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1 INTRODUCAO

o
hospitalar

processo

de parturi9ao

assistido

pelo sexo

nem sempre

masculino

foi um evento

(BASILE,

2000).

de ocorrencia

Nos prim6rdios

da

humanidade os fen6menos relativos ao nascimento faziam parte da vida familiar. A

a mulher

pratica milenar de prestar atendimento

no perfodo gravfdico-puerperal

era

exercida basicamente por mulheres, chamadas de sabias ou de parteiras pelo povo,
que se ajudavam pel a experiencia e vivencia do processo de gesta9ao, parturi9ao e
cuidados pueris (BRASIL, 2001; TAVARES; GAlVA, 2003).
Nos seculos XVIII e XIX, com os avan90s da medicina e 0 surgimento da
obstetrfcia
parteiras

como

ciencia

come90u

academica,

a perder

0 atendimento

espa90

empfrico

e, progressivamente,

prestado

foi dando

pelas

lugar

a

assistencia medico-sanitaria de cunho profissional (SCHIRMER et al., 2002).

o

aumento gradativo

introdu9ao

de novas

do numero de medicos na aten9ao ao parte e a

praticas

e tecnologias

com

0 objetivo

de controlar

as

complica90es e as situa90es de risco, transformaram, no seculo passado, na decada
de 50, 0 nascimento em um acontecimento hospitalar, favorecendo, dessa forma, a
medicaliza9ao

e

ALVARENGGA,

1999; BRASIL, 2001; SCHIRMER etal., 2002).

o parte
uma patologia
tecnol6gicos

0

uso

abusivo

da

tecnologia

(OSAVA,

1997;

TANAKA;

tornou-se, entao, um even to medico e passou a ser assistido como
em que faz-se

e cirurgicos,

necessario

0 controle

onde sac desconsiderados

por meios de elementos
os valores, as cren9as, os

sentimentos e as experiencias anteriores das mulheres que aceitam quase que sem

°

organizac;ao,
funcionamento
e a area ffsica atendam as
necessidades institucionais e dos profissionais; a disciplina
rfgida,
as normas e as rotinas sac generalizadas e ambiente nao lembra
em nada a chegada de um bebe.

°

mae-filho (TAVARES; GAlVA, 2003).

e

GAlVA, 2003).

Ese

Blblioteca
de Enfermaqem da LlF-RGS

atendimento a mulher no parto, em que alguns profissionais de saude pareciam se
preocupar mais com a rotinizagao das tarefas do que com a individualizagao e
humanizagao do cuidado a mulher na ocasiao do nascimento do seu filho.
A padronizagao e rotinizagao da atengao ao parte as mulheres provocou
indagagoes a autora. Estas indagagoes determinaram a necessidade de um estudo
para buscar informagoes sobre as recomendagoes existentes na area da saude e as
condutas terapeuticas consideradas como agoes de prevengao a violencia
institucional a parturiente. Para tanto,

0

presente trabalho pretendeu realizar uma

pesquisa bibliografica sobre 0 assunto.
Esta pesquisa bibliografica

e

um convite a reflexao, a discussao, ao

amadurecimento, uma vez que e assim que conseguiremos estabelecer uma relagao
interpessoal mais humana, democratica e flexfvel, baseada no respeito e
responsabilidades mutuas (GAUDERER, 1991).

Desenvolver urn estudo bibliografico sobre as praticas de atengao
no atendirnento ao parte hospitalar.

a rnulher

a

as pesquisas sobre ideologias, bem como aquelas que se propoem
analise das diversas posi90es acerca de um problema, tambem
costumam ser desenvolvidas quase exclusivamente a partir de fontes
bibliograficas (GIL, 2002, p.44).

Para a elabora<;8.o desta monografia de conclus8.o de curso, a autora seguiu
as etapas da pesquisa bibliografica apresentadas
fase de confec<;8.o das fichas catalograficas.
tais fichas realizando

a tomada

por Gil (2002) com exce<;8.o da

A autora optou por n8.o confeccionar

de apontamentos,

onde sublinhou

pontos que

considerava importantes e de relevfmcia ao estudo no pr6prio texto com anota<;oes
pr6prias numa folha
etapa

0

a parte

que foi deixada em anexo

a obra

consultada. Ap6s esta

material foi sintetizado e ordenado conforme recomenda<;8.o de Gil (2002).
Neste estudo, as informa<;oes obtidas para

0

alcance dos objetivos

foi

realizada em material de lingua portuguesa. As palavras chaves para busca foram
"parto", "violencia" e "mulher". 0 material analisado foi buscado nas seguintes fontes:
a) peri6dicos da area de enfermagem

e da saude indexados

na

base de dados da BIREME (Centro Latino-americano

e do Caribe

de Informa<;8.oem Ciencias da Saude) abrangendo

perfodo dos

0

ultimos 5 anos;
b) materiais impressos sobre

0

tema publicados pelo Ministerio da

Saude do Brasil e pela Organiza<;8.o Mundial da Saude nos
ultimos 10 anos;
c) livros do acervo das Bibliotecas da Escola de Enfermagem

e

Faculdade de Educa<;8.oda Universidade Federal do Rio Grande
do Sui, abrangendo um perfodo de 15 anos;
d) Livros e materiais do acervo particular da autora, publicados nos

ultimos 2 anos.

o

levantamento

bibliografico

na base de dados da BIREME

revelou-se

insuficiente para 0 tipo de estudo aqui levado a efeito, levando a autora a realizar
pesquisa diretamente nos seguintes peri6dicos: a) Revista Gaucha de Enfermagem,
b) Revista Brasileira de Enfermagem,
Universidade

c) Revista da Escola de Enfermagem

de Sao Paulo, d) Texto e Contexto Enfermagem,

e) Cadernos

da
de

Saude Publica, f) Revista Latino-americana de Enfermagem.
Para a analise do material pesquisado, a autora utilizou tres tipos de leitura
das propostas
interpretativa
autora sobre

por Gil (2002): leitura explorat6ria,

seletiva e analltica.

nao foi utilizada por requerer um maior conhecimento
0

A leitura

e vivencia da

assunto, visto que pesquisadores pouco experientes tendem conferir

certo grau de subjetividade

ao trabalho,

comprometendo

com isso a validade

cientffica do estudo (GIL, 2002).

Conforme
quanta

a

recomendado

propriedade

por Goldim (2000), foi observado

intelectual dos textos cientfficos

pesquisados,

rigor etico

0

no que diz

respeito ao uso do conteudo e de citagao de partes das obras consultadas.

Na atualidade, a tecnologizayao e a medicalizayao da atenyao ao parto,
assim como patologizayao do corpo feminino, tornaram-se uma constante nas
instituiyoes hospitalares. 0 hospital passou a traduzir uma forma organizacional, em
que

0

atendimento obstetrico e visto como uma pratica complexa que necessita de

intervenyoes. As praticas de atenyao

a

mulher no parte foram rotinizadas, fazendo

com que os procedimentos fossem realizados como em uma produyao em serie
industrial. Os valores humanos foram esquecidos, as relayoes interpessoais
tornaram-se frias e a imposiyao de condutas rfgidas nega a mulher

0

direito de

autonomia (TAVARES; GAlVA, 2003; TORNQUIST, 2003).

o atendimento obstetrico que vigora no Brasil, ha algumas decadas, baseiase no modele americano de nascimento chamado de modele tecnocratico, em que
destaca-se a necessidade intensiva de intervenyao obstetrica, uma vez que este
enfoca a visao patol6gica do processo de parir. Neste modelo, a mulher e tratada
como objeto; os partos ocorrem, quase que exclusivamente, no ambiente hospitalar;
o medico e

0

profissional da saude responsavel pela atenyao ao parte; e os

sentimentos das mulheres relacionados ao evento do nascimento sac abstrafdos
pela equipe hospitalar (DOMINGUES; SANTOS; LEAL, 2004).

retinas quando flexibilizadas diante de variaveis socioculturais e
pessoais [...] podem [...] garantir 0 que talvez seja a grande
contribui<;ao do ideario da humaniza<;ao do parte no campo da saude
reprodutiva, a saber, 0 respeito aos direitos das mulheres sobre 0 seu
proprio corpo e 0 direito diferen<;a (TORNQUIST, 2003, p. 426).

a

as mulheres percebem a presen9a do modelo autoritario e
manipulador durante 0 trabalho de parto, com enfase no atendimento
as necessidades fisiol6gicas, [0 que] [...] resulta em atendimento
mecanicista e impessoal, com ausencia de compreensao
da
necessidade que tern de compartilhar sua vivencia (ARMELLlNI;
LUZ, 2003, p. 306).

manutengao da posigao deitada durante

0

trabalho de parto, bem como
1

enema, raspagens de pelos pubianos e amniotomia

0

usa de

(DINIZ, 1997).

conjunto de praticas que visam a promOc;ao do parte e nascimento
saudaveis e a prevenc;ao da mortalidade materna e perinatal. Essas
praticas incluem 0 respeito ao processo fisiol6gico e a dinamica de
cada nascimento, nos quais as intervenc;oes devem ser cuidadosas,
evitando-se os excessos e utilizando-se criteriosamente os recursos
tecnol6gico disponfveis (OMS, 1996, p. [iii]).

1De

acordo com Diniz (1997) 0 rompimento do saco amni6tico para acelerar 0 parte - caso
recomendado para situa90es muito especfficas, deve ser proscrito das rotinas usuais, pois causa 0

aumento das contra90es e da pressao da cabe9a do bebe,
utero quanta

0

sofrimento fetal.

0

que propicia tanto

0

edema de colo de

muitos dos seus direitos, nao

e mais livre" (Sacks

2

8,

Ese e Enfea.ld

apud Caprara e Franco, 1999, p.

.Ptj"

-,

cia uF-RGS

pubiana3 sem indicagao precisa; e uso cauteloso e bem orientado das praticas de
indugao intravenosa (ocit6citoS)4 e episiotomia de rotina. (BRASIL, 2001; TORNQUIST,

30e

acordo com Oiniz (1997) a depila<;ao rotineira de pel os pubianos, provoca um aumento dos riscos
de infec<;ao, pela fragilidade da pele e das defesas naturais na raspagem, sendo portanto totalmente
desaconselhavel.
4A pratica rotineira de indu<;ao do parte com ocitocitos intravenosos foi contra-indicado
nos Estados
Unidos em 1978, devido ao impacto negativo sobre a saude materna e neonatal. As contra<;6es
intensas artificial mente provocadas pela indu<;ao, podem levar ao sofrimento fetal agudo, alem de
poder provocar na parturiente intolerancia
dor. 0 uso de sedativos para reduzir esta dor, por sua
vez, tendem causar depressao fetal, ocasionando uma troca de procedimento, do parte normal pelo
cirurgico de emergencia devido ao risco de morte da mulher e do feto (OINIZ, 1997).

a

como um todo, visto em sua integridade ffsica, psfquica e social.
Helman (1994) amilisa a relagao medico-cliente sob a 6tica da antropologia

Resolugao nQ 1.246/88 de 08.01 .88 do Conselho Federal de Medicina que trata
sobre

0

C6digo de Etica Medica (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2004), a

Art. 46 Efetuar qualquer
procedimento
medico
sem 0
esclarecimento e consentimento previos do paciente ou de seu
responsavel legal, salvo iminente perigo de vida.
Art. 47 - Discriminar 0 ser humane de qualquer forma ou sob
qualquer pretexto.
Art. 48 - Exercer sua autoridade de maneira a limitar 0 direito do
paciente de decidir Iivremente sobre a sua pessoa ou seu bemestar.
Art. 49 - Participar da pratica de tortura ou de outras formas de
procedimento degradantes, desumanas ou crueis, ser conveniente
com tais praticas ou nao as denunciar quando delas tiver
conhecimento.
Art. 56 - Desrespeitar 0 direito de decidir livremente sobre a
execu9aO de praticas diagn6sticas ou terapeuticas, salvo em caso de
iminente perigo de vida.
Art. 59 - Deixar de informar ao paciente 0 diagn6stico, 0 progn6stico,
os riscos e objetivos do tratamento, salvo quando a comunica9aO

direta ao mesmo possa provocar-Ihe dana, devendo, nesse caso, a
comunica<;8.o ser feita ao seu responsavel legal (CONSELHO
FEDERAL DE MEDICINA, 2004).

Do mesmo modo que descrito anteriormente, a Resolu<;ao 240 de 2000 do
Conselho Federal de Enfermagem que aprova
de Enfermagem

(CONSELHO

REGIONAL

0

C6digo de Etica dos Profissionais

DE ENFERMAGEM

DE

sAo

PAULO,

Das responsabilidades
Art. 16 - Assegurar ao c1iente uma assistencia de Enfermagem livre
de danos decorrentes de imperfcia, negligencia ou imprudencia;
Dos deveres
Art. 23 - Prestar assistencia de Enfermagem
clientela, sem
discrimina<;8.o de qualquer natureza.
Art. 24 - Prestar
c1ientela uma assistencia de Enfermagem livre dos
riscos decorrentes de imperfcia, negligencia e imprudencia.
Art. 26 - Prestar adequadas informa<;oes ao cliente e familia a
respeito da assistencia de Enfermagem, possfveis beneffcios, riscos
e conseqOencias que possam ocorrer.
Art. 27 - Respeitar e reconhecer 0 direito do cliente de decidir sobre
sua pessoa, seu tratamento e seu bem-estar.
Art. 29 - Manter segredo sobre fate sigiloso de que tenha
conhecimento em raz8.o de sua atividade profissional, exceto nos
casos previstos em Lei.
Art. 30 - Colaborar com a equipe de saude no esclarecimento do
cliente e familia sobre 0 seu estado de saude e tratamento, possfveis
beneffcios, riscos e conseqOencias que possam ocorrer.
Art. 31 - Colaborar com a equipe de saude na orienta<;8.o do cliente
ou responsavel, sobre os riscos dos exames ou de outros
procedimentos aos quais se submetera.
Art. 33 - Proteger 0 cliente contra danos decorrentes de imperfcia,
negligencia ou imprudencia por parte de qualquer membro da equipe
de saude.
Das proibi<;oes
Art. 44 - Participar de tratamento sem consentimento do cliente ou
representante legal, exceto em iminente risco de vida.
Art. 49 - Executar a assistencia
de Enfermagem
sem 0
consentimento do cliente ou seu representante legal, exceto em
iminente risco de vida.
Art. 50 - Executar prescri<;oes terapeuticas quando contrarias a
seguran<;a do c1iente.
Art. 52 - Provocar, cooperar ou ser conivente com maus-tratos.
Art. 68 - Utilizar, de forma abusiva, 0 poder que Ihe confere a posi<;8.o
ou cargo, para impor ordens, opinioes, inferiorizar as pessoas e/ou
dificultar 0 exerdcio profissional.
Art. 69 - Ser conivente com crime, contraven<;8.o penal ou ate
praticado por membro da equipe de trabalho que infrinja postulado
etico profissional (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
sAo PAULO, 2004).

a

a

escolha do outro e no reconhecimento

deste como ser autonomo5 e digno; sujeito

a mulher parturiente esta cada vez mais distante da condiy8.o de
protagonista da cena do parte: total mente insegura, submete-se a todas
as ordens e orientayoes, sem entender como combinar 0 poder contido
nas atitudes e palavras que ouve e percebe, com 0 fate inexoravel de
que ela quem esta com dor e quem vai parir (BRASIL, 2001, p. 18).

e

5Segundo Soares e Lunardi (2002, p. 65) user aut6nomo significa ter liberdade de pensamento, sem
coa90es internas ou externas, poder optar e decidir, dentre as alternativas que dispoe, a que melhor
Ihe convem como ser de rela90es".

consumidor',6 (CAPRARA; FRANCO, 1999, p. 651), tenta-se superar essa postura

6Segundo Soares e Lunardi (2002, p. 67), a lei 8078/90 do C6digo de Defesa do Consumidor preve
que 0 consumidor tem 0 direito de "receber 'informayao adequada e clara sobre os seus diferentes
produtos e servi90s, com especifica9ao correta de (...) qualidade e pre90, bem como sabre as riscos
que apresentarem"'.

o

estabelecimento de relayoes menos assimetricas e

praticas que proporcionem satisfayao da c1ientela de saude em relayao

a mulher

0

0

desenvolvimento de

objetivo precfpuo do profissional

no campo gineco-obstetrico, s6 sera conseguido com a

mudanya das atitudes da equipe hospitalar (VARGENS; PROGIANTI, 2004).

Gauderer (1991) diz que a informayao e um direito inalienavel do cidadao, pois
assegura a este "direito total e ilimitado de saber 0 que Ihe diz respeito" (GAUDERER,
1991, p. 47), seja sobre sua saude, sua doenya, seu corpo. Na cultura hegemonica, a
informayao e a base do poder, da autonomia, do conhecimento,
julgamento

e da ponderayao,

"interdependencia

da decisao, do

ela proporciona ao sujeito de ayao um estado de

com as pessoas e com

0

mundo

a

sua volta, uma relayao de

igualdade, autonomia e liberdade" (GAUDERER, 1991, p. 11).

o

Artigo nQ 70 do C6digo de Etica Medica menciona que e obrigayao do

medico dar "explicayoes necessarias
seja,

0

a

compreensao" da doenya de seu cliente, ou

cidadao que esta sendo atendido pelo profissional da saude tem

0

direito de nao

saber e/ou de nao entender a informayao que esta sendo passada, porem 0 medico
"tem a obrigayao e
compreensao e

0

dever de esclarece-Io, educa-Io, conscientiza-Io, levando-o

a adequada

assimilayao" do que foi dito (GAUDERER, 1991, p. 37).

Segundo Caprara e Franco (1999), a necessidade,
reduyao

dos

profissionais

danos

a

ao paciente

devido

ainda que recente, de

ao comportamento

inadequado

dos

da saude, resultou, em varios pafses, no aumento das denuncias e

tambem

dos gastos com saude. Na tentativa

desenvolvidos

estudos

de diminuir os gastos, tem sido

a respeito da qualidade

dos servic;os de saude e das

diretrizes de reorganizac;ao do modele assistencial com a participac;ao dos usuarios
do

pr6prio

sistema

de saude.

necessidade da atenc;ao
entre

profissionais

impropriamente

a saude

desta

Caprara

e Franco

(1999) enfatizam

ainda

a

recuperar os elementos subjetivos da comunicac;ao

area

e pacientes;

pacientes

que

faram

pela psicanalise

e esquecidos

pela medicina que centrou-se

instrumentac;ao tecnica e objetiva dos dados. Disto depreende-se

assumidos
na

que medicos e

enfermeiros nao ten ham que se transfarmarem em psic610gos ou psicanalistas, mas
que reconhec;am a realidade

do paciente,

estejam abertos

para ouvirem

suas

queixas e juntos possam trac;ar estrategias que facilitem a adaptac;ao do estado de
saude e estilo de vida do paciente.
A comunicac;ao entre os profissionais
pelo

Iinguajar

tecnico-cientffico,
barreira

no

muitas

e usuarios da saude, caracterizada

vezes

atendimento

ocorre
de

varios

de

modo

conturbado,

cidadaos

brasileiros,

consolidando

uma

principalmente

aqueles das classes menos favorecidas da sociedade (CAPRARA;

FRANCO, 1999; SOARES; LUNARDI, 2002).
A comunicac;ao pode servir de recurso opressar psicol6gica e maralmente;
quando, par exemplo, 0 cliente recebe "respostas de forma incompleta, autaritaria,
plena

de dupla

mensagem,

impessoal

e distante,

sem satisfazerem

as suas

necessidades" (CARON; SILVA, 2002, p. 490).
Esta relac;ao, considerada

como desigual, par vezes tem side pautada na

falta de infarmac;oes sobre 0 processo saude-doenc;a recebidas

pela equipe no

atendimento e nas diferenc;as de conhecimento e saberes de terminologias tecnicas.
Desta

forma,

observa-se

que

a comunica9ao

simples

e clara

e elemento

fundamental no processo de autonomia do cliente, pois quanta melhor informado ele
estiver, mais opyoes tera para escolher 0 que considera bom para si (SOARES;
LUNARDI,2002).
Caron e Silva (2002) salientam que atraves da comunicay8.o e posslvel
compreender

a visao de mundo do cliente e identificar 0 que ele sente a partir do

significado que ele atribui aos fatos que Ihe ocorrem. Assim sendo, a comunicay8.o
tende

a gerar uma relay8.o baseada

resultando

em seguranya

no apoio, conforto

e seguranya

mutuos,

e satisfay8.o do cliente, 0 que facilita "0 alcance da

excelemcia do cuidado, fazendo com que este se sinta respeitado como pessoa nas
suas diferentes dimensoes: ffsica, pSlquica, cultural, espiritual, social e intelectual"
(CARON; SILVA, 2002, p. 486).
Caron e Silva (2002) destacam ainda a importancia da enfermagem neste
contexto como profiss8.o capaz de construir uma relay8.o terapeutica com

0

cliente

at raves do apoio e da sua capacidade de estabelecer um dialogo a partir da troca
reclproca de informayoes,

0

que favorece

0

cuidado efetivo, adequado e menos

intervencionista.

A pratica de ateny8.o

a

angustia nas mulheres, para quem

parturiy8.o no Brasil tem provocado
0

crescente

parte foi transformado em um evento cheio de

riscos e slmbolo de dor ffsica, marcado pelo atendimento impessoal e distante dos
profissionais da saude (CARON; SILVA, 2002).

Para Hotimsky et aJ. (2002), talvez a maior angustia da mulher diz respeito
ao temor de nElo encontrar vagas no sistema hospitalar para

0

atendimento ao parto.

Estes autores afirmam que, em encontrando leito, ela teme ser negligenciadas
desrespeitadas

pelos profissionais

ou

de saude, nElo receber explicagoes sobre seu

trabalho de parte e sua saude e do bebe, ou ficar sozinha durante

0

processo.

Armellini e Luz (2003), em estudo realizado em Porto Alegre, descrevem que
as mulheres percebem a inexistencia de vaga para a internagElo hospitalar como um
impedimento velado ao acesso ao atendimento obstetrico. Diniz (1997) salienta que,
no Brasil,

0

problema de acesso a um leito hospitalar transforma

especialmente

complicada,

medicalizagElo

do

desenvolvimento

pois

processo

de

a

incorporagElo

parturigElo

nElo

da
foi

a internagElo

institucionalizagElo
acompanhada

e
pelo

de uma polftica de saude que facilitasse a absorgElo dessa nova

demanda. Assim, inicia-se 0 que Diniz chamou de peregrinagElo da gestante semleito. Armellini e Luz (2003) revelam que essa busca pelo leito hospitalar alem de
elevar os gastos com deslocamento provoca sentimentos e sensagoes exacerbadas
pelo medo e inseguranga.

o

processo

desconhecimento

de

peregrinagElo

da

gestante

pelos

hospitais

denota

desta em relagElo aos seus direitos descritos no Paragrafo I, do

Artigo 7Q, do Capitulo II da Lei Federal nQ 8080/90 que dispoe sobre princfpios e
diretrizes do Sistema Unico de Saude que Ihes garante

"universalidade

de aces so

aos servigos de saude em todos os nlveis de assistencia" (CONSELHO ESTADUAL
DE SAUDE, 2000). Collet e Rozendo (2003, p. 190) acrescentam que

"e

direito de

fomentar 0 usa estrategico do direito como instrumento de justi<;a
social, com enfoque no monitoramento e implementa<;8.o de polfticas
publicas,
normas constitucionais
e internacionais
de direitos
humanos, para a promo<;8.o e defesa dos direitos sexuais e direitos
reprodutivos de mulheres (GALLI; VIDAURRE, 2004, p. 7).

Ese

~ibnot

..ca

de Enfermaqem dCl Jr· HGS

seguran<;a, redu<;ao do medo e da dor obstetrica, ja que estao, neste perfodo,
emocionalmente

sensfveis.

Segundo

estudo realizado

por Hotimsky

et al. (2002), muitas mulheres

referiram a sala de pre-parto como sendo um local de abandono e solidao, situa<;ao
que por vezes configura-se

em violencia institucional, quando estas dizem que a

equipe s6 aparece la para fazer 0 exame de toque e depois os profissionais vao
embora sem ao menos conversar com elas. A falta de informa<;oes e instru<;oes
adequadas

e necessarias,

sentimento

de indigna<;ao nas parturientes

desrespeitadas

no decorrer

no processo

de parturi<;ao, desenvolve

que consideram-se

abandonadas

e

(CARON; SILVA, 2002).

Barbosa et al. (2003) acrescentam que frequentemente

os profissionais de

saude nao orientam sobre 0 motivo da interna<;ao hospitalar, sobre a evolu<;ao do
trabalho

de parto, sobre a situa<;ao do bebe,

ansiedade,

0

tensao e inseguran<;a experimentado

que faz aumentar

0

grau de

pelas gestantes que por vezes

pode influenciar negativamente no mecanismo de libera<;ao substfmcias end6genas
que favorecem 0 desencadear do parto (ODENT, 2002).
No ambito

da

humaniza<;ao

do atendimento,

Hoga

(2004)

considera

apropriado a implementa<;ao rotineira do preparo psicol6gico tanto do profissional,
quanta

do

profissional
esclarecendo

paciente.
oferecer

Esta

mesma

autora

pondera

sobre

a necessidade

orienta<;ao previa sobre 0 procedimento

sobre a intensidade do desconforto e preparando

do

a ser realizado,
0

paciente para a

realiza<;ao da tecnica; diminuindo, dessa forma, a contratura muscular e a fragilidade
emocional da paciente.
Armellini e Luz (2003, p. 306) enfatizam a necessidade do profissional da
saude estar preparado

e saber compreender

0

ritmo de trabalho de parto e a

necessidade de paz da parturiente, uma vez que a "resposta emocional ao medo e a
frieza do ambiente

hospitalar",

podem interferir negativamente

no progresso

do

parto.
Nesse sentido, Caron e Silva (2002) e Armellini e Luz (2003), destacam a
importfmcia
demostrar

do profissional
disponibilidade

promover

a participagao

ativa da mulher no parto,

para atende-Ia, oferecer informagoes

de modo claro e

cortes sobre 0 progresso do trabalho de parte e jamais julgar ou exigir da mulher
conhecimento
anteriores

sobre

sobre

0

0

processo

assunto,

de parturigao

em decorrencia

uma vez que cad a parte

Essas prcHicas, simples e pequenas, proporcionam

e

das vivencias

uma nova experiencia.

as parturientes

uma sensagao

menos amedrontadora,

uma vez que reduz os sentimentos de medo, panico, dor e

angustia,

referido

comumente

por elas, gerando

sentimentos

de confianga

e

compreendidos

e

seguranga.
Hoga

(2004)

acrescenta

que os clientes

sentem-se

atendidos quanta as suas diferentes necessidades (psfquicas, biol6gicas, sociais) e
satisfeitos por terem recebido suporte para 0 enfrentamento das situagoes diffceis e
nao terem side tratados como coisas.
Em estudo
frequentemente,

realizado,

Caron

e Silva

(2002,

p. 489)

revelaram

a comunicagao entre os profissionais e as parturientes

pela animosidade, caracterizando

que,

e marcada

os "repetidos modelos normativos de assistencia

que parecem refletir a implementagao de rotinas" no cuidado prestado.
Essa

comunicagao,

institufda

pelos

diferentes

hospitalar, evidencia, mesmo que inconscientemente,
poder.

0

membros

da

equipe

exercfcio das relagoes de

Esta relagao de poder exercida pelos profissionais

da saude pode ser

percebida quando este dirige-se a mulher de maneira amea9adora, restringindo-Ihe

a Iiberdade de expressao, limitando-se a dar ordens
corpo amedrontado

e envergonhado

a parturiente,

e mais facilmente

uma vez que "0

disciplinavel"

(CARON;

SILVA, 2002, p. 490).

o medo

da dor e uma constante em quase todos as pesquisas realizadas na

area, porem 0 que transparece atualmente na fala de muitas mulheres e 0 medo do
modo como serao atendidas durante
A

repressao

de

0

trabalho de parte (HOTIMSKY et al., 2002).

manifesta<;oes

tidas

como

indesejaveis

pela

hospitalar, como gritar, agitar-se, provoca efeitos ainda nao conhecidos

equipe

(CARON;

SILVA,2002).

De acordo com Silva e Poli (2001) e posslvel observar que atualmente
diversas

institui<;oes hospitalares

utilizam

sistematicamen,te

a rotiniza<;ao das

atividades para a execu<;ao dos cuidados prestados diretamente ao paciente. Estes
mesmos autores descrevem a rotina como "um habito de proceder ou realizar algo,
de

uma

maneira

estanque,

ate

mesmo

de forma

impensada,

obediente

e

subordinada" (SILVA; POll, 2001, p. 94-95).
Hampton (1992), define a rotina burocratizada como fator negativo para a
organiza<;ao do servi<;Q, uma vez que esta e caracterizada
imutabilidade que tendem a transformar
incapaz de ajustar-se as mudan<;as.

0

pela inflexibilidade

e

ambiente de trabalho num lugar rlgido e

organizac;ao insensfvel, [...] prejudicar a comunicac;ao e

0

desenvolvimento do

a simples repetiyao de tecnicas ou procedimentos pela extenuada
repetiyao pode trazer seguranya, entretanto, nao e suficiente para
concretizar e desenvolver uma visao mais abrangente do assunto,
que necessita estar referendada no conhecimento existente, edificar,
fundamentar e dar sustentayao as praticas diarias (SILVA; POll,
2001, p. 100-101).

presenQa de urn acornpanhante de escolha da rnulher durante

0

trabalho de parto e

mudanvas na posiv8.o do segundo perfodo de parte e a flexibilidade
na escolha da posiv8.o do parte tern como objetivos promover a
descida do feto pela bacia, reduzir dist6cias, aliviar 0 desconforto e
facilitar 0 nascimento (BASILE, 2000, p. 20).

salvo raras exce90es, a parturiente nao deve ser obrigada a
permanecer no leito. Deambular, sentar e deitar sac condi90es que a
gestante pode adotar no trabalho de parte de acordo com a sua
preferencia e, em geral de forma espontanea, existe uma tendencia
alternancia de posi90es. As mulheres devem ser apoiadas na sua
escolha (BRASIL, 2001, p. 43).

a

varias sac as proposi90es da literatura sobre a melhor posl9ao
materna durante 0 trabalho de parte e parte [...], alguns resultados de
trabalhos cientfficos apontam vantagens da posi9aO verticalizada ou
da inclina9ao lateral sobre a posi9aO decubito horizontal (BRASIL,
2001, p. 79-80).

Senlada com as
pernas cruzadas

AJ Ih, da e IOchnada
para Ir nle com apolo

Figura 1: Posif;oes durante 0 trabalho de parte e parto.
Fonte: Adaptado de Lowdermilk (2002, p. 306-307)

cercam a vagina abram-se e 0 c6ccix bascule para tras (quando esta inclina-se para

frente) aumentando, assim, a diametro do canal parto. Lowdermilk (2002) acrescenta
ainda que as posigoes sentada e de c6coras fazem com que haja uma maior
sincronia dos musculos abdominais com as contragoes uterinas. A autora revela
tambem

que

as

anteriormente

posigoes

de c6coras

e de joelhos

"movimentam

a

utero

e endireitam a eixo longo do canal do parto, facilitando a segundo

estagio do parto por aumentar a estreito pelvico" (LOWDEMILK, 2002, p. 306).
Tornquist

(2003) relata que a pratica do parto de c6coras tem crescido

surpreendentemente

entre as mulheres que procuram a Maternidade

do Hospital

Universitario de Florian6polis. A autora revela que as taxas desse tipo de parto que
em 1996 eram de 5,5% do total de partos/ano desta maternidade, em 2001 atingiram
60,52%,

sugerindo

profissionais

que

as

mulheres

desta

instituigao

concordam

com

as

que ali trabalham que dizem que a parto na posigao vertical 13 mais

fisiol6gico e facilita a perfodo expulsivo.
A posigao semi-sentada, utilizada em mesa de parto convencional reclinada
em angulagao de 30 a 45° do plano horizontal (anti-trendlemburg)
mecanico

a mulher

ao direcionamento

fornece apoio

e aumento da eficiencia das forgas no perfodo expulsivo, devido
da pelve e usa da forga da gravidade (OXORN, 1989). Este tipo

de posigao permite facil acesso perineal, "13 compatfvel com assepsia, reparo da
episiotomia e outros metodos de assistencia obstetrica" (BASILE, 2000, p. 18).
Na

posigao

posicionamento

deitada

fisiol6gico

(decubito

dorsal),

Riffel

(1997)

descreve

que

a

do canal do parto (Figura 2) dificulta a descida fetal,

fazendo com que as esforgos expulsivos da mulher no segundo perfodo clfnico do
parto sejam maio res do que quando esta esta acocorada.
tambem

que, quando

equipamento

a parturiente

A autora acrescenta

fica deitada sabre a mesa obstetrica,

este

acaba par "empurrar" as nadegas e a c6ccix da mulher para cima,

Figura 2: Canal do parto. A. Posig8.o dorsal ou de litotomia. B. Posig8.o vertical.
Fonte: Adaptado de Freitas; Jimenez; Cericatto (2001, p. 296).

Figura 3: Compressao da veia cava materna. A. Posic;ao supina. Be C.Posic;ao de decubito
dorsal. D. Posic;ao inclinada para a esquerda.
Fonte: Extrafdo de Piotrowski (2002, p. 372).

como

0 relaxamento

e a massagem

nao estao

disponlveis

nas

instituiyoes

hospitalares.
Lowdermilk (2002) diz que a posiyao "de quatro" e uma opyao que pode ser
utilizada para aliviar a dor 10mbar, principal mente quando 0 feto encontrar-se
posiyao occiptoposterior,

na

podendo auxiliar, inclusive, na rotayao anterior fetal.

Ainda para Lowdermilk (2002, p. 306), "a posiyao lateral pode ser utilizada
pela mulher para ajudar 0 feto que esta em posiyao posterior". Segundo Oxorn
(1989) e Basile (2000), a posiyao lateral apresenta outras indicayoes beneficas para
o seu uso, como maior conforto para a mulher (em relayao

a

posiyao horizontal);

relaxamento dos musculos pelvicos (0 que favorece a descida fetal, como ja dito
anteriormente); ausencia de pressao do utero gravldico sobre a veia cava; facilidade
de visualizayao e acesso do perlneo e destreza no atendimento ao desprendimento
cefalico sobre 0 perlneo, com menor ocorrencia de lacerayoes.
Basile

(2000),

demonstra

que a mulher

em decubito

lateral

esquerdo

(posiyao lateral de Sims), com a perna flexionada e a coxa suspensa pela mao da
pr6pria mulher ou com a ajuda do companheiro

adota uma forma mais fisiol6gica

dentre as posiyoes basicas mais utilizadas (Iitotomica, lateral, de c6coras). Neste
tipo de posicionamento,
visualizayao

assim como a posiyao litotomica, a mulher permite facil

do perlneo e acesso rapido a este, ou seja, e uma posiyao comoda

tanto para a parturiente, quanta para 0 profissional que esta Ihe atendendo.
Em estudo comparativo

randomizado

entre a posiyao Iitotomica (LT) e a

posiyao decubito lateral esquerdo (OLE) realizado com primigestas submetidas
parte normal, Basile (2000) verifica que:

a

e

urn dos atrativos da utilizayao da pOSlyaO lateral esquerda
a
redU98.0 da utiliza98.0 da episiotomia e que resultados de pesquisas
sugerem que 0 usa seletivo desta e de partos nas posiyoes que

utilizem perneiras podem minimizar trauma perineal durante
espontaneo (BASILE, 2000, p. 70).

0

parte

privacidade e a ma qualidade da informagao sobre 0 direito a acompanhante1; b)
representagoes sociais sobre parto e paternidade, como a necessidade do preparo
paterno previ02 e os preconceitos par parte dos profissionais da saude que nao

1Segundo Carvalho (2003, p. 396) "a garantia de informa9aO sobre 0 direito de escolha de
acompanhante no pre-natal e a privacidade das gestantes no pre-parto san fundamentais para a
presen9a dos pais". A inclusao desta pratica durante as consultas obstetricas faz parte da proposta
de humaniza9aO da assistencia ao parto do Ministerio da Saude (BRASIL, 2001).
2A preparayao previa dos pais nao deve ser imposta pelos profissionais da saude e/ou pela institui<;:8.o
hospitalar como condi9ao para a presen9a do acompanhante durante 0 trabalho de parto e parto da
mulher (Carvalho, 2003).

paternidade; c) a exclusao dos pais nos servigos de saude reprodutiva e pediatrica;

iatrogenico3 proibir a presenga do pai na sala de parto, [...] [todavia] esta proibigao

fiscal sobre a atuagao do obstetra" (ESPIRITO SANTO; BONILHA, 2000, p. 96).

deve ser compartilhado,

em especial, com

0

pai da crianga (ESPIRITO SANTO;

3De

acordo com Padilha (2001, p. 288), iatrogenia e uma palavra derivada do grego, composta por
"iatro" que significa medico e "genese" que pode ser definida como origem; dessa forma, iatrogenia e
frequentemente
compreendida como toda ag8.o de natureza danosa ou prejudicial ao paciente
executada pelos profissionais da saude durante a prestag8.o da assistencia, seja ela relacionado
observag8.o, monitorag8.o ou interveng8.o terapeutica. Sob 0 enfoque da competencia profissional, a
iatrogenia pode ser definida como "negligencia, quando decorre de condutas que se encontram
abaixo dos padr6es estabelecidos, caracterizando um erro profissional e, portanto, passivel de
penalidades". 0 C6digo de Etica Medica, no Capitulo III que disp6es sobre a responsabilidade
profissional menciona no Art. 29 que "e vedado ao medico praticar atos profissionais danosos ao
paciente, que possam ser caracterizados como imperfcia, imprudencia ou negligelncia" (CONSELHO
FEDERAL DE MEDICINA, 2004).

a

nas primeiras contrac;;oes, 0 medo determina forte tensao de espfrito e
facilmente da a impressao de dor, criando assim a trfade medo-tensao-dor.
A dor, por sua vez, aumenta 0 medo; este intensifica a tensao e a dor,
estabelecendo-se
um cicio vicioso que pode levar a verdadeiro terror e
panico. Essa atitude mental, alem de proporcionar grande sofrimento,
perturba a coordenac;;ao uterina, dando origem a distocias funcionais
(REZENDE, 1982, p. 254).

A Organizagao

Mundial

da Saude relata que a maioria

das mulheres

sofrimento e de dor referida pela mulher deve ser considerada pelos profissionais
que a atendem como (mica e peculiar.

E essencial

que a equipe de saude considere

algumas tecnicas de comunica9ao, 0 respeito pela individualidade da
mulher, 0 estabelecimento de uma rela9ao empatica, 0 saber escutar
e questionar com perguntas simples e diretas no sentido de ajudar a
compreender a sua dor (CRUZ et al., 1997, p. 97).

reduzir a necessidade de analgesia farmacol6gica4 (OMS, 1996).

o contrale ou diminui98.0 da SenSa98.0 de dor ameniza a fadiga do
trabalho de parto. Dessa maneira, a mulher tem mais energia para
cooperar e maior consciencia do ambiente. [...]. 0 contrale ou
diminui98.0 da SenSa98.0 de dor auxiliam a mulher e seu
acompanhante a participar mais ativamente na nascimento da
crian9a. Ele praporciona um relacionamento positivo com a crian9a,
aumentando a auto-estima feminina em rela98.0 tarefa de dar
luz
e cuidar do seu filho (BURROUGHS, 1995, p. 174).

a

a

4preocupado com a necessidade de humaniza9ao da assistencia obstetrica, 0 Ministerio da Saude do
Brasil, na Portaria 2.815 de 1998 e, posteriormente, na Portaria 572 de 2000, garante a mulher
brasileira 0 direito receber analgesia no parto, incluindo tal pratica na tabela de procedimentos
obstetricos remunerados pelo SUS (BRASIL, 2001).

necessidade

da mulher

e avaliagao

do profissional,

sac

eles:

administragao

sistemica de drogas e analgesia produzida por bloqueios regionais (BRASIL, 2001).
No

metoda

administrados
empregados

farmacol6gico

com maior freqQencia

sistemico,

os

e eficiencia

opi6ides

sac

de use, porem,

com muita atengao, pois podem provocar depressao
metodos

materna e/ou

em relagao aos sistemicos, uma vez que propicia "uma boa analgesia
do feto, permitindo

2001, p. 71). Dentre as varias tecnicas
da Saude

analgesia

peridural

raqui-peridural

do Brasil destaca

regionais

ser

vantagens

Ministerio

farmacol6gicos

devem

Neste

sem depressao

os

agentes

neonatal.

seletiva,

aspecto,

os

a cooperagao

apresentam

materna"

(BRASIL,

regionais que podem ser empregas,
0 bloqueio

10mbar ou sacra, a raquianestesia

dos nervos

pudendos,

0
a

e 0 bloqueio combinado

(BRASIL, 2001).

Lowdermilk (2002, p. 403) define episiotomia como "uma incisao no perinea
para aumentar a safda vaginal". Burroughs (1995, p. 362) descreve episiotomia
como "0 corte realizado

na vagina para evitar laceragoes,

encurtar 0 segundo

perfodo do parto, diminuir a pressao sobre a cabega do feto e facilitar as manobras
do parto".
Labrecque et al. (2000) afirmam que embora a episiotomia tenha se tornado
urn dos procedirnentos

cirurgicos mais comuns no mundo, ela foi incorporada na

pratica hospitalar sem que houvesse fortes indicayoes cientfficas de sua eficacia.
Atualmente, Martins-Costa et a/. (2001) indicam a realizayao de tal procedimento em
situayoes como feto grande ou nao-reativo, variedades occiptoposteriores,

uso de

forceps, insuficiencia cardfaca materna e perfodo expulsivo prolongado. Alem destas
indicayoes, a Organizayao
recomendam

0

Mundial da Saude e

0

Ministerio da Saude do Brasil,

usa desta pratica em ocasioes em que ha sofrimento fetal, evoluyao

insuficiente do parto, risco iminente aumentado de lacerayao de terceiro grau ou
lacerayao desta gravidade no parte anterior (OMS, 1996; BRASIL, 2001).
Burroughs

(1995)

e

Lowdermilk

(2002)

classificam

a

realizayao

da

episiotomia

em dois tipos, de acordo com 0 local e a direyao da incisao - a

episiotomia

mediana e a medio-Iateral

utilizada

nos estados

norte-americanos,

(Figura 4). A episiotomia

mediana,

mais

e 0 corte realizado na linha media do

perfneo que se estende da comissura posterior da vagina para baixo, evitando-se

0

esHncter anal. Este tipo de incisao costuma

e

ser eficaz, de facil reparayao

geralmente menos dolorosa. Ja a episiotomia medio-Iateral, freqOentemente usada
no Brasil, possui duas variayoes - a episiotomia medio-Iateral direita e a episiotomia
medio-Iateral
necessidade

esquerda.

Ambas

sac

praticadas

nos

casos

em

que

existe

de aumento da extensao posterior. Este tipo de incisao - apesar de

haver maior perda sangOfnea e sua reparayao ser mais diHcil, alem de mais dolorosa
para a mulher - e preferida pelos obstetras brasileiros por prevenir a lacerayao de
quarto grau (aquela que estende-se pelo canal anal).

/

Figura 4: Episiotomia.
Fonte: Extrafdo de Burroughs (1995, p 362).

redU<;ao da probabilidade
de lacerayoes
de terceiro
grau;
preservayao do assoalho pelvico e do musculo perineal, levando a
melhora da funyao sexual e reduyao do risco de incontinencia fecal
e/ou urinaria; reduyao do risco de dist6cia do ombro; reparo mais
facil e melhor cicatrizayao de uma incisao limpa e reta do que de
uma lacerayao; para 0 bebe, reduyao da asfixia, traumatismo
craniano, hemorragia cerebral e retardo mental (ENKIN et al., 2005,
p. 159).

a secyao ou extensao da secyao para 0 esffncter anal ou para 0 reto;
resultados
anatomicos
insatisfat6rios,
como fibromas
moles,
assimetria ou estreitamento excessive do intr6ito; prolapse vaginal,
ffstulas retovaginais ou anais; aumento da perda de sangue e
hematoma; dor e edema; infecyao e deiscencia; e disfunyao sexual
(ENKIN et al., 2005, p. 159).

Assim como Enkin et al. (2005), alguns auto res como Oxorn (1989, p. 454)

mulher. Segundo a autora citada, alguns obstetras alegam estarern prestando urn

servic;o ao parceiro sexual da mulher quando realizam

0

chamado "ponto do marido

1"

os traumas cranianos e a asfixia neonatais nao apresentaram relayao
com a episiotomia; em relayao aos traumas perineais nao foram
encontradas diferenyas significativas entre os grupos associadas a
recuperayao pas-parto; os melhores resultados foram encontrados
no grupo que apresentou perlneo Integro; encontrou-se uma estreita
relayao entre as lacerayoes severas e a episiotomia mediana; nao se
evidenciou relayao entre a realizayao de episiotomia e a prevenyao
da incontinencia urinaria e prolapse genital (LABRECQUE et al.,
2000, p. 43).

1 De acordo com Diniz (1997), 0 chamado "ponto do marido" seria uma "apertada" extra da vulva no
final da sutura com 0 objetivo de deixar a mulher melhor do que antes, porem a propria autora faz a
ressalva de que tal procedimento
ineficaz para os fins de "cirurgia sexual" a que os obstetras
prop6em.

e

Desse modo, a finalidade

profilatica

desnecessaria, configura-se um ate de violencia
Lowdermilk

deste tipo de intervenyao

a mulher

alem de

(RIFFEL, 1997).

(2002, p. 403) salienta que "0 fndice de episiotomias

e mais

baixo quando as enfermeiras obstetras, nao os obstetras, atendem os partos". Esta
mesma autora

relata que a episiotomia

e realizada

mais frequentemente

nos

Estados Unidos e no Canada, onde a posiyao litotomica prevalece sobre as demais,
do que na Europa, onde a posiyao lateral esquerda e utilizada rotineiramente.
Segundo Diniz (1997) e Riffel (1997), no Brasil, apesar de ainda prevalecer
uso rotineiro deste procedimento,

0

nao ha qualquer justificativa medica para a sua

realizayao de forma abusiva. Enkin et a/. (2005) alertam para 0 fato de que nao
existem dados cientfficos
episiotomia.

que apoiem as supostas vantagens

Estes autores relatam que estudos controlados

do uso liberal da
mostraram

maiores

beneffcios quando tal procedimento foi realizado de modo restrito.
De acordo com a Organizayao Mundial da Saude (OMS, 1996), Ministerio da
Saude do Brasil (BRASIL, 2001) e Martins-Costa

(2001) a pratica da utilizayao

restrita da episiotomia parece apresentar vantagens em relayao ao seu uso liberal,
como menor

risco de trauma

perineal

posterior,

de necessidade

de sutura e

complicayoes

de cicatrizayao, embora verifique-se um risco aumentado de trauma

perineal anterior.
Assim sendo, em 2001,
tal procedimento,

0

Ministerio da Saude do Brasil passou a classificar

utilizado de forma liberal e rotineira, como "praticas

no parte

normal claramente prejudiciais ou ineficazes e que devem ser eliminadas" (BRASIL,
2001, p. 188). Labrecque et a/. (2000, p. 49) reforyam a ideia de que esta pratica
deve ser abandonada - "a episiotomia e uma aberrayao hist6rica [...] que representa

2Neste numero ja estariam exclufdos procedimentos realizados em hospitais privados e atrav8s de
convemios, que geralmente apresentam taxas mais altas ainda.

mortalidade perinatal e materna, desmitificando,
que

0

entao,

parte abdominal seria tao ou mais seguro que

0

0

tradicional argumento de

parte via vaginal.

Em pleno sEkulo XXI, com os avangos da medicina e da tecnologia na area
da saude, a cesariana tornou-se uma alternativa ao parte em que ha risco de morte

a

mae ou ao feto, trazendo vantagens para estes. Sua indicagao desnecessaria,

descontrolada e sem criterios revela aumento dos riscos tanto para mae quanta para
o recem-nascido (BARBOSA et a/., 2003; DIAS; DESLANDES, 2004).
Moraes e Goldenberg (2001) acrescentam que a cesariana como qualquer
outra cirurgia, nao esta isenta de complicagoes anestesicas, iatrogenias, problemas
relacionados com transfusao sangOfnea, alem de danos que podem incidir sobre 0
recem-nascido

devido

a

sua fragilidade ffsica. Barbosa et a/. (2003) lembram que,

em termos eticos, a escolha de qualquer intervengao medica deve basear-se no
balango entre riscos e beneffcios.
Varios autores, destacam que as repercussoes da cesariana como pratica
indiscriminada

sac bastante serias, pois acarretam

quatro vezes mais risco de

infecgao puerperal, tres vezes mais risco de mortalidade e morbidade

materna,

lentidao na recuperagao da mae, alem do aumento dos riscos de prematuridade,
angustia respirat6ria e mortalidade neonatais e retardo do infcio do vfnculo mae-filho e
da amamentagao devido ao maior tempo de separagao entre 0 bin6mio (FAUNDES;
CECATII,

1991; MORAES; GOLDENBERG, 2001; HOTIMIMSKY et a/., 2002). Isso

tudo sem considerar os altfssimos custos aos cofres publicos da assistencia
materno-infantil,

a saude

uma vez que a cesariana requer uma estadia mais prolongada da

mulher no hospital, maior use de medicamentos e outros materiais de consumo nao
utilizados no parte vaginal, alem de maiores recursos humanos e materiais para a
assistencia ao recem-nascido (FAUNDES; CECATII, 1991).

No Brasil, varias saD as explicayoes apresentadas
elevadas, alem do preconizado pela Organizayao
destacam-se:

a) a organizayao

da

atenyao

para justificar taxas tao

Mundial da Saude, dentre elas,
obstetrica,

b) a formayao

dos

profissionais de saude, c) a esterilizayao cirurgica e d) os fatores socioculturais que
levariam

a

preferencia,

por parte das mulheres e/ou dos profissionais,

pelo parto

cirurgico, tais como: medo da dor no parto normal, medo das lesoes na anatomia e
fisiologia da vagina e crenya de que 0 parto vaginal seria mais arriscado do que a
cesariana e que esta ultima produziria bebes melhores (FAUNDES; CECATII,

1991;

HOTIMIMSKY et al., 2002; BARBOSA et al., 2003).
De acordo com Hotimsky

et al. (2002) e Dias e Deslandes

(2004), os

medicos obstetras de hoje tem enfatizado uma concepyao patologica do processo de
parir, privilegiado

0

usa da tecnologia sofisticada em detrimento da aprendizagem da

atenyao ao parto normal, uma vez que eles nao tem mais praticado na academia as
manobras obstetricas

para assistir a um parto pelvico ou gemelar, ou mesmo a

aplicayao de forceps; assim, ao menor sinal de variayao do parto normal, opta-se
pela via cirurgica.
A grande demanda pela realizayao da laqueadura tubaria em conjunto com a
cesariana tambem e um dos fatores que tem contribuido para 0 aumento das taxas
no Brasil, pais onde as muitas mulheres de classes menos favorecidas optam por
esta pratica como meio de planejamento familiar (HOTIMSKY et al., 2002).
Barbosa et al. (2003) sugerem a existencia de uma cultura da cesariana,
onde a operayao

cirurgica tornou-se

moda entre as mulheres brasileiras

que a

preferem ao parto normal, por acreditarem que desta forma sentirao menos dor, uma
vez que estas ficam sob os efeitos da anestesia inicialmente e, apos, sob efeito dos
analgesicos administrados no pos-parto.

Outra vantagem

dessa prcHica esta no fato das mulheres

aceitarem

a

cesariana como procedimento que ira manter intactas a anatomia e a fisiologia da
vagina e do perlneo,

0

que seria importante para

0

nao comprometimento

sexual no relacionamento conjugal (FAUNDES; CECATII,

1991). A ideia de que 0

parte via baixa produziria dano ao perlneo, por aumentar

0

a

potencial

estetica

local

importantfssimos

e

com

isso

comprometendo

0

da fungao

intr6ito vaginal, alterando
sexual,

valores

da imagem corporal, da identidade feminina - pass a a justificar a

cesariana como medicina preventiva (BARBOSA et al., 2003).
A ideia de que e mais arriscado para
de cesariana,

0

feto nascer de parte vaginal do que

acaba, muitas vezes, fazendo com que as mulheres atribuam ao

medico a responsabilidade de um mau resultado perinatal, por este nao ter decidido
por uma cesariana previamente (DINIZ, 1997).
Apesar

das taxas de cesariana

ultimas decadas,

manterem-se

elas nem sempre refletem

0

extremamente

desejo consciente

altas nas

das mulheres

quanta ao tipo de parte que preferem, uma vez que esta aparente Iiberdade de
escolha

da mulher

esta, muitas vezes,

pautada

na falta de conhecimento

informagoes sobre os riscos envolvidos nos procedimentos

e

relacionados ao parto,

seja ele, normal ou cirurgico (HOTIMSKY et al., 2002; DIAS; DESLANDES, 2004).
Barbosa et al. (2003) acrescentam
estar total mente introjetada

que a cultura da cesariana parece ainda nao

nas mulheres,

uma vez que estas frequentemente

relatam que nao queriam ter feito parte cirurgico; assim a justificativa da cesariana a
pedido

parece

refletir mais uma cultura

medica conveniente

do que um real

prefer€mcia por parte das gestantes.
Os valores culturais referentes

a

dor do parte vaginal,

a

imagem corporal

feminina e 0 fascfnio pela tecnologia foram manipulados pela biomedicina a fim de

acomodar essa pratica dentro da arienta<;ao geral da medicina ocidental em rela<;ao
a caridade no sentido de poupar a mulher de dor. Assim,

0

medo da dar passa a ser

amparo psicol6gico para a cesariana. 0 princfpio do direito da mulher ao poder e
controle sobre 0 corpo foi apropriado
cesarianas

desnecessarias.

denominadas
cesariana

Neste

pelos medicos para justificar

processo,

a pratica de

tais interven<;oes passam

a ser

cesariana a pedido ou cesariana eletiva, insinuando que a cultura da

reflete no desejo feminino.

feminino que determina

0

Conforme essa interpreta<;ao, e 0 desejo

tipo de parte e nao

0

poder de promo<;ao, legitima<;ao e

divulga<;ao dos medicos (BARBOSA 2003).
A organiza<;ao da aten<;ao obstetrica

pautada

na comodidade

de uma

interven<;ao com dia e hora marcada, onde os medicos poderiam programar-se para
determinado

horario sem precisar esperar horas de trabalho de parte prolongado

aliada a conveni€mcia da mulher nao experimentar

as contra<;oes dolorosas

do

trabalho de parte e poder decidir os detalhes praticos do parte com antecedencia,
muitas vezes, acaba por justificar

a escolha par tal tipo de parte (FAUNDES;

CECATII,1991).

De acordo com Vieira, Teixeira e Westrupp (1999) a violencia sempre esteve
presente desde 0 infcio da humanidade, traduzida nos diferentes atos e revestida
das mais diversificadas inten<;oes. Estes autares entendem que ha violencia sempre

que existir privayao de algum bern, seja ele material ou nao, de Iiberdade de

expressao, movimento ou opyao, ou de integridade do corpo, seja pelo usa da forya
fisica ou nao.
Se utilizado como base para reflexao 0 conceito de poder simb6lico, de
Pierre Boudieu (2002), e posslvel compreender que
corpo

feminino

implica

0

numa violE3ncia simb6lica,

processo de medicalizayao do
uma vez que

0

poder

de

fazer/impor depende da posiyao social ocupada envolvidos no processo.
Nascimento e Martins (2000, p. 195) dizem que "0 poder pode se manifestar
sob a forma de vigilfmcia e regulayao, com a finalidade de adaptar os indivlduos
estrutura

social na qual esta inserido". as autores acrescentam

enfermagem,

0

manifestar-se,

a

ainda que, na

poder e exercido na medida em que impede 0 sujeito/paciente

de exercer seu controle e, principal mente, de viver segundo

0

de
seu

pr6prio modo de vida.
Segundo Minayo (2004), a violencia e uma questao social que tornou-se
objeto do setor de saude pelo impacto que provoca na qualidade
violentados

de vida dos

e pelas les6es flsicas, pSlquicas e morais que acarreta nas pessoas

exigindo assim atenyao e cuidados especializados.
Nos ultimos anos, assim como a questao da saude materno-infantil,
violencia contra a mulher despertou
alternativas para
feministas

0

0

interesse da sociedade que tem buscado

enfrentamento do problema. A partir da pressao dos movimentos

e posterior

implementayao

no Programa de Assistencia

Integrada

Saude da Mulher (PAISM), na decada de 80 no Brasil, compreendeu-se
violencia

representaria

restringe somente
podem levar

a

a

a serios

a

que a

uma violayao dos direitos humanos, e que esta nao se

agressao fisica, mas tambem outras form as mais sutis, que
danos

a saude

da mulher (SILVA, 2003).

esta violencia invisfvel e silenciosa se exprime at raves de
declara90es expressas por locutores de classes diferentes e atraves
de coer90es pontuais ou duradouras, a que os dominados se

submetem, sem a usa da fan;a ffsica (VARGENS; PROGIANTI,
2004. p. 47).

por ser fruto de a9aO individual ou em "rede", pois esta sustentada
em uma teia de rela90es sociais muitas vezes ocultas em situa90es
que nao chamam aten9aO, se encontram prolongadas pelo tempo e
protegidas par ideologias ou institui90es de aparencia respeitavel
(TAVARES; GAlVA, 2003, p. 573).

(GRUOTNER et al., 1999).

as denominac6es "passiva", "indireta" e "simb6Iica".

a violencia institucional por amissae e a negayao total ou parcial de
ayoes
medico-sanitarias,
bem como
debilidade
institucional
observada atraves da desnormatizayao, do descaso, da negligencia
e ate mesmo, num grau maximo de amissae da inexistencia de
serviyos
de saude. A violencia
institucional
por comissao
compreende violencia tecnica inerente a teoria e a pratica dentro dos
serviyos de saude. Trata-se da violencia embutida nas praticas de
saude, nos procedimentos indesejaveis e/ou desnecessarios e a
conseqQente repercussao sobre a saude e a vida da populayao
usuaria (NOGUEIRA, 1994, p. 35-39).

procuram atendimento hospitalar para ganharem seus filhos, em relagao as
condutas dos profissionais que e marcada pela desconfianga, desrespeito e conflito.
Dias e Ramos (2003) observam que nos cursos de formagao dos
profissionais da saude ha momentos voltados para a reflexao das questoes
relatadas anteriormente, todavia, as autoras referem que

e necessario ampliar estes

espagos para que os novos profissionais ajudem a mudar a problematica da
violencia inserida, atualmente, nas instituigoes.

5 CONSIDERACOES

FINAlS

Se por um lade a tecnologizagao

e a hospitalizagao da atengao ao parte

contribufram para diminuir os riscos maternos e fetais e a morbi-mortalidade

materna

e perinatal, por outro com a desvalorizagao da tecnologia pelos profissionais houve a
redugao do indivfduo a mero objeto de estudo, desprezando as dimensoes humana,
psicol6gica, social e cultural do processo de parturigao.
A valorizagao do processo do parte como doenga introduziu a necessidade
de intervengao
profissionais

por meio cirurgico

no atendimento

obstetrico,

conduzindo

a utilizarem a tecnologia de forma abusiva e descontrolada,

acabou por transformar

os procedimentos

intervencionistas

0

os
que

no parte em pratica

freqQente e rotineira nas instituigoes hospitalares.
Assim,

a ciemcia medica

estabelecida

como

pratica

controladora

do

fen6meno do nascimento fez com que as mulheres passassem a ser submetidas ao
poder institucional

dos profissionais

da saude, atraves do qual acabaram sendo

consideradas como seres passivos e sem direitos sobre a sua parturigao.
A fragilidade feminina no momento do nascimento de uma nova crianga
aliada a falta de informagoes sobre
da

tecnica

cienHfica,

despersonificando
dos direitos

0

0

provocaram

trabalho de parte e parte e a supervalorizagao
0

desgaste

das

relagoes

interpessoais,

atendimento ao parto. Dessa forma, a falta de conhecimento

humanos

e daqueles

relativos

a

reprodugao

e sexualidade

pelas

mulheres acabaram por consolidar um relagao desigual entre a equipe de saude e a
mulher hospitalizada.

o
tecnica

desrespeito

aos direitos das mulheres somado

e dos procedimentos

a

supervalorizagao

acabou deixando a subjetividade

parturigao esquecida, no passado, onde

0

do processo

da
de

parto era um momento especial na vida

familiar.
Com
organizagoes

0

objetivo de resgatar a humanizagao do ato de parir, varios grupos e

(governamentais

e nao-governamentais)

comegaram a se organizar

em prol de uma atengao digna ao parto, uma vez que a humanizagao das agoes no
atendimento

ao parto hospitalar e condigao essencial para a resolutividade

das

demandas identificadas e satisfagao das usuarias do servigo.
Todavia,

a

atengao
relagoes

humanizada
menos

e

estabelecimento

de

compartilhamento

de saberes e reconhecimento

de

boa

assimetricas

qualidade

entre

os

sujeitos,

no
com

de direitos; bem como na revisao

das atuais praticas de atengao ao parto como 0 posicionamento
perman€mcia de um acompanhante

implica

da parturiente e a

de livre escolha da mulher durante 0 parto, os

metodos empregados para 0 allvio da dor, e os procedimentos obstetricos realizados
no ambiente hospitalar, como a episiotomia e a cesariana.
A livre movimentagao
indicada

da mulher durante

pelos seus, ja comprovados,

efeitos

0

trabalho de parto tem sido

beneficos

sobre

0

processo

de

parturigao. Autores como Neme (1995), Riffel (1997) e Basile (2000) descreveram as
desvantagens

da posigao supina durante 0 parto, 0 que vai ao encontro

recomendagao da Organizagao Mundial da Saude de eliminar

0

da

uso rotineiro desta

pratica durante a parturigao no ambiente institucional. Os beneffcios das posigoes
verticalizadas

e do decubito

eficazes para 0 parto hospitalar.

lateral esquerdo

sao descritos

como

alternativas

A presenga de um familiar

amigo no perfodo de internagao

obstetrica

proporciona vantagens tanto para a instituigao quanta para a mulher que sente-se
mais segura emocionalmente.
da parturiente durante
Organizagao

0

A participagao de um acompanhante de livre escolha

trabalho de parte e parte e um direito preconizado pela

Mundial da Saude, embora ainda nao haja regulamentagao

nacional

que garanta 0 seu cumprimento.

o reconhecimento
que atendem

da queixa de dor durante a parturigao pelos profissionais

as mulheres

no hospital e elemento

primordial

para

desconforto. Considerar a dor em todos os seus aspectos auxilia

0

0

alfvio do

profissional da

saude a escolher, juntamente com a mulher, as melhores alternativas para atenuar a
dor. Visando reduzir a necessidade
trabalho de parto, recomenda-se

de analgesia farmacol6gica

a abordagem

nao-farmacol6gica

no momenta do
de manejo do

desconforto obstetrico, que deve ser iniciada ainda no pre-natal, em conjunto com os
familiares.
A realizagao da intervengoes e procedimentos cirurgicos durante
exemplo

da cesariana

e da episiotomia,

necessitam

de indicagoes

0

parto, a

cientfficas

precisas para que nao sejam utilizados de modo inadequado e desnecessario.
Contudo, percebe-se que, atualmente, todo esse movimento a favor de uma
melhor atengao a saude feminina no cicio gravfdico-puerperal

parece ter produzido

pouco efeito sobre as ja enraizadas atitudes profissionais e rotinas hospitalares. A
falta de uma relagao mais equilibrada entre a equipe de saude e a gestante, pautada
no respeito aos direitos humanos, sexuais e reprodutivos da mulher, na liberdade de
exerc[cio da autonomia cidada, na comunicagao clara, dita de modo compreensfvel
aqueles que na maioria das vezes desconhecem

0

linguajar tecnico-cientffico,

em

conjunto com a flexibilizagao das rotinas e procedimentos
par caracterizar uma violencia

a mulher

institucionais acabaram

na atengao ao parto.

Esta violencia, revestida das mais diversificadas

intengoes, muitas vezes,

manifesta-se no modo autaritario como e exercido 0 poder sobre 0 carpo feminino,
em que a mulher deixa de ser sujeito da agao, sendo submetida ao papel secundario
de sua pr6pria atuagao. Observa-se
frequentemente,

desapercebida

que atualmente,

pela

maio ria

das

este tipo de violencia
pessoas

e

dos

e,

pr6prios

profissionais, nao pelo fato de ser menos cruel, mas sim pelo modo sutil como ela se
inseriu nas rotinas hospitalares que ate parece inexistir dentro do grande contexto
sociocultural obstetrico.
A padronizagao do atendimento ao parto revelou-se grande propulsara da
violencia institucional. A comunicagao utilizada como recurso opressor psicol6gica e
moral mente, assim como a imposigao de condutas como a nao autorizagao
permanencia de um acompanhante de livre escolha da mulher durante

0

de

trabalho de

parto e parto, a rigidez sobre a posigao materna no decorrer do processo de
parturigao;

a nao utilizagao de tecnicas nao invasivas para

0

alivio da dar nos

hospitais; juntamente com a intervengao cirurgica desnecessaria

em muitos casos,

como

dist6cias

episiotomia

insatisfagao

e cesarian as eletivas

do atendimento

obstetrico

e/ou par pequenas
pelos usuarios

dos servigos

levou a
de saude

brasileiros, par revelar-se, em muitas situagoes, violento.
Assim sendo, torna-se evidente a amplitude e magnitude do tema deste
estudo. Entretanto, ressalva-se a modesta intengao deste trabalho de apresentar
algumas praticas de atengao
contribuir

a mulher

no atendimento ao parto para, dessa forma,

para a reflexao e debate sobre

momenta da parturi9ao que

0

e de vital importancia

tema da violencia
em todo 0 mundo.

institucional

no

Acredita-se que 0 caminho para a prevengao da violencia institucional iniciase pela educagao. Para tanto, observa-se a necessidade de novos estudos sobre 0
tema com

0

objetivo de conscientizar e educar tanto os profissionais da saude que

trabalham no atendimento a mulher no cicio gradlvico-puerperal,

como as pr6prias

mulheres, de forma a gerar um beneffcio comum para ambas as partes.
Buscar a transformagao do contexto atual, at raves da mudanga do modelo
de atendimento
objetivando
direitos

e reformulagao

da pratica

cotidiana

humanizar as agoes institucionais

humanos,

constitui

um ponto

dos servigos

de saude,

e preservar os prindpios

a ser alcangado

para

eticos e

a melhoria

do

atendimento obstetrico.
Resgatar
profissional
mulher

a autonomia

da saude/cliente,

dignamente

feminina

no parto,

humanizar

melhorar a comunicagao

no servigo de saude, torna-se

a relagao

interpessoal

imprescindlvel.

entre

e acolher a
Informar

as

mulheres sobre sua saude e a do bebe, bem como todo 0 processo de parturigao,
permitindo

a parturiente

a opgao de escolha

dentre

as praticas

terapeuticas

disponlveis, configuram-se importantes agoes a serem trabalhadas.
Ao final, entende-se que a devolugao a mulher do papel de sujeito ativo no
parto,

0

respeito a fisiologia do trabalho de parte e

e emocional

a mulher e sua familia, tornam-se

0

oferecimento de suporte tecnico
essenciais

para a melhoria da

qualidade dos servigos de saude brasileiros contribuindo, assim, para a prevengao
da violencia institucional e redugao das taxas de morbi-mortalidade
altos Indices de cesarianas.

maternas e dos
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