

relacionado à sua participação foi o de aumentar o conhecimento científico para a 

área da Saúde da Mulher, com foco na violência obstétrica. 

É importante destacar que os riscos da pesquisa identificados, foram 

constrangimento e desconforto com a temática abordada durante a coleta de dados. 

Ressalta-se que o pesquisador é treinado, tornando-se capacitado para a aplicação 

do instrumento de coleta de dados, com o propósito de evitar riscos aos 

participantes, e que nesse processo de aplicação, o pesquisador resguardou a 

integridade física, psíquica e emocional de cada participante. 

 

4.7 ANÁLISE, TRATAMENTO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

O estudo foi baseado na análise hermenêutica, fundada na Teoria de 

Interpretação de Paul Ricouer. Esta palavra tem origem etimológica grega, 

Hermeneuein com a interpretação orientada para os textos (RICOUER, 2013), 

viabilizando a sua percepção. Conforme o pensamento de Oliveira e Botelho (2010, 

p. 25),   

 

os fenômenos humanos implicam em considerar não apenas o 
comportamento e a linguagem, mas também o meio no qual ocorrem, o 
estudo deverá estar centrado na busca da compreensão dos possíveis 
significados a serem desvelados a partir das narrativas dos participantes, 
por meio de um meticuloso trabalho de interpretação que permita revelar as 
verdades relativas ao sentido do ser-no-mundo que vivencia determinada 
experiência de vida percebida como um fenômeno. 

 

A Teoria da Interpretação proposta por esse filósofo tem como processo 

metódico a compreensão de três Teorias: discurso, texto e leitura do texto, as quais 
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se influenciam mutuamente e interagem dialeticamente (MELO, 2010). Ricoeur 

(2013) estabelece o círculo hermenêutico para ser seguido, constituído de: 

explicação (proposições e significados); compreensão (apreensão da cadeia de 

sentidos em um único ato ou síntese); e interpretação (todo processo sendo 

cumulativo).  Conforme Melo (2010),  Ricoeur aponta a linguagem como sendo o 

discurso oral que se materializa na escrita, sob a forma de discurso escrito. 

Na hermenêutica proposta por Ricoeur, a compreensão só é alcançada 

quando se consegue por meio da interpretação do investigador, distinguir o 

distanciamento realizado com o discurso da obra, perante um desprendimento de sí 

mesmo. (FREITAS, 2012).  

Para a compreensão e a interpretação da expressão dos participantes, 

tornou-se necessário transpor a lógica óbvia formada por um conjunto de palavras e 

atentar para as significações presentes nos discursos (mensagens). Assim, o 

discurso oral perpassa pelo indivíduo que profere as palavras, cujo intuito é o de 

revelar o mundo do participante e dirige-se ao pesquisador, estabelecendo um 

diálogo para a troca de mensagens compartilhadas. Essa relação de convívio 

permite reconhecer a singularidade dos participantes em resposta a uma 

determinada situação. E, após conhecer seus significados, o discurso oral necessita 

ser tornado em discurso escrito, que transcende sua produção, pois permite a leitura 

e interpretação, ou seja, o processo de compreensão (RICOEUR, 1990). 

Desse modo, para promover o círculo hermenêutico de Paul Ricoeur (2013), é 

necessário seguir o percurso sugerido na análise da interpretação: leitura inicial, 

leitura crítica e apropriação. Sendo assim, após passar o discurso oral dos 

participantes para o discurso escrito, foram realizados os procedimentos de leitura 

descritos no círculo hermenêutico, a fim de identificar os seus possíveis significados. 

1. Leitura inicial do texto: Compreender o discurso escrito de modo superficial, 

por meio da percepção dos primeiros significados, obtendo a primeira visão do 

que se busca no estudo, visto que a noção de texto eleva a palavra, revive o 

discurso oral e propicia que ele fale. O discurso se completa quando o leitor lê. 

No discurso falado (linguagem direta), o autor pode mostrar-se e expor-se, e há o 

contexto no qual o autor está inserido. No discurso escrito não existe a presença 

do autor, pois não se têm as ações e expressões dos gestos, do olhar. Realiza-

se uma leitura várias vezes e sem julgamentos, de modo que o pesquisador 

consiga apreender os significados e organizá-los (PAULA, 2004).  
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Assim, após a construção do texto escrito, foram realizadas as seguintes 

etapas: 1ª leitura do discurso escrito concomitantemente com o discurso oral, por 

meio da escuta em aparelho digital, para a primeira percepção da expressão escrita 

do participante; 2ª leitura do discurso escrito, quando foi feita a leitura de três 

entrevistas por dia, durante o período de duas semanas; 3ª leitura do discurso 

escrito, em sua totalidade, processo realizado em um único dia, fazendo essa leitura 

uma a uma e, na sequência, a leitura de todo material do discurso escrito.  

Esse processo foi necessário para a compreensão das primeiras observações 

e dos primeiros significados contidos nos discursos dos participantes; ou seja, as 

primeiras impressões sobre o texto escrito e a observação dos possíveis 

significados. Contudo, é importante mencionar que o caminho fenomenológico tem 

como descrição as vivências do participantes, sem a preocupação de explicá-las.  

Nessa fase, torna-se importante a compreensão inicial do discurso escrito, 

que deve ser lido atentamente e tantas vezes quando for necessário. Constatou-se a 

necessidade de uma aproximação com o texto para refletir sobre os valores dos 

profissionais de saúde na assistência obstétrica, visando a compreensão e 

interpretação de que se escondia na sua (respectiva). 

Ainda nessa fase deve haver uma aproximação, que se configura com a 

condição primordial para a interpretação. Torna-se necessário que o pesquisador 

seja reflexivo para compreender o significado dos profissionais de saúde.  

2. Leitura crítica: é um processo contínuo de intenso movimento para a crítiva, 

visando à explicação, compreensão e interpretação do que emergiu perante a 

leitura inicial dos textos, buscando os significados ocultos nos discursos (PAULA, 

2004), permitindo a compreensão desse significado e fazendo surgir os temas e 

subtemas originados dos discursos orais e escritos do encontro com os valores 

dos profissionais de  saúde acerca da violência obstétrica. Os temas e subtemas 

originados a partir da leitura crítica dos textos fazem-se necessários à sua 

compreensão e recebem o nome de metáfora. 

Desse modo, Terra et al. (2009, p. 97-98) estabelecem para essa fase da 

análise hermenêutica: 

 
A frase como a unidade de análise. E deve ser iniciada a leitura a partir da 
frase, seguida do parágrafo, e após, do texto como um todo. O significado é 
constituído pelas unidades de sentenças. Sublinham-se as ideias que estão 
ligadas de certa forma a uma fundamentação teórica, e assim, a leitura do 
texto perpassa pelo momento existencial em que o pesquisador procura 
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reavivar, tematizar e compreender os significados que o habitam. Assim, 
durante a leitura, o pesquisador vivencia a sua experiência e nela observa a 
relação na intersubjetividade, que se mostra nas relações e interações com 
o outro, pois a ação de cada participante despertará uma reação do outro 
em determinada situação, a qual cada um vivencia segundo a perspectiva 
do outro, e reciprocamente.  

 

 Assim, nessa fase e com o propósito de uma leitura mais crítica, como forma 

da compreensão do texto em sua totalidade, foram realizadas inúmeras leituras 

atentivas para cada palavra, cada frase, cada parágrafo e no texto como um todo, 

apreendendo cada discurso escrito com o propósito da compreensão e interpretação 

daquilo que os profissionais de saúde desejaram expressar (significados), sendo 

realizado o destaque e a organização dos temas (parte do discurso compreendido 

no texto, que formaram uma unidade de sentido), visando a percepção do que o 

discurso almejou expressar e as imagem projetadas diante do texto, ou seja, a 

metáfora. Mas para isso, foi necessário o aprofundamento da semântica (RICOEUR, 

2013) com o intuito de compreender os significados nas falas dos participantes à luz 

do referencial da Teoria de Valores de Max Scheler. 

3. Apropriação: É a fase de finalização do processo de análise da hermenêutica de 

Paul Ricoeur (2013), na qual o sentido dos discursos, antes abstrusos, passa 

para o texto, e são mostrados, visíveis (tomar seu discurso). (PAULA, 2004). 

Essa fase estabelece a apropriação pelo pesquisador daquilo que se tornou 

revelado nos discursos para a compreensão dos significados dos valores dos 

profissionais de saúde, sob o olhar da Teoria de Valores de Max Scheler, 

fazendo perceber a compreensão do sentido e das imagens projetadas diante do 

texto (Metáfora) e tornando “seu” o processo do que era "desconhecido"; ou seja, 

tornando-o para sí (RICOEUR, 2013). 

Assim, o sentido do texto não está por detrás do texto, mas à sua frente. Não 

é algo oculto, mas algo descoberto. O que importa compreender não é a situação 

inicial do discurso, mas o que aponta para um mundo possível. Compreender um 

texto é seguir o seu movimento do sentido para a referência: do que ele diz para 

aquilo que ele fala. Apropriar-se do que antes era estranho, permanece como o 

objetivo último de toda a hermenêutica. A interpretação, na sua última fase, quer 

igualar, tornar contemporâneo, assimilar no sentido de tornar semelhante 

(RICOEUR, 2013).  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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5.1 PERFIL VALORATIVO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
 

 Segue-se o perfil valorativo dos participantes do estudo, descrito no quadro 

III, para conhecimento das suas características, com ênfase na respectiva formação 

que se constitui de suma importância para a promoção dos preceitos do Programa 

de Humanização do Parto e Nascimento e da Política de Humanização, tendo como 

foco o respeito e a autonomia da mulher no processo de parto e nascimento, como 

forma de desvelar os seus significados e, assim, as suas necessidades quanto à 

expectativa da parturição e do cuidado ofertado às mulheres, tendo a necessidade 

do valor para a centralidade delas no cuidado obstétrico.   

 

Quadro III - Perfil valorativo dos profissionais de saúde da pesquisa, Rio de Janeiro, 2019 

Participante Gênero Idade IES Tempo de 
Formação 

(anos) 

Tempo 
de 

Atuação 
(anos) 

Qualificação 

Especialização  
Residência  

 (Área) 

Mestrado 
Doutorado 

PS1 F 44 Privada 30  15  N N 

PS2 F 54 Pública 37  24  S S 

PS3 F 57 Privada 36  33  S N 

PS4 F 42 Pública 14  2  N S 

PS5 F 51 Pública 30  8  N N 

PS6 F 41 Privada 8  5  N N 

PS7 F 54 Privada 10  8  N N 

PS8 F 48 Pública 26  6  N N 

PS9 F 33 Privada 19  9  S N 

PS10 F 26 Pública 16  2  N S 

PS11 F 37 Privada 10  10  S N 
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PS12 F 53 Pública 31  26  N S 

PS13 F 29 Pública 5  3  S S 

PS14 F 29  Privada 8  6  S N 

PS15 F 32 Privada 8  3  S S 

PS16 F 40 Privada 14  4  N N 

PS17 F 28 Pública 5  3  N S 

PS18 F 28 Pública 4  3  S N 

PS19 F 30 Privada 8  2  N N 

PS20 F 36 Privada 9  9  S N 

PS21 F 43 Privada 6  2  N N 

PS22 F 29 Pública 3  1  N N 

PS23 F 27  Privada 5  4  N N 

PS24 F 28 Privada 10  3  N N 

PS25 F 55 Pública 35  35  S S 

PS26 F 36 Privada 14  12  S N 

PS27 M 40 Pública 18  17  S S 

PS28 F 52 Pública 30  29  S S 

PS29 M 53 Pública 31  30  S S 

PS30 F 52  Privada 31  30  S S 

PS31 M 35 Pública 18  9  S N 

PS32 M 42 Pública 16  15  S N 

PS33 F 29 Privada 6  5  S N 
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PS34 M 53 Privada 28  27  S N 

PS35 F 57 Privada 39  38  S N 

PS36 M 46  Pública 16  14  S N 

PS37 F 31 Pública 7  6  S N 

PS38 F 36 Pública 13  12  S N 

PS39 F 31 Privada 9  8  S N 

PS40 M 33 Privada 7  7  S N 

PS41 F 45 Pública 21  18  S N 

PS42 F 45 Privada 22  21  S S 

PS43 F 51 Pública 24  24  S S 

PS44 F 30  Privada 5  4  S N 

PS45 F 35 Privada 5  4  S N 

PS46 F 52 Privada 37  23  S N 

PS47 F 57 Privada 33  32  S N 

PS48 M 52 Pública 32  25  S N 

Fonte: RODRIGUES, 2019. 

 
 

Ao buscar a compreensão dos significados dos valores dos profissionais de 

saúde das maternidades públicas da Região Metropolitana II do Estado do Rio de 

Janeiro e sua influência na violência obstétrica, a partir da dimensão axiológica de 

Max Scheler, foi necessário pelo processo de coleta de dados, um encontro 

autêntico e singular repleto de significados, que possibilitou desvelá-los no âmbito da 

sua prática assistencial. 

O encontro originou inúmeros sentimentos, experiências e vivências, repletos 

de significados no cuidado à mulher no campo obstétrico, seja pelo discurso oral de 

cada participante, pelos gestos expressados ou ainda, pela total ausência 

caracterizada apenas por um silêncio, embora cheio de singularidades 
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compartilhadas com o pesquisador.  

Os significados oriundos desse encontro foram em direção ao esclarecimento 

a respeito de quais eram as ações realizadas pelo profissional de saúde, no seu 

cotidiano assistencial com as mulheres no processo do parto e nascimento. Assim, 

por meio desses significados, foi possível estabelecer uma relação com a violência 

obstétrica que até se permite „entender‟, visto que esses profissionais estão em 

transição de modelo assistencial que, por meio da reorganização da sua hierarquia 

de valores, possibilitará uma mudança de comportamentos que objetivem valorizar o 

respeito, a dignidade e a justiça na parturição.  

Nota-se, desde já, uma (re)organização do modelo de assistência, que 

representa uma transição perante os valores dos profissionais de saúde, permitindo 

identificar que eles estão se alinhando à perspectiva da centralidade da mulher, 

apesar de seus discursos ainda apresentarem o viés do modelo tecnocrático. 

Mesmo assim, essa transição está permitindo a mudança de comportamento e 

atitudes no cuidado obstétrico. 

Desse modo, os significados que emergiram do processo de análise critica do 

discurso escrito, advindo dos profissionais de saúde, foram os seguintes:  

1) Os significados da prática assistencial dos profissionais de saúde: a 

expressão de seus valores;  

2) A humanização do parto e nascimento: o cuidado valorativo;  

3) Os significados dos profissionais de saúde acerca da violência obstétrica. 

A primeira unidade de significação originou três subunidades, a saber:  

1) O mundo obstétrico: a valorização do processo de nascimento a partir da 

autonomia profissional;  

2) O cotidiano intervencionista no nascimento: a anulação do protagonismo 

das mulheres pelo poder expresso da autonomia dos profissionais de saúde; e 

A segunda unidade de significação deu origem a duas subunidades:  

1) O valor do cuidado obstétrico: expressões para um cuidado seguro;  

2) O valor verdade da cientificidade das evidências para um cuidado 

obstétrico qualificado e seguro.  

Já a terceira unidade de significação originou duas subunidades:  

1) A violência obstétrica: os significados expressos por profissionais de saúde 

no campo do parto e nascimento; 
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2) A invisibilidade da violência obstétrica na assistência ao parto e 

nascimento; 

Assim, foi possível apreender a compreensão dos significados dos 

profissionais de saúde que influenciam a forma de cuidar das mulheres no cenário 

da parturição, determinando rotinas institucionais em saúde com práticas 

padronizadas, muitas vezes sem base científica diretamente ligadas aos significados 

dos seus valores no campo do parto e nascimento, apenas sustentadas na 

autonomia profissional.  

Contudo, os profissionais estão em processo de transição no que se refere ao 

cuidado e, em decorrência, expressam a necessidade da centralidade da mulher 

com um valor para o modelo humanizado, o reconhecimento da violência obstétrica 

para uma mudança de  modelo assistencial respaldado no valor do conhecimento 

que sustenta o valor vital, o respeito, a dignidade, a justiça, além da humanidade, da 

ética e da questão estética do cuidado obstétrico.  

Assim, diante do exposto, segue-se a apresentação das Unidades de 

Significação. 

 

5.2  OS SIGNIFICADOS DA PRÁTICA ASSISTENCIAL DOS PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE: A EXPRESSIVIDADE DOS SEUS VALORES  

 

Para dar continuidade à análise do estudo, dedicamo-nos à reflexão das 

unidades de significação, que foram analisadas por meio dos discursos dos 

profissionais de saúde a respeito das suas práticas assistencial no cotidiano dos 

locais estabelecidos como cenários do estudo. Nesse processo, utilizamos o filósofo 

Max Scheler para vislumbrar os valores instituídos nesses discursos, com a 

finalidade de alcançar uma compreensão axiológica da faceta do objeto do 

fenômeno (violência obstétrica) a que se dedica essa pesquisa corroborando, assim, 

para atingir os objetivos propostos no estudo. 

Scheler (2012) demonstra que a consciência de valor não precisa se desfazer 

junto ao poder almejar, pois, quando a nossa consciência começa a delimitar o que 

justamente podemos almejar, tem o conteúdo da nossa consciência valorativa. A 

consciência dos profissionais de saúde, quando eles começar a delimitar, é porque 

almejam o processo valorativo como forma de agregar o ser e instituir no seu 



 122 

cotidiano prático os valores agregados, perante o seu ato de preferir,que são postos 

na vivência da sua praxis.  

Assim, aprofundando esse processo, segue a apresentação das subunidades 

de significação formuladas na análise dos discursos escritos dos participantes: 

1) O mundo obstétrico: a valorização do processo de nascimento a partir da 

autonomia profissional; 

2) O cotidiano intervencionista no nascimento: a anulação do protagonismo 

das mulheres pelo poder expresso da autonomia dos profissionais de saúde. 

Assim, no Quadro IV a seguir, é possível observar os valores transmitidos 

pelas vivências dos profissionais de saúde, em relação ao cuidado no campo do 

parto e nascimento, além dos significados interpretados frente aos seus valores 

expressados a partir da autonomia profissional, que foi o alicerce da subunidade de 

significação formulada, dando base para a discussão e estabelecimento das 

relações com a violência obstétrica.  

Desse modo, podemos entender que a autonomia profissional age conforme a 

ideologia do participante, permitindo em sua praxis um cuidado centrado nas suas 

necessidades com o foco no seu poder exercido, que se constitui um contravalor 

vital e do próprio conhecimento científico que deveria respaldar a sua atuação, 

promovendo uma autonomia que vai contra o cuidado compartilhado, adequado, 

integral e seguro. 

 

Quadro IV - Valores e significados da subunidade 1 da primeira unidade de significação, 

2019 

Subunidade 1: O mundo obstétrico: a valorização do processo de nascimento a partir da 
autonomia profissional 

Valor/Contra Valor/Não Valor Significados 

Contravalor: o vital e o conhecimento 
científico. 
 

Autonomia como contravalor vital, que pela 
sua vivência, vai contra o processo de 
cuidado, sem o embasamento científico 
necessário para sua atuação, permitindo o 
significado contra o próprio conhecimento e 
a saúde materna. 

Valor utilitário dos protocolos clínicos de 
saúde. 

O protocolo como possibilidade que 
garante uma atuação profissional 
equânime, em prol de um cuidado 
qualificado. 

Valor vital equivocado; e o não valor para a 
informação compartilhada. 

Utilização de intervenções desnecessárias 
perante a sua autonomia profissional, sem 
a sustentação científica e sem o direito à 
informação. 
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Contravalor vital e do conhecimento da 
verdade/conhecimento científico. 

Não reconhecer o conhecimento da mulher, 
permite a anulação da sua centralidade e 
protagonismo, como a diminuição de 
intervenções no campo reprodutivo. 

Contravalor nas relações de cuidado. O cuidado perpassa a centralidade do 
médico, detentor do conhecimento e "dono" 
da autoridade na atenção obstétrica, sendo 
o único capaz de intervir. 

Contravalor para o cuidado compartilhado. A autonomia como forma repressora de 
determinação das condutas tomadas, e o 
não reconhecimento de outras categorias 
para executas um cuidado centrado na 
mulher 

Não valor ao processo informativo. Quando não se dá a informação à mulher, 
potencializa-se uma autonomia repressiva, 
que não tem o intuito de compartilhar. É 
como um processo decisório solitário. 

Fonte: Rodrigues, 2019. 

 

Já no Quadro V observa-e que a autonomia do profissional de saúde serve 

como base para promover um modelo tecnificado, intervencionista e violento. O 

emprego de cuidados obsoletos, em desacordo com as evidências cientificas, 

reforça somente o seu poder exercido institucionalmente, por meio das suas 

condutas, resultando muitas vezes em malefícios à mulher e ao processo fisiológico 

do campo do parto e nascimento. 

 

Quadro V - Valores e significados da subunidade 2 da primeira unidade de significação, 

2019 

Subunidade 2: O cotidiano intervencionista no nascimento: a anulação do protagonismo 
das mulheres pelo poder expresso da autonomia dos profissionais de saúde 

Valor/Contra Valor/Não Valor Significados 

Contravalor as evidências científicas está 
sustentada por uma convicção própria de 
autonomia. 
 

A autonomia não está sustentada pelo 
conhecimento adquirido, e sim pelas suas 
ideologias, e não pela evolução do 
conhecimento. 

Contravalor sustentado na rotina 
institucional. 

Cuidado considerado obsoleto, em 
detrimentos dos valores da verdade/científico 
assegurados pelas recomendações da 
OMS/OPAS/MS para um parto seguro e do 
próprio mecanismo de evidências científicas. 

Valores vitais alicerçados no toque 
vaginal. 

Há um valor vital para a realização da 
conduta, mas que não está embasado nas 
evidências científicas. 

Valor utilitário que sustenta a sua prática 
rotineira e protocolar no cuidado 
obstétrico. 

Resulta da fragmentação, com base o 
modelo tecnocrático, pois retira o valor da 
mulher, mesmo sendo uma prática, com o 
intuito de avaliação da sua condição de 
saúde, mas em desacordo com as evidências 
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científicas. 

Não valor do conhecimento científico. A utilização da ocitocina de rotina, permite 
processo iatrogênica, indo contra a fisiologia 
e segurança da mulher, que não está 
embasadas nas evidencias científicas. 

Contra valor vital. Não está sustentado pelas evidências 
científicas, e a sua aplicabilidade da manobra 
de kristeller, que se baseia na forma rotineira, 
e tem o intuito de resguardar o processo de 
nascimento, indo contra a vida e os danos 
que podem ocasionar. 

Contravalor vital e utilitário; e não valor 
ao conhecimento. 

A utilização da episiotomia não garante a 
integralidade biológica, além de não está 
sustentada no conhecimento científico a sua 
aplicação. 

Valor utilitário da posição litotômica. É útil para o profissional de saúde frente a 
sua autonomia, mas vai contra a fisiologia da 
mulher, e ao conhecimento científico. 

Fonte: Rodrigues, 2019. 

 

5.2.1 O mundo obstétrico: a valorização do processo de nascimento a partir da 

autonomia profissional 

 

Os discursos dos entrevistados demonstram que há um ideário da prática na 

atenção obstétrica, baseado no campo da Autonomia Profissional, onde a autonomia 

desvelasse como contravalor aos valores vitais, do conhecimento da 

verdade/científica e do valor humano (SCHELER, 2012), expressos como ordem de 

soberania do profissional de saúde ao cuidado obstétrico. 

 
A gente não tem como obrigar a nenhum profissional a atuar de uma 
determinada forma, pois cada um [Profissional] tem a sua autonomia 
profissional [...] É uma tentativa cada vez mais crescente de 
entender, se o que fazemos é realmente necessário, se traz algum 
prejuízo. Essa é a tendência, mas é uma questão que a instituição 
tenta sugerir, mas cabe ao profissional decidir se quer ou não 

praticas daquela forma que hoje dizem ser a melhor. (PS27) 
 
A gente coloca o nosso pensamento, os nossos valores na frente dos 
valores das mulheres, que estão sendo assistidas, isso é nosso. 
(PS28) 
 
Eu acho que todos os instrumentos [Intervenção] tem espaço quando 
forem utilizados bem indicados, como qualquer ato na área da saúde 
existem riscos [...] se for bem praticado são instrumentos 
[Intervenção] que tem uma grande utilidade, são úteis, e devem ser 
empregados, pois salvam vidas, e todo médico deve saber aplicar e 
não pode hesitar, inclusive na aplicação da intervenção, sabemos 

que temos colegas que fazem sempre, como rotina.(PS32) 
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A Autonomia Profissional defendida no estudo, configura-se na total liberdade 

de poder decisório perante seu domínio profissional, tendo como pressuposto a 

garantia de agir conforme esse domínio. Ainda, relaciona-se com a liberdade de 

tomada de decisões, de forma pessoal e autônoma, de acordo com o respeito ao ser 

humano e fundamentada em conhecimento ancorado nas evidências científicas. 

Desse, modo, há uma independência do exercício profissional expresso pelo 

respaldo legal permitindo assumir a responsabilidade de condutas para o cuidado 

implementadas pelo poder decisório (SANTOS et al., 2017).  

A autonomia profissional na área da saúde perpassa por valores vitais, da 

verdade, da justiça entre outros que valoram o ser humano em sua sacralidade 

(SCHELER, 2012), quando analisamos os valores engendrados no processo de 

parto e nascimento que visa a saúde da mulher e seu bebê, o saber-fazer 

qualificado, seguro e compartilhado, favorece caminhos para um cuidado dialogado 

a partir das carências humanas (aqui da mulher e bebê) indo ao encontro do cuidado 

ético em saúde. 

Assim, nas ilustrações das falas dos participantes, podemos perceber que são 

fundadas pela autonomia e seu poder decisório na atenção obstétrica, por uma 

relação hierárquica desigual que não possibilita compreender as carências de cada 

mulher no processo parturitivo. A não centralidade do cuidado à mulher favorece, 

muitas vezes, a ocorrência da violência obstétrica, pois, quando o cuidado em saúde 

não é compartilhado entre usuárias, gestores e profissionais de saúde inviabiliza que 

ele seja qualificado e seguro. 

A ausência de Protocolos Clínicos em Saúde nas instituições foi observada 

nos discursos dos profissionais de saúde, o que contribui para que o profissional 

atue na assistência, conforme a sua ideologia. Assim, nas ilustrações a seguir, 

observa-se o valor utilitário para uma possibilidade de alinhamento do Cuidado 

Qualificado, favorecendo o valor vital no campo da saúde obstétrica (SCHELER, 

2012), promovido por meio dos protocolos clínicos em saúde, desde que suas 

diretrizes não sejam rígidas e estáticas, desfavorecendo a qualidade do cuidado 

obstétrico.  

A unidade ainda não tem protocolo, diferente da cidade do Rio de 

Janeiro nas suas maternidades, cada um faz do seu jeito. (PS13) 
 
Uma coisa que sinto falta e que a gente não tem aqui [Maternidade], 
são os protocolos, mas isso não é privilégio daqui, eu trabalho e 



 126 

trabalhei em outros locais, e que não tinha protocolos, isso não é 

problema, pois é rotineiro o serviço. (PS6) 
 
Uma questão de ideologia, eu acho que falta protocolos no serviço, 
porque quando você entra está no hospital universitário, por exemplo 
[Maternidade], temos protocolo, onde todo mundo tem que seguir o 
mesmo protocolo, você só não segue se você não se adapta, e ai 
você pede demissão e vai embora [...] agora nos hospitais que não 
tem protocolo, é difícil, você tem as ideologias e cada um faz 

segundo sua própria ideologia.(PS32)  
 

Ressalta-se que o Protocolo Clínico pode ser compreendido pelas rotinas dos 

cuidados obstétricos, que permitem proceder em ações de gestão de um 

determinado serviço, equipe ou departamento, visto que são sustentadas no 

conhecimento científico atualizado (evidências científicas) e construído por 

profissionais de saúde que detenham expertise na área, seguido de fluxos, condutas 

e procedimentos inerentes à sua atuação no serviço de saúde (BRASIL, 2012). 

Segundo Scheler (2012), o valor de utilidade constitui-se em valor para uma 

essência vital, tendo a utilidade de busca regrada na realização de valor aos 

sentidos que permeiam a autonomia profissional, pois, quando se estabelece que o 

valor utilitário fornece subsídios para garantir a vida potencializa-se, a partir dos 

protocolos clínicos, a anulação das ideologias no cuidado obstétrico. 

Assim, o Cuidado Qualificado envolve atitudes, práticas e condutas 

embasadas no conhecimento para um desenvolvimento saudável do processo do 

parto e nascimento, respeitando a individualidade e valorizando as mulheres com 

base nesse conhecimento atualizado, com o foco em profissionais capacitados em 

interagir individualmente com a mulher e intervir conforme a necessidade que resiste 

ao aspecto fisiológico do parto (POSSATI et al., 2017). 

Quando há ausência de protocolos, o exercício da prática fica a cargo de 

cada profissional de saúde, ou seja, sua ideologia, seu modo de agir, pensar e fazer, 

permitindo que o cuidado seja sustentado pela sua autonomia profissional diante da 

sua hierarquia de valores, possibilitando a institucionalização da violência obstétrica, 

pois, quando não há esse alinhamento como base às demandas das mulher em face 

das evidências científicas, o que sobressai é a relação do profissional em detrimento 

seu exercício, conforme a sua ideologia.  

As falas dos participantes refletem o cuidado ao parto e nascimento como um 

evento rotineiro e de risco, ocasião em que o profissional de saúde age para a 
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garantia da segurança da mulher, exercendo sua autonomia no campo decisório da 

assistência parturitiva. Assim, legitima a sua autoridade e poder institucionalizado, 

numa hierarquia desigual de valores, sem o devido compartilhamento entre 

parturientes e profissionais de saúde a respeito das informações para o processo de 

cuidado obstétrico, reforçando o cuidado tecnocrático que valora somente técnicas e 

rotinas, excluindo os valores das usuárias do serviço de saúde.  

 
Quando a gente tem uma intervenção, fazemos [...] faz uma 
cesariana, acabo fazendo uma episiotomia, ocitocina, qualquer 
intervenção que eu achar necessário, acabo fazendo para ajudar a 

mulher e é mais rápido, elas não têm conhecimento.(PS26) 
 
Eu acho que o parto normal é excelente para quem tem uma 
evolução totalmente favorável [...] eu acho o parto normal é ótimo, 
quando está indo muito bem [...] se tiver alguma coisa eu não 
converso com a mulher, alguma intercorrência, já indico uma 
cesariana, não penso duas vezes, entendeu? [...] não deixo de 

decidir para ajudar a mulher no parto mais seguro.(PS30) 
 
Deixar a paciente ditar o que podemos agir como condutas médica, 
nem discuto, pois elas não tem o nosso conhecimento, e por isso 
tenha de agir rápido, para o parto não se tornar em uma condição 
mais complicada, mais maléfica para ela e a criança, um evento de 
risco, pois na maioria dos casos se não for avaliado bem pode 

acorrer para um risco materno. (PS34) 
 

Segundo essa ideologia, a mulher não tem o devido conhecimento do 

processo parturitivo. Surge, então, o preconceito de que somente o profissional de 

saúde tem o saber „instruído‟ e, portanto, na condição de „ignorante‟ da palavra, ela 

não deve ser levada em conta. Neste sentido, não se reconhece os valores das 

mulher constituídos pelo mundo da vida e que trazem consigo expectativas de um 

parto e nascimento qualificado e seguro.  Desse modo, o valor vital apresenta-se 

nas ilustrações apresentadas, mas como um valor equivocado (SCHELER, 2012)  

que se apresenta numa significação de que a utilização de intervenções na atenção 

obstétrica desnecessárias, trazem malefícios e potenciais riscos que sustentam a 

violência obstétrica. 

 Ao mesmo tempo, percebe-se o não valor para a informação compartilhada 

de procedimentos em saúde junto à atenção a mulher (SCHELER, 2012), visto que 

os participantes afirmam que a intervenção auxilia a mulher e favorece do trabalho 

de parto. Sendo assim, não compartilhar as informações e decisões sobre o cuidado 

a ser ofertado, fragiliza a autonomia da mulher como protagonista do parto, retirando 
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os valores que cada uma traz em suas vivências no campo do parto e nascimento. O 

profissional de saúde reforça que a mulher não tem o conhecimento significativo 

para a possibilidade de diálogo compartilhado para a tomada de  decisão e, assim, 

favorece a introdução de cuidados desnecessários. 

Desse modo, o poder e autoridade exercidos pelos profissionais de saúde 

frente aos valores instituídos pelas mulheres no seu cotidiano vivencial como, por 

exemplo informações obtidas pelas rodas de mulheres, por familiares e pela internet, 

possibilitam uma aproximação das mulheres da compreensão das evidências 

científicas no processo de parturição, mesmo entendendo-se que nem todas as 

informações da internet são confiáveis e verdadeiras, porém, o valor pela busca do 

conhecimento por parte da mulher, abre caminhos para um Cuidado Compartilhado 

entre ela e os profissionais de saúde, pois, permite que ele em seu saber instruído, 

tome as condutas que irão ao encontra das suas ideologias da parturição.  

 

Por exemplo [...] As pessoas supervalorizam na avaliação da mídia, 
então vou te dar um exemplo, recentemente, chego eu, é um hospital 
publico, a paciente tinha toda uma visão de mundo adquirido seu lá 
onde, aquela da internet, eu não quero episiotomia, eu não quero 
pingar o nitrato de prata, eu não quero [...] Comecei a fazer a 
episiotomia, eu intervenho diretamente, faço a episiotomia, não entro 

na questão da vontade dela, eu vou é fazer.(PS29) 
 

O Cuidado Compartilhado tem capacidade do ser humano em expressar seus 

sentimentos, expectativas e desejos; a possibilidade de subsidiar novas relações de 

coparticipação entre o ser que cuida e o ser cuidado, partilhando do seu mundo da 

vida, das suas perspectivas ideológicas, que devem criar caminhos para o diálogo 

mútuo entre os envolvidos no processo de construção do cuidado a ser 

estabelecido. Esse cuidado deve envolver a plenitude do respeito ao ser, com a sua 

história de vida, seus valores; ao seu mundo da vida; como a "subjetividade de cada 

sujeito para a viabilidade de criar abertura para o intercambio entre o saber técnico-

científico do profissional de saúde e o saber advindo do senso comum da mulher 

(GONZALEZ; TEIXEIRA; BRANCO, 2018), numa relação mais igualitária e 

horizontal, construindo um conhecimento baseado na garantia da coparticipação. 

Desse modo, quando se percebe a predominância do valor da verdade acerca 

de um cuidado em saúde centrado somente no profissional, sem uma articulação 

com valores que incluam o estético, o valor do conhecimento da verdade/científico, o 
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valor utilitário e o valor vital (SCHLER, 2012), tem-se reduzida a possibilidade do 

cuidado compartilhado expresso nas Políticas Públicas na Atenção Obstétrica como 

valor vital para um cuidado seguro, com diminuição de danos à saúde da mulher.  

Nesse sentido, a violência obstétrica perpetua-se no mundo obstétrico, a 

partir da institucionalização da autonomia do profissional de saúde, centrada na 

hierarquia de valores constituídos pelo profissional de saúde, muita das vezes 

deslocados das melhores evidencias cientificas, tornando-se um contravalor vital, 

como observado no discurso do participante PS29.  

Nota-se o contravalor em detrimentos aos valores vitais e do conhecimento da 

verdade/científico, onde apesar da mulher ter obtido conhecimento por meio do 

mundo da vida acerca das intervenções desnecessárias que tratam as Políticas 

Públicas de Atenção do Parto e Nascimento que descrevem assistência de saúde 

centrada na mulher, diminuições de intervenções desnecessárias, e valorizando o 

protagonismo e autonomia da mulher na parturição para um Parto Adequado. 

O Parto Adequado desenvolvido pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar, o Hospital Israelita Albert Einstein e o Institute for Health Care 

Improvement, com o apoio do Ministério da Saúde, foi centrado na possibilidade de 

que mudanças baseadas em evidências científicas no modelo de atenção ao parto, 

com a participação dos diversos interessados (gestantes, profissionais, hospitais e 

operadoras), contribuam para a promoção de boas práticas e redução de cesarianas 

e intervenções obstétricas desnecessárias, com a mudança de modelo assistencial 

(BRASIL, 2016).   

Assim, o profissional de saúde vivencia o seu processo de autonomia 

centrado somente em seus valores, não dialogando com os saberes das mulheres. 

Mas, torna-se necessário que os valores dos profissionais de saúde sejam centrados 

no Cuidado Seguro,  como subsídio para um Cuidado Centrado na Mulher, mesmo 

estando sustentado em uma autonomia repressora que tem o poder de determinar 

as condutas a serem realizadas.  

Visto que o cuidado seguro deve conter uma cultura de segurança, 

estabelecida na RDC nº 36/2013, que prevê um conjunto de valores, atitudes, 

competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão 

da saúde e da segurança, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de 

aprender com as falhas e melhorar a atenção à saúde (BRASIL, 2013). E, quando 
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não há esse respeito às informações pertinentes à procura do conhecimento, 

permite-se a instauração de um processo expresso em violência obstétrica. 

Conforme a Fundação Oswaldo Cruz (2016, p. 5), o cuidado centrado na 

pessoa deve assegurar 

 
que as pessoas sejam tratadas com dignidade, compaixão e respeito; 
oferecer um cuidado, apoio ou tratamento coordenado; oferecer um 
cuidado, apoio ou tratamento personalizado; apoiar as pessoas para que 
reconheçam e desenvolvam as suas próprias aptidões e competências, a 
fim de terem uma vida independente e plena. 

 

Os discursos dos participantes ilustram que somente o médico é capacitado 

para assistir ao parto, instituindo a autonomia profissional como um contra valor nas 

relações de um cuidado compartilhado para o parto de risco habitual, além de 

reconhecer o médico com o profissional com valor para uma intervenção necessária. 

Ao mesmo tempo, afirmam que somente o médico tem um valor científico, uma valor 

técnico, descaracterizando a autonomia do exercício profissional de outras 

profissões, como a enfermagem, que tem a garantia da sua legitimidade de atuação 

no processo de parto e nascimento de risco habitual, conforme a Lei nº 7.498, de 25 

de junho de 1986, com a legalização do Exercício Profissional da Enfermagem 

(BRASIL, 1986). 

Eu sou absolutamente contra o parto extra-ambiente hospitalar, eu 
sou absolutamente contra o parto sem a presença do médico, pois 
eu acho que apesar de serem raras as intercorrências, as mulheres e 
outros profissionais não tem conhecimentos, e somente o médico 
tem essa capacitação necessária para atender a mulher, nenhuma 

outra profissão tem essa capacidade. (PS27) 
 
Nós somos os profissionais capacitados em intervir no parto, em 
qualquer complicação podemos intervir, fazer uma cesariana, mas o 
que vemos não é isso, outras categorias se apropriando do parto, e 
isso mão é legal [...] torna a assistência ruim, e precisa do médico 
para ditar essa assistência, pois hoje é mais fácil em relação ao parto 
normal do que a cesariana, e por isso a enfermagem, o Ministério da 
Saúde tem promovido [...] Mas será que são capacitados? Sabem 
realizar as intervenções? [...] Realmente é preciso que o parto seja 
atendido pelo médico, e não desmerecendo a enfermagem, mas o 

médico é o profissional capacitado para atender a mulher.(PS30) 
 
O médico não tem que fazer essa avaliação que tudo é só ele [...] e 
no parto também, acaba ele [Médico] dominando, sem abertura de 
espaço, eu acho até favorável, pela demanda que temos na unidade, 

o médico estar presente [...]atuando na assistência. (PS32) 
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Os discursos dos participantes revelam que eles tem como uma verdade, o 

fato de que „quem atende a mulher, em caso de urgência e emergência‟, é o 

profissional médico, tendo uma perspectiva ideológica do parto fora do ambiente 

hospitalar, indo contra o incentivo por parte da Organização Mundial de Saúde e da 

International Federation of Gynecologyand Obstetrics (FIGO), pelo respeito ao direito 

de escolha da mulher.   

Segundo as evidências científicas, o parto extra-hospitalar apresenta um 

Cuidado Seguro quando tem aporte de profissional capacitado e infraestrutura e 

logística adequadas, em comparação com o parto hospitalar, contribuindo para um 

cuidado seguro e, assim, minimizando os riscos de desfechos desfavoráveis e de 

utilização de intervenções desnecessárias, além da maior satisfação da mulher 

(AMORIM, 2012), pois o cuidado deve estar centrado no valor do Cuidado 

Emergencial. 

Ressalta-se que quando se valora a Cuidado Multiprofissional, a valorização 

do coletivo em saúde tem a possibilidade de uma cuidado compartilhado e 

dialogado, que possibilita os locais de escolha do parto, de um consenso de 

profissionais de saúde que atuam na atenção obstétrica e das mulheres que optam 

por parir em ambientes extra-hospitalares. Assim, a valorização do cuidado 

emergencial, que é privativo da classe médica, deve ser configurado no cuidado 

centrado à mulher por meio do cuidado multiprofissional e do diálogo entre 

profissionais de saúde e a mulher, independentemente do local do parto. Com 

relação ao cuidado multiprofissional 

 

constituem-se grupos que vivenciam e operam esta construção na prática 
cotidiana, carregando as contradições inerentes ao nosso tempo, como por 
exemplo: de um lado, os novos paradigmas e, de outro, a formação dos 
profissionais e a configuração das instituições ainda marcadas pela 
fragmentação do conhecimento, pela setorização do trabalho, pelas 
estruturas hierárquicas de poder e pela cultura corporativa. Contradições 
que são experimentadas no campo das interações objetivas e subjetivas, 
nas múltiplas ações e relações que configuram a vida institucional. Assim, 
esta construção não ocorre sem sofrimentos e conflitos. (FERIOTTI, 2012, 
p. 185)  

 

Mesmo assim, o cuidado multiprofissional é um catalisador de relações 

importantes para o paciente porque interagem mutuamente em prol da saúde e da 

qualidade de vida dele, por meio do dialogo entre as diferentes formas de pensar, 

possibilitando uma visão ampliada para a gestão do cuidado, que deve ser centrada 
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no paciente, favorecendo uma relação compartilhada do trabalho em equipe com o 

propósito da garantia da harmonia para o ser que é cuidado. 

Assim, há uma distorção atribuída pelo poder profissional em detrimento do 

cuidado compartilhado com mulheres em processo de parto e nascimento, a falta de 

compreensão das carências das mulheres e a institucionalização de valores 

individuas dos profissionais de saúde para o cuidado, possibilitam a violência 

obstétrica.  Portanto, o cuidado compartilhado e o cuidado centrado devem estar 

ancorados nos valores da vida, da justiça, do conhecimento da verdade/cientifico, do 

estético e da sacralidade humana. Desse modo, a autonomia do profissional se 

transforma no protagonista do processo de nascimento, frente a sua autonomia legal 

e privativa. 

O cuidado compartilhado, portanto, deve compreender o processo de vida da 

mulher em processo de parturição para que possa haver uma articulação com o 

cuidado multiprofissional, tendo em vista garantir que a mulher seja cuidada de 

forma integral frente às suas necessidades e que o cuidado seja o centro ideológico 

a ser objetivado. 

 
O médico que determina a conduta obstétrica [...] os enfermeiros não 
participam do parto [...] até porque eles [médicos] têm o 
conhecimento, são especialistas, e acabam tomando todas as 
medidas [...] acho imprescindível a presença da equipe, pois traz 

segurança para a mulher. (PS10) 
 
O médico [...] tem fazer tudo para o bem estar da mulher  e da 
criança, para a sua segurança, sendo necessária fazer isso, e o que 

está protocolado, nós [médicos]damos conta.(PS15) 
 
O parto tem que ser feito pelo médico, um ato que necessita de um 
profissional capacitado para  intervir na distócia que ocorrem no 
parto, é o médico que  tem essa possibilidade, ele faz a intervenção 
necessária, faz uma cesariana, faz uma episiotomia, tem que ser o 
médico [...] Mas estamos vendo que no país não é assim, querem 
colocar mais pessoas para assistirem ao parto,  e isso acaba 

prejudicando a assistência. (PS29) 
 

Os discursos seguem essa lógica, qual seja, a de que o médico tem o pleno 

conhecimento, sendo ele capacitado para intervir junto à atenção obstétrica, porém, 

desvalorizando os conhecimentos dos demais profissionais de saúde habilitados 

para assistirem o parto e nascimento. Alguns dos participantes mostram em suas 

falas um contravalor para o cuidado compartilhado, cuja  perspectiva deve ser 
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respaldada no valor da fisiologia do parto e nascimento, que se configura em cada 

mulher de forma diferente e singular (SCHELER, 2012). Além disso, as ilustrações 

mostram a centralidade da autonomia profissional em apenas um profissional, indo 

contra as recomendações da OMS/OPAS/MS, no sentido de promover um cuidado 

multiprofissional para a segurança da mulher, por meio de valores que sustentam 

um cuidado qualificado e seguro a partir do cuidado compartilhado. 

Desse modo, o não reconhecimento ao valor do trabalho em equipe e a 

atuação de outros profissionais na assistência ao parto e nascimento, possibilita a 

violência obstétrica, pois a autonomia exposta nas ilustrações dos discursos dos 

profissionais de saúde, está centrada neles, e não na Autonomia Compartilhada da 

mulher, pois não há abertura para o diálogo, nem o reconhecimento dos valores dela 

e do seu corpo. A falta de acesso à informações, desde o pré-natal até a atenção ao 

processo de parto e nascimento, são fatores importantes para garantia do 

protagonismo das mulheres, como demonstrado a seguir: 

 
Às vezes aparece para a gente [Mulheres], que não trazem 

informação do pré-natal [...] chegam na maternidade [...] elas chegam 
assim meio perdidas [...] elas ficam meio inseguras, e nós tomamos 

as decisões [Profissional de Saúde]. (PS17) 
 
Nós [Profissionais de Saúde] verificamos o conhecimento dela, as 
informações dela no pré-natal que geralmente não tem quase 
nenhuma, a ausência de informações quanto ao processo do parto 
[...] e acabo fazendo o que tem ser feito para o cuidado dela [Mulher] 

sem falar muito.(PS35) 
 
Muitas chegam aqui [Maternidade] para a gente sem nenhuma 
informação, principalmente as mulheres de primeira gestação, e as 

condutas eu acabo tomando. (PS36) 
 

 A Autonomia Compartilhada baseia-se na vivência do exercício profissional 

para tomada de decisão compartilhada entre o profissional de saúde e as mulheres, 

sendo caracterizada pela valorização do diálogo, do respeito às vivências das 

mulheres, sua história de vida, suas informações, que favorecem a condução 

positiva do parto e nascimento com segurança, sempre interagindo com as 

expectativas das mulheres (REIS et al., 2017). E quando o profissional de saúde 

potencializa essa relação, tem-se um cuidado centrado nos valores do respeito, da 

justiça, da cidadania e da vida. 
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Nesse sentido, o mundo obstétrico mostra-se repleto de anulação dos valores 

das mulheres diante da idealização da assistência obstétrica assumida pelos 

profissionais de saúde. Nos seus discursos, sobressaíram a tentativa de supressão 

das expectativas e desejos das mulheres pelo exercício da sua autonomia privativa 

na assistência ao processo do parto e nascimento que, pela autoridade e poder 

exercido, possibilitam a desvalorização do protagonismo da mulher, e o não 

reconhecimento para o cuidado qualificado, seguro e compartilhado.  

Assim, o homem somente vai conseguir se vincular a um ser superior quando 

houver valores superiores, fora da esfera dos valores vitais, visto que somente com 

esses valores ele se efetivará e se tornará um "ser" portador de valores independes 

de sua estrutura biológica, com o foco no próprio valor da humanidade do sujeito, 

que permite um cuidado que olhe além do fisiológico, que é importante, mas essas 

relações que se estabelecem tornam-se essenciais para um valor da igualdade, da 

justiça, do direito. 

 

5.2.2  O cotidiano intervencionista no nascimento: a anulação do protagonismo das 

mulheres pelo poder simbólico da autonomia dos profissionais de saúde 

 

Desse modo, o contravalor está sustentado por uma convicção própria de 

autonomia de conhecimento instituído que, muitas vezes, não está ancorado na 

evolução do conhecimento científico, podendo haver nesse cenário uma tendência à 

violência obstétrica, alicerçada na desvinculação de um cuidado obstétrica 

respaldado na ciência e na verdade a ser praticada. Nesse sentido, conforme o 

discurso de PS19, o contravalor simbólico pertence a uma rotina programada do 

cuidado obstétrico, tendo como base o favorecimento da autonomia do profissional 

de saúde: 

Nós [Profissionais de Saúde] começamos a fazer uma rotina pré-
programada com a mulher que é institucionalizada, com a entrega da 
vestimenta do hospital; retirada dos pertencer da mulher, e a entrega 
ao acompanhante, assim, para começar a rotina [Intervenções]. 
(PS19) 
 

Os discursos dos profissionais de saúde refletem o processo de 

institucionalização, que começa com a introdução de uma rotina hierarquizada de 

intervenções junto ao cuidado obstétrico (PORTELA et al., 2018), configurando o 
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início do preparo da mulher para que ela seja submetida às intervenções no contexto 

do parto e nascimento. 

Essas intervenções anulam o seu protagonismo e a possibilidade de um 

cuidado centrado na própria humanidade, em detrimento de um poder simbólico 

instituído pela autonomia profissional, que vai ao encontro do protagonismo do 

profissional de saúde e da sua centralidade. Nesse sentido, os participantes revelam 

um processo de discurso com um contravalor vinculado somente à perspectiva de 

rotina institucional, fortalecida pela autonomia profissional, pois, quando as mulheres 

tornam-se institucionalizadas, começa um processo intervencionista para o parto e 

nascimento. 

Desse modo, os discursos dos profissionais de saúde revelam o contravalor 

sustentado por um processo de rotina institucional, pelo estado vivencial dos 

participantes que os direcionam para um cuidado considerado obsoleto, em 

detrimentos dos valores da verdade/científico assegurados pelas recomendações da 

OMS/OPAS/MS para um parto seguro e do próprio mecanismo de evidências 

científicas do cuidado obstétrico. 

 

Eu sou mais intervencionista [Pausa] eu sou cesarianista [...] eu não 

sou  humanizada.(PS37) 
 
Acompanho o trabalho de parto [Pausa]. Faço toque, examino, 
escuto o coração do bebê. É um momento importante para família. 
Eu sou muito prática, então assim, eu não sou bem humanizada 
[Desvio de olhar], mas eu sou bem prática, pois quando tem que ser 
prática, assim [Intervencionista], eu não sei dizer bem, eu não fico 
postergando as coisas, quando tem que ser prática eu sou prática 
[...] mas quando tem que ser radical, tem que ser radical. E o radical 

que falo é intervir. (PS42) 
 
Eu sou mais tecnicista, não sou muito humanizada assim, de não 
fazer determinadas condutas, que eu acho que na hora eu tenho que 
fazer entendeu? [...] Se no final eu achar necessário fazer 
episiotomia eu vou fazer, porque é coisa do profissional de saúde, e 
não da parturiente ou do acompanhante [...] a gente acha que tem 

que fazer então a gente vai fazer, é decidido na hora. (PS43) 
 

A dimensão ideológica dos profissionais de saúde repercute diretamente no 

seu posicionamento quanto ao cuidado obstétrico a ser dirigido à mulher, 

favorecendo um modo de visão do mundo da vida embasado no Modelo Tecnocrata 

de atenção obstétrica. Assim, quando os participantes autorreferem-se como 

agentes de cuidados que valorizam a tecnologia, potencializam o valor utilitário visto 
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que as intervenções favorecem o seu cuidado, deixando de lado o protagonismo da 

mulher e os valores vitais, humanos e sociais da parturição, desencadeando um 

processo que legitima a sua técnica. Então, há um contravalor perante a autonomia 

que deve ir ao encontro do valor cientifico para um cuidado qualificado, a fim de 

promover a qualidade da assistência e um cuidado seguro, mas que não são 

valorizadas, como a própria humanidade da mulher, ou seja, o Modelo Humanizado 

da parto e nascimento.  

Nesse sentido, o modelo tecnocrático tem como significado a promoção de 

intervenções durante o cuidado obstétrico, com apoio de aparatos tecnológicos 

fármaco-químicos, nos molde de uma linha de montagem Taylorista já referida em 

que o corpo da mulher se estabelece com a percepção de máquina e a 

fragmentação de suas partes; o útero passa ser o objeto, colocado no lugar dela. 

Assim, é possível executar condutas obstétricas muitas vezes desnecessárias, pois 

sendo o corpo imperfeito, torna-se necessária a sua manipulação e intervenção, 

além de considerar o processo patológico do parto, desvinculando-o como 

fisiológico. Esse  Modelo detém a autoridade e poder da autonomia do profissional 

de saúde, não valorizando a relação de diálogo com a mulher, pois a sua 

institucionalização não permite essa relação dialogada para um cuidado obstétrico, 

sendo ele o único detentor do pleno conhecimento (MAIA, 2010).  

Quanto ao modelo humanístico, segundo Maia (2010), é um modelo 

emergente na atenção ao parto e nascimento, configurando o movimento de 

contracultura que busca resgatar a humanidade e a individualidade da mulher que 

vai parir. Esse modelo envolve conhecimentos, práticas e atitudes que objetivam 

promover partos e nascimentos saudáveis, que garantam a privacidade, a 

autonomia e o protagonismo da mulher, oferecendo procedimentos que sejam 

comprovadamente benéficos e embasados nas evidências científicas, contribuindo 

para evitar as intervenções desnecessárias e que sejam capazes de prevenir a 

morbimortalidade materna e fetal.  

Assim, não há uma valorização da mulher e do cuidado compartilhado na 

lógica intervencionista, pois a figura protagonista é a do profissional de saúde. 

Diferente das Condutas de Intervenções Necessárias no cuidado obstétrico, que são 

empregadas para resguardar a segurança do parto, quando ocorre uma desordem 

do aspecto fisiológico, e sendo necessária a intervenção. Assim, há uma falta de 

compreensão valorativa de um cuidado compartilhado, além da dificuldade de 
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diálogo com a mulher objetivando uma interação de escuta ativa, isto porque a sua 

humanidade não é escopo do modelo tecnocrático, e sim a sua técnica para intervir 

tendo como intenção salvar vidas, embora com fragilidade de conhecimentos, 

destarte possibilitando que a sua prática favoreça a violência obstétrica, sustentada 

por uma (des)configuração do cuidado obstétrico. 

Os valores vitais estão alicerçados nos discursos dos profissionais de saúde, 

visto que o toque vaginal estabelece-se como uma importante intervenção para a 

segurança do parto, da vida da própria mulher e da criança, sustentando a 

autonomia do exercício legítimo e profissional simbolicamente interpretado como 

„toque vaginal necessário para a condução da parturição‟, desde que não haja nada 

contra o processo fisiológico da avaliação estabelecida pela OMS.  

 
Começamos a avaliar as condições obstétricas, perante os sinais e 
sintomas; da contração; se a mulher está tendo dilatação e 
apagamento do colo, e assim, fazemos o toque vaginal [...]  e acho 
isso essencial para que nós [Profissionais de Saúde] possamos fazer 
o nosso plano de cuidado, pois sem isso não atuamos, e deixamos 
de fazer o nosso papel de auxiliar a mulher, que é essencial para ela 

e a criança. (PS19) 
 
Muitas vezes, as mulheres sim, sentem dores ao exame [Toque 
Vaginal], mas torna-se necessário tanto para a mulher, como para 
nós [Profissionais de Saúde] que estamos cuidando dela [Mulher] 
para que possamos ter uma avaliação mais minuciosa das condições 

do trabalhos do parto da mulher. (PS20) 
 
Verificamos os sinais clássicos [...] fazemos o toque vaginal, para 
verificar a dilatação do colo uterino [...] essa é a avaliação que temos 
de ter com a mulher, de caráter técnico que é extremamente 

importante para a sua avaliação.(PS21) 
 

Os profissionais de saúde, em seus discursos, relatam intervenções na 

atenção obstétrica realizadas na mulher como, por exemplo, o toque vaginal,  que 

tem o propósito de auxiliar na avaliação obstétrica, sendo primordial na progressão 

do trabalho de parto, mesmo contrariando a vontade das mulheres que não 

concordam com a execução dessa prática (OMS, 2018a; OMS, 2018b). Assim, 

exercem sua autoridade e hegemonia no cuidado, baseadas na autonomia 

profissional estabelecida pela sua vontade. Desse modo, o valor verdade dos 

profissionais de saúde, um valor instituído com a prática legítima de sua autonomia 
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profissional, deveria ser dialogado, compartilhado com as mulheres, com o devido 

respeito e anuência delas perante um cuidado obstétrico.  

Assim, há um contravalor da humanidade da pessoa, respeitando a 

sacralidade humana, o qual é extremamente importante para esse contexto de 

resgate do protagonismo da mulher e do seu cuidado, que nas ilustrações não são 

evidenciados, possibilitando que a sua conduta seja considerada meramente „da 

técnica pela técnica‟. Não havendo nesse processo um diálogo ou quando não há 

essa possibilidade, o fato pode contribuir para que se estabeleça uma relação 

desigual fazendo surgir a violência obstétrica, uma vez que a prática vai de encontro 

ao valor do outro em si mesmo. 

Ao mesmo tempo, os discursos trazem o valor utilitário que sustenta a sua 

prática rotineira e protocolar no cuidado obstétrico para salvar vidas, mas que 

favorece atos de violência obstétrica, pois, essa conduta torna-se um contravalor 

uma vez que o profissional de saúde não consegue dialogar com as mulheres, como 

também dialogar com as evidências científicas que fornecem subsídios para um 

cuidado mais benéfico para elas, um cuidado voltado para a sacralidade humana, ou 

seja, um cuidado humano. Então, com a sua autonomia profissional, institui a 

utilização do toque vaginal pelo seu exercício legal, contrariando um cuidado 

centrado na mulher, que resulta fragmentado porque retira o valor da mulher, como 

demonstrado nos depoimentos que se seguem:  

 

Na sala de pré-parto a gente acompanha o desenvolvimento do 
trabalho de parto [...] dilatação, mas solicitando avaliação, a gente 
avalia e vai solicitando avaliação, onde o profissional de saúde acaba 
fazendo o toque de hora em hora, e quando se aproxima mais o 
tempo encurta, e ele [Profissional de Saúde] avaliando a progressão 
do parto [...] tem inúmeros toques que fazem nela [Mulher], e para 
mim, acaba sendo desconfortável para a mulher, um processo mais 
doloroso em que ela passa, mas tem ser feito [Tom de voz 
afirmativo], faz parte da rotina de procedimentos na assistência, 

sem isso como será avaliado? (PS8) 
 
Na sala de pré-parto a gente acompanha o desenvolvimento do 
trabalho de parto [...] dilatação, mas solicitando avaliação, a gente 
avalia e vai solicitando avaliação, onde o profissional de saúde acaba 
fazendo o toque de hora em hora, e quando se aproxima mais o 
tempo encurta, e ele [Profissional de Saúde] avaliando a progressão 
do parto [...] tem inúmeros toques que fazem nela [Mulher], e para 
mim, acaba sendo desconfortável para a mulher, um processo mais 
doloroso em que ela passa, mas tem ser feito [Tom de voz 



 139 

afirmativo], faz parte da rotina de procedimentos na assistência, 

sem isso como será avaliado? (PS8) 
 
Às vezes, o profissional de saúde que atende não fala, olha aqui tem 
registrado com tanto de dilatação, precisa esperar chegar até dez 
centímetros [...] é o profissional de saúde que vai vir vai avaliando, 
como esse trabalho de parto vai evoluindo, vai sentir contração, ele 
vai tocando, tocando, e avaliando, mas não fala para ela [Mulher], 
quanto ela tem de dilatação, as vezes nem olha para ela, faz o 
procedimento, sem a privacidade necessária, sem a noção 
necessária para um cuidado mais humano em que ela merece. 
(PS10) 
 
Nós [Profissionais de Saúde] acompanhamos de hora em hora como 
manda a FEBRASGO, acompanhando o fundo de útero, o BCF, 
acompanhando as contrações uterinas, acompanhando a dilatação 
do colo, o apagamento do colo[...] Fazemos o toque a cada hora e no 
final encurtamos a cada trinta minutos o toque, e dependendo do 
estado de saúde materna, em relação da evolução do trabalho de 
parto, fazemos isso para essa avaliação, e caso não evolua com as 

contrações, com o apagamento. (PS36) 
 

Sabe-se que, conforme as recomendações da Federação Brasileira das 

Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO, 2000), a mulher admitida na 

maternidade deve ser submetida ao toque vaginal no exame inicial após a 

internação e, no mínimo, depois de duas horas, quando as contrações uterinas se 

mantiverem e forem eficientes.  

Dessa forma, os toques subsequentes devem ser realizados a cada duas 

horas, na fase ativa do trabalho de parto, não havendo necessidade de repeti-los na 

fase passiva. Já a OMS estabelece que os toques vaginais devem ser utilizados a 

cada quatro horas, quando é avaliada a parada de progressão, sendo suficiente o 

tempo estabelecido pelas instituições internacionais de obstetrícia (OMS, 2018b). 

Portanto, o exame de toque vaginal não é recomendado antes de duas horas e após 

quatro horas subseqüentes à realização do exame anterior (DOWNE et al., 2013).  

Todavia, os discursos dos profissionais saúde afirmam que o toque vaginal 

deve ser promovido, segundo uma Ordem Cronológica do Toque Vaginal. Logo, 

dependendo do estágio do trabalho de parto, o profissional deve realizar essa 

intervenção de acordo com um período estipulado, caracterizada como uma rotina 

institucionalizada, muitas vezes sem a devida privacidade e informação necessária à 

mulher, visto que se trata de uma intervenção dolorosa, desconfortável e abusiva 

frente aos cuidados obstétricos. (DOWNE et al., 2013). Como não há consenso na 

questão do conhecimento científico, o profissional de saúde não consegue dar um 
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salto valorativo, como também não pode legitimar a sua autonomia sustentada pelas 

evidências científicas, ficando com um discurso que valoriza princípios obsoletos 

quanto à realização do toque vaginal. 

Deve-se ter em mente que o toque vaginal é orientado como uma intervenção 

na prática de ensino para os alunos de enfermagem e medicina, muitas vezes 

ocorrendo sem privacidade e respeito às mulheres. Ainda assim, os discursos dos 

profissionais de saúde remetem ao valor do conhecimento da verdade equivocado, 

pois ao citarem a intervenção como uma prática protocolar da atuação do 

profissional de saúde, não reconhecem as evidências científicas que justifiquem a 

realização desse procedimento, nem a sua eficácia para avaliação da progressão do 

trabalho de parto, assim promovendo o não reconhecimento do avanço científico. 

Além disso, é uma prática frequentemente utilizada inadequadamente, por obter 

uma conjuntura de grau de evidência de categoria D nas recomendações da OMS 

(1996) em relação à assistência ao parto e nascimento.   

Assim, a autonomia profissional deve ser transmitida no processo de ensino-

aprendizagem com a introdução de rotinas protocolares na atenção obstétrica.  

Devem ter o pleno entendimento, mas somente os protocolos não devem suscitar a 

autonomia profissional. Lógico que se constitui um espaço importante para o ensino 

e a formação de novos profissionais de saúde, mas torna-se necessário também o 

ensino do cuidado, e não somente a ênfase na intervenção pois, desse modo, não 

haverá o respeito à mulher como pessoa humana, na sua sacralidade, quando o 

procedimento é realizado sem a devida privacidade e consentimento dela, mesmo 

como forma de ensino. 

 
Avaliando com o toque vaginal, os profissionais de saúde ou as 
residentes fazem essa avaliação tocando a mulher [...] em média de 
até dez vezes, e depende de quanto tempo dura o trabalho de parto 
[...] na sala de exame e do pré-parto, e geralmente tem uns três ou 
quatro observando como se faz e até alguns também [alunos de 
graduação ou residentes] fazem depois de ver, em outra ocasião. 
(PS5) 
 
Às vezes tem mais de uma pessoa no atendimento, como no caso de 
um aluno de medicina ou enfermagem, eles ali estão aprendendo, e 
às vezes fazem esses procedimentos, o toque, que precisam saber 

avaliar, é muito útil para a sua prática, e tem de aprender. (PS16) 
 
O toque vaginal na consulta é a hora de excelência, em que 
avaliamos o fundo uterino, e muitas vezes como forma de ensino 
também para os acadêmicos de medicina e de enfermagem, como 
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para os residentes do hospital que ficam na unidade e tem essa 

vivencia. (PS37) 
 

Ressalta-se que as evidências científicas estão sustentadas em estudos com 

respaldo da OMS, e instituições internacionais e nacionais, como a International 

Federation of Gynecologyand Obstetrics; The National Institute for Health and Care 

Excellence; International Council of Nurse; The American College of Obstetrics and 

Gynecology; Royal College of Obstetricians and Gynaecologists; Association of 

Women's Health, Obstetric and Neonatal Nurses; American Collegeof Nurse 

Midwives; e instituições nacionais como Ministério da Saúde; Conselho Federal de 

Medicina; Conselho Federal de Enfermagem; Federação Brasileira das Associações 

de Ginecologia e Obstetrícia; Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros 

Obstetras, todas voltadas para um cuidado respaldado em recomendações 

científicas e não conforme a visão de mundo de cada profissional de saúde, visto 

que as mulheres têm o direito de aceitar ou recusar exames vaginais e discuti-los 

com seus cuidadores. Ambos precisam de boas informações sobre os benefícios e 

malefícios desses exames e de técnicas alternativas de avaliação,a fim de serem 

capazes de oferecer informações e tomar decisões acertadas (DOWNE et al., 2013), 

sendo imprescindível o valor do respeito à mulher.   

Sabe-se que a utilização da ocitocina perpetua essa intervenção com o 

propósito de acelerar o parto. Desse modo, ocorre um não valor do conhecimento 

científico para a necessidade do seu emprego e quando se utiliza da medicalização 

do corpo da mulher como uma conduta normativa e gerenciador da vida humana, de 

controle social do corpo da mulher, desvaloriza-a e também o próprio valor da vida, 

quando ocorre a não valorização do processo fisiológico do parto19, um valor 

inerente à vida para um Cuidado Compartilhado. Além disso, constitui uma prática 

de grau de evidência de categoria C da OMS (1996) por não tem evidências 

suficientes para apoiar a recomendação, como mencionado na medicalização do 

parto de forma protocolar: 

 

                                                           
19

 O parto fisiológico está pautado na fisiologia da mulher e da parturição, de forma natural e deve 
estar baseado em modelos não intervencionistas, visto que não há a necessidade de intervenção do 
processo fisiológico, somente quando se modificar essa linha e se estabelecer um parto fora do eixo 
da fisiologia. 

 



 142 

Logo na entrada da mulher, puncionamos uma veia calibrosa, 
administramos uma ocitocina endovenosa, e a ocitocina vai começar 
a indução do parto, para aumentar as suas contrações, em muitos 
casos [...] mas principalmente ela [Mulher] não tem as contrações 
necessárias para o período de expulsão, e a equipe [Profissional de 
Saúde] prescreve a medicação, e nós administramos para com essa 

finalidade. (PS1) 
 
A ocitocina muitas vezes, colocamos no momento em que ela chega 
a maternidade, o médico prescreve e colocamos para aumentar a 
contração uterina, mas muitas vezes [...] e ela sendo prescrita, 
puncionamos a mulher, e colocamos a medicação para logo fazer 

seu efeito nela, e auxiliar no parto dela.(PS8) 
 
Quando começamos uma rotina, quando a mulher chega, ela já 
identificada, é colocada no pré-parto, e já colocamos a ocitocina, 
muitas vezes necessárias, pois ela começa a evoluir melhor, e a dor 
do parto acaba melhorando de um forma mais rápida para ela. 
(PS23) 
 

A medicalização do corpo pode ser compreendida como uma forma da 

medicina se apropriar dos fenômenos relacionados à existência humana e 

transformá-los em objetos da ordem médica, submetidos a processos de 

normatização dos corpos, de suas práticas sociais e sexuais, assim como, de seus 

prazeres (FERRAZA; PERES, 2016). 

Assim, os profissionais de saúde revelam em seus discursos a questão da 

Medicalização do Corpo da Mulher em trabalho de parto, com o exercício da sua 

conduta profissional, estimulando a produção de ocitócitos exógenos. Todavia, 

muitas vezes, essa rotina institucionalizada permeia um processo iatrogênico de 

tentativa para indução e encurtamento do trabalho de parto, fazendo com que os 

valores dos profissionais de saúde estejam alicerçados em um valor vital equivocado 

em prol da garantia da vida.  

A afirmativa de Scheler (2012, p. 175) é de que  

 
onde quer que uma comunidade apresente um valor próprio para as formas 
vitais, valor este que se mostra independente do grau de avaliação dos 
interesses, da sorte e dos sofrimentos dos seres particulares, ela mesma 
acaba por receber um valor de unidade [...] 
 

Nos discursos dos participantes, podemos observar que não há evidências 

científicas suficientes para apontar os benefícios da pressão do fundo do útero e, 

dessa forma, a utilização dessa intervenção, nos dias atuais é obsoleta e garantida 

apenas pela autonomia profissional, assim favorecendo a violência obstétrica que se 
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institui pelo desconhecimento dessas evidências, mostrando-se um contravalor para 

a vida das mulheres e, ainda, considerando que a sua aplicabilidade sustenta a 

autonomia centrada no profissional de saúde. 

 

Só fazem a Manobra de Kristeller quando é necessário [...] quando a 
mãe não ajuda um pouco a empurrar o bebê para nascer [...] então 

temos de fazer emergencialmente algo. (PS9) 
 

Então [Pausa grande], eu acredito que as vezes torna-se necessário 
esse auxilio, de empurrar a barriga dela, ajudando e tirando a carga 
dela, nós ajudamos com a manobra, para garantir que aconteça o 

parto. (PS17) 
 
Olha, nós ajudamos empurrando a barriga dela no processo de 
contração, quando ela não consegue fazer a força necessária, e 
quando ela não sabe fazer a força, e ajudamos ela, sendo muito útil 
essa manobra, para que não ocorra nenhum problema com a criança 
e com a mulher na hora da passagem pela pelve, principalmente pela 

passagem da cabeça. (PS19) 
 

 A Manobra de Kristeller20, rotineiramente utilizada no período expulsivo do 

parto, constitui uma prática intervencionista proscrita pela OMS. Seu emprego na 

atenção obstétrica foi proibido em vários países pelos seus riscos  à saúde materna. 

Ainda assim, nos seus discursos, os profissionais de saúde valorizam-na e 

determinam a sua utilização para auxiliar a mulher no período expulsivo. Há uma 

equivocação dos valores vitais, além do não valor do conhecimento científico, pois 

nota-se que a aplicabilidade da Manobra de Kristeller em mulheres a ela 

submetidas, apresenta um aumento de risco de  

 
lacerações perineais graves, rupturas uterinas, dispareumia e incontinência 
urinária seis meses após o parto, além de riscos para o conceptos como 
distócias de ombro, aumento de risco de escore de apgar abaixo de 7 no 
quinto minuto, de sequelas fetais como hipoperfusão e paralisia cerebral. 
(CÔRTES et al., 2016, p. 8) 

 

Além disso, apresenta  grau de evidência categoria C, da OMS, confirmando 

ser uma prática obstétrica sem evidências suficientes para apoiar uma 

recomendação clara quanto ao seu uso (OMS, 1996).  

                                                           
20

A Manobra de Kristeller é uma manobra obstétrica executada durante o parto, que consiste na 

aplicação de pressão na parte superior do útero com o objetivo de facilitar a saída do bebê. A 
manobra foi idealizada pelo ginecologista alemão Samuel Kristeller (1820–1900), que a descreveu em 
1867. É realizada por auxiliar do obstetra, juntando-se as duas mãos no fundo do útero, sobre a 
parede abdominal, com os polegares voltados para frente, tracionando-se o fundo do útero em 
direção à pelve, no exato momento em que ocorre uma contração uterina durante o parto normal 
(COREN-SC, 2016). 
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 No Brasil, essa manobra não é recomendada pelas Diretrizes Nacionais de 

Assistência ao Parto Normal (2017) e perante essa determinação, a Plenária do 

Conselho Federal de Enfermagem homologou por unanimidade, a decisão nº 

95/2016 do Conselho Regional do Rio Grande do Sul que vedando, a participação 

de profissionais de enfermagem na sua realização (COFEN, 2016). A propósito, a 

RDC nº 36 (2013) enfatiza que a manobra não apresenta benefícios sendo, portanto, 

desnecessária e prejudicial à saúde da mulher. Nesse sentido, no Estado do Rio de 

Janeiro essa manobra foi proibida, de acordo com a Lei nº 7.191, de 06 de janeiro de 

2016, que dispõe sobre o direito ao parto humanizado na rede pública de saúde 

(ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2016). Ressalta-se, porém, que esta Manobra  

continua sendo executada no cotidiano das maternidades do Brasil, embora o sem o 

devido registro no prontuário da paciente (LEAL et al., 2012), porque demonstra 

aumentar a pressão intra-uterina. Assim, evidencia-se a necessidade de repensar as 

condutas tomadas frente à autonomia do profissional de saúde, embasadas em suas 

ideologias e no seu modo de pensar e agir. 

Infere-se, portanto, não haver evidências científicas de cunho vital para 

garantir a integridade perineal da mulher. Nessa perspectiva, os discursos dos 

profissionais de saúde revelaram ser a utilização da episiotomia um contravalor vital 

e utilitário, por trazer técnicas obsoletas e reforçar o não valor da evolução científica 

demonstrando, ao contrário, não ser a execução do procedimento uma justificativa 

para evitar lesões graves na mulher.   

 

Tem paciente que não tem essa predisposição, períneo um pouco 
mais rígido, não favorece, então, quando há um risco de lesão, ou 
até mesmo explosão perineal, podendo haver rotura de reto, rotura 
de bexiga, ai a gente procede ao corte, a episiotomia, para poder 
ampliar o trajeto e poder não ter lesões graves que ela possa vir 
trazer, até mesmo vim ficar uma seqüela, como incontinência fecal, 
incontinência urinaria, ou alguma distorção do assoalho pélvico que é 

uma coisa importante. (PS34) 
 
E a episiotomia não vai deixar que ela tenha laceração por conta da 
passagem da criança, e pela contração uterina [...] faço isso no 
período expulsivo e sigo as recomendações médicas quanto a sua 
aplicação para uma efetividade e garantia de integridade da mulher e 

seu bem estar. (PS42) 
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 A episiotomia21é uma prática recorrentes nas maternidades, sendo executada 

como rotina institucional visando a garantia de maior segurança para a mulher. A 

intervenção é utilizada principalmente para garantir a integridade do períneo, mas o 

que ocorre é a utilização desse procedimento para legitimar a prática do profissional 

de saúde, visto que a preservação prevista não ocorre. Assim, a realização do 

procedimento configura-se um dano à da mulher.   

 A propósito, em um levantamento de 11 estudos de ensaios clínicos 

randomizados envolvendo 5977 mulheres, foram comparados dois grupos de 

mulheres, sendo que um grupo recebeu a episiotomia seletiva e o outro, a 

episiotomia de rotina. Nesse levantamento, foi constatado que as mulheres 

submetidas à episiotomia seletiva tinham menos traumas perineais graves. A 

justificativa para a realização desse tipo de episiotomia era prevenir trauma perineal 

grave, que não foi considerada verdadeira diante das evidências atuais, como 

também porque foi identificado não haver nenhum benefício da episiotomia de rotina 

para as mulheres e seus conceptos (JIANG  et al., 2017).  

 Assim, a violência obstétrica está sustentada na execução da episiotomia 

como forma de rotina institucional, que vai contra o própria valor da vida da mulher, 

contra a sua saúde face aos seus malefícios no que tange à sua fisiologia e também 

pelo desconhecimento das evidências científicas, que não são valorizadas pelos 

profissionais de saúde em sua práxis profissional, cuja autonomia garante a 

centralidade das ações em sua atuação profissional. Seguem-se depoimentos a 

respeito. 

 A autonomia dos participantes estão sustentadas na tecnificação dos seus 

valores postos nos discursos, pois não está alicerçada em um embasamento 

científico, e sim a manutenção de uma Autonomia Tecnificada22, cristalizada no 

processo de trabalho, sendo o seu modus operandi embasado na perspectiva 

biomédica, vivenciada quando os profissionais de saúde não utilizam práticas para a 

                                                           
21

 A episiotomia é definida como o alargamento do períneo, realizada por incisão cirúrgica durante o 
último período do trabalho de parto, com tesoura ou lâmina de bisturi, requerendo sutura para sua 
correção. No passado, recomendou-se seu uso rotineiro com o objetivo de reduzir o período 
expulsivo e prevenir severos danos perineais em mulheres submetidas ao parto normal, diminuindo a 
ocorrência de tocotraumatismos(CARVALHO; SOUZA;FILHO, 2010).  
22

 A Autonomia Tecnificada articula-se com uma autonomia fundada no processo de trabalho 
sustentada pelo uso excessivo de tecnologia no campo da razão patológica, tendo um olhar reduzido 
no campo da objetividade dos fatos, onde se mecanizam para introdução fundada na técnica. 
(ALVES; ALVES; PADOIN, 2016).  
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garantia da integridade do períneo, por exemplo, por meio da Técnica de Hands 

Off23, que visa a prevenção de lacerações no período expulsivo. 

 

Olha sempre que necessário, eu não sou da política de total hands 
off, se eu achar que eu tenho que fazer uma episiotomia eu faço, 

entendeu? (PS6) 
 
E a episiotomia só o médico pode fazer, então geralmente ocorre na 
maioria dos partos, são poucos profissionais que não faz, é um 
rotina, que o parto normal para evitar qualquer complicações é feito a 

episiotomia para auxiliar a passagem da criança. (PS19) 
 
E no nascimento quando se faz necessário, temos que avaliar 
sempre, a possibilidade de episiotomia, onde damos o corte para 
proteger a mulher na hora da passagem do parto, auxiliando ela com 
uma maior abertura de passagem, e segurança para ela e o bebê. 
(PS48) 
 

 A episiotomia pertence a um modelo que valoriza o emprego da intervenção, 

culminando na tecnologia para a parturição, sendo muitas vezes utilizada pela 

legalidade privativa do cuidado obstétrica e pelo fato de a mulher não ter 

conhecimento e informações necessária para questioná-la. Os participantes 

mostram, em seus discursos, que o emprego da episiotomia resulta de um não valor 

do conhecimento científico e do avanço na ciência para o cuidado obstétrico, assim 

como os valores da fisiologia da mulher para um cuidado seguro, qualificado e 

compartilhado. Conforme a OMS (1996), o uso rotineiro da episiotomia nesse 

contexto, apresenta uma grau de evidência de categoria D, constituindo-se uma 

prática frequente utilizada de inadequadamente.   

Essa técnica tem sido "uma alternativa para prevenir o trauma perineal, onde 

estudos tem apontado de evidências de sua eficácia da proteção perineal durante o 

parto para reduzir o risco de trauma" (SANTOS; RIESCOS, 2016, p. 9). Além disso, 

as mulheres submetidas à técnica Hands Off, tem menor risco de traumas causados 

pela episiotomia (ROCHA; ZAMBERLAN, 2018).    

 Desse modo, conforme as Diretrizes Nacionais da Assistência ao Parto 

Normal, a episiotomia não deve ser realizada como rotina institucional (BRASIL, 

2017); deve, sim, ser justificada por meio da utilização de um Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido do Parto, a ser assinado pela mulher autorizando a 
                                                           
23

 A Técnica Hands Off é uma intervenção alternativa para a preservação de trauma perineal, que 
muitos profissionais de saúde estão utilizando para promover a integralidade do períneo da mulher 
(ROCHA; ZAMBERLAN, 2018). 
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realização do procedimento, uma vez que não há evidências científicas consistentes 

que apontem a sua indicação. (ROCHA; ZAMBERLAN, 2018). 

A OMS (1996) estabelece situações de sua aplicabilidade, reafirmadas por 

Carvalho, Souza e  Filho (2010) como sofrimento fetal, progresso insuficiente do 

parto, lesão iminente de 3º grau do períneo. Contudo, esses autores afirmam que 

essas situações não estão bem definidas, mesmo em indicações aparentemente 

inquestionáveis, como a iminência de laceração perineal. Assim, mesmo não 

concordando com essa perspectiva, a OMS estabelece uma taxa de 10% (OMS, 

1996), mas há um consenso entre pesquisadores de que a episiotomia seletiva deve 

ser abolida da prática do cuidado obstétrico, diferentemente do que ocorre 

atualmente, como pode ser constatado nos depoimentos apresentados. 

Os discursos dos profissionais de saúde trazem o valor utilitário da posição 

litotômica como um benefício para a parturiente, porém, não há  valorização da 

fisiologia do parto para uma evolução adequada. A OMS (1996) descreve a prática 

como prejudicial ou ineficaz, recomendando que deve ser eliminada na atenção 

obstétrica por se constituir evidência de categoria B de recomendações ao parto, 

embora a posição litotômica proporcione um conforto para o profissional de saúde, 

que executa sua assistência sentado: 

 

Colocamos ela [mulher] na posição para o parto normal, deitada, na 
sala de cirurgia, e ali realizamos todo o processo para o período 
expulsivo. Olha essa posição não é favorável para o parto normal, 
mas nos favorece no cuidado e nossa conduta, e aqui empregamos e 
utilizamos em todos os parto essa posição, mesmo que a mulher não 

goste, tem de ser essa posição para o período expulsivo. (PS36) 
Encaminha a gestante para a sala de parto, e colocamos na mesa 
ginecológica, a mesa do parto, com as pernas para cima, na posição 
de parto mesmo, ela tem o parto nessa posição, não tem outra 
alternativa, até porque auxiliamos ela, como de costume em outros 

locais, ajuda no nascimento. (PS37) 
 
Não dá para ficar 10 horas agachada [...] tem horas que temos de ser 
práticas, a mulher em posição litotômica garante algumas 

intervenções que temos de realizar. (PS42)  
 

Em relação à posição litotômica/ginecológica normativa do parto e nascimento 

(OMS, 2018b), é um reflexo da padronização de um modelo intervencionista do 

parto, observado nas ilustrações dos discursos dos profissionais de saúde, 

traduzindo a forma de nascer, que anula as possibilidade da mulher quanto à sua 
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autonomia de escolha de posição do ato de parir, contribuindo para o emprego de 

inúmeras intervenções desnecessárias.  

Nesse sentido, a atuação dos profissionais de saúde favorece a utilização de 

intervenções no cotidiano do parto e nascimento, representadas como um 

contravalor no cuidado a mulher no contexto da parturição, reforçando a ideia 

equivocada de segurança obstétrica. Assim, para Reis e Rodrigues (2002), torna-se 

importante que o homem encontre um percurso verdadeiro, autêntico, que auxilie o 

seu crescimento e desenvolvimento em todas as suas dimensões, e somente o valor 

do conhecimento permite alcançar essa perspectiva. O conhecimento, conforme 

Scheler (2012), deve embasar a prática cotidiana nas relações de cuidado com o 

outro, respeitando a sua subjetividade e individualidade. 
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5.3 A HUMANIZAÇÃO DO PARTO E NASCIMENTO: O CUIDADO VALORATIVO  

 

 Seguindo a lógica da Teoria de Scheler, a unidade de significação 

estabelecida por meio da análise dos discursos dos profissionais de saúde, 

encontra-se no campo dos valores vitais com a relação da fisiologia da parturição e 

com o valor do conhecimento que permite atitudes em prol da saúde da mulher 

promovendo, assim, um cuidado centrado no respeito e no dialogo (SCHELER, 

2012).  

 O valor do conhecimento abarca todos os valores. Quando os profissionais de 

saúde estabelecem o percurso da sua prática sustentada nas ciências, eles acabam 

valorizando inconsciente a fisiologia da mulher e o respeito ao outro; o seu direito a 

um parto mais seguro e qualificado; o diálogo como processo para favorecer as 

escolhas da mulher, assim, promovendo o seu protagonismo no campo do parto e 

nascimento. 

 Esse movimento está cada vez mais presente na formação atual, frente às 

demandas da sociedade e das discussões oportunizadas quando da formação de 

novos profissionais, que deve estar sustentada pelos valores do respeito, da justiça, 

do direito e da ética de um cuidado voltado para a centralidade da mulher, em prol 

do seu protagonismo. Desse modo, o modelo humanístico, que tem o outro como 

sujeito do seu próprio cuidado, permite repensar estratégias para mudanças, mesmo 

em passos "pequenos", embora já sejam constatadas mudanças de atitudes, 

comportamentos e práticas executadas junto à mulher no cotidiano das 

maternidades. Assim, aprofundando esse processo, segue-se a apresentação das 

subunidades de significação estabelecidas na análise dos discursos escritos dos 

participantes: 

 1) O valor do cuidado obstétrico: expressões para um cuidado seguro;  

 2) O valor verdade da cientificidade das evidências para um cuidado 

obstétrico qualificado e seguro.  

No Quadro VI observa-se os valores transmitidos pelas vivências dos 

profissionais de saúde no cuidado à mulher no campo parturitivo, tendo os 

significados para o respeito da mulher, que se torna um ser de valor no cuidado 

ofertado, expressando por meio do comportamento dos profissionais, que 

transmitem um processo de diálogo e escuta das mulheres frente às suas 

expectativas, medos e valores,  promovendo esse cuidado em detrimento dela. 
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Desse modo, podemos perceber uma tentativa cada vez mais crescente de 

profissionais engajados em obter novos conhecimentos diante do avanço científico, 

que deve fomentar mudanças que se fazem presentes, principalmente pela 

reorganização das hierarquia de valores desses mesmos profissionais, tendo como 

intenção alcançar um modelo humanizado, voltado apenas para o cuidado do outro, 

e não na intervenção.   

 

Quadro VI - Valores e significados da subunidade 1 da segunda unidade de significação, 

2019 

Subunidade 1: O valor do cuidado obstétrico: expressões para um cuidado seguro 

Valor/Contra Valor/Não Valor Significados 

Valor vital (fisiologia do parto e 
nascimento) e o valor do conhecimento. 

A forma de olhar a mulher, na sua 
centralidade, tem o encontro para a fisiologia 
do seu corpo, em direção as evidências 
científicas, respaldadas para o respeito e o seu 
protagonismo. 

Valor do conhecimento científico. Na atenção criteriosa e individual, os 
profissionais de saúde tomam medidas para a 
garantia da segurança da mulher respaldados 
na ciência. 

Valor vital (fisiologia do parto e 
nascimento). 

A fisiologia permite que esse cuidado seja 
ampliado no campo familiar, social, das 
emoções, das relações, tendo uma valorização 
no campo afetivo da mulher e nos valores 
sociais, em detrimento dos valores vital para a 
garantia de um cuidado ampliado.  

Valor da espiritualidade. O parto transforma todas as vidas das 
mulheres submetidas a essa vivência, 
colocando o valor do sagrado, do divino, como 
um valor próprio da parturição que possibilita o 
conforto da dor, por exemplo, no processo de 
parir, tendo o nascimento como um bem divino. 

Valor do ser humano, do respeito e da 
justiça. 

O protagonismo da mulher como um valor em 
si mesmo, configura um cuidado central. 

Valor ao vínculo ao cuidado 
compartilhado. 

O vínculo é um valor na relação de 
compartilhamento, de estar com o outro, pois o 
profissional de saúde somente pode cuidar do 
outro quando está vinculado ao outro. 

Valor ao respeito; valor ao 
conhecimento; valor vital a mulher no 
processo de parturição. 
 

O valor do protagonismo da mulher para um 
cuidado respeitoso, quando há um movimento 
para a garantia do respeito à sua liberdade 
quanto à forma de parir, em detrimento das 
evidencias cientificas garantidas pela fisiologia 
da parturição. 

Fonte: Rodrigues, 2019. 
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No Quadro VII podemos observar que há uma valorização do conhecimento 

das evidências científicas que, sustentadas pela ciência, permitem que o profissional 

de saúde, frente as suas condutas junto a mulher no parto e nascimento, favoreça a 

própria fisiologia do parto, com menos intervenções em seu cotidiano e a garantia de 

um cuidado qualificado e seguro, propiciando o alívio da dor e a sua centralidade na 

mulher como protagonista do cuidado obstétrico. 

 

Quadro VII - Valores e significados da subunidade 2 da segunda unidade de significação, 

2019 

Subunidade 2: O valor verdade da cientificidade das evidências para um cuidado 
obstétrico qualificado e seguro 

Valor/Contra Valor/Não Valor Significados 

O valor verdade como sustentação para o 
valor vital, para o valor da sacralidade da 
mulher. 

A partir do conhecimento científico 
vivenciado no cotidiano, demonstram a 
possibilidade da redução da violência 
obstétrica, pois a atuação da práxis 
profissional está amparada no conhecimento 
científico. 

O valor verdade/conhecimento científico. O valor científico, que modifica toda uma 
lógica de cuidado à mulher e possibilita 
reconfigurar o próprio cuidado dentro do 
modelo de humanização, com menos 
intervenção, como a episiotomia e o toque 
vaginal. 

O valor vital embasado pelo valor 
científico. 

A livre movimentação permite à mulher o 
valor ao respeito, garantindo a segurança do 
processo pelo valor a vida, que é valorizado 
no campo da fisiologia do corpo da mulher. 

O valor verdade/conhecimento científico. Valor do cuidado ao alívio da dor utilizando 
tecnologias não farmacológicas, para o 
protagonismo da mulher. 

O valor do apoio, e vínculo, sustentado 
pelo valor do conhecimento científico. 

O valor para o apoio e segurança para a 
mulher na criação de vínculo, com a inserção 
do acompanhante na cena do campo do 
parto e nascimento. 

Fonte: RODRIGUES, 2019. 

 
 

5.3.1  O valor do cuidado obstétrico: expressões para um cuidado seguro 
  

Os discursos das falas dos profissionais de saúde apontam para uma 

mudança, ainda que pequena, para o valor da compreensão da fisiologia e do 

conhecimento científico, possibilitando um cuidado qualificado e seguro para a 

mulher e o seu bebê. 
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Mudou muito no decorrer dos meus quase 30 anos de maternidade, 
mudou [Tom de voz elevado], o parto a gente encarava como 
paciente cirúrgico e hoje a gente tenta encarar isso de uma forma 
mais fisiológica [...] eu até acho que o nome parto normal é uma 
coisa que deveria deixar de existir, deve ser parto fisiológico [...] 
favorecer que haja a interação maior da mãe com a sua situação de 
gestante e parturiente no trabalho de parto, darmos apoio para ela 
encarar o parto não como um sofrimento, mas como uma 
necessidade fisiológica para a chegada do bebê que está nascendo, 
e criar condições que favoreçam isso, e que muita coisa pode ser 

feita em relação à segurança da mulher.Cada mulher é uma.(PS34) 
 

 O modelo obstétrico voltado para a humanização do cuidado da mulher no 

parto e nascimento, é um modelo não hegemônico, que tem sido dialogado como 

opção de modificação do cenário existente, principalmente voltado para a garantia 

da centralidade do cuidado voltado para a mulher; no diálogo para a tomada de 

decisões de forma compartilhada em face da fisiologia da mulher, em detrimento das 

evidências científicas (MALHEIROS et al., 2012). 

 A expressões dos profissionais de saúde mostram as tentativas de mudança 

do Modelo Obstétrico Hegemônico que tentam favorecer o Parto Fisiológico24, visto 

que seus discursos reconhecem o valor vital do cuidado e a necessidade de valorar 

a mulher em seu processo de parturição, dando-lhe centralidade nas ações. Assim, 

Segundo Souza et al. (2016, p.86), 

 
o Brasil vivencia um movimento de transição de modelo no cuidado 
obstétrico, que um modelo que valoriza a tecnologia, e o parto como evento 
de risco; para um modelo que valoriza a fisiologia, e a centralidade na 
mulher, no seu protagonismo e autonomia.  

 

Desse modo, podemos constatar que o participante P34 reconhece que 

mudanças estão ocorrendo no campo do parto retratando a necessidade de 

compreender as carências das mulheres e de prestar-lhes um cuidado qualificado. 

Nesse contexto, seu discurso promove um redesenho da hierarquia de valores 

(SCHELER, 2012), centrado em aspectos patológicos para uma dimensão valorativa 

fisiológica, ampliando o cuidado na direção de um valor para a qualidade e a 

segurança das mulheres, visando romper com a perspectiva de cuidado igual para 

todas elas, reconhecendo que a singularidade do cuidado obstétrico é necessário. 

                                                           
24

 O estudo assume a sua perspectiva de parto fisiológico, que vai encontro com a fisiologia da 
parturição, em face das evidências científicas, e o respeito para o empoderamento da mulher. 
Assumindo a fisiologia como alicerce para um melhor cuidado, e seguro. 
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Os discursos dos profissionais de saúde avançam na intencionalidade de 

valorizar as escolhas da mulher durante a atenção obstétrica, por meio de uma 

assistência individualizada. Esses avanços, ilustrados nas falas dos entrevistados, 

estão ligados às recomendações da OMS (2018b) estabelecendo que a mulher deve 

ser esclarecida para a possibilidade de vivenciar a parturição com menos 

intervenções. Também avançam na valorização da vida da mulher no processo 

fisiológico e ampliam a atenção qualificada e segura, quando ocorre a necessidade 

de uma intervenção respaldada em valores do conhecimento científico, visto que 

com uma atenção criteriosa e individual, os profissionais de saúde tomam medidas 

para a garantia da segurança da mulher respaldadas na ciência, e não em suas 

ideologias próprias.  

 
Então, a gente tenta valorizar as escolhas da paciente [Mulher] 

desde o início, entendo as mudanças.(PS39) 
 
Aquela questão do parto humanizado, a gente procura dar uma 
assistência [...] sempre dar uma assistência individualizada, analise 
da parte clinica, obstétrica, procurando sempre dar uma assistência 
humanizada a paciente, individualizando cada caso. Porque tem o 
processo de dor no trabalho de parto, então tem que ser uma 
atenção direcionada para cada pessoa, cada pessoa tem seu 
comportamento diante da dor e do trabalho de parto, é singular. 
(PS43) 

 

 Quando o participante PS43 reconhece a parte clínica obstétrica e a 

individualidade do cuidado obstétrico, torna possível garantir as necessidades das 

mulheres, ao mesmo tempo reconhecendo que nos momentos de intervenção 

necessária, o cuidado será dialogado para a garantia da segurança da parturição, 

assegurando a vida perante uma avaliação individualizada, tendo o respeito da 

sacralidade humana frente à individualidade da mulher. Desse modo, para seja 

possível promover a qualidade do cuidado obstétrico de acordo com o modelo de 

humanização, faz-se necessário que o processo de trabalho dos profissionais esteja 

voltado para as necessidades das mulheres com a sua individualidade, e não para 

as necessidades dos sujeitos e das instituições, caracterizadas pelo exercício de 

rotinas protocolares  (SODRÉ; LACERDA, 2017). 

Nesse sentido, os discursos dos profissionais de saúde vão ao encontro das 

recomendações da OMS (1996) para a garantia ao respeito da escolha da mulher, 

estando na categoria A sendo, portanto, uma prática considerada útil e que deve ser 
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estimulada por trazerem essa perspectiva do resgate ao respeito das escolhas da 

mulher (2018b). Dessa forma, quando se propõe um cuidado individualizado, 

valorizando a fisiologia, em detrimento do conhecimento científico, permite-se 

observar esse processo de transição de modelo obstétrico nas atitudes, técnicas e 

comportamentos que valorizam a figura da mulher no campo do parto e nascimento, 

para seu protagonismo e uma parturição segura. 

Os profissionais de saúde expressam, em seus discursos, a valorização da 

mulher como detentora das suas decisões e dona do próprio corpo; não como uma 

apropriação do cuidado do profissional de saúde. Esse cuidado valorativo a partir da 

mulher, possibilita que ele seja compartilhado e seguro. Há uma valorização por 

parte dos profissionais de saúde que garante um acompanhamento eficaz, desde o 

início da internação da mulher, sucedendo-se em todas as fase do processo do 

parto e nascimento com uma atenção singular e diferenciada em que os 

participantes direcionam o cuidado embasado no valor da fisiologia da mulher, 

propiciando-lhe um acompanhamento contínuo e individualizado.  

 

O parto natural ele é simplesmente perfeito [...] porque como a gente 
aqui [na maternidade] acaba acompanhando a paciente desde o 
inicio do trabalho de parto, tipo 4 cm, a gente já vem acompanhando 
[...] então, a gente pega todas as fases dela, pega a fase em que ela 
chega empolgada com esse parto, pega a parte do parto dolorosa, 
então assim a gente está acompanhando, está estimulando ela, está 

explicando passo a passo. (PS20) 
 
Há o normal, obvio! O normal, até pela fisiologia do próprio corpo, 
quanto menos procedimentos invasivos, agredir, agressão ao corpo, 

o normal. (PS22) 
 
O parto é um evento natural que ocorre e dá inicio a vida de uma 
nova pessoa, é um momento de extrema transformação para mãe e 
para criança obviamente, iniciando a vida dela e pode ser uma coisa 

muito boa, que traga uma coisa positiva para todo mundo. (PS38) 
 
Nossa! Parto! Parto é tudo [Face com  atenção], começo de uma 
vida, transformação da mulher, mãe, é a transformação da família na 
realidade [...] a gente vê muito isso aqui, casais que chegam de uma 
forma para ter o bebe e saem de outra forma, essa experiência única 
do nascimento [...] eu gosto muito dessa palavra, experiência 
avassaladora, mexe com todas as estruturas emocionais, psíquicas,  
do ser humano, e ninguém passa por um parto e continua a mesma 

pessoa, nem o obstetra e nem a mulher. (PS41) 
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Para tanto, torna-se necessário que o pré-natal tenha mais efetividade, já que 

as evidências científicas mostram que as mulheres podem contribuir com a 

parturição, quando estão mais preparadas com informações sobre o conhecimento 

do próprio corpo e da fisiologia da parturição. Nesse sentido, esse o conhecimento 

promove a diminuição de possibilidades de violência obstétrica. Atualmente, há um 

movimento no sentido de que as mulheres busquem os serviços de saúde obstétrico 

quando estiverem em uma fase mais avançada do trabalho do parto, como a fase 

ativa, e não nos pródomos ou na fase passiva, visto que quanto mais precoce a sua 

internação, maior será possibilidade de serem submetida a intervenções 

desnecessárias.  

Concordando com esse pensamento, Lobst et al. (2019) confirmam que a 

admissão precoce na maternidade está associado ao aumento de intervenções no 

processo de nascimento, além da cesariana e, ainda,ao risco aumentado em duas 

vezes maior das mulheres admitidas com 3-4 cm de dilatação para as mulheres 

admitidas a partir de 6 cm de dilatação cervical, mostrando a importância do 

conhecimento do próprio corpo para a garantia da segurança e de um cuidado 

compartilhado. 

Do mesmo modo, os profissionais de saúde revelam um cuidado ampliado 

direcionando à centralidade da mulher considerando suas perspectivas e vivências 

positivas para a parturição, em conformidade com o valor da fisiologia do 

nascimento. Desse modo, quando o cuidado é valoroso e atencioso, acaba por 

refletir um cuidado ampliado, estendido além da mulher em direção aos envolvidos 

na sua rede de apoio, como a família. Esse respeito à fisiologia permite que esse 

cuidado seja ampliado no campo familiar, social, das emoções, das relações, tendo 

uma valorização no campo afetivo da mulher e nos valores sociais, em detrimento 

dos valores vital, para a garantia de um cuidado ampliado.  

Assim, há uma perspectiva de mudança, saindo de um modelo 

intervencionista que possibilita a violência obstétrica e a centralidade no profissional 

de saúde, para um modelo que transcende um cuidado humanizado,  tendo como 

centro a mulher em sí para a garantia de um cuidado seguro frente à fisiologia do 

processo de saúde reprodutiva. Quando há essa valorização da fisiologia da 

parturição,  o profissional de saúde configura um parto em um nova dimensão que 

escapa do aspecto de normalidade e de rotinas institucionais, indo ao encontro do 

aspecto da vida da mulher para um cuidado seguro. 
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Os discursos dos profissionais de saúde trazem o seu significado para um 

momento de aproximação à ordem divina, valorizando a espiritualidade do cuidado 

ao parto e nascimento, configurando-se um cuidado ampliado no reconhecimento da 

transformação da mulher e da família perante o nascimento. O parto transforma 

todas as vidas das mulheres submetidas a essa vivência, colocando o valor do 

sagrado, do divino, como um valor próprio da parturição que possibilita o conforto da 

dor, por exemplo, no processo de parir, tendo o nascimento como um bem divino. O 

campo da espiritualidade da parturição possibilita uma atuação do profissional de 

saúde mais harmônica, com respeito à dignidade e sacralidade humana e, 

sobretudo, com redução da violência obstétrica.  

 
Para mim é a coisa mais bela que o corpo humano consegue fazer, 
sendo um milagre visível e tocável no nosso dia a dia, é um momento 
em que a mulher se redescobre como pessoa, é o momento em que 
a mulher se redescobre como mãe, ela consegue perceber que ela 
não é só aquilo que ela acreditava que ela era durante a vida inteira, 
mas ela era muito mais forte do que aquilo que ela acreditava. 
(PS18) 
 
Esse momento do parto e do nascimento para mim é um momento 
mágico que traz a tona a verdadeira divindade de espécie, com a 
aproximação de um novo ser em nascimento, que foi gerado, e isso 
nos aproxima bastante de Deus, não importante a sua religião, mas 

nos aproxima para que possamos dar um processo seguro. (PS31) 
 
Para mim o parto é um milagre, é coisa de Deus, é uma coisa que 
assim a gente não explica, a medicina explica, mas assim, é uma 
coisa de Deus, um milagre, é um acontecimento para mãe, para o pai 

[...] a gente tem sempre que se valorizar sobre isso. (PS45) 
 

Gomes et al. (2018, p. 2747) demonstram o processo espiritual do campo do 

parto e nascimento, como sendo um processo que 

 
fornece a mulher a transcendência dos limites, conectando-a com o seu eu 
a medida que promove a expressão da sua alma por meio do seu corpo; 
além de estabelecer relações de implicação múltiplas de transformações 
com os envolvidos; a mulher; o companheiro e a família, fortalecendo as 
relações afetivas e sociais. 

 

Os atos simbólicos do Divino apontam, segundo Scheler (2012, que o 

sacrifício à liberdade e à elevação do espírito, em seu vigor intelectual e na sua força 

vital, inicia um ato de afetividade, de amor e sacrifício. Então, quando o profissional 

de saúde defronta-se com significados que se estabelecem como conexão com a 
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ordem divina, faz entender a sua aproximação com o ser humano em sua totalidade, 

em processo estabelecido por Scheler como simpatia, pois a mesma vem criar 

mecanismos para um cuidado ético do outro, da sua vivência plena, como um ato de 

amor ao próximo (ALVES et al., 2018), permeado pela aproximação com o desvelar 

do significado concreto do nascimento, representando a divindade. 

O protagonismo da mulher como um valor em si mesmo, configura um 

cuidado central que se apresenta nos discursos dos profissionais de saúde, 

mostrando uma crescente mudança de comportamentos e atitudes para uma 

valorização de um cuidado efetivo, no modelo de humanização do parto e 

nascimento. Desse modo, o protagonismo torna a mulher um valor no cuidado ao 

parto, reconhecendo o respeito, a valorização da sua singularidade e subjetividade, 

mediante a ética, ao respeito e à dignidade do ser humano.   

 
Tento colocar ela [mulher] como protagonista desse processo que 
essa mulher, a gente tenta resgatar o processo do parir do nascer, 
isso é uma proposta minha e eu levo comigo, para tentar, eu tento 

humanizar o possível essa internação da paciente.(PS11) 
 
Ah!, para mim, assim, é um novo momento da mulher, que ela tem 
que ser respeitada, que ela tem que ser vista como dona do seu 
corpo e entender que nem todas vão ser da maneira assim mais 
rápida [...] umas vão demandar mais tempo, vão demandar mais 
atenção, mas que todas vem com uma necessidade e que muitas 
das vezes vem até com uma bagagem de fora [...] quando é a 
primeira vez e ela não sabe nada daquilo, então a gente precisa 
realmente trabalhar uma questão de humanização nelas, e eu vejo 
que é um momento único que eu posso tanto trabalhar, fazendo com 
que seja um momento único de assim, de uma coisa muito ruim que 
aconteceu, ou como posso trabalhar para fazer que seja um 
momento único mais que especial para ela [mulher], mesmo que seja 
doloroso, mas que a minha atuação possa mostrar para ela que além 

da dor, é além da dor do parto! (PS13) 
 

Desta forma, a relação entre profissional de saúde e mulher, quando se torna 

mais efetiva por meio do diálogo e da confiança, oportuniza que ela participe mais 

ativamente nas decisões referentes à vivência de seu parto. Assim, deve-se 

valorizar as experiências prévias da mulher, bem como seus valores, medos e 

informações obtidas de outras fontes, visto que estes fatores podem interferir na 

tomada de decisão da gestante e na promoção do seu protagonismo na cena do 

processo do parto e nascimento (ESCOBAL et al., 2018). 

Nesse sentido, a centralidade do cuidado tem o valor na própria figura da
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mulher, e quando há esse significado, repercute-se o respeito às suas opções, 

garantindo as expectativas para um cuidado centrado, valorizando a segurança e o 

diálogo de um modelo humanístico, que tem como princípios norteadores a 

dimensão do ser humano porque ele é o mais importante, e não em processos 

normativos institucionais que anulam as expectativas para esse cuidado, interligando 

a mulher e o profissionais como conexões mútuas de corresponsabilização.  

Os profissionais de saúde mostram a importância do diálogo como processo 

de relação para um cuidado qualificado. O diálogo possibilita a criação de vínculo 

entre a mulher e o profissional de saúde, sendo o vínculo um valor na relação de 

compartilhamento, de estar com o outro, pois o profissional de saúde somente pode 

cuidar do outro quando está vinculado ao outro. O valor do vínculo possibilita um 

cuidado ampliado e seguro que reconhece a mulher no processo de parturição, 

permitindo a não intervenção ou a intervenção necessária e, ainda, reconhece a 

dinâmica do processo de trabalho de parto e parto com um valor para o humano, 

para o valor à vida da mulher. 

 

Muitas vezes ela [mulher] quer isso [Gestos com as mãos], uma 
atenção, e que ela não recebe adequadamente, então em um 
modelo humanizado devemos nos colocar no lugar dela [mulher], 
para que possamos acolher, ouvir, interagir, criar vínculo com essa 
mulher e para que ela [mulher] se sinta segura com as nossas ações 

no cuidado dela. (PS1) 
 
Eu acho que o dialogo, porque como são pacientes de todos os 
níveis socioculturais ou socioeconômicos [...] você tem que 
conversar, porque algumas conseguem entender o que você fala, 
outras com mais dificuldade, outras são mais cultas, mas eu acho 
que basicamente você tem que ter uma boa relação médico-paciente 

com dialogo, sem dialogo você não vai conseguir aqui. (PS47) 
 
Valorizo é a forma de cuidado, de escutar a mulher, deixar ela falar, e 

ver seus determinantes. (PS48) 
 

Assim, é possível refletir que há uma transformação valorativa visando a 

reconfiguração de valores, principalmente pelo movimento das Políticas Públicas na 

saúde reprodutiva e pelo movimento de mulheres, favorecendo comportamentos 

para a transição do modelo obstétrico no campo da humanização (PEDROSO; 

LÓPEZ, 2017) e da reorganização da hierarquia de valores no parto e nascimento. 

(SCHELER, 2012). O que está sendo reorganizado é a nova hierarquia, frente às 

necessidades carenciais das mulheres, que vão ao encontro desse movimento para 
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a humanização, uma vez que os valores não são novos, mas sim a sua hierarquia 

no campo do parto e nascimento. 

Concordando com a afirmação acima, Werneck (2010) desvela que 

atualmente há um movimento de nova hierarquia de valores, e não de novos 

valores, isto porque os valores são universais e priorizados para atender a 

necessidade da pessoa humana. Desse modo, essa nova hierarquia de valores 

reconhece o valor e a carência da mulher para um processo de cuidado 

compartilhado e seguro, numa lógica amparada nas recomendações da OMS 

(2018b), que valoriza o cuidado empático do profissional de saúde junto à mulher, 

uma prática considerada útil que deve ser estimulada. 

Os discursos dos profissionais de saúde reforçam o valor do protagonismo da 

mulher para um cuidado respeitoso, quando há um movimento para a garantia do 

respeito à sua liberdade quanto à forma de parir. Assim, a OMS (2014, p.3) 

recomenda a necessidade de "programas para melhorar a qualidade dos cuidado à 

saúde materna, com maior enfoque no cuidado respeitoso como componente 

essencial da qualidade" e segurança da mulher.  

 

Vamos ficar de cócoras um pouco. Mas aqui eu já falei até com o 
coordenador médico, o nosso chefe tem uma banquetinha que é 
muito útil no trabalho de parto, que ela [mulher] pode ficar sentadinha 
na banquetinha, e você pode colocar um familiar ou um profissional 
por detrás que ela pode apoiar na posição vertical  para favorecer, 
mas ele falou que vai providenciar que a obra está 

acontecendo.(PS25) 
 
Também a posição deitada, não é uma posição que favoreça, é o 
tradicional, mas na verdade não é o parto mais natural, a posição 
que geralmente a mulher assume instintivamente para o parto 
quando ela está só ou é de quatro ou é agachada [...] ela geralmente 
fica mais para vertical do que deitada, só que convencionou-se 
deitar, então, as vezes a pessoa vai lembrar que viu na televisão que 
é deitado: “Vou deitar!”, mas instintivamente não é, tanto que a 
mulher quando está em contração, ela dá  preferência, prefere estar 
sentada ou caminhando, ou agachada, dá um alivio melhor, nos 

quadris, a posição, relaxa mais.  (PS36) 
 
A gente orienta a paciente, eu no caso, oriento a paciente que a 
liberdade de escolha é dela, em relação a forma como ela quer parir, 
a posição que ela quer, a forma que ela ache mais fácil, eu tento 
sempre diminuir o nível de estresse durante o trabalho de parto, 

durante o parto. (PS39) 
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A posição que ela mais preferir, que ela se sentir um pouco mais 
confortável para ela estar naquele momento do período expulsivo, 
onde ela possa ter um parto com menos dor naquele momento. 

(PS40) 
 

Visto que, os discursos expressam o valor do conhecimento, reconhecendo a 

fisiologia da mulher e favorecendo um bom desenvolvimento do parto e nascimento, 

valorando a mulher em seu cuidado obstétrico, em sua carência na perspectiva de 

parturição, levando ao seu protagonismo e ao direito ao seu corpo, vendo nela a 

figura de "dona" do processo reprodutivo no campo do nascimento,  assim 

proporcionando ao profissional de saúde a garantia de valorar o cuidado dialogado, 

possibilitando o valor do respeito à fisiologia e ao seu campo social, fazendo dele um 

agente de transformação de modelo para a centralidade da mulher com vistas ao 

protagonismo feminino: 

A humanização do parto e nascimento tem sustentado mudanças para uma 

transição do modelo hegemônico para um modelo emergente, possibilitando que o 

cuidado obstétrico vá ao encontro do cuidado que atenda as carências e 

necessidades das mulheres no campo do parto e nascimento. Percebe-se que há 

um processo de reorganização da hierarquia de valores na perspectiva do parto e 

nascimento que permite uma diminuição da violência obstétrica, pois reconhece o 

campo valorativo na centralidade da mulher e no cuidado nela mesma, como 

detentora de um processo de autonomia para garantir o seu protagonismo no 

cotidiano do cuidado obstétrico, significando que o valor está deixando de ser 

centrado no profissional de saúde, realinhando-se para uma transição à mulher. 

Scheler (2012, p. 123) questiona: “O que irias sentir, se isto tivesse te 

acontecido assim?”. A partir desta pergunta, colocamo-nos no lugar do outro 

(Mulher) e afetamo-nos pelo sentimento do outro, ou seja, „sentimos com‟. Assim, 

podemos perceber as formas da simpatia fazendo-se presentes quando os 

profissionais da saúde valorizam a relação, o encontro, o diálogo, que potencializa o 

protagonismo da mulher e uma parturição voltada para o cuidado do outro. 

Mas, se não fosse o movimento coletivo de mulheres, em prol de Políticas 

Públicas que respeitem a dignidade humana e o protagonismo feminino no parto e 

nascimento, os profissionais de saúde estariam intensificando atos de violência 

obstétrica em seu cuidado, pois, sendo o profissional que detém o poder do corpo da 
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mulher, considerando a metáfora como "corpo como máquina" (DAVIS-FLOYD, 

2001), ele pode manipular e intervir para condicionar o bom funcionamento do poder 

da sacralidade da mulher, do campo vital da parturição, considerado algo patológico 

e de risco, tornando-se o detentor do poder valorativo no cuidado obstétrico. 

Portanto, quando se permeia um cuidado valorativo em prol das necessidades 

carenciais das mulheres, tendo como foco a humanização, torna-se favorecida a 

garantia ao valor do respeito e da dignidade humana, para que haja maior qualidade 

do serviço ofertado e, consequentemente, um cuidado ampliado na atenção 

obstétrica. 

 

5.3.2  O valor verdade na cientificidade das evidências  para um  cuidado obstétrico 

qualificado e seguro   

 

 Nos discursos, os profissionais de saúde mostram a necessidade de repensar 

a utilização de muitas intervenções utilizadas na atenção obstétrica. Mostram 

também o valor verdade como sustentação para o valor vital, para o valor da 

sacralidade da mulher. E, a partir do conhecimento científico vivenciado no 

cotidiano, demonstram a possibilidade da redução da violência obstétrica, pois a 

atuação da práxis profissional está amparada no conhecimento científico, e não nas 

as suas ideologias no cuidado à mulher no parto e nascimento. 

 

Eu não gosto muito, você sabe que até foi proibido, você sabe que foi 
proibido, e alguns [profissionais de saúde] da equipe, que a gente 
não pode citar, que ainda usam alguns métodos como a episiotomia, 
Manobra de Kristeller, e também o parto por fórceps, é arrepiante. É, 
o parto é um parto muito doloroso, muito sofrido para mãe. Esses 
métodos muitas vezes, não são mais recomendados, e ainda utilizam 
esses métodos por parte dos profissionais de saúde, e isso deve ser 
repensado, é melhor para nós [profissionais de saúde] e não para as 

mulheres. Isso ainda é lamentável. (PS7) 
 
E tem o plantão noturno de profissionais de saúde recém-formadas 
que não são intervencionista, o que for normal, vai ser normal, o que 
puder ser sem episiotomia vai ser sem episiotomia, se puder não 
estimular com ocitocina não vai estimular, então varia, mas temos 
essas condutas, as vezes de noite, eu nunca vi, mas esse plantão de 
dia, Manobra de Kristeller... Pavoroso [Voz fraca], eu acho pavoroso, 

pavoroso e desnecessário. (PS10) 
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 Assim, o pensamento crítico no conhecimento científico torna necessária a 

capacidade de reflexão mediante o conhecimento posto em evidência, constituindo 

um ato do saber a ser vivenciado corretamente para o exercício respaldado na 

ciência (SILVA; NETO, 2015). Desse modo, o processo de cientificidade em 

consonância com a atuação dos profissionais de saúde, sustenta um cuidado 

direcionado à saúde da mulher, tendo uma reconfiguração do valor do profissional 

do cuidado, não mais centrado nele mesmo e no modelo tecnocrático, isto é, não 

mais sustentando as suas necessidades, e sim voltado para um modelo humanizado 

que olha a perspectiva da mulher, tendo o seu valor vital embasado na fisiologia, 

garantida por meio do processo científico. 

 Nesse contexto, há um questionamento acerca da utilização de intervenções 

no cotidiano do parto e nascimento, tais como a Manobra de Kristeller, a episiotomia 

e a medicalização do parto, reconfigurando as reais necessidades de aplicação de 

cada uma, embasadas no valor do conhecimento científico. Então, como foi dito, há 

um processo de transição, de realinhamento de hierarquias de valores, focalizando o 

modelo humanizado que possibilita inibir atitudes e práticas de violência obstétricas 

no campo do parto e nascimento. 

A ilustração do discurso do profissional de saúde remete à significação quanto 

ao fato de „amparar o períneo‟ como forma de cuidado, com o propósito de garantir a 

integridade da mucosa vaginal, evitando as lacerações decorrente do período 

expulsivo. Nesse sentido, o cuidado obstétrico ofertado pelo profissional de saúde é 

centrado no outro, gerando a mudança hierárquica de valores embasada pela valor 

científico, que modifica toda uma lógica de cuidado à mulher e possibilita 

reconfigurar o próprio cuidado dentro do modelo de humanização. 

 
Se eu pudesse ontem, na segunda-feira, única coisa que eu fiz foi, só 
amparei o períneo, eu não fiz mais nada, fiquei quieta, e segurei o 
períneo, simples assim, eu amparei o períneo. Eu estava com essa 

mão desse jeito, com uma compressa amparando o períneo. (PS2) 
 
A episiotomia utilizada de forma rotineira é contra-indicada, porque uma das 

indicações para seu uso, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), é 

a rigidez perineal e do assoalho pélvico, além da iminência de laceração severa 

dessa região (MENDES; MAZZAIA; ZANETTI, 2018). Dessa forma, quando o 

profissional dispõe da utilização de estratégias que vão ao encontro dos valores 

vitais sustentados pelo conhecimento científicos que mostra uma eficácia, e também 
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menciona que não há necessidade de realizar práticas intervencionistas como a 

episiotomia, ele reconfigura o processo do cuidado que se preocupa com o outro,  

em uma relação singular e compartilhada, em prol da centralidade da mulher no 

campo do parto e nascimento. 

A ilustração do discurso do profissional de saúde reflete o toque vaginal ao 

qual a mulher é submetida nas instituições de saúde, todavia, mostra também que 

não há necessidade de realizar essa intervenção de forma protocolar e sucessiva no 

cuidado obstétrico, segundo as evidências científicas e as recomendações da OMS 

(2018b).  

Eu só não faço o toque, porque nós não acreditamos que tocar a 
mulher toda hora faça diferença. Porque acaba sendo uma violência, 
de certa forma acaba sendo uma violência obstétrica, se ela acabou 
de ser tocada na admissão, tocar novamente, a menos que seja 

muito necessário. (PS16) 
 

O modelo de humanização do parto e nascimento está sustentando no valor 

vital do campo da fisiologia do corpo da mulher, para a garantia de um cuidado 

direcionado à sua segurança, apoiado na cientificidade e nas evidências científicas. 

Além disso, é um modelo em que a mulher é vista com uma pessoa, e não como um 

ser passivo de atos de intervenção. Sendo assim, quando esses aspectos são 

vivenciados, contribuem para que a violência obstétrica seja anulada, garantindo o 

respeito e a dignidade humana com diálogo e compartilhamento de posições e 

expectativas em prol da segurança, a fim de inibir a violência obstétrica. 

 Podemos perceber, que há uma reorganização da hierarquia de valores dos 

profissionais de saúde, conforme os discursos dos participantes, onde mostram um 

processo de transição de um modelo tecnocrático, que valoriza a tecnologia e a 

centralidade no profissional de saúde, para um modelo humanístico que valoriza a 

centralidade da mulher com o seu direito de escolha, possibilitando a inibição de 

intervenções. Há um valor no campo da fisiologia do processo do parto e 

nascimento, com base na transformação pelo conhecimento científico, pois, mesmo 

nos discursos que acontecem acerca da normativa indutiva da posição de parir, os 

profissionais de saúde fazem essa crítica no próprio serviço, tendo em vista a 

necessidade de mudança em prol das evidências científicas na parturição, inibindo a 

própria violência obstétrica em seu cotidiano. 
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Porque antigamente eu tinha uma visão do parto era a mulher ficar 
deitada, a mulher não podia gritar, a mulher tinha que ter o 
comportamento que o profissional achasse que era desejado, que 
era ficar deitada o tempo todo, entendeu? Hoje em dia, é uma coisa 

mais humanizada.(PS3) 
 
Aqui não tem uma posição adequada para ela parir, tem parir 
naquela mesa do centro cirúrgico, totalmente contrário à fisiologia da 
mulher e à gravidade, e isso acaba sendo um potencial para a 
episiotomia e o fórceps [...] ela tem que ter a liberdade de escolha. 
(PS10) 
 
E essa posição não ajuda a gravidade, a fisiologia da mulher, 
somente complica o processo de expulsão da mulher, e ainda faz 
com que ocorra procedimentos como a Manobra de Kristeller, 
episiotomia, fórceps, isso favorece a aplicação desses procedimento. 

(PS11) 
  

Os discursos mostram uma reconfiguração da forma de parir com base no 

modelo humanizado, configurado no valor do conhecimento científico. A propósito, 

numa recente revisão sistemática com metanálise, Jiang et al. (2017) mostraram que 

as mulheres em posições mais verticalizadas tinham 25% menos de probabilidade 

de serem submetidas à episiotomia e fórceps obstétrico, reafirmando o valor da 

fisiologia com base no conhecimento científico, inibindo as intervenções 

desnecessárias e a própria violência obstétrica, quando o cuidado do profissional de 

saúde está embasado pelo valor verdade, possibilitando um redesenho voltado para 

os melhores cuidados, com ênfase no respeito e na dignidade humana.   

 Nesse contexto, a OMS recomenda que a mulher tenha a liberdade de 

posições no seu trabalho de parto e parto (OMS, 2018b) e no modelo de 

humanização focaliza-se essa liberdade. No Brasil, a posição litotômica continua 

sendo utilizada no período expulsivo, pela maioria das parturientes (CÔRTES et al., 

2018), sendo uma das práticas criticadas pelos profissionais de saúde, mostrando a 

necessidade de mudanças institucionais no cuidado obstétrico, respaldado no 

respeito à mulher frente à sua autonomia. 

 Assim, a posição inadequada do parto, conforme observados nos discursos 

acima, repercutem para a garantia da fisiologia da mulher e o respeito ao seu 

protagonismo e à individualidade da mulher, com base no conhecimento científico. 

Desse modo, mostra que a livre movimentação permite à mulher o valor ao respeito, 

garantindo a segurança do processo pelo valor a vida, que é valorizado no campo da 
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fisiologia do corpo da mulher, favorecendo um cuidado qualificado e seguro, 

tornando um profissional mais qualificado e preocupado com a segurança da mulher. 

 Os profissionais de saúde expressam o valor do cuidado ao alívio da dor  

utilizando tecnologias não farmacológicas, como a oferta à mulher da penumbra, da 

deambulação, do banho morno/quente, das massagens, da banqueta, da  bola suíça 

e da musicoterapia, durante o primeiro e segundo estágios do parto, todas 

relacionadas ao modelo humanizado da parturição. Valorizam a utilização dessas 

tecnologias por (re)conhecerem os benefícios científicos de sua utilização para a 

saúde no campo do parto e nascimento, sendo uma prática útil que deve ser 

estimulada, conforme as recomendações da OMS (2018b). 

 

Eu coloco ela [mulher] no banho, que ajuda na sua necessidade de 
dor, auxilia no seu medo, e começa a acalmar, depois começo a 
promover a deambulação para aumentar a progressão do trabalho de 
parto, ela começa a andar pelo corredor, com o auxílio da equipe de 
enfermagem, incentivando que isso vai favorecer ao parto dela, um 
parto que ela [mulher] trabalhe a sua autonomia e direito de escolha 
a um parto respeitoso. Depois, começo a massagear a mulher na 
cavidade abdominal, nas costas, em seus braços, nas pernas, em 
seu corpo todo, para que ela se acalme, pois muitas vezes ela se 
encontra estressada, nervosa, e a carga hormonal pode favorecer 

que ela sinta mais dor durante todo processo de cuidado. (PS1) 
 
No silêncio, na penumbra, no ambiente acolhedor, tentar apresentar 

aquele ambiente para ela, pra que ela não se assuste.(PS2) 
 
A gente trabalha toda parte de preparar mesmo essa gestante, 
orientando o que é o trabalho de parto, sendo oferecendo e 
estimulando, explicando que são medidas não tecnológicas para 
alivio de dor, ensinando a ela o uso da bola, dando importância no 
banho de aspersão na água morna, as massagens, falando um 
pouco para ela [mulher] sobre a movimentação, sobre a 
deambulação, então a gente trabalha toda essa parte de pré-parto 

mesmo. (PS13) 
 
A gente faz as boas práticas aqui, isso é bem comum. Encaminha ao 
banho, orienta deambulação e a bola, a gente usa muito a bola aqui, 
tem a bola, a banquetinha a gente também tem, rebozo, mas aqui 
quase não usa rebozo. Ajuda absurdamente, muita coisa, você vê 
uma diferença grande, uma pessoa que fica, que chega e fica ali na 
cama, fica deitada, parada e uma pessoa que está te ouvindo, e a 
gente orienta, está ali, e ela abre mais a mente para fazer o que você 
ta orientando sabe? Quando ela relaxa vai, o bebe desce mais, até 
nasce mais rápido, independente se é a primeira gestação ou se é a 

terceira. (PS14) 
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O banho, ele tem um poder de centralizar a mulher, ela se centrar no 
corpo dela, ela consegue lidar com a dor e dessa forma você 
consegue fazer com  que o colo do útero dilate mais, é lógico 
depende de paciente para paciente, mas em geral a gente percebe 
que o trabalho evolui mais rápido se ela fizer bastante utilização do 

banho. (PS16) 
 
Diminuindo o nível de luz, tentando colocar um som que agrade a 
ela, que ela não se sinta, na verdade o que eu tento fazer é tentar 
trazer um pouco para essa mulher, ela esquecer que ela está dentro 
de um hospital, ela se sentir mais a vontade, porque isso ajuda muito 
no trabalho de parto dela no período expulsivo principalmente, na 
evolução toda, ela se sentir a vontade no lugar onde ela está. 
(PS39) 

 

 Nesse sentido, a tecnologia no cuidado tem como características fazer 

prevalecer a fisiologia da mulher e o estabelecimento de vínculo. Segundo Duarte et 

al. (2019, p. 3), esta tecnologia  

 

está relacionada ao desenvolvimento de práticas do processo de gestar e 
parir que não sejam invasivas à fisiologia do corpo feminino, à sua mente e 
privacidade. O caráter não invasivo tem uma dimensão de estabelecimento 
de vínculo de confiança com o profissional de saúde, e mesmo quando 
ocorrem condutas que expressem o cuidado na intimidade de seu corpo 
biológico ou sociocultural, esses não são percebidos como processo de 
invasão da sua privacidade 

 

 Essas tecnologias não farmacológicas de alívio da dor estão embasadas na 

compreensão da sua utilização para a fisiologia da mulher, sendo a sua 

aplicabilidade direcionada aos benefícios que o valor do conhecimento científico tem 

para a sua saúde durante a parturição. Algumas tecnologias como a deambulação, 

são benéficas para a diminuição da dor, melhorando a progressão do trabalho de 

parto (MAFETONI; SHIMO, 2014) e a sua utilização gera "um efeito favorável da 

gravidade e da mobilidade pélvica que atuam na coordenação miometrial, e 

aumentam a velocidade de dilatação cervical e descida do feto" (GALLO et al., 2011, 

p. 46). 

 O banho morno/quente, conhecido também como hidroterapia, permite que a 

autonomia e o protagonismo feminino seja resgatado, contribuindo para inibição de 

agentes estressores e  garantindo o relaxamento em um cuidado mais harmonioso,  

fazendo prevalecer a fisiologia do parto e nascimento (DUARTE et al., 2019). 

Recomenda-se que o banho esteja em torno de 37ºC, o que possibilita maior 

tolerância à dor, redução do estresse, regulação dos padrões de contrações uterinas 
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ocasionadas pelo processo fisiológico-hormonal, além da satisfação da mulher, 

promovendo o seu relaxamento e conforto (HENRIQUE et al., 2016). Ressalta-se 

que o "mecanismo de alívio da dor pela utilização do banho morno, constitui-se na 

redução de liberação de catecolaminas e elevação de endorfinas, reduzindo a  

ansiedade e promovendo a satisfação da mulher" (GALLO et al., 2011, p. 43). 

 Conforme recomendam Henrique et al. (2016, p. 690), a utilização da bola 

suíça para a realização de exercícios perineais durante o processo parturitivo, tem o 

intuído de promover que 

 
uma posição mais verticalizada favoreça a gravidade e alinhamento do eixo 
fetal com a pelve materna, a descida e progressão fetal no canal de parto, 
promovido pelo relaxamento causado pelo exercício praticado, que inibe a 
utilização da medicalização e do parto cesáreo.  

 

A utilização da banqueta no trabalho de parto e parto permite  

 
mudanças de posturas maternas, mostrando eficiente para aumentar a 
velocidade de dilatação cervical, e facilitando a descida, aumentando a 
tolerância da dor durante as contrações uterinas, e reduzindo a utilização 
de fármacos, que combinada com a massagem reduz o estresse e 
ansiedade da mulher. (GALLO et al., 2011, p. 47) 
 

 A massagem constitui uma tecnologia de estimulação sensorial caracterizada 

pelo toque sistêmico e pela manipulação dos tecidos. Tem o potencial de promover 

o alívio da dor, além de possibilitar o contato físico com a mulher, estimulando o 

relaxamento e a diminuição dos efeitos estressores, além de melhorar o fluxo 

sanguíneo e a oxigenação dos tecido (GALLO et al., 2011, p. 44). Esses autores 

acrescentam que a massagem deve ser aplicada em região lombar durante as 

contrações e nos intervalos, nas regiões das panturrilhas e trapézios, por 

apresentarem grande tensão muscular no trabalho de parto.  

Quanto à musicoterapia, constitui uma tecnologia qualificada para diminuição 

da ansiedade, estresse e medo da mulher no trabalho de parto, que deve ser 

promovida em associação a outras tecnologias de alívio da dor, conforme o modelo 

de humanização. O método circunda diversas áreas do encéfalo, acionando regiões 

vinculadas à parte emocional (ARAÚJO et al., 2018). 

 A penumbra também constitui um método que favorece a inibição do córtex 

cerebral durante o trabalho de parto e também a descarga hormonal, visto que, a 

penumbra tem a possibilidade de promover um cuidado valorativo embasado na 
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fisiologia que, quando aplicada, contribui para o efeito de qualidade dos hormônios 

da parturição, garantindo um processo de parto e nascimento sustentado na 

fisiologia da mulher (MACEDO et al., 2008). Assim, essas tecnologias do cuidado 

obstétrico para o alívio da dor, quando empregadas pelos profissionais de saúde que 

se desvinculam do modelo tecnocrático e se inserem no modelo humanístico, 

valorizam o respeito à mulher e o cuidado centrado nela. 

Os discursos dos profissionais de saúde afirmam que o acompanhante é uma 

figura essencial para auxiliar no apoio e conforto à mulher para o alívio da dor, 

constituindo uma importante estratégia no processo do parto e nascimento. A 

participação do acompanhante no  processo da parturição, está assegurada pela Lei 

nº 11.108, de 7 de abril de 2005 (BRASIL, 2005), possibilitando a sua presença pela 

transição para o modelo humanizado, constituindo um apoio e uma prática 

considerada útil e que deve ser incentivada, conforme a OMS (1996), visto que as 

evidências científicas mostram que a mulher necessita de um suporte contínuo 

durante todo o processo de parto e nascimento, contribuindo para a sua segurança e 

satisfação (DODOU et al., 2014). 

 

A gente autoriza também o acompanhante no caso mais próximo 
dela, de preferência o marido [...] porque pode está trabalhando no 
banho relaxante, pode está ajudando ela no rebolado, fazendo a 
massagem relaxante, então, quando tem acompanhante, e esse 
acompanhante está disposto de está ajudando nessa parte, então a 
gente prefere que ele faça, ai a gente da prioridade para o esposo 
fazer, mas se está sozinha por algum outro motivo, que o 
acompanhante não esteja, ai a gente acaba fazendo, acaba 
ajudando ela a fazer, é muito bom [...] porque, a gente vê que 
realmente o trabalho de parto ele é muito mais rápido, doloroso vai 
ser de qualquer forma, mas a gente ajuda com o que ela chegue no 
momento um pouco menos estressante, um pouco menos dolorido. 
(PS20) 
 
Eu faço, e libero a dieta dela, eu deixo ela com acompanhante, eu 
estimulo ela andar, tomar banho, é difícil, as vezes andar aqui, 
porque você vai ver que é bem cheio. Hoje está bom, você veio num 
dia muito bom, e tranqüilizar essa paciente. [...] ter o acompanhante, 
o acompanhante tranquiliza a paciente. [...] o grande acolhimento 
dessa paciente é a presença do acompanhante, acho mesmo, e eu vi 

que o acompanhante ajuda muito, ajuda muito. (PS32) 
 
Ela é levada para a sala de parto, aqui a gente incentiva que vá até 
um acompanhante, para assistir o parto, até por conta, do direito por 
lei, e nesse trabalho de parto a gente deixa ela a vontade para fazer 
esforço, a posição que ela acha mais confortável dentro do possível 
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para gente tentar o parto vaginal, evitando o máximo episiotomia, 

evitando muitas intervenções, químicas ou cirúrgicas. (PS34) 
 

Assim, a presença do acompanhante torna-se um valor para o apoio e 

segurança para a mulher na criação de vínculo. Desse modo, pode-se perceber um 

realinhamento da hierarquia de valores, em que o direito da mulher ao 

acompanhante, sendo respeitado, traz benefícios ao processo de parto e 

nascimento, favorecendo a não violência obstétrica no cotidiano das maternidades.  

O realinhamento de hierarquia de valores dos profissionais de saúde faz-se 

presente, pois o profissional de saúde que está reconfigurando a sua prática no 

cuidado, necessitou de uma aproximação do valor verdade, do valor da ciência para 

reconhecer e sustentar uma fisiologia, um cuidado qualificado e seguro. 

 A busca por conhecimento pelo profissional de saúde, mostra-se em prol da 

garantia do seu exercício respaldado no respeito à mulher, à sua dignidade, à sua 

sacralidade e ao seu direito, principalmente pelas Políticas Públicas no campo 

reprodutivo e pelos movimentos sociais, frente aos coletivos de mulheres, 

constituindo um importante estratégia indutora de mudança de modelo, permitindo a 

crítica da sua atuação, sempre com o respaldo das evidências científicas e a 

possibilidade de mudança da hierarquia dos valores. 

Quando há esse movimento de transição perante uma reorganização da 

hierarquia de valores, o profissional tende a inibir a violência obstétrica no cotidiano 

das maternidades em decorrência da valorização do modelo humanizado, havendo 

garantia de um cuidado compartilhado, dialogado, qualificado e seguro, visto que a 

atuação do profissional de saúde estará respaldada nas evidências científicas, e não 

na ideologia de cada um, perante a sua prática no cuidado obstétrico. Pereira (2000) 

aponta para uma ética científica genuína, por meio do respeito das condições de 

ordenação e sistematização da sua aplicabilidade, submetendo-a à comprovação 

das evidências em detrimento do exercício do cotidiano da prática do profissional de 

saúde, culminando em que o próprio valor fique engajado na centralidade do 

conhecimento científico. 
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5.4 OS SIGNIFICADOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ACERCA DA 

VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 

 

Dando continuidade à análise do estudo, refletimos sobre as unidades de 

significação, que foram analisadas por meio do discursos dos profissionais de saúde 

em seu cuidado obstétrico, onde os participantes reconheceram a violência 

obstétrica. Pois, eles tem a sua intencionalidade de fomentar que existe um 

processo violento, que denigre a imagem, expectativas, desejos da mulher, que 

contribui para o seu desrespeito, e da sua condição feminina, e centrada em direitos 

constituídos. Assim, com a utilização dos valores do Max Scheler, com a sua Teoria 

de valores, expressados pelos discursos dos participantes, em que pelo 

reconhecimento, favorece o conhecimento científico, e traduzido para a garantia dos 

valores do respeito, da ética, da justiça e do direito a um parto e nascimento 

qualificado e seguro (SCHELER, 2012). Desse modo, podemos constatar na 

construção dessa unidade de significação, as seguintes subunidades descritas a 

seguir: 

1) A violência obstétrica: os significados expressos por profissionais de saúde 

no campo do parto e nascimento; 

2) A invisibilidade da violência obstétrica na assistência  ao parto e 

nascimento; 

No Quadro VIII, a seguir, podemos analisar que os valores transmitidos pelas 

vivências dos profissionais de saúde no cuidado a mulher no campo, estão 

relacionados ao reconhecimento da violência obstétrica, onde ela existe e é real no 

cenário obstétrico brasileiro, e o processo da garantia de reconhecer permite 

observar os valores para um cuidado respaldado no direito, no respeito e nas justiça, 

frente ao processo que interliga o profissional e a mulher, em prol das suas 

condições favoráveis e seguras no parto e nascimento. 

 

Quadro VIII - Valores e significados da subunidade 1 da terceira unidade de significação, 

2019 

Subunidade 1: A violência obstétrica: os significados expressos por profissionais de 
saúde no campo do parto e nascimento  

Valor/Contra Valor/Não Valor Significados 

O valor da justiça e do respeito ao ser 
humano. 

Quando expressam o reconhecimento da 
violência obstétrica, possibilitando um 
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processo crítico do cuidado obstétrico 
executado no campo do parto e nascimento.  
 

Valor da verdade e do respeito a 
mulher. 

A violência obstétrica, quando há esse 
reconhecimento, permite criticar todo processo 
de cuidado, inerente a toda equipe 
multiprofissional, e não apenas a um 
profissional. 

Valores da justiça, do respeito e da 
sacralidade da mulher. 

Reconhecem que a violência obstétrica se dá 
por atos que violam direitos das mulheres e as 
denigrem, apontando para um cuidado indigno, 
abuso verbal e discriminação baseados em 
certo atributos. 

Valor ao conhecimento científico. Reconhecendo o valor do conhecimento 
científico, eles começam a valorizar o respeito 
à mulher para uma parturição segura, 
respaldada nas melhores práticas de cuidado 
obstétrico que vá ao encontro das suas 
necessidades. 

Fonte: Rodrigues, 2019. 

 

Segue-se o Quadro IX em que se pode observar que os profissionais de 

saúde não tem um processo valorativo relacionado ao conhecimento para entender 

a violência obstétrica, pois ainda estão dentro de um modelo que valoriza a sua 

autonomia e o exercício da sua prática no cuidado da mulher, que favorece a sua 

discordância, induzindo os aspectos científicos a irem contra todo processo de 

aprendizagem na obstetrícia. Assim, a violência obstétrica torna-se invisível como a 

mulher, que é expressada em atos violentos em seu cotidiano do cuidado. 

 

Quadro IX - Valores e significados da subunidade 2 da terceira unidade de significação, 

2019 

Subunidade 2: A invisibilidade da violência obstétrica na assistência  ao parto e 
nascimento 

Valores/Contra Valor/Não Valor Significados 

Não valor ao conhecimento científico no 
campo da violência obstétrica. 

Não tem entendimento a respeito desta 
problemática; logo, não valorizam o 
processo carencial do seu eu, pois isso não 
repercute em mudanças no seu cotidiano. 

Não valor ao conhecimento científico 
embasado pelas evidências científicas em 
relação a violência obstétrica. 

Em sua discordância, trazem à tona que a 
sua autonomia toma a frente do 
conhecimento, ou seja, o seu viés 
ideológico, para que seja empregado um 
cuidado obstétrico de acordo com a sua 
visão de mundo e com suas expectativas. 

Fonte: Rodrigues, 2019. 
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5.4.1  A violência obstétrica: os significados expressos por profissionais de saúde no 

campo do parto e nascimento  

 

 Os discursos dos profissionais de saúde expressam a violência obstétrica, 

perpassando por distintos campos, a saber: físico, verbal, psicológico, sexual e 

negligência, indo ao encontro das tipificações encontradas na América do Sul, em 

países como a Venezuela e Argentina, que deram base para as discussões iniciais 

sobre a problemática (MATERNIDADE ATIVA, 2012). Revelam, ainda, o valor da 

justiça e do respeito ao ser humano, na sacralidade da parturição da mulher, um 

valor vital para a vida, quando se propicia o reconhecimento da violência obstétrica, 

possibilitando um processo crítico do cuidado obstétrico executado no campo do 

parto e nascimento.  

 
Não ter agressão a mulher no trabalho de parto, como antigamente 
os profissionais de saúde gritavam com a mulher, era essa coisa 
toda, a gente vê muitas histórias a respeito disso, já vem de muitos 

anos. (PS3) 
 
A violência obstétrica ela passa por vários campos, ela vai do 
psicológico ao físico, até o sexual, e ela passa não só pelas 
profissionais de saúde, mas como pelos familiares, por todas as 

pessoas que englobam aquela mulher que esta gestante. (PS16) 
 
Uma agressão, no não  acolhimento, não atender as queixas da 

paciente. (PS22) 
 
Eu entendo a violência de qualquer ato que venha ferir a mulher, com 
tapas, insultos e negando o atendimento, eu acho que vem a ser 

isso. (PS23) 
 
Violência obstétrica é impaciência e impessoalidade assim, mas em 

relação ao tratamento.  (PS42) 
 

Assim, pela reconfiguração da hierarquia de valores, uma mudança ainda 

pequena apresenta-se no processo, sendo que os profissionais pela transição de 

modelo agem conforme as interpretações do seu imaginário, embora reconhecendo 

que existe um violência no campo da saúde obstétrica. Desse modo, as mulheres ao 

longo da história, tem sido vítimas de violência e a OMS (1996) ratifica esse 

pensamento que Zanardo et al. (2017, p. 4) expressa como sendo uma "violência 

praticada pela imposição de um grau significativo de dor e sofrimento evitáveis, 

sendo a violência obstétrica um tipo específico de violência contra a mulher". Nesse 
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contexto, Andrade et al. (2016, p. 30) expressam que a violência obstétrica está 

tipificada em distintos campos, sendo identificada 

 
pela negligência na assistência, discriminação social, violência verbal, física 
e psicológica, sendo também considerado ato de violência obstétrica, o uso 
inadequado de tecnologias e a adoção de procedimentos durante o ciclo 
gravídico-puerperal sem o consentimento explícito e informado da 
gestante/parturiente, ferindo os princípios dos direitos individuais da mulher. 
Esses atos de violência podem ser cometidos por pessoas íntimas, 
estranhas, profissionais ou até mesmo por instituições, podem contribuir 
para complicações ou efeitos indesejáveis ao binômio mãe-filho. 

 

 Aguiar, d'Oliveira e Schraiber (2013, p. 2288) argumentam que é "uma 

violência de gênero, construída com base de atos de negligência, maus-tratos 

físicos, verbais, e violência sexual, instituído por meio de um ideologia de normas 

dominante pautada pela diferença sexual" e pelo modelo tecnocrático do cuidado 

obstétrico. Nesse sentido, a OMS (1996) tem reafirmado que as mulheres tem sido 

submetidas ao desrespeito, abuso, maus-tratos e negligência no cotidiano das 

maternidades, no campo do parto e nascimento e, ainda, que a negligência, 

imperícia e imprudência estão relacionadas ao campo da autonomia do profissional 

de saúde, que sustenta os atos de violência obstétrica.    

Nas ultimas três décadas, tem sido ampliada uma mobilização de 

Organizações não-governamentais (ONG) em defesa do respeito à mulher para um 

parto respeitoso, considerando os direito sexuais, reprodutivos e humanos, pois a 

parturição tem sido violenta com as mulher, configurando um tratamento 

desumanizado, expresso na autonomia do profissional de saúde em determinar 

condutas institucionais, enraizadas nos aspectos ideários do modelo tecnocrático da 

parturição (BORGES, 2018) sob a justificativa de que quando a autonomia está em 

direção ao profissional de saúde, permite-se que os atos por ele exercidos sejam 

encarados como um práxis respaldada na violência, sem garantia ao respeito e à 

justiça para um cuidado compartilhado e seguro. 

 Em consonância a esse pensamento, em 2012 a ONG - Parto do Princípio - 

Rede de Maternidade Ativa, formulou um manual classificando a tipologia da 

violência obstétrica, favorecendo uma violência com base no gênero, na 

vulnerabilidade étnica e socioeconômica, que contribui para uma violência de ordem 

física, psicológica, sexual, institucional, material, além da midiática (MATERNIDADE 

ATIVA, 2012), que vai ao encontro dos discursos dos profissionais de saúde no 
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sentido de que esse coletivo de mulheres tem sido uma importante estratégia para 

impulsionar uma mudança da realidade no cuidado obstétrico. 

 Nesse sentido, as novas tecnologias de informação e comunicação tem sido 

produtos eficazes para contribuir para o esclarecimento e prevenção da violência 

obstétrica (MUGGAH; DINIZ, 2014), sendo desenvolvidas "não pelas autoridades 

públicas, como seria de esperar, mas por meio de indivíduos socialmente engajados, 

institutos de pesquisa, universidades e ONGs" (SENA; TESSER, 2017, p. 213). 

Os discursos afirmam que a violência obstétrica não constitui um ato 

exclusivo de uma categoria profissional, mas de toda equipe de saúde, porque o 

cuidado compartilhado é um aspecto importante de um cuidado que transcende o 

profissional, em direção ao multiprofissional. Assim, quando um profissional comete 

atos de violência, toda equipe de saúde participa deles ao omitirem ou anularem 

suas críticas numa coparticipação da vivência dessa violência, indo em favor ao 

valor da verdade, pela entendimento frente ao valor do respeito e da justiça à mulher 

quanto a um cuidado respeitoso. 

 
A violência obstétrica esta posta [...] acontece mesmo, tanto dos 
médicos quanto dos profissionais que estão inseridos no contexto 
[enfermeiros] é todo mundo, toda equipe [...] algo enraizado, já estão 
com esses profissionais, tem começar a se atualizar na verdade eles 

tem que se atualizar e ver que o parto é natural é fisiológico.(PS11) 
 
Verdade não é só de uma classe profissional, porque falam muito 
dos médicos, não é porque eu sou enfermeira obstétrica, não só da 
parte medica, as vezes você vê por uma palavra de um técnico de 
enfermagem, por uma palavra de um auxiliar de enfermagem, você 

vê por uma palavra de um outro profissional de saúde. (PS13) 
 

Desse modo, corrobando esse pensamento, Faneite, Feo e Merlo (2012) 

afirmam que a violência obstétrica não é privativa de um profissional, mas de toda 

equipe em saúde, mas que recai na direção aos médicos e enfermeiros, os 

principais profissionais de saúde do cuidado à mulher no campo do parto e 

nascimento. Nesse sentido, há necessidade de mudança nesse cuidado, a fim de 

que a mulher seja respeitada na sua amplitude e nos seus direitos e, ainda, que 

cada profissional esteja engajado em protegê-la contra qualquer profissional que 

favoreça o seu desrespeito, visto que a práxis obstétrica deve ir ao encontro das 

recomendações da OMS (2018a), favorecendo atos de justiça e respeito para uma 

parturição sustentada na segurança da mulher. 
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Nessa perspectiva, quando o profissional reconhecer que a violência 

obstétrica não está amparada somente em uma categoria profissional, e sim em 

toda equipe de saúde, ficará evidente que a negligência de atos para garantir o 

respeito à mulher configura-se como violência obstétrica.  

Nessa perspectiva, em seus discursos, os profissionais de saúde estão 

defendendo os valores da justiça, do respeito e da sacralidade da mulher, quando 

reconhecem que a violência obstétrica se dá por atos que violam direitos das 

mulheres e as denigrem, apontando para um cuidado indigno, abuso verbal e 

discriminação baseados em certo atributos (OMS, 2014; Diniz et al., 2015). E, 

quando ocorre esse entendimento, afirma-se que essa hierarquia de valores está se 

organizando frente à tentativa de transição de modelo obstétrico, com o respaldo da 

humanização do cuidado. 

 
Coisa que existe por ai, acha que acontece isso, por exemplo, que já 

é uma questão verbal. (PS 9) 
 
É violência obstétrica eu acho que a primeira visão que a gente tem, 
e quando se fala de violência, seja alguma coisa no trato com a 
mulher, alguma ofensa, como a gente infelizmente, vê por aqui, em 
algumas maternidades, na hora de fazer você gostou, agora você 

está querendo reclamar que está com dor. (PS10) 
 
As vezes uma palavra grosseira ou julgadora que eu [profissional de 
saúde] já considero uma violência obstétrica, então assim, é uma 
realidade que a gente ainda vê nos dias de hoje, mesmo com todo 
esse “bum” de que não deve ser feito, que deve ser trabalhado de 
uma forma diferente, mas ela realmente acontece e só que assim, 
graças a Deus acontece de uma forma bem menos do que era, 
quando eu consigo fazer assim uma linha do tempo de quando 
comecei a atuação para hoje eu vejo que a gente realmente tem 
muitos mais profissionais que tem essa visão de não fazer a violência 

obstétrica. (PS14) 
 
Você está violentando ela de alguma forma, não fisicamente, mas as 
vezes verbalmente, não no xingamento, mas se você tem aquela 
pessoa que fala: “Você está fazendo a força errada! Abre a perna! 
Não chora! Não grita!” você tem que saber conduzir as coisas, você 
tem que saber falar, porque eu acho que parte para uma violência e 
dependendo de como que é conduzido isso a mulher naquele 
momento ela para, ela não consegue fazer nada [...] vamos abre a 
perna, faz força! Na hora de fazer é muito bom! [...] então esse tipo 
de texto, de fala, eu acho que isso tudo para mim é violência, tudo 
que foge ao natural daquele momento para mim é uma violência. 
(PS15) 

 
Quando essa mulher sofre de preconceitos por ter multíparas por 
exemplo, ano que vem você está de novo aqui! [...] na hora de fazer 
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não doeu. Essas questões clássicas que são colocadas em 

momentos inoportunos, elas existem ainda. (PS17) 
 

Os maus tratos às mulheres na atenção obstétrica foram apontados pelos 

profissionais de saúde como atitudes que constantemente são exercidas no 

cotidiano da assistência, em especial com relação à violência verbal que culmina em 

violência psicológica. A violência verbal configura-se como forma de tratamento 

grosseiro e desrespeitoso, com ameaças, repressões, julgamentos e humilhações 

de cunho étnico e socioeconômico, enquanto a violência psicológica perpetua-se 

pelo não acolhimento e até negligência, além da utilização de jargões depreciativos 

da pessoa, condicionados aos aspectos racial e econômico (GUIMARÃES; JONAS; 

AMARAL, 2018), difundindo uma crise de confiança entre o profissional de saúde e a 

mulher no cotidiano do cuidado obstétrico (AGUIAR; D'OLIVEIRA; SCHRAIBER, 

2013) contemplada em uma crise nas relações interpessoais, focalizando o 

desrespeito posto na autonomia do profissional de saúde (GUIMARÃES; JONAS; 

AMARAL, 2018).  

Nesse contexto, quando há esse reconhecimento, valoriza-se a autonomia da 

mulher para um cuidado compartilhado que inibe determinadas intervenções 

desnecessárias, pois a conduta do profissional de saúde está sustentada no 

conhecimento científico, e não no seu viés ideológico no campo do parto e 

nascimento, expressando a violência obstétrica um contravalor no significado da sua 

atuação profissional e, ao mesmo tempo, apresentando um valor ao cuidado 

humanizado. 

 
Eu ao meu ver a violência obstétrica está em todo meio, é pelo nosso 
modelo empregado, que supervaloriza a tecnologia, um modelo 
biomédico, os profissionais empregam varias tecnologias e 
intervenções e isso desrespeita a mulher quanto ao seu direito de 
escolha, a sua autonomia sobre seu próprio corpo, quando se faz 
uma cesariana sem a necessidade, e explica a mulher de forma 
inadequada ela aceita, nós fazemos isso por ser mais fácil, mais 
cômodo [...] E muitos outros procedimentos, e mais um episiotomia 
realizada, sabe que vai afetar essa mulher em sua sexualidade, você 
falou isso, pediu permissão, muitas vezes isso ocorre, sendo uma 
brutalidade a forma como lidamos com a mulher, isso não são todos 
profissionais, mas reconheço que tem alguns que deveriam repensar 

a forma de sua atuação. (PS1) 
 
Mas assim, já ouvi relatos absurdos, de mãe ser cortada 
absurdamente para tirar um bebe até o anus então assim, fazer um 
corte absurdo, elas acham que isso é uma violência muito grave, e 
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eu também acho, tem que ser uma episiotomia normal, se tem que 

fazer, se tem que cortar, romper bolsa também. (PS9) 
 
Até mesmo de procedimentos que antigamente se achava que 
ajudava muito a mulher no trabalho de parto e que, foi o que eu te 
falei, por exemplo, manobra de kristeller, é algo que para mim sem 
necessidade e vai ser visto como violência obstétrica e 
procedimentos desnecessários que agridem a mulher, se a mulher 
está parindo não tem a necessidade de episiotomia para mim já pode 
ser considerado violência, pois as intervenções elas tem que ser 

justificadas. (PS10) 
 
Algumas pessoas com muitos anos de formação não querem abrir 
mão de práticas que hoje são consideradas violência obstétrica, 
então, por exemplo, manobra de klisteller, episiotomia, de cunho 
duvidoso, ou de modo a coagir aquela mulher que está numa 
condição fragilizada, então, ficar ali com o dedo na vagina, toda hora, 
é uma violência obstétrica, não é necessário ficar toda hora, e isso 

acontece.(PS16) 
 
Existem manobras que são realizadas, os exames que você sabe 
que é de rotina é de praxe você fazer o exame, para ver até numa 
episiotomia, fazer um toque anal e tudo, então, as vezes você vê que 
a pessoa já está abusando da mulher, e ficar realizando aquele 
exame varias vezes. Você precisa fazer o toque retal para ver se a 
episiotomia, no caso de episiotomia, não pegou o intestino, agora 
você não precisa fazer o toque toda hora, concorda? Então para mim 
isso é violência sexual. Violência sexual contra mulher, uma violência 

obstétrica, por parte do profissional.(PS26) 
 
Não precisa você intervir, quanto menos intervenção, o profissional 
tem que descobrir que quanto menos ele intervir no processo de parir 
menos risco ele traz pra essa mãe pra esse bebe então um bom 
profissional ele tem que estudar se atualizar, buscar informações do 

processo parir hoje em dia.(PS30) 
 

O exercício da atividade do profissional de saúde muitas vezes contribui para 

utilização de práticas desatualizadas, que não reconhecem as evidências científicas 

e não garantem o direito de escolha das mulheres, possibilitando um cuidado não 

dialogado que propicia a violência obstétrica. Desse modo, à medida que os 

profissionais de saúde reconhecem o valor do conhecimento científico, eles 

começam a valorizar o respeito à mulher para uma parturição segura, respaldada 

nas melhores práticas de cuidado obstétrico que vá ao encontro das suas 

necessidades, tendo ela a centralidade do protagonismo durante o parto garantida 

por uma processo de transição de modelo e de uma reorganização de hierarquia de 

valores. 
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Guimarães, Jonas e Amaral (2018) afirmam que muitas vezes, o processo de 

invisibilidade manifesta-se pelo não reconhecimento da mulher como sujeito nessa 

relação com os profissionais de saúde no campo do parto e nascimento, dando-lhes 

o direito da autonomia sobre o corpo dela, cabendo a ela obedecer aos atos 

manifestos de sua prática no cuidado obstétrico os quais, conforme Diniz et al. 

(2015, 4), mostram que muitas vezes são “escolhidas para o treinamento de 

procedimentos, como a episiotomia, fórceps e cesariana, conforme o ordenamento 

hierárquico do valor social da mulher, evidenciando uma hierarquia sexual”, pois, 

quanto mais vulnerável e pertencente à discriminação de ordem étnica e 

socioeconômica, mais desrespeitoso torna-se o tratamento oferecido (DINIZ et al., 

2015).  

Então, a expressão dos discursos dos profissionais de saúde mostra que a 

violência não está apenas no campo físico, verbal, psicológico, sexual, mas a partir 

da introdução de normas e rotinas institucionais, como a proibição do 

acompanhamento no pré-parto, parto e pós-parto imediato, nesse sentido indo em 

favor do valor do direito e do respeito, pois, conforme a Maternidade Ativa (2012), a 

violência institucional perpassa por ações ou formas de organização que dificultem 

ou impeçam os serviços frente aos seus direitos constituídos, seja de natureza 

pública ou privada como, por exemplo, o impedimento ao acompanhamento do 

processo parturitivo. 

 
Você proibir o acompanhante, tanto na cesárea como no parto 
normal, eu entendo que isso é uma agressão a mulher, ela tem 

direito, a lei diz isso. (PS6) 
 
É o não deixar o acompanhante entrar, é o você falar determinadas 
coisas que machuquem e que mexa com o psicológico da paciente. 
(PS20) 
 

A violência obstétrica, na verdade, eu acho que é você não dar o 
direito da paciente escolher, direito de escolha dela, e o direito de 
minimizar todos os graus de estresse dela durante o trabalho de 
parto, eu acho que é um tema que precisa ser muito mais abordado. 

(PS39) 
 

A anulação do direito da mulher quanto à livre escolha do acompanhante 

torna-se um ato autoritário, indo contra os diretos das mulheres, configurando uma 

violência obstétrica no campo da institucionalidade, pois permite a anulação de seu 
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direito como cidadã e mulher de ter um acompanhamento, o que está resguardado 

pela Lei nº 11.108/205 (BRASIL, 2005).  

A violência obstétrica tem sido amplamente divulgada em estudos e eventos 

científicos, fóruns e debates sobre a real problemática que ainda se estabelece no 

cuidado obstétrico. Todavia, o entendimento sobre a violência obstétrica permite que 

o profissional de saúde valorize o conhecimento científico que sustenta uma 

mudança de práticas, atitudes e comportamento no cuidado à mulher no campo do 

parto e nascimento. 

O cuidado obstétrico deve ser direcionado aos valores da sacralidade da 

mulher na parturição, respeitando os seus desejos e expectativas, com foco no valor 

da justiça e da dignidade da mulher, permitindo que ela seja colocada na 

centralidade desse cuidado, pois, ao criar meios para o entendimento da violência 

obstétrica, o profissional de saúde embasa o seu cuidado nas evidências científicas, 

respeitando a mulher, independente da sua etnia e condição socioeconômica. 

Assim, quando se chega a esse entendimento, pode-se afirmar que o 

processo de reorganização da hierarquia dos valores dos profissionais de saúde cria 

alternativas para que a mudança de entendimento e as perspectivas ideológicas 

favoreçam um cuidado compartilhado, dialogado e seguro, visto que há um diálogo, 

um respeito mútua e as condutas tomadas vão ao encontro das necessidades das 

mulheres, em uma parturição embasada na segurança. 

 

5.4.2  A invisibilidade da violência obstétrica na assistência  ao parto e nascimento 

 

Já ficou dito que a violência obstétrica tem sido praticada no cotidiano das 

maternidades, mas muitos profissionais não tem entendimento a respeito desta 

problemática; logo, não valorizam o processo carencial do seu eu, pois isso não 

repercute em mudanças no seu cotidiano. Em seus discursos, nota-se essa 

ausência de entendimento e de investigação para o conhecimento, julgando que o 

entendimento não é algo valoroso, que possibilitaria a sua crítica comportamental e 

as atitudes no cuidado obstétrico.   

 

Eu já ouvi o termo, eu não li sobre ele, eu não sei exatamente o que 
é qualificado como violência obstétrica, não exatamente, e o que não 

é, eu sei. (PS6) 
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Não, nunca percebi, e não tenho o entendimento acerca da violência 

obstétrica. (PS8) 
 
Eu não tenho o conhecimento e não entendo da violência obstétrica. 
(PS21) 

 

Nesse contexto, estudos mostram também a falta de conhecimento das 

mulheres no campo do parto e nascimento quanto ao entendimento da configuração 

da violência obstétrica (MATERNIDADE ATIVA, 2012), o que possibilita um cuidado 

obstétrico nela sustentado, pois o entendimento está basicamente relacionado à 

falta de informação, à criação de vínculo, ao desrespeito e à anulação ao direito e 

autonomia (GUIMARÃES; JONAS; AMARAL, 2018; CARVALHO; BRITO, 2016), 

ficando visível que o processo informativo para o conhecimento permite criar meios 

para a prevenção dessa violência, além de apontar para um comportamento que 

acaba por viabilizar mudanças. 

Os discursos dos profissionais de saúde discordam quanto às evidências da 

violência obstétrica, assim descaracterizando a prática do profissional em seu 

exercício legal. Em sua discordância, trazem à tona que a sua autonomia toma a 

frente do conhecimento, ou seja, o seu viés ideológico, para que seja empregado um 

cuidado obstétrico de acordo com a sua visão de mundo e com suas expectativas. 

Conforme Oliveira e Penna (2017) afirmam, essa perspectiva de que atualmente 

"tudo" no cuidado a mulher é considerado como violência obstétrica, 

(des)configurando a prática do profissional de saúde, anulando a sua autonomia 

profissional legalmente amparada institucionalmente, acreditando que o seu saber-

fazer está ancorado na sua práxis, é uma terminologia que configura a anulação da 

sua autonomia e do seu saber.  

 
Então, eu acho que esse termo não está muito correto, é um termo 
agressivo, é um termo que tenta criar conflito, é um termo que não 
tenta unir as classes profissionais pelo contrario, ele tenta criar, botar 

o profissional como vilão da história. (PS27) 
 
Olha eu discordo, pois é uma maneira de querer, ao invés do 
governo, ao invés das políticas estarem ao nosso lado [...]  Eu não 
concordo eu acho que muitas sim, existem obstetras que talvez não 
agem de certa forma, mas eu acho que é uma política que acaba 
indo contra tudo que a gente estuda, todas as coisas que a gente faz, 
incentivando o paciente acreditar nisso, a não acreditar, a perder a 
confiança na gente, então, eu sou completamente contra todas as 
leis, todas as coisas que sejam a favor da violência obstétrica [...] 
porque eles estão colocando como se fosse, tudo que o profissional 
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de saúde faz hoje em dia é violência obstétrica e não é, então, é 
como jogar tudo no lixo, toda a teoria, professores, todos os nossos 
professores é como se fosse descartar e falar: “Eles estão errados!”, 
toda teoria, toda nossa biografia está incorreta. É descartar tudo 

isso?(PS43) 
 
Então, hoje em dia tudo é violência obstétrica, se você achar que 
tiver que fazer episiotomia numa paciente é uma violência, se você 
tiver que fazer ocitocina é violência, parto na posição ginecológica é 
violência, tudo é violência, e eu não concordo com isso entendeu?  
[...] parece que a gente está voltando a idade da pedra, que parto em 
casa, que não pode fazer nenhum toque vaginal, tem que fazer 
aquele plano de parto, que as vezes a paciente não são orientadas 
nesse plano de parto, então, as vezes elas pedem algumas coisas 
mirabolantes e a gente tem que fazer e eu não concordo com isso. 
(PS44) 
 
Eu discordo dessa questão, entendeu? Porque nós temos praticas, 
por exemplo, se queixando em relação, o que a gente procura 
sempre assim, em relação a medicação, é deixar a evolução do 
trabalho de parto de forma mais espontânea possível, a introdução 
de medicação quando necessário, mas por exemplo, como 
episiotomia, que se discute em relação ser violência, mas é uma 
pratica medica que é feita entendeu, e a gente até fala com a 
paciente também quando é feito, que vai ser feito a episiotomia, no 
sentido de evitar o dano tanto para o recém nato ou o traumatismo 

prematuro, tem indicações de ser feito a episiotomia a gente. (PS46) 
 
Eu acho o seguinte, eu acho que essa questão da violência 
obstétrica, agora está muito na moda e tem muita coisa que é 
tachada como violência obstétrica e não é violência, por exemplo, 
toque vaginal, isso não é violência obstétrica, isso faz parte da 

pratica médica. (PS47) 
 
Quanto a essa terminologia da violência obstétrica, eu não concordo, 
pois tudo de prática médica agora dizem ser violência, e não são. É a 
nossa prática médica que auxilia as mulheres a parirem com 

segurança, e isso não é violência. (PS48) 
 

Conforme esse pensamento, os autores (2017, p. 9) afirmam que na 

atualidade, a terminologia da violência obstétrica  

 
é considerado forte e tem causado indignação na classe obstétrica, por 
acreditar que o termo direciona uma certa hostilidade contra a categoria 
profissional de saúde, especialmente médicos e enfermeiros, e que pode 
contribuir para desfazer todas as conquistas e avanços técnicos, 
incorporados pela assistência, em virtude de uma hipotética autonomia da 
mulher na parturição, configurando para a sua centralidade, para seu 
protagonismo.  
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A literatura científica tem mostrado que esse tipo de violência não ocorre 

devido a equipes ou indivíduos mal treinados e nem se configura como exceções de 

comportamentos, mas em detrimento das práticas protocolares institucionalizadas 

nas maternidades brasileiras, perante a autonomia do profissional de saúde. Frente 

a esse posicionamento, afirmam não existir violência nas maternidades, não 

concordando com o posicionamento da tipificação da violência (PALHARINI, 2017).  

Assim, desqualificam as evidências científicas comprovando que nas 

mulheres, a cada dia, são praticadas diversas formas de violência. Quanto à não 

valorização do próprio conhecimento científico, podem sustentar a própria violência, 

pois a sua conduta está amparada em seu viés ideológico, e não como base no 

conhecimento científico, indo contra o valor do respeito, da justiça e da sacralidade 

humana, trazendo a invisibilidade da violência obstétrica por motivos ideológicos 

enraizados no paradigma tecnocrático no cuidado obstétrico. 

Desse modo, a autonomia exercida como forma de descaracterização da 

violência obstétrica e o próprio não reconhecimento da mesma, parecem apoiar a 

praxis do profissional de saúde (PALHARINI, 2017) mesmo quando há evidências 

científicas para mudanças, fato que faz com que a mulher busque esse 

entendimento para um cuidado baseado nas boas práticas da parturição (OMS, 

1996).  

Nesse sentido, o profissional de saúde deve estar engajado para valorizar a 

própria formação, com a atualização que se faz necessário diante do atual cenário 

obstétrico brasileiro, no sentido de interromper o desrespeito à mulher e aos seus 

direitos, indo até mesmo contra as recomendações da Organização Mundial de 

Saúde (OMS, 2018b) para que ela tenha um parto respeitoso. 

Torna-se necessário, portanto, que haja uma discussão ampliada sobre a 

violência obstétrica no cotidiano das maternidades, visando contribuir com 

mudanças de comportamento e práticas no cuidado obstétrico, resgatando o 

respeito e a dignidade da mulher. Uma importante estratégia nesse sentido, é a 

própria discussão entre os profissionais de saúde da Unidade, criando grupos de 

debate com o propósito de promover ações de proteção dos excessos de 

intervenções junto à mulher no processo de parturição, contribuindo para um plano 

estratégico que (re)configure um cuidado voltado para as suas necessidades e para 

o seu protagonismo na centralidade do cuidado.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O estudo teve como Tese o pressuposto de que há uma transição de modelo 

tecnocrático para o modelo humanístico, passando por uma reorganização de 

hierarquia de valores para o cuidado ao parto e nascimento, que estão configuradas 

pela indução das Políticas Públicas de saúde na campo reprodutivo, norteadas 

durante o período de 2001-2018, como no coletivo de mulheres, que possibilitou 

uma configuração para mudanças na ordem valorativa na prática assistencial 

obstétrica. 

Deve-se mencionar o próprio mecanismo de formação de profissionais de 

saúde, em que o saber da medicina tem sua base em princípios norteadores do 

paradigma tecnocrático, estabelecidos com processos de cuidado obstétrico, com 

um padrão prédeterminado, segundo uma normatização de condutas junto à mulher, 

frente às intervenções executadas no âmbito do parto e nascimento, onde a 

centralidade está na figura do profissional.  

Já em relação à formação do cuidado obstétrico dos enfermeiros, estabelece-

se por uma lógica discordante do cuidado à mulher, onde há uma valorização do 

modelo de humanização que tende a resgatar o direito da mulher a um parto 

respeitoso, como o seu protagonismo, favorecendo a sustentação com base do 

conhecimento científico que propõe um cuidado centrado na fisiologia e na sua 

centralidade.  

Assim, há cada vez mais crescente um "jogo" de poder no cuidado ao parto e 

nascimento, onde uma categoria valoriza o modelo tecnocrático que determina o 

valor vital como precursor para estabelecer as intervenções junto ao corpo da 

mulher, que é manipulado tornando-se institucionalizado, com o pensamento 

ideológico de corpo como máquina, e assim necessita sofrer a invasão de seu corpo. 

Há também um poder emergente que está em processo de ampliação e valorização 

da enfermagem obstétrica, que tende à garantia de um cuidado ao valor do humano, 

e do conhecimento científico, estabelecendo uma relação e, muitas vezes, a criação 

de vínculo para que seja realizado um cuidado que atenda às necessidades, pois 

esse cuidado tem apenas uma centralidade: a mulher.   

Desse modo, os profissionais de saúde atuam valorizando a sua autonomia e 

o próprio mecanismo de reconhecimento do seu poder sobre o corpo da mulher, das 

suas expectativas, suas carências vivenciais, em detrimento da sua prática 

profissional, com a introdução de inúmeras intervenções no cotidiano assistencial. 

Porém, há um poder em desequilíbrio com os valores superiores, estabelecidos por 
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Max Scheler como os valores da ética, do direito, da justiça e da cidadania, pois, os 

profissionais de saúde frente à sua autonomia, ficam estáticos na intencionalidade 

no valor vital (o valor à vida da mulher), articulado pela desatualização em acordo 

com as evidências científicas, em relação ao Ministério da Saúde e à Organização 

Mundial de Saúde, além de instituições e organizações internacionais e nacionais, 

que tendem a promover práticas baseadas nessas evidências, que são 

estabelecidas pelo conhecimento científico e com o avanço da ciência para o 

cuidado no campo do parto e nascimento.  

Desse modo, a violência obstétrica fica institucionalizada quando é garantida 

por condutas obstétrica em desacordo com o cientificidade e com a própria 

hierarquia de valores, que se sobressai pela poder e autoridade estabelecidos nas 

mãos dos profissionais de saúde, em detrimentos dos princípios estabelecidos pelo 

modelo tecnocrático, desvalorizando um cuidado compartilhado, seguro e 

qualificado, identificando um faceta da violência obstétrica pelo processo da 

autonomia profissional. 

Mas, ao mesmo tempo em que os profissionais valorizam a tecnologia 

(intervenção) no cuidado obstétrico, eles começam um processo de valorização ao 

respeito à mulher, sobre as suas expectativas, medos, vontades e carências; o valor 

a um parto respaldado no valor da justiça e cidadania, que vai ao encontro do valor 

do conhecimento. Assim, pela Teoria dos Valores de Max Scheler, os profissionais 

começam um processo de reorganização de seus valores, embasando essa 

mudança no próprio movimento de Políticas Públicas de Saúde no campo 

reprodutivo, como a mobilização de coletivos de mulheres, que tem estabelecido um 

importante conector para as demandas das mulheres no país, valorizando o 

respeito. Assim, quando ocorre essa centralidade ao humano, das relações para um 

cuidado, o diálogo se propaga em um cuidado compartilhado e seguro, que previne 

a violência obstétrica, visto que estão embasados em valores superiores, da 

plenitude do ser humano. 

E, em relação ao entendimento do próprio mecanismo mobilizador da 

violência obstétrica, observou-se que o valor do conhecimento permite que o 

profissional de saúde busque esse conhecimento e reflita acerca do processo de 

cuidado obstétrica, indo contra as determinações que garantem o mecanismo da 

violência contra a mulher, pois, quando há esse entendimento, a análise do 

profissional fica favorecida e, então, permite um cuidado frente às necessidades da 
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mulher, um cuidado em que há necessidade de troca de diálogo e 

compartilhamento, que valorize o humano e que as suas escolhas sejam 

respeitadas.  

Há também os profissionais que não fazem esse processo de análise e ainda 

trazem a invisibilidade da violência obstétrica, quando não a reconhecem. Quando 

não há esse reconhecimento, imprime-se em sua autonomia uma prática voltada 

para o desrespeito e para a violência obstétrica, e quando se estabelece esse 

processo, o profissional de saúde não valoriza a própria mulher, um ser de valor que 

necessita ser respeitada, em uma sociedade cada vez mais violenta. 

Nesse sentido, não podemos deixar de mencionar que durante a construção 

do trabalho, sob a égide dos valores, do respeito à cidadania, de respeito à mulher, 

do respeito aos seus direitos conquistados de humanização e desmedicalização no 

campo do parto e nascimento, além de Políticas Públicas no âmbito reprodutivo, cujo 

processo inicial ocorreu 2001, culminando com inúmeras Políticas que vão ao 

encontro das demandas e direitos das mulheres para uma assistência voltada para o 

seu respeito e por uma mudança de contexto social e político do país, que "prega" a 

violência, que desrespeita a mulher, conduzindo um pensamento tecnocrático, onde 

a mesma não se constitui como dona do seu próprio corpo, assim não podendo 

decidir.  

Assim, mesmo que um mudança em processo inicial de hierarquia de valores, 

tirando a centralidade do cuidado obstétrico pelos profissionais e de sua autonomia 

para um cuidado na autonomia da mulher, a partir de 2019 muda-se a configuração 

política do Brasil impetrando novos desenhos que deverão ser frutos de pesquisas 

posteriores a essa Tese no campo da saúde reprodutiva, com o movimento de 

junção de mudanças de hierarquia de valores, entendendo para que caminho o 

cuidado obstétrico prosseguirá. 

Nesse entendimento, confirmo que esta Tese tem a proposição de contribuir 

para uma modificação da realidade local sobre o cuidado obstétrico, nessa realidade 

cotidiana das mulheres, beneficiando um cuidado sustentado no respeito e no 

conhecimento científico, bem como a minha disposição de ser um agente facilitador 

de transformação, provocando o saber científico produzido no meio acadêmico. 

Assim, pelo movimento que a fenomenologia me fez entender e vivenciar, em um 

processo para uma transformação, a apreensão de provocações práticas tornam-se 

necessárias para uma análise que busque um cuidado centrado na mulher. 
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APÊNDICE A - ESTADO DA ARTE 
 

Quadro X: Síntese dos estudos a respeito da violência obstétrica, levantados no 2º  
Semestre de 2016. 

Nº Título Autores Fonte Periódicos Ano 

 

 
1 

La gineco-
obstetricia en 
México: entre el 
“parto 
humanizado” y 
Laviolencia 
obstétrica. 

Pozzio MR.  
Scielo- Web of 
Science 

Revista 
Estudos 

Feministas 

 
2016 

 

 
2 

Violencia 
obstétrica 
desde la 
perspectiva de 
la paciente. 

Pereira CJ, 
Domínguez AL, 
Merlo JT. 

 
Scopus 

 
Revista de 

Obstetricia y 
Ginecologia 

de Venezuela 

 
2015 

 
 

3 

Microaggressions 
and the 
reproduction of 
social inequalities 
in medical 
encounters in 
Mexico. 

Smith-Oka V.  
Scielo- Web of 
Science 

 
Social Science 
and Medicine 

 
2015 

 
 

4 

Mistreatment of 
Women in 
Childbirth: 
Time for Action 
on This 
Important 
Dimension of 
Violence 
against 
Women. 

Jewkes R,  
Penn-Kekana L. 

 
Web of 
Science 

 
PLoS 

Medicine 

 
2015 

 

 
5 

Violência 
obstétrica como 
questão para a 
saúde pública no 
Brasil: origens, 
definições, 
tipologia, impactos 
sobre a saúde 
materna, e 
propostas para 
sua prevenção. 

Diniz SG, 
Salgado HO, 
Andrezzo HFA, 
Carvalho PGC, 
Carvalho PCA, 
Aguiar CA,  
Niy DY. 

 
Scopus 

 
Journal of 

Human 
Growth and    

Development 

 
2015 
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6 

Prevalence of 
experienced 
abuse in 
healthcare and 
associated 
obstetric 
characteristics in 
six European 
countries. 

Lukasse M, 
Schroll AM, Karro 
H, Schei B, 
Steingrimsdottir T, 
Van Parys AS, 
Ryding EL,  
Tabor A. 

 
Scopus 

Acta 
Obstetricia et 
Gynecologica
Scandinavica 

 
2015 

 
 

7 

“Daí você nasceu 
minha filha”: 
análise discursiva 
crítica de uma 
carta ao obstetra 

Regis JFS; 
Resende VM. 

 
Scielo- Web of 
Science 

 
DELTA 

 

 
2015 

 

 
8 

Facilitators and 
barriers to facility- 
based delivery in 
low- and middle- 
income countries: 
a qualitative 
evidence 
synthesis 

Bohren MA, 
Hunter EC, 
Munthe-Kaas HM, 
Souza JP,  
Vogel JP, 
Gülmezoglu AM. 

 
Web Of 
Science 

 
Reproductive 

Health 

 
2014 

 

 
9 

Violência 
obstétrica na visão 
de enfermeiras 
obstetras. 

Silva MG, 
Marcelino MC, 
Rodrigues LSP, 
Toro TC,  
Shimo AKK.. 

 
LILACS 

 
Revista Rene 

 
2014 

 

 
10 

Violencia 
obstétrica: 
percepción de las 
usuárias. 

Terán P, 
Castellanos C, 
Blanco MG, 
Ramos D. 

 
Scielo- Web of 
Science 

 
Revista de 
Obstetricia y 
Ginecologia 
de 
Venezuela 

 
2013 

 
 
11 

Violência 
institucional, 
autoridade médica 
e poder nas 
maternidades sob 
a ótica dos 
profissionais de 
saúde. 

Aguiar JM; 
d‟Oliveira AFPL; 
Schraiber LB. 

 
Scopus 

 
Caderno 

Saúde Pública 

 
2013 
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12 

Grado de 
conocimiento de 
violencia 
obstétrica por el 
personal de salud. 

Faneite J,  
Feo A,  
Merlo JT. 

 
Scopus 

 
Revista de 

Obstetricia y 
Ginecologia 

de Venezuela 

 
2012 

 

 
13 

Transtornos de 
adaptação no 
pós- parto 
decorrentes do 
parto:estudo 
descritivo 
exploratório. 

Soares GCF, 
Andretto DA,  
Diniz CSG,  
Narchi NZ 

 
LILACS 

 
OBJN 

 
2012 

 Fonte: RODRIGUES, 2016. 
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APÊNDICE B - ENTREVISTA FENOMENOLÓGICA 
 

 

 Roteiro dos dados dos participantes 

 

1) Data do nascimento? 

2) Sexo? 

3) Formação? 

4) Instituição pública ou privada? 

5) Ano de formação? 

6) Pós-graduação? 

7) Qual curso? 

8) Curso de aprimoramento? 

9) Qual? 

10) Quantos anos de atuação na área obstétrica? 

 

 Ações realizadas: 

 

1)Descreva as suas ações realizadas no seu cotidiano assistencial com as mulheres 

no processo do parto e nascimento? 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(RESOLUÇÃO Nº 510/16 - CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE) 
 
 

Título do Projeto:Valores, crenças e sua influência na atuação dos profissionais de 

saúde: a violência obstétrica como questão axiológica. 

Pesquisador Responsável:Valdecyr Herdy Alves. 

Instituição pertencente o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense. 

Telefone para contato do Pesquisador: (21) 2629-9456; (21) 2629-9234. 

Nome do voluntário: _____________________________________________. 

Idade: _________________________________________________________. 

R.G.: __________________________________________________________. 

 
O(a) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 

“Valores, crenças e sua influência na atuação dos profissionais de saúde: a violência 
obstétrica como questão axiológica.” de responsabilidade do pesquisador Dr. 
Valdecyr Herdy Alves. 

O projeto de pesquisa tem como objetivo: compreender os valores e crenças 
na significação dos profissionais de saúde nas maternidades públicas da região 
Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro e sua influência na violência obstétrica, 
a partir da dimensão axiológica de Max Scheler. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas a 
serem realizadas sob a forma de entrevista fenomenológica, como o registro em um 
diário de campo. A entrevista será gravada em aparelho digital, com a sua 
autorização, e transcrita na íntegra. 

Os desconfortos ou riscos associados à sua participação na pesquisa são 
constrangimento, desconforto com a temática abordada durante a coleta de dados. 
Ressalta-se que o pesquisador é treinado, e capacitado para a aplicação do 
instrumento de coleta de dados, com o propósito de evitar os riscos aos 
participantes, e se compromete a resguardar a integridade física, psíquica e 
emocional dos participantes. Além, da medida de manter a privacidade da sua 
participação na coleta de dado, com a aplicação da entrevista em uma sala 
preservada. 

O estudo traz como beneficio desvelar as crenças e valores que a prática dos 
profissionais na área obstétrica foram construídas, e a partir desse pensamento 
trazer a questão do direito da mulher a uma prática frente aos seus valores e suas 
necessidade, contribuindo para a qualidade da assistência. 

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. 
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Os dados coleta dos 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 trabalha. 

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. 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital 
Universitário Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação 
deste projeto ou demais informações: E-mail: etica@vm.uff.br - Tel/fax: (21) 
26299189. 

Você receberá esse termo original com a assinatura dos pesquisadores 
envolvidos, onde constam os respectivos nomes e telefones, podendo tirar suas 
dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 
 
 
_______________________________ 
Valdecyr Herdy Alves 
(21) 995051765 
herdyalves@yahoo.com.br 
 
 
_______________________________ 
Diego Pereira Rodrigues 
(21) 987714126 
diego.pereira.rodrigues@gmail.com 

 
 
 
Eu, ____________________________________________________________, RG 

nº _____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, 

como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 
 
 

Niterói, _______ de ________________ de 2019. 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura do Participante 

 
 
 
 
 

mailto:etica@vm.uff.br
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ANEXO A - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO HUAP 
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ANEXO B - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO HEAL 
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ANEXO C - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA MMDARV / NITERÓI 
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ANEXO D - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO HMLP/SÃO GONÇALO 
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ANEXO E -APROVAÇÃO DO CEP DO HUAP/UFF 
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