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RESUMO 

 
Introdução: A assistência à saúde no Brasil teve importantes avanços. No entanto, no que diz 

respeito à saúde da mulher, o progresso tecnocrático trouxe para o fenômeno da assistência ao 

parto uma excessiva medicalização. Ao percorrer a história ocidental, é possível perceber que 

os partos eram feitos em sua maioria em ambientes domésticos , assistidos por parteiras 

tradicionais, hoje, com o modelo biomédico de saúde, eles passaram a ocorrer em sua maioria 

nas instituições hospitalares. Diversas medidas foram tomadas em prol da humanização da 

gravidez, parto e puerpério. E a atenção primária tem função primordial na articulação da rede 

de atenção à mulher. Objetivo: Analisar o cenário de atenção à saúde da mulher, com foco no 

pré-parto, parto e pós-parto em equipes rurais de saúde da família na Regional do Recanto das 

Emas, Distrito Federal. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, seguindo o 

referencial da hermenêutica crítica para sistematização e análise de resultados. O campo foi 

realizado em duas Equipes Rurais de Saúde da Família da Regional Administrativa do 

Recanto das Emas, Distrito Federal. Foram entrevistadas seis mulheres vinculadas às Equipes 

de Saúde da Família o gestor das equipes e dois trabalhadores de cada equipe.. Resultados e 

Discussão: Identificou-se que a maioria das mulheres estavam satisfeitas com o atendimento 

prestado nas Equipes Rurais. No entanto, a lógica de organização do território, as informações 

prestadas, a presença do acompanhante, a vinculação da gestante ao hospital de referência, 

são fatores que interferem na humanização do parto. Considerações: A informação recebida 

no momento do pré-natal permite inúmeras trocas, mas percebeu-se que esta não deverá ser 

feita de forma hierárquica e sim de maneira democrática. A comparação com as políticas e 

práticas em torno dessa temática permitiu perceber que são plurais as formas de se 

compreender o fenômeno que envolve o parto.  

Palavras- chave: Humanização; Assistência Obstétrica; Gestantes; Atenção Primária.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: Health care in Brazil had important advances. However, regarding to women's 

health, the technocratic progress brought to the phenomenon of delivery care excessive 

medicalization. Trough western history, you can see that deliveries were made mostly in 

homes, assisted by traditional birth attendants, nowadays, with the biomedical model of 

health, they have been occuring mostly in hospitals. Several measures were taken towards 

humanization of pregnancy, childbirth and postpartum. And primary care plays a fundamental 

role in the articulation of network services for women. Objectives: To assess women's health 

care setting, focusing on pre-natal, childbirth and postpartum in rural family health teams at 

the Regional Recanto das Emas, Federal District. Methodology: This is a qualitative research, 

following the reference of critical hermeneutics for systematization and analysis of results. 

The course was conducted in two Rural Health Teams of the Administrative Regional Family 

Recanto das Emas, Federal District. Six women were interviewed linked to the Family Health 

Teams the manager of teams and two workers from each team. Results and Discussion: It 

was found that the majority of women were satisfied with the care provided in Rural Teams. 

However, the regional development logic, the information provided, the presence of a partner, 

the binding of the pregnant woman to the hospital of reference, are factors that interfere with 

the humanization of childbirth. Considerations: The information received in the prenatal 

time allows numerous exchanges, but it was noted that this should not be done hierarchically 

but democratically. The comparison with the policies and practices on this theme allowed us 

to perceive that are plural forms of understanding the phenomenon involving delivery. 

Key Words: Humanization; Obstetric Care; pregnant women; Primary. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

          São inegáveis as transformações que o modelo de atenção à saúde tem tido. O progresso 

tecnológico e científico; mudanças políticas, sociais e econômicas, provocaram melhorias 

como no controle de epidemias, no saneamento básico e no aumento da expectativa de vida. A 

criação do Sistema Único de Saúde, em 1988, trouxe importantes avanços, como na 

ampliação do acesso à atenção básica e de emergência e na cobertura universal de vacinação e 

assistência pré-natal (PAIM et al, 2011). 

         No entanto, no que diz respeito à saúde da mulher, “o progesso” tecnocrático trouxe 

para o fenômeno da assistência ao parto uma excessiva medicalização, caracterizado “pela 

primazia das tecnologias sobre as relações humanas e suposta neutralidade de valores”, como 

aponta Aquino (2014, p.58); há uma suposta tendência à padronização, à rotina e aos 

protocolos, a gestante passa a ser “paciente” (onde há maior “passividade das mulheres”). Há 

uma maior tendência ao uso desmedido (e muitas vezes desnecessários) de certos 

procedimentos1 e intervenções durante o parto. Além disso, há hoje no Brasil o expressivo 

aumento das cesarianas, sem que haja indicações precisas para suas realizações. 

         A ideia de humanização vem com uma intenção de sobrepor modelos pautados no 

positivismo; tais como: excessiva medicalização, fragmentação do individuo, reducionismo 

biológico, objetividade (onde visa enquadrar o sujeito em padrões já definidos e 

normatizados). E acaba indo de encontro com os princípios que o Sistema Único de Saúde 

(SUS) prevê, quais são: integralidade (“a saúde deve levar em consideração as necessidades 

especificas de pessoas ou grupo de pessoas, ainda que minoritários em relação ao total da 

população” (BRASIL, 2000, p.31), equidade e participação social. Há na humanização da 

saúde o lidar com a dimensão subjetiva do sujeito.  

          Nesse sentido é importante fazer um resgate histórico nesse primeiro momento da 

assistência ao parto, falarei de como foi se moldando socialmente na sociedade brasileira. E 

como isso vem sendo representado hoje para nós, seja através das práticas nos serviços de 

saúde e fora dele, seja através das políticas voltadas para isso, etc. 

           Pressupondo o parto como um fenômeno construído social e culturalmente, achei 

importante ainda, abordar ao longo deste trabalho a peculiaridade de todos os atores (as) 

envolvidos (as), sendo mulheres, profissionais e gestores. Que representam entidades 

responsáveis nas tomadas de decisões e compreensões acerca do parto e suas nuances. 

                                                
1 Anestesia (medicação para abrandar a dor), enema (lavagem intestinal), episiotomia (corte feito entre a vagina 
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1.2. Um breve histórico da assistência ao parto  

 

          O parto é um evento por si só dotado de história, todos os seres humanos o experenciam 

em algum momento de suas vidas, seja ao nascer ou ao parir. Segundo Nonato (2007, p. 24-

25), é um fenômeno inscrito na realidade fisiológica, e seria brevemente resumido “como a 

expulsão de um concepto do útero de sua genitora”. Algo que não está restrito somente aos 

seres humanos, acontece também com os animais mamíferos. Mas para nós, esse evento está 

inscrito também em uma segunda realidade, que é constituída por fatores simbólicos, 

culturais, afetivos, sociais. Sendo estes elementos que acabam por moldar e influenciar o 

formato e a diversidade em que o parto acontece temporal e geograficamente (NONATO, 

2007). Sendo assim, é “um fenômeno que envolve corpo e saúde, o parto é vivenciado como 

um ritual de passagem, que assinala mudanças tanto corporais, quanto familiares e sociais” 

(TORNQUIST, 2004, p.65). 

         O reconhecimento do parto como um fenômeno sociocultural, nos permite entender sua 

variação em sociedades e culturas. Como aponta Mauss (1974, p. 224), quando denomina 

“técnicas corporais” as dimensões sociais do corpo e de seus processos fisiológicos; sobre as 

técnicas de nascimento e obstetrícia ele nos diz:  

 
As formas de obstetrícia são muito variáveis. Buda nasceu estando sua mãe, Mâya, 
agarrada, reta, a um ramo de árvore. Ela deu à luz em pé. Boa parte das mulheres da 
Índia ainda dão à luz desse modo. Coisa que acreditamos normais, isto é, o parto na 
posição deitada sobre as costas, não são mais normais do que as demais; por 
exemplo, as posições de quatro. (1974, p. 224) 
 

          Há relatos sobre os modos de parir em povos indígenas brasileiros, era comum ser: “de 

cócoras, na beira do rio, sozinhas e em silêncio” (NONATO, 2007, p. 25).   

          Ao percorrer a história ocidental pode-se verificar que os partos aconteciam 

inicialmente, quase que exclusivamente, em domicílio familiar e eram assistidos por 

“mulheres experimentadas”, as chamadas parteiras, dotadas de saberes tradicionais 

(CARNEIRO, 2011; NONATO, 2007;). É interessante lembrar que esse fenômeno era um 

“assunto de mulheres”, salvo em caso de complicações, que aí sim eram chamados os 

médicos. 

         Não é possível fazer uma generalização dos modos como as parteiras atuavam. Mas é 

possível citar que as suas práticas envolviam sexualidade. Elas além de assistirem aos partos, 
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efetuavam práticas de anticoncepção e intervenções ginecológicas, por exemplo. 

Acrescentavam às práticas femininas, conhecimento sobre as dinâmicas de seus corpos e 

saberes populares que envolviam a mulher, o parto, o bebê. Elas tinham o manejo de plantas 

medicinais e as práticas tinham um cunho de saber curar religioso.        

          É importante citar que a igreja católica exercia forte influência no ideário desse período. 

Havia uma intenção em normatizar os comportamentos femininos. O corpo da mulher estava 

destinado à procriação, e a e mulher seria vista como inferior ao homem. Nonato (2007) relata 

a relação da dor do parto com a possível redenção dos pecados.     

          Com o advento da modernidade e o surgimento da medicina obstétrica, na França, vai 

ocorrendo uma gradativa mudança desse cenário. Entretanto, sabe-se que isso se deu com 

resistência por parte das mulheres na época, à medida que teriam que expor seus corpos aos 

homens. Na época, eram eles que tinham acesso à educação. Os instrumentos e linguagens 

técnicas que foram criados pelos médicos só eram permitidos serem usados pelos mesmos. E 

as parteiras, sem acesso a diversas instâncias, passaram a ser alvo de marginalização, muitas 

vezes acusadas de charlatanismo, foram perdendo forças (CARNEIRO, 2011; NONATO, 

2007; TORNQUIST, 2004; VIEIRA, 1999). No entanto, elas foram muito solicitadas para 

darem o aporte “prático” nos cursos e hospitais, contribuindo para a confiança das mulheres e 

para o aprofundamento dos conhecimentos médicos; 

           De uma forma não linear, as instituições hospitalares foram dominando gradativamente 

a assistência. Na Europa, ocorre em meados do século XVIII e aqui no Brasil por volta do 

século XIX (CARNEIRO, 2011). Incorporaram aspectos de assepsia, técnicas cirúrgicas e 

anestésicos. O parto transformou-se, portanto, em um evento médico (NONATO, 2007). 

          No Brasil a mudança desse cenário se deu muito por causa da vinda da Corte 

Portuguesa, em 1808, onde o processo civilizatório da colônia teve em um de seus propósitos, 

introduzir “costumes europeizados” (TORNQUIST, 2004, p.83) na família e também na 

saúde; as elites brasileiras se encontravam sujeitas a diversificarem seus costumes portugueses 

com aqueles ditos selvagens (indígenas, dos escravos e depois das classes populares urbanas 

ou rurais). Há nesse momento um interesse maior pela modernização das cidades e pela 

política higienista (CARNEIRO, 2011). São criadas nesse período as primeiras faculdades de 

medicina, no Rio de Janeiro e em Salvador. Em 1832 “fundou-se o primeiro curso de parteiras 

para mulheres” (NONATO, 2007, p. 35). 

          Como crítica ao modelo biomédico vigente as discussões, dentro da camada social, 

sobre parto humanizado passam a acontecerem no Brasil a partir dos anos 1980, embora tenha 

suas raízes antes mesmo deste período (TORNQUIST, 2004). Autores como Frederick 
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Leboyer, dentre outros, influenciaram esses ideais que partiam do desejo de uma nova 

proposta de atenção ao parto e nascimento (CARNEIRO, 2011; TORNQUIST, 2004). Em 

termos de direitos humanos, essa humanização do parto deseja reforçar a noção de autonomia 

das mulheres em relação ao próprio corpo (NONATO, 2007). Alguns profissionais de saúde 

se reuniram na época para formar, em 1993, o que veio a ser a ReHuNa (Rede de 

Humanização do Nascimento). 

          O movimento tratava de uma naturalização do parto e do nascimento, como que um 

retorno às raízes humanas e ao plano mais instintivo; Segundo Tornquist (2002), ele propõe 

alternativas ao modelo de atendimento ao parto pautado no hospital e medicalizado, e tem 

como base algumas propostas da Organização Mundial de Saúde (OMS), que são:  

 
Incentivo ao parto vaginal, ao aleitamento materno no pós-parto imediato, ao 
alojamento conjunto (mãe e recém-nascido), à presença do pai ou outra/o 
acompanhante, à atuação de enfermeiras obstétricas na atenção aos partos normais, e 
também a inclusão de parteiras leigas no sistema de saúde nas regiões nas quais a 
rede hospitalar não se faz presente (2002, p. 483-484). 
 
 

          O movimento hoje tem incluído lições da ‘Medicina Baseada em Evidências’, que vem 

representar uma mudança nas práticas fundamentadas em crenças que são desnecessárias (por 

exemplo, a raspagem dos pelos pubianos para não haver infecção); faz assim, uma 

interlocução importante com o campo científico; trazendo divulgação de estudos 

epidemiológicos na saúde “perinatal e neonatologia” e também na área da saúde coletiva, o 

que divulga e traz à tona concepções de humanização, fazendo com que estas deixem de ser 

subalternas na assistência e haja mudanças de paradigmas sustentadores de práticas em saúde 

(TORNQUIST, 2002, p.487).  

 

 

1.3. Alguns dados contemporâneos da assistência ao parto no Brasil 

 

          Em termos de saúde pública no Brasil, desde o século XIX existem programas dirigidos 

à assistência pré-natal, nos seus primórdios, muito ligados ainda ao controle populacional, 

contracepção e mortalidade materno-infantil. Há evidências na relação existente entre partos 

cirúrgicos e posterior/simultânea esterilização (FLEISCHER, 2011; BRASIL, 2001; 

TORNQUIST, 2004), fazendo com que houvesse aumento do número de cesáreas.  

          O processo de institucionalização do parto foi provavelmente uma das primeiras ações 

de saúde pública dirigida à mulher. Com a criação dos centros de saúde, iniciaram os 
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programas de pré-natal. No entanto, ainda é possível citar a problemática existente na questão 

da verticalidade das ações, havendo uma falta de integração e segmentação entre os 

programas e entre a rede do Sistema Único de Saúde (SUS). Ao passo que, por exemplo, a 

relação entre atenção primária e hospitalar deveria ser de comunicação e complementaridade 

(BRASIL, 2001).  

          A prática de humanização em saúde dentro do SUS irrompe de uma demanda vinda 

para transformar algumas práticas, dentre outras: melhorar a qualidade dos serviços, articular 

tecnologia e acolhimento e ainda preocupar com as condições de trabalho dos profissionais. 

          Para contextualização histórica e política desse surgimento podemos citar alguns 

eventos como: a criação de Casas de Parto (Portaria n° 985), em 1999, o Programa de 

Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN), em 2000. Este a fim de incentivar um 

atendimento obstétrico integral de qualidade e garantir os direitos individuais da mulher, 

reorganizar a assistência, ampliar o acesso, realizar o parto com o mínimo de intervenções 

(MALHEIROS et al., 2012). Em 2004, foi definido o Pacto Nacional pela Redução da 

Mortalidade Materna e Neonatal.  

          Em 2011, foi instituída a Rede Cegonha que visa assegurar à mulher o direito ao 

planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem 

como à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e ao desenvolvimento 

saudáveis (BRASIL, 2004). 

          A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) (BRASIL, 

2011), com o intuito de promover uma abrangência e integralidade na assistência, trouxe uma 

perspectiva renovadora com relação às políticas públicas dirigidas à mulher. Buscou abordar 

aspectos relacionados à horizontalidade e descentralização dos serviços, a participação das 

mulheres no planejamento e execução das ações, uma visão holística da saúde, entre outros 

(NONATO, 2007, pg.80).  

          No Distrito Federal, percebe-se que atualmente a humanização tem sido propagada por 

diversas instâncias, incluindo alguns profissionais, passeatas, grupos de iniciativa popular 

como “Prosas Paridas” 2, rodas de conversas diversas, cursos variados como para formação de 

doulas, etc. Dentre as instituições públicas que podem ser colocadas como referências em 

parto humanizado estão: a Casa de Parto de São Sebastião (CPSS) e o Hospital Regional da 

                                                
2 Projeto de discussão sobre o parto, mediado pela parteira Ritta Pinho. Idealizado pelo grupo “Eu Livre - 
Educação e Saúde”, que é um coletivo formado por educadores e terapeutas unidos desde 2011, com o intuito de 
proporcionar à população práticas naturais e integrativas. Disponível em: http://www.eulivre.com.br/. Acesso em 
25 jun. 2014. 
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Asa Sul (HRAS) (NONATO, 2007), que atualmente chama-se Hospital Materno-Infantil de 

Brasília (HMIB). 

          O estudo da “Evolução da fecundidade no DF entre 2000 e 2010”, feito pela 

CODEPLAN (2012, p. 17), mostra que a taxa de fecundidade caiu, sendo a menor em todo o 

país. Fatores como escolaridade, inserção no mercado de trabalho e uso de contraceptivos 

contribuem para que as mulheres sejam mãe mais tardiamente. Houve aqui uma redução da 

fecundidade na faixa etária de 15 a 34 anos e aumento nas taxas entre as mulheres de 35 a 44 

anos. A preferência por parto cesáreo foi entre as mulheres acima de 30 anos e pelo parto 

natural até os 29 anos, embora o parto cesáreo também tenha crescido nesta faixa etária.    

          Na maioria dos casos, é maior a chance das crianças nascerem vivas por vias de partos 

normais. Apesar disso, o número de partos cesáreos nos anos de 2000 a 2010 “cresceu 

percentualmente de 51,0% para 65,7%, 28,8% a mais” (CODEPLAN, 2012, p. 33).  

          Além da oferta de recursos, infraestrutura e recursos humanos, outra forma de avaliar a 

qualidade da assistência a saúde seria reconhecer os índices de morbimortalidade da 

população. Há dificuldade dentro do SUS de identificar as causas de morte materno-infantil, 

que são muito comuns, muito devido à dificuldade nos registros (FLEISCHER, 2011). As 

causas diretas de morte materna, que são complicações exclusivas da gravidez; parto ou 

puerpério correspondem a aproximadamente 80%, e são consideradas como passíveis de 

serem evitadas (SOUSA et al., 2006). Ainda segundo esses autores:  

Uma análise dos principais indicadores da saúde materna mostra que, apesar do 
incremento no número de consultas no pré-natal e do melhor desempenho dos outros 
indicadores, não houve impacto positivo na razão de morte materna. Para a mudança 
desse quadro é necessário articulação entre os diferentes níveis da atenção, além da 
implementação de medidas já largamente recomendadas por todos os programas de 
saúde materna (SOUSA et al., 2006). 

 

          No DF, a proporção de óbitos maternos por causas diretas no ano de 2012 foi de 63,5% 

em relação às causas indiretas3, com 36,5%. No Recanto das Emas, campo desta pesquisa, a 

razão de óbitos maternos, por 10.000 nascidos vivos, foi de 50,9. Ao passo que no ano de 

2011 foi de 49,2 (SES-DF, 2013). A taxa de mortalidade infantil, baseada no período de 

concepção até sete dias de vida, teve um número de 5,4. A maior quando comparada a outras 

faixas etárias de até um ano (SES-DF, 2013). E a maior parte desses acontecimentos ocorreu 

em hospitais públicos (SES-DF, 2013).  

                                                
3 “Aquela resultante de doenças que já existiam antes da gravidez. Não são provocadas por causas obstétricas 
diretas” (SES-DF, 2013). 
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          Esses dados, mais que para demonstrar numerações exatas, servem para reflexões 

acerca da assistência. As causas obstétricas diretas como sendo as mais frequentes, nos 

convidam a pensar que elas podem ser reduzidas com medidas efetivas no pré-natal, parto e 

puerpério. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

          Este trabalho se justifica, pessoalmente, por um interesse que vem se delineando em 

mim há algum tempo por práticas de cuidado e nuances do gênero feminino. Para isso, uma 

das autoras que serviu como um marco foi Clarice Pinkola Estés4, que contribuiu e me 

influenciou em vários aspectos. Traz em sua literatura conhecimentos acerca da natureza 

instintiva da mulher, ou de sua psique, incluindo elementos de força e sabedoria. Ela defende 

que as histórias, os mitos, o “fazer humano” são instrumentos potenciais de cura para as 

mulheres. O que, em algum modo para mim, faz relacionar ao que a Terapia Ocupacional 

também propõe. Paralelo a isso tive a oportunidade no decorrer da graduação, de participar de 

um projeto de extensão que estuda os terapeutas populares, pude conhecer mais e me 

interessei sobre as parteiras. Desde então, participo de discussões sobre o parto humanizado, 

seminários, conversas com mulheres gestantes; “paridas” e parteiras e profissionais da área.  

          A proposta de que o nascimento de uma vida seja de uma forma mais respeitosa vem 

sendo alvo de discussões. Trazendo com isso reflexões sobre corpo, subjetividade, parto, 

políticas, assistência, saúde, humanização, etc. Além disso, o feminismo e o protagonismo das 

mulheres, em diversos âmbitos, também têm sido fatores que estimulam suas escolhas, sua 

autonomia e empoderamento. Trazendo consequências na forma como estas modulam o seu 

corpo e também seus partos. Todo esse conjunto de ideais vem tomando então uma ampla 

representatividade no mundo contemporâneo.  

          Apesar de terem sido criados pelo Ministério da Saúde importantes, como já citados em 

meu texto, nota-se que ainda assim há questionamentos sobre a qualidade dos serviços de 

saúde, públicos ou privados. Tendo a área sociológica, antropológica e das ciências da saúde, 

a contribuir nos estudos e análises da forma como a assistência à saúde e suas diversas 

implicações, se dá nos diferentes contextos e regiões do país. 

 Este estudo faz parte de uma pesquisa maior, intitulada Cartografia do Apoio 

institucional e matricial no SUS do Distrito Federal: áreas prioritárias da atenção e gestão 

em saúde e a formação de apoiadores na atenção primária a saúde.  Esta tem como objetivo 

                                                
4 Escritora, poeta, contadora de histórias, artista e analista junguiana. Autora de livros como Mulheres que 
correm com lobos e Ciranda das Mulheres Sábias. Fez doutorado em psicologia etnoclínica, com ênfase em 
psicologia de grupos, em especial de tribos. Seu pós-doutorado foi em psicologia analítica (Estés,1994).  
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geral cartografar o exercício do apoio institucional e matricial, em regiões administrativas do 

SUS-DF, e atualmente realiza ações nas regiões do Gama e Recanto das Emas-DF.  

 O Apoio Institucional é um método para a reorganização dos processos de gestão e 

assistência em saúde, visando maior descentralização dos poderes, a gestão democrática e 

participação dos trabalhadores na organização do trabalho, na compreensão da 

inseparabilidade gestão-clínica. Há no diálogo da humanização com o Apoio Institucional, a 

valorização dos indivíduos envolvidos com a saúde (usuários, profissionais, gestores), 

sugerindo autonomia, corresponsabilidade e participação coletiva na gestão.  Esse dispositivo 

enxerga a atenção básica como um espaço significativo na legitimação do SUS como uma 

política pública, por ser este um espaço que se favorece vínculos entre sistema/equipes e 

usuários/redes sociais, não sendo moldada, portanto, somente por medidas medicalizadas 

(BRASIL 2010, p.7). 

          O Apoio Institucional surge inicialmente a partir do Método de Roda (ou Paideia), 

método descrito por Campos (2003), que busca reformular os tradicionais modelos de gestão, 

para um modo complementar, para que haja constante interação e avaliação entre a gerência e 

a equipe em questão. Indo em direção a uma democracia institucional e à constante afirmação 

dos sujeitos existentes.  

          Nesse contexto, este estudo deseja buscar e analisar como está sendo feito o 

atendimento para as mulheres grávidas, em seus particulares contextos familiares e sociais, 

focando no preparo e itinerário do parto e na recepção pós-parto, em um serviço de atenção 

primária do DF, que propõe trabalhar na lógica do apoio institucional. Através de percepções 

das mulheres e das suas histórias poderemos talvez aqui responder a algumas perguntas como: 

a relação médico-paciente se dá de uma forma hierárquica? Os atendimentos são feitos 

segundo um protocolo já estabelecido? Quais recursos técnicos são utilizados para o parto? 

São respeitados os direitos individuais e a subjetividade da gestante e sua família? Como a 

Unidade Básica de Saúde (UBS) articula a rede para o cuidado? Como a UBS orienta, 

informa a mulher sobre seus direitos? Como está sendo o acolhimento no pós-parto?  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL: 
 

          Analisar o cenário de atenção à saúde da mulher, com foco no pré-parto, parto e pós-

parto em equipes rurais de saúde da família na Regional do Recanto das Emas, Distrito 

Federal.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

• Analisar o cenário de atenção e gestão em saúde para a assistência ao parto e 

nascimento, em duas Equipes Rurais de Saúde da Família de uma região do Distrito 

Federal; 

 

• Compreender o itinerário de cuidado à gestação e parto no território e a assistência 

prestada à usuárias vinculadas às equipes rurais: se estão satisfeitas com a assistência 

prestada; se foi garantido o acesso à informação sobre os seus direitos durante o 

período de pré-natal e parto; se sua individualidade foi valorizada; fatores culturais, 

afetivos e sociais que influenciam/influenciaram no percurso do parto e do cuidado; 

quais serviços ela utilizou e suas percepções; 

 

• Analisar as influências do apoio institucional e do apoio matricial em Saúde da 

Mulher para a organização do trabalho nas equipes rurais, na ótica dos trabalhadores e 

gestores, e analisar os indicadores de saúde; 

 

• Comparar com as políticas e práticas existentes em torno da temática. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Sobre o tipo de Estudo 

 

          Esta pesquisa trata-se de um estudo de abordagem qualitativa. Segundo as ideias de 

Denzin e Lincoln (2006, p.17) ela consiste, de maneira geral, em um “conjunto de práticas 

materiais e interpretativas que dão visibilidade ao mundo”. Há um compromisso, nesta 

abordagem, “com a perspectiva naturalista e a compreensão interpretativa da experiência 

humana. Ao mesmo tempo, trata-se de um campo inerentemente político e influenciado por 

múltiplas posturas éticas e políticas” (2006, p.21). É, portanto, “um campo interdisciplinar 

que atravessa as humanidades, as ciências sociais e as ciências físicas” (2006, p.21). 

          As pesquisas qualitativas envolvem uma ampla variedade metodológica. Tendo em seu 

escopo uma série de possibilidades de instrumentos e coletas de dados. Dentre eles “estudo de 

caso; experiência pessoal; introspecção; história de vida; entrevista; artefatos; textos e 

produções culturais; textos observacionais, históricos, interativos e visuais” (DENZIN; 

LINCOLN, 2006, p.17). 

          Tem sido desenvolvida a análise de narrativas na pesquisa qualitativa na área da saúde, 

inspirada em premissas filosóficas como: a fenomenologia, a hermenêutica e o 

existencialismo, como aponta Caprara e Veras; para deliberar brevemente um pouco sobre a 

hermenêutica, eles trazem: 

 
O termo hermenêutica, na filosofia grega, expressa a arte de interpretar. Os filósofos 
que pertencem a esta linha de pensamento se ocupam da existência humana, não do 
ponto de vista da observação, mas da reflexão filosófica. Nesta perspectiva, o 
homem é considerado não somente enquanto organismo biológico. (2005, p.132); 

 

          O centro da abordagem hermenêutica está na interpretação do texto. Ela traz diversos 

diálogos possíveis, é reflexiva, não é fechada, não se esgota. A interpretação apesar de trazer 

elementos subjetivos foi realizada sob o cuidado de dar voz ao que o entrevistado (a) queria 

dizer que teve, portanto, certa autonomia perante as questões. Ela se dá de forma tripla, 

conforme propõe Ricoeur (1990, p.135): “com referência à intenção do autor, à situação 

cultural e a todos os condicionamentos sociológicos da produção do texto; e, enfim, ao 

destinatário primitivo” (1990, p. 135); há as intenções relacionadas aos objetivos desta 
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pesquisa, mas há também um contexto que se revela a partir das narrativas. Busca-se a todo 

tempo, o sentido original e para então dialogar com o significado atual. 

          Os autores Denzin e Lincoln (2006) acreditam que o pesquisador interpretativo pode ser 

visto como o indivíduo que reúne diversas representações, fazendo-as assumir novas formas, 

e compara com a montagem de um filme ou com a confecção de uma colcha de retalhos. 

          É importante, novamente, neste ato hermenêutico, reconhecer as condições históricas e 

o lugar de onde está se falando. E, ao deparar-se com este outro, tentarei não estar em uma 

posição inteiramente estranha ou adversa, mas com a eminente tentativa de formulação, a meu 

modo, de uma “reivindicação legítima” (RICOEUR, 1990, p. 136).   

         A saber, neste processo a comunicação e a linguagem, por si só, não determinariam por 

completo, por razões estruturais e de finitude, toda a compreensão. Como numa obra de arte, 

ou literária (RICOEUR, 1990), há a necessidade de transcender suas próprias condições de 

produção e se permitir a fazer inesgotáveis leituras. Este autor nos traz a noção de fundamento 

(que seria o propriamente dito) para o derivado (o compreendido). 

          Ao transcrever as narrativas, o discurso passará do dizer para o dito. Por meio da 

transcrição, o dizer será colocado como escrita, que por sua vez será posto como obra, 

apresentando estrutura e forma, exigindo explicação e descrição, e por que não, a 

reconstrução (RICOEUR, 1990, p.137). 

          Compreender o significado das experiências de vida, mediante as narrativas, colhidas 

por meio de entrevistas abertas, transcritas em textos e depois analisadas será o caminho 

metodológico. O estudo, portanto, estará inserido na pesquisa qualitativa e seguiu o 

referencial da hermenêutica, para sistematização e análise de resultados.  

 

 

4.2. Aspectos Éticos 

 

          De acordo com a resolução n° 466, de 12 de Dezembro de 2012, que direciona 

pesquisas científicas que envolvem seres humanos, este estudo se comprometerá a seguir os 

referenciais éticos que foram regulamentados pela resolução. E respeitar, sob a ótica do 

indivíduo e das coletividades, os princípios da bioética, tais como: autonomia, não 

maleficência, beneficência e privacidade.   

 Como este estudo pertence à pesquisa maior Cartografia do Apoio institucional e 

matricial no SUS do Distrito Federal: áreas prioritárias da atenção e gestão em saúde e a 

formação de apoiadores na atenção primária a saúde, está contemplado com o Parecer de 
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Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde, Universidade de Brasília 

191.003 em 29/01/2013 e também pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FEPECS SES/DF 

número 453.476, com autorização da Regional em Saúde e serviço de saúde campo da 

pesquisa. 

          Foi apresentado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 4) a todos 

os participantes do estudo que foram assinados. Ficando, portanto, todos cientes da pesquisa, 

bem como de seus objetivos, aspectos éticos e a devida utilização das informações. Terão 

garantia de sigilo de sua privacidade. 

 

 

 

4.3. Campo  

  

 O campo que este estudo se propôs para tentar compreender as práticas de atenção ao 

parto foi realizado nas Equipes Rurais de Saúde da Família da Regional Administrativa do 

Recanto das Emas, no Distrito Federal. 

          A Regional Administrativa do Recanto das Emas teve o Apoio Institucional implantado 

recentemente, com organização também do Apoio Matricial à Saúde da Mulher na atenção 

primária à saúde. A regional não conta com hospital/ maternidade, tendo como referência o 

Hospital da Regional de Samambaia. O Recanto das Emas possui ainda três equipes de Saúde 

da Família rurais, que apresentam distâncias consideráveis do hospital de referência. Sendo 

assim, torna-se relevante investigar de que forma se dá a assistência ao parto e ao nascimento 

na regional, em sua região rural, bem como quais as modificações foram percebidas por 

gestores e trabalhadores locais.  

          A região do Recanto das Emas foi criada em 1993 com o objetivo de atender ao 

Programa de Assentamento do Governo do Distrito Federal (GDF). Geograficamente faz 

fronteira: ao norte com Samambaia, ao sul com o Gama, a leste com Riacho Fundo II e a 

Oeste com Santo Antônio do Descoberto-GO. Possui uma estimativa de 133.527 habitantes, 

com renda per capita de R$ 683,00 e níveis de escolaridade baixos. Cerca de 65% de sua 

população tem idade entre 15 e 59 anos. Por gênero, há uma proporção de 49,30% de homens 

contra 50,70% de mulheres. A rede de atenção à saúde pertencente ao SUS possui duas 

Clínicas da Família, sendo uma recém-inaugurada, um Centro de Saúde, 05 equipes de saúde 

da família (sendo três rurais) e uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Com base na 

Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios, 76,43% da população declara utilizar 
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prioritariamente o serviço público de saúde. Desse total 37,01% se dirige a Taguatinga, 

13,38% a Brasília e 11,25% ao Gama (BARBOSA, 2013; CODEPLAN, 2013; PDAD, 2013). 

 Os dados desta pesquisa foram produzidos a partir de entrevistas abertas com seis 

mulheres,  que aceitaram o convite individual feito aleatoriamente em sala de espera. Todas 

usuárias vinculadas às Equipes de Saúde da Família, que estavam ou estiveram em situação de 

gestação e acompanhamento pré-natal junto às equipes nos últimos seis meses. Foram ainda 

entrevistados o gestor/coordenador das equipes e quatro trabalhadores(as), sendo dois de cada 

equipe, totalizando oito sujeitos. As entrevistas foram gravadas e depois transcritas, 

posteriormente elaboradas narrativas com o material de cada entrevistado (a), que se seguiu 

para análise hermenêutica. Para auxiliar na análise de dados, foram consultados documentos 

oficiais da Subsecretaria de Atenção Primária do GDF e das equipes em questão.  

          Utilizei-me durante a pesquisa do Diário de Campo, que se trata de um instrumento de 

anotação, dedicado às minhas percepções, apontamentos acerca do objeto investigado, 

reflexões e sentimentos. Procurei usar o Diário para fazer uma interlocução entre o meu olhar 

(de pesquisadora) e a realidade do campo em questão. Nesse sentido, ele funcionou como um 

produtor de dados, pois na medida em que eu voltava e fazia uma releitura do que estava 

escrito, novas lembranças, memórias e ruídos surgiam e iam dando visibilidade às questões 

que pretendia abordar na discussão. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. População rural: características principais e panorama brasileiro 

 

          Existem algumas características gerais que são próprias de sociedades rurais, quando 

comparada às sociedades urbanas. O espaço urbano possui dois elementos primordiais que são 

a dimensão (ou extensão urbana) e a densidade populacional. O local de trabalho geralmente 

não é o mesmo da residência, e há, portanto, maior mobilidade espacial e social, na medida 

em que o sujeito pode participar de distintos grupos sociais (CARMO, 2009). A população 

rural, por sua vez, organiza sua vida em torno de um perímetro espacial bem definido, tem 

laços sociais mais homogêneos, pois a população é menor e possui um maior 

interconhecimento de cada um. Além disso, há uma devida importância ao ambiente 

doméstico, e a menor mobilidade favorece também a horizontalidade nas gerações, uma vez 

que alguns conhecimentos, como os trabalhos dos pais, são herdados pelas gerações 

posteriores (CARMO, 2009; MENDRAS, 1969; WANDERLEY, 1996). 

           Houve no Brasil ao longo do século XX, algumas transformações do meio rural. Em 

relação ao processo histórico, o fim do ciclo do café, o processo de modernização da 

agricultura, a migração do campo para cidade e o reconhecimento da agricultura familiar 

foram marcos importantes (ELESBÃO, 2007, P.47). 

           A população urbana teve um crescimento significativo ao longo deste período. Até os 

anos 1960 a maioria da população era rural (ELESBÃO, 2007; IBGE, 2010). Hoje a 

população urbana representa a forte maioria, com um índice de 84,3% no ano de 2010. 

Enquanto a rural, representa apenas 15,7% distribuída de maneira irregular no território 

brasileiro, mas é maior principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Do percentual total, 50% 

tem a agricultura como principal fonte de trabalho (IBGE, 2010). 

          Não há dúvidas que o espaço rural tem sofrido mudanças decorrentes dos processos de 

urbanização, as fronteiras entre estes espaços têm ficado cada vez menores. Mas segundo 

Carmo (2009, p.13), não “é o moderno que invade e coloniza os espaços rurais, nem é a 

tradição que se apropria, à sua maneira, dos fenômenos urbanos. Existe uma (inter) relação 

constante que depende dos contextos sociais.” São processos ativos e dinâmicos, a depender 

das próprias comunidades. Desse modo, a urbanização não modifica completamente as 
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estruturas anteriores, mas tende a interagir com elas, construindo um modo singular de 

práticas e comportamentos sociais. 

          Essa interação, no entanto, nem sempre pode se dar de maneira harmônica e sem 

resistência. Aqui, neste caso, me parece caber a discussão entre o local e o global, debatido 

pelo autor Magnani (2013). A globalização, termo atual que designa a rápida e intensa 

circulação/intercâmbio de coisas, ofereceria ao meio rural certas influências vindas de outro 

espaço, mas deste local também brotaria suas particularidades, ações, criações e tradições.  

          Sendo assim, as áreas rurais que fazem fronteira com as cidades tendem atualmente a 

estreitarem-se à cidade, e fazer uso do que ela oferece. Como oferta de trabalho, diversão e 

serviços diversos. Aumentando assim a mobilidade espacial nestes meios e fazendo com que 

as pessoas se desloquem em uma maior frequência.  

 

 

5.2. Atenção básica/saúde da família e contextos rurais no Brasil 

 

          A Estratégia de Saúde da Família (ESF) foi adotada pelo Ministério da Saúde brasileiro 

em 1994, à época com o caráter de Programa, e é desde então o eixo central para reordenação 

da política de Atenção Primária à Saúde (APS) (BAPSTINI; FIGUEIREDO, 2014; 

MARQUES et. al, 2013). Ela representou para a comunidade um melhor acesso aos serviços 

de saúde. Além da superação do modelo assistencial centrado somente no hospital, 

medicalizado e curativo (BAPSTINI; FIGUEIREDO, 2014). Fortalecendo assim ações que 

visem à promoção e prevenção da saúde. Além disso, vem representar também uma 

propagação dos direitos oferecidos pelo Estado, indo de encontro com a sociedade. 

          A unidade básica localizada para atender uma população rural (bem como suas 

necessidades e particularidades), acreditamos que vem a desempenhar um passo importante 

do Sistema Único de Saúde (SUS) rumo ao princípio da equidade. Que, segundo Marques et 

al (2013, p.366) não possui um significado simples, mas para a área da saúde “tem sua 

expressão na redução máxima das desigualdades e diferenças evitáveis e injustas”, que ainda 

pode ocorrer entre as regiões urbanas e rurais. 

          Marques et al (2013) nos alertam para uma possível vulnerabilidade das comunidades 

rurais. Ainda mais se estas vivem em condição socioeconômica precária, com poucos recursos 
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de acesso a bens e serviços. O que leva a uma ampla necessidade de participação comunitária 

destes atores nos seus processos de decisão, conhecimento dos profissionais de saúde com a 

comunidade, capacitação e mobilização destes profissionais para lidarem com aspectos 

ímpares. Não encontramos nenhuma política ou resolução específica relaciona à implantação 

de equipes de saúde da família em territórios rurais (à exceção de populações específicas 

como ribeirinhas e quilombolas por exemplo), o que nos traz uma reflexão sobre a 

territorialização e as equipes referenciadas para tal comunidade que é a mesma utilizada para 

equipes situadas em regiões urbanas. 

          Há também o desafio desta ESF, especialmente dos Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS), que lidam com esta população rural, que muitas vezes precisam atuar como tradutores 

de universos, entre o saber-cuidar científico e popular. Além do cotidiano que eles lidam para 

locomoção em territórios rurais, de difícil acesso, e acabam criando estratégias diversas para 

fazer a visita nos domicílios (BAPSTINI E FIGUEIREDO, 2014). 

 

 

5.3. Atenção ao parto em situação rural no Brasil 

 

          Especificamente nesta pesquisa emerge mais uma vez a questão: como seria a atenção 

primária ao pré-parto, parto e pós-parto para mulheres de uma área rural?, sendo como um 

convite ao deslocamento de práticas do espaço do hospital, maternidades, centros de saúde e 

salas de parto. Será possível neste território, analisar se existem diferenças na acessibilidade 

das visitas das ESF e serviços de saúde em geral, no acesso e qualidade da informação 

oferecida à grávida, e mais ainda como ela compreende este processo. 

          Há registros de que as consultas de pré-natal no Brasil têm aumentado. No entanto, isso 

não significa também uma qualidade na assistência (BRASIL, 2011). “Os indicadores do 

SISPRENATAL (2002) demonstram que somente 4,07% das gestantes inscritas no PHPN 

realizaram o elenco mínimo de ações preconizadas pelo Programa e que somente 9,43% 

realizaram as seis consultas de pré-natal e a consulta de puerpério” (BRASIL, 2011, P. 28-

29). 
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          Segundo a última Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) de 1996, 

“aproximadamente 13% das mulheres que tiveram filhos nos cinco anos que antecederam a 

pesquisa não haviam realizado nenhuma consulta de pré-natal. Dessas, 9% eram residentes 

nas regiões urbanas e 32% no meio rural” (BRASIL, 2011, P. 28). 

      A região rural representa um desafio para o SUS, no que diz respeito à acessibilidade 

dos serviços de saúde, mesmo sendo menores hoje em dia as fronteiras entre estes espaços. A 

PNDS mostra que no meio rural 32% das gestantes não tiveram nenhum atendimento pré-

natal; a taxa de mortalidade infantil entre os filhos das mulheres que não tiveram nenhuma 

assistência ao pré-natal e ao parto foi cerca de 20 vezes maior quando comparada às áreas 

urbanas (BRASIL, 2011). 

          O Brasil é um país muito marcado pela heterogeneidade, muito por consequência da sua 

vasta dimensão territorial. Desse modo, a assistência ao parto também não se dá de forma 

homogênea. A maioria dos partos tem sido marcados por intensa medicalização, intervenções 

tantas vezes desnecessárias e pela prática abusiva da cesariana. Mas em regiões rurais do país, 

o parto domiciliar é dominante, com uma incidência de 20% (BRASIL, 2011). E neste caso, 

entra uma figura muito central, que é a parteira tradicional. Mas estas encontram dificuldades 

para realização do seu trabalho, pois muitas vezes não contam com o apoio dos serviços de 

saúde local. Atuam pela necessidade de ajudar as mulheres de sua comunidade, e muitas 

vezes não ganham financeiramente para isso (BRASIL, 2011). 

          Em suma, essas dificuldades para a acessibilidade que as mulheres rurais encontram, 

poderiam estar relacionadas, entre outros fatores, “às desigualdades das relações de gênero e 

de trabalho, às grandes distâncias entre residência ou trabalho e os serviços de saúde, à maior 

precariedade dos serviços locais” (BRASIL, 2011, p. 30) e à precária capacitação dos gestores 

e profissionais de saúde para lidar com tais especificidades.  

          Isso vem representar uma enorme desvantagem para estas mulheres do direito ao acesso 

às ações que são preconizadas no Programa de Humanização do Parto e Nascimento (PHPN). 

Como repensar as políticas públicas dirigidas a esta população, para irem de encontro a uma 

perspectiva de justiça social, e pensar a saúde de uma maneira que inclua aspectos sociais, 

econômicos e culturais? 
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5.4. Chegada ao Campo da pesquisa 

 

          Minha entrada no cenário da pesquisa iniciou-se após ter acordado com a coordenadora 

das equipes de saúde da atenção básica em participar das reuniões que ela faz mensalmente 

com cada uma. Estas reuniões servem como um Apoio a estas equipes, onde ela juntamente 

com os profissionais discutem as questões necessárias para melhorar o atendimento. E dentre 

elas, pelo que pude perceber, elenca-se como uma das prioridades a atenção à saúde da 

mulher.  

         Algumas dificuldades surgiram na ida a campo. Dentre elas, o meu deslocamento para 

as regiões, visto que são regiões distantes, com escassa chegada de ônibus. Além disso, a 

recusa de conceder a entrevista de alguns sujeitos; e a fala pouco discursiva por parte de 

outros entrevistados, necessária para as entrevistas abertas.   

         Nos meses de setembro e outubro de 2014, participei de duas reuniões. E, em dias 

diferentes, retornei aos centros de saúde/equipes para realizar as entrevistas. Que foram feitas 

com 3 mulheres e 2 profissionais em cada equipe, totalizando seis mulheres e quatro 

profissionais, além da coordenadora das duas Equipes Rurais de Saúde do Recanto das Emas. 

Para preservar a confidencialidade e identidade, optarei por não citar nomes, tanto para as 

mulheres, como também para as equipes. 

          Acompanhei neste período duas Equipes Rurais. Uma delas encontra-se na Unidade de 

Saúde Rural, em frente a um condomínio residencial, na região de Água Quente. Que se 

localiza a cerca de vinte e cinco quilômetros do Recanto das Emas, e encontra-se próximo ao 

Santo Antônio do Descoberto (Mapa 1).  

          A outra Equipe encontra-se em uma Unidade de Saúde Rural, cedida pela associação 

dos moradores, no Núcleo Rural Casa Grande. Localiza-se a poucos quilômetros do Recanto 

das Emas. E encontra-se muito próximo à Regional Administrativa do Gama (Mapa 2). 

 É possível ser vista a distribuição de todas as equipes rurais da região administrativa 

do Recanto das Emas através do Mapa 3, que estão dividas em cores pela região. Dentro da 

demarcação colorida estão apenas as equipes urbanas, constando as rurais em tabela no canto 

esquerdo do mapa. 
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Mapa 1- Localização da Unidade de Saúde Rural- Região de Água Quente- DF 

 

 

Fonte: https://www.google.com/maps/. 

 

 

Mapa 2- Localização da Unidade de Saúde Rural- Núcleo Rural Casa Grande- DF 

 

 

Fonte: https://www.google.com/maps/. 
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Mapa 3- Área de Abrangência e distribuição das Equipes da Regional Recanto das Emas 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, set. 2014. 

 

 

5.5. A questão do território 

 

          O conceito de território adentrou o campo da saúde com mais magnitude, especialmente 

da atenção básica, a partir do arranjo feito para que as regiões fossem contempladas pelas suas 

equipes de referência, em especial das Equipes de Saúde da Família (ESF) (OLIVEIRA E 

FURLAN, 2008).  

          No entanto, este conceito permeia as práticas de saúde desde muito antes. Já houve 

períodos em que ele estava muito ligado ao saneamento dos centros urbanos e ao combate às 

epidemias; a dita política “higienista”, no século XIX. As ações no campo social da saúde se 

davam no contexto da explicação bacteriológica dos processos de saúde-doença, e o Estado 

intervia nos territórios com a visão de que ele era apenas o espaço físico onde se encontra o 

agente e o hospedeiro (OLIVEIRA E FURLAN, 2008).  
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         Atualmente, há a necessidade de avançar na ideia que temos de território. Pois são 

espaços cada vez mais plurais, e estão em permanente (re) modulação, em constante processo. 

Milton Santos (2002), citado por Oliveira e Furlan (2008, p. 249), aponta para a ideia de 

território como um “conjunto indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de ações, 

movidos por necessidades humanas”; para ele, existe uma tensão entre o processo de 

determinação gerais e locais: 

 
O mundo dita uma ordem global, as escalas superiores ou externas à escala do 
cotidiano. O território funda uma ordem local, a escala do cotidiano, a contigüidade. 
Os espaços locais tornam-se singulares conforme as possibilidades vividas 
determinadas por esse jogo (OLIVEIRA E FURLAN, 2008, p.249). 
 
 

          O autor, segundo Oliveira e Furlan (2008, p. 251), denomina de “horizontalidades” as 

instâncias referentes ao cotidiano, à racionalidade local; e “verticalidades” aquelas que são 

determinações impostas aos espaços locais pela ordem global. O território é então formado 

por esses ordenamentos (ordem local/global, horizontalidades/verticalidades), que convivem 

dialeticamente. Os espaços se configuram de modo particular no local, é singular para cada 

espaço e atores envolvidos. 

          O território pode ser identificado ou apreendido, longe de ser um modelo totalizante e 

único, fazendo-se o exercício de escutar caso a caso, dialogando com vivências dos sujeitos 

vizinhos, e também levando em questão os processos externos (OLIVEIRA E FURLAN, 

2008). 

          Há no espaço delimitado geograficamente, uma construção histórica, relações 

socioeconômicas e culturais. Nele há maneiras distintas de “existir, sonhar, viver, trabalhar e 

realizar trocas sociais” (BARROS et al, 2002, p.100). É “espaço de vivências, de identidades, 

trajetórias pessoais, coletivos organizados, movimentos sociais, de ação deliberada das 

pessoas, como também de relações sociais e redes de poder” (OLIVEIRA E FURLAN, 2008, 

p. 255). 

          As Unidades Básicas de Saúde (UBS) localizam-se perto de onde as pessoas vivem, 

para que estas sejam contempladas pelo serviço de saúde. Essa imersão no território e na 

comunidade permite um olhar de saúde que supere o conceito anterior de território, focado no 

risco e em variáveis biológicas, para ir de encontro ao sujeito, às vidas que se tecem naquele 

espaço, e fazer surgir potencialidades a partir das possibilidades daquele determinado espaço 

(BARROS et al, 2002, OLIVEIRA E FURLAN, 2008). 
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          Apesar disso, o que vemos hoje, muitas vezes, é um território ainda sendo abordado 

seguindo o aspecto numérico da população e dos prontuários, e muitas vezes quem atua nele 

“limita-se a uma descrição com argumentos estereotipados de quem observa como “péssimas 

condições de higiene”, “condições precárias de moradia”, “família desestruturada” 

(OLIVEIRA E FURLAN, 2008, p. 253).   

          O território que encontramos no campo da pesquisa, não está longe de ser um território 

delicado. Em conversa com profissionais pude perceber que a escolha do território para alocar 

a Unidade de Saúde, nem sempre se dá pela necessidade da população, mas sim por questões 

políticas ou são impostas (por quem não está atuando junto da comunidade, quem não vive 

realmente aquela realidade). 

          O conceito de territorialização na Atenção Básica brasileira remete a uma organização 

pela adscrição populacional e "recortes" do território sob referência de equipes de saúde da 

família. Portanto, indica que a unidade de saúde que é referência para cada sujeito/família 

depende do endereço cedido para o seu cadastro. Essa forma de "repartir" o território 

desconsidera núcleos parentais, vizinhanças, culturas comuns, conforme apontado nas 

definições anteriores. Isso pode favorecer de pessoas/ usuários do serviço omitirem o real 

endereço, para que sejam atendidas em determinada equipe próxima a sua residência ou do 

vínculo familiar e de trabalho. Por exemplo, observei que há muita demanda de Santo 

Antonio do Descoberto-GO, por ser mais próximo de uma das Equipes. Sendo assim, algumas 

pessoas têm a necessidade de serem atendidas no posto que foi designado para outra 

determinada área de abrangência. Isso faz com que aumente a demanda do serviço e com que 

a qualidade da assistência seja colocada em pauta pelos próprios profissionais.  

          Além disso, ocorre que muitas vezes a equipe atende as pessoas que a procuram e que 

são "de fora" da territorialização, mas para a Secretaria de Saúde, é como se estas pessoas não 

fossem atendidas (pelo fato de não constar o cadastro). Então, a questão da unidade de 

referência nos parece apresentar um dilema: existe para estar mais perto da comunidade e do 

território adstrito e para garantir uma assistência integral visando às particularidades daquele 

espaço, mas, por outro lado, como lidar com as fronteiras e o que escapa à demarcação do 

território adscrito? Como garantir a universalidade da assistência e que todos sejam 

atendidos? Neste aspecto, essa pesquisa aponta que poderia ser investigado melhor como 

acontece o Pacto interfederativo do DF com a RIDE (Regiões do Entorno), nas fronteiras do 

DF com Goiás. 

          Ocorre no território das Equipes Rurais deste estudo, o surgimento de assentamentos, 

favorecendo um caráter de território urbano-rural. Essas pessoas encontram-se na delimitação 
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do espaço geográfico, mas muitas vezes não têm endereço/ propriedade/ moradia, estariam no 

território porém fora da área adscrita para a Equipe. Então, os profissionais podem atender ou 

simplesmente recusarem-se a atender, justificando que essas pessoas não podem ser 

cadastradas. No entanto, não há como negar que aquelas pessoas estão ali, com endereço ou 

não, fazem parte do território dinâmico/ vivido.  

          A formação dos profissionais para lidar com questões sociais é uma questão que 

abordei com eles nas entrevistas e me indaguei ao longo do estudo. Alguns disseram ter uma 

formação mais “biomédica”, outros que se formaram mais recentemente, disseram ter tido 

uma formação mais abrangente, mais “interdisciplinar”. 

          A coordenadora das equipes, que é formada em medicina, relatou que não teve uma 

formação tão ampla. Não teve contato com a realidade da assistência e com o SUS logo no 

inicio. Mas que ter se tornado gerente a possibilitou uma visão mais ampliada, pois consegue 

atender e “olhar” para um maior número de pessoas do que quando estava na assistência.  

          O território é mutável, está sempre se reconfigurando, o que não difere para um 

território rural, atravessado pelo modo de vida e organização urbanos. Essa questão rural-

urbana aparece em vários momentos da pesquisa. As equipes rurais precisam o tempo todo 

lidar com questões urbanas, por causa da proximidade dos espaços há, por exemplo, essa 

questão dos assentamentos. Ou muitas vezes, ocorre que o atendimento da equipe ao caráter e 

particularidade rural é por ora deixado de lado, fazendo com que haja prioridade em atender 

quem está no condomínio residencial, “mais próximo”, do que quem está mais distante, nas 

chácaras. Em algumas falas, como esta, de um Agente Comunitário de Saúde (ACS), quando 

perguntei como era o acesso dele para as chácaras: 

 

“É tranquilo! Vou mais no condomínio. As chácaras não 'é visitada' porque não tem ACS. 

Mas aqui dentro é tranquilo.” (Entrevista 1)  

 

 Quando pergunto sobre o atendimento para as mulheres que moram nas chácaras: 

 

 “Eles que vêm. Eles vêm marcar a consulta sem ter a visita, eles mesmo procuram a unidade 

né.” (Entrevista 1) 

 

  E sobre o acesso desses moradores das chácaras para a chegada ao serviço, outro 

profissional responde:  
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“A gente tá dentro da nossa área de abrangência. É fácil pra quem tá aqui em volta. O mais 

difícil é pra quem mora nas chácaras, né. Que tem que ter algum meio de transporte. 

Transporte público é dificultado porque não tem linha de transporte público aqui dentro, 

então elas costumam vim de carona, carro emprestado, moto, alguma coisa assim. Então o 

transporte é meio dificultado pra quem mora em chácara.” (Entrevista 6) 

 

          Isso vem representar mais uma questão da saúde, que é como os determinantes sociais 

de saúde, que são: moradia, escolaridade, renda, ambiente físico, ambiente social, cultura, 

trabalho, lazer, alimentação e transporte; atravessam a vida das pessoas e no modo como elas 

entendem e trabalham no cuidado de si, e mais ainda como os profissionais e os serviços estão 

atuando com vista nisso. Nesta pequena citação acima, apareceu a questão da moradia e do 

transporte, que está influenciando o acesso aos serviços de cuidado à saúde. 

          A atenção básica é um serviço que lida com esses determinantes, justamente porque é 

um serviço que atravessa o cotidiano que as pessoas se encontram. Mas com a lógica de 

atendimento pautada em modelos somente biomédicos, é difícil que haja real compreensão 

acerca disso.  

          Sendo assim, o atendimento de saúde pautado no processo saúde-doença tende a pensar 

e agir de maneira isolada. No caso daquelas pessoas que estão morando nos assentamentos, há 

questões sociais que precisam ser levadas em consideração. Por se tratar de uma população 

que poderá ter maior vulnerabilidade seja pelos recursos materiais, seja pelas possibilidades 

relacionais, a existência da Unidade de Saúde no local poderia representar um modo de apoio 

social, um espaço onde abririam-se possibilidades de transformação e problematização das 

condições de vida daquelas pessoas. 

          Outro exemplo a ser observado, para problematizar o território, é a questão do hospital 

de referência, que é aquele indicado para a gestantes para o momento do parto. Não há 

hospital em nenhuma das regiões em questão, então a indicação é feita para o Hospital de 

Samambaia. 

         No entanto, o que se verifica é que na Equipe 2 o hospital de referência não segue a 

lógica de territorialidade para as mulheres, que preferem ir para o Hospital do Gama, por 

causa da distância menor e pela facilidade de transporte público (mapa 2). De todas as três 

entrevistadas dessa equipe, todas pretendiam ter seus filhos no Gama. 

 

“É bem mais fácil né. Até pra gente receber visita se precisar, acontecer alguma coisa, que 

aqui só tem ônibus pro Gama.” (Entrevista 9). 
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“Eu to pensando de ter ali no hospital do Gama. [...]. É mais perto. [...] Agora eu que to na 

escolha de ir pra cá, mas eles indica ir pra Samambaia. Inclusive eu já ate falei com a minha 

doutora que eu acho mais longe. To querendo mesmo ir pro Gama.” (Entrevista 8). 

 

          Quando perguntei sobre a garantia dela ser atendida no momento que em chegasse, não 

demonstrou tanta certeza, podendo ser um fator que pode vir a gerar insegurança para o 

momento:  

 

“Eu acho que sim (risos). Eu acho que sim também, não posso dizer que vai, que eu não sei 

né, dependendo das horas que chegar lá.” (Entrevista 8) 

 

          Nesse tópico e nestas falas aparecem questões de território e dos determinantes sociais 

de saúde. O hospital de referência deveria ser aquele que atende à população, também em 

nível de distância e transporte.   

 

 

5.6. O pré-parto  

 

          Todas as mulheres que entrevistei estavam realizando pré-natal com as Equipes Rurais. 

As seis entrevistadas não tiveram problema para conseguir atendimento na Unidade, a maioria 

foi para o primeiro atendimento, porque o ACS já tinha marcado a consulta a partir da visita 

domiciliar. Na equipe 1, nenhuma mulher morava em chácara, todas eram dos condomínios 

residenciais próximos. E na equipe 2, todas moravam em chácara. Coloco aqui a fala de 3 

gestantes sobre a facilidade ou não de conseguirem atendimento ao pré-natal, sendo que as 

duas primeiras são da primeira Equipe, ou seja, moram em condomínios.  

 

“Foi por causa do endereço né também que ajuda, porque como eu moro aqui, a preferência 

mais é pro pessoal daqui do condomínio né.” (Entrevista 3) 
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“Não. Eu moro aqui no Condomínio Nova Betânia.” (Entrevista 2) 

 

“Foi, foi sim. Porque primeiro elas foram na minha chácara né, fazer a ficha da família e ai 
logo em seguida quando eu fiquei sabendo, eu já vim, eles já encaminharam rapidinho.” 
(Entrevistada 7) 

 

          E sobre o acesso para elas chegarem até o posto, foram variadas as respostas: iam de 

carro, de moto, a pé. Mas a equipe 2, que todas moravam nas chácaras e não em condomínios, 

parece ser dificultado pela distância. Quando pergunto a um ACS sobre o que ele achava do 

acesso para as usuárias chegarem à Unidade pra fazer consulta pré-natal, ele diz: 

 

“o pessoal que mora lá no monjolo [...] é muito longe, eu acho que dá uns 5 km pra chegar”. 

(Entrevista 10) 

 

          Após a entrevista, o ACS foi me mostrar o mapa da região (Mapa 4), e conferi que a 

região referida acima realmente encontrava-se distante do posto. Não dificultando para os 

ACS (que possuem carro da SES-DF disponível para as visitas domiciliares), mas para as 

mulheres chegarem.  

 

“[...] Porque isso aqui na verdade é uma área cedida. Por que a associação cedeu pra nós. O 

certo seria o Programa no meio do Núcleo Rural né que ficaria fácil pra todo mundo [...] a 

gente tá no final.” (Entrevista 10) 

 

          Quando questionei às mulheres sobre a qualidade do atendimento ao pré-natal que elas 

estavam tendo e se sentiam-se respeitadas, não houve reclamações. Ressalto que todas as 

entrevistas foram feitas dentro da Unidade, podendo ser um fator que contribuísse para que 

elas não falassem negativamente. No entanto, as respostas foram satisfatórias: 

 

“Gostei. O atendimento aqui é muito bom”. (Entrevista 2) 
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“[...] até hoje eu fui bem atendida. Não tenho do que reclamar não.” (Entrevista 3) 

 

“aqui? Maravilhoso. Tanto as pessoas que fazem a triagem, a médica é maravilhosa, 

maravilhosa. Meu primeiro filho eu fiz em 2 postos. Eu fiz onde eu morava, que era lá no 

Goiás. Fiz também particular. E não chega nem aos pés da Dra. 

Assim... Ah, o cuidado, a preocupação, eles quando tem alguma coisa, igual, eu tava com 

suspeita de infecção, e ai assim... antes deles pegarem o resultado eles tinham passado lá, 

eles já viram e já me ligaram [...] No mesmo dia eles já passaram, já levaram o remédio pra 

mim começar a tomar. E... Tudo assim, tiram dúvidas. Tudo que preciso assim. E o posto 

oferece tudo, em questão de... Nunca cheguei aqui tá faltando isso, tá faltando aquilo, ou ah, 

não tem. Sempre fez os exames certinho [...]. E no meu primeiro eu não tive esse atendimento. 

[...] Então assim, o posto, aqui eles tão bem melhor que muitos hospitais particulares, muitos 

hospitais... Então pra mim aqui é muito bom. E eu quando comecei a vim eu tinha aquele 

receio né, por ser chácara e assim... o posto meio afastado, meio escondido, mas quebrei 

minha cara, porque foi totalmente ao contrario do que eu imaginava, foi muito bom.” 

(Entrevista 7). 

 

          Todas as mulheres que entrevistei estavam sendo acompanhadas nos seus pré-natais 

pelas Equipes com frequência regular. Elas iniciaram os atendimentos a partir do terceiro mês 

de gestação, o que está dentro do previsto pelo SUS e receberam o número mínimo de 

consultas preconizado pelo Ministério da Saúde, que são seis. Isso demonstra uma ampliação 

da cobertura e do acesso às consultas, especialmente quando se trata de uma região rural, que 

como analisado anteriormente, são regiões no Brasil que geralmente apresentam mais 

deficiência na questão de acesso ao pré-natal, quando comparada às urbanas. 

         Uma profissional me relatou que há uma problemática na lógica do pré-natal no SUS, 

porque não há longitunalidade do cuidado, ou seja, uma comunicação entre a atenção básica 

(pré-natal e pós-parto) com a alta complexidade (hospital), dificultando para ela a lógica de 

humanização. Além disso, percebe-se que não há para ela uma identificação da atenção básica 

como um espaço potencial para a humanização: 



 37 

 

“Eu acredito que se fosse um parto humanizado, que já fosse humanizado desde o pré-natal, 

que a pessoa que fosse acompanhar essa parturiente no pré-natal já fosse a todas as 

consultas e que o parto humanizado começasse no pré-natal. Ai seria bem melhor né. Porque 

ai ia mostrando no pré-natal como que é o trabalho de parto né, e tudo, como que acontece. 

Porque a paciente chega no hospital ela não sabe com quantos centímetros ela vai ganhar 

neném, com quantos centímetros ela tem que ir pro hospital, com quantos centímetros o 

hospital vai recebê-la, então, se tudo isso fosse passado já no pré-natal, e essa pessoa que 

fosse acompanhá-la no parto, que acompanhasse nas consultas, melhoraria e muito o 

trabalho da gente no pré-parto, né.” (Técnica de Enfermagem, Entrevista 11) 

 

          Ressalto a importância da Atenção Básica e do pré-natal neste processo, pois é neste 

espaço que será possível acompanhar essas mulheres, é a “preparação” para o parto, momento 

de proporcionar escolhas informadas e de dar segurança à elas, de acolher.  

 

 

5.6.1. O acesso às informações 

 

          Neste tópico, gostaria de abordar alguns aspectos sobre as informações recebidas pelas 

mulheres durante o pré-parto sobre a gestação e parto. Além disso, incluo a informação dada a 

elas sobre a possibilidade de vinculação da gestante ao hospital de referência.  

          Ao meu ver, esta é uma questão que poderia unir o atendimento pré-natal à necessidade 

de posterior hospitalização da mulher no momento do parto, favorecendo um modelo de 

atenção centrado apenas no hospital. Não incluindo, por exemplo a escolha sobre o local de 

parir.  

          Sabe-se que existem predominante no Brasil dois modelos de parto domiciliar.  Um 

modelo onde atuam as parteiras tradicionais em que, muitas vezes, as mulheres até necessitam 

de hospitalização ou de cesariana, mas não podem receber esse atendimento pela distância, 

por exemplo. Sabe-se que essas parteiras atuam hoje em diferentes regiões do país, sendo 
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presentes não só em lugares distantes que não há hospital, mas também nas cidades.  Muitas 

vezes são orientadas pelo dom, e não cobram pelo serviço prestado, mas essa categoria não é 

homogênea entre si, e já têm aquelas que se profissionalizam. E o outro modelo é o parto 

domiciliar planejado, predominante nos centros urbanos e entre as camadas média e alta da 

população. Em que cobra-se caro pelo serviço, é há diferentes profissionais no cenário 

(médico obstetra, enfermeira, doula, acumputurista, etc.) Neste sentido, me indago como seria 

dada essa opção de escolha (informada) para essas mulheres que moram em região ditas 

rurais, mas sem a alternativa de hospital tão próximo. 

          De outro modo, essa vinculação ao hospital de referência pode tratar-se de uma 

informação relevante de ser repassada à mulher, pois é a uma possibilidade inclusive dela ir 

conhecer o espaço, os profissionais que poderão atendê-la, etc. 

           A lei federal Nº 11.634, de Dezembro de 2007, prevê o direito da gestante ao 

conhecimento e vinculação à maternidade que será atendida no SUS, desde o início do seu 

pré-natal (BRASIL, 2007). E a atenção básica, por ser o local que a mulher geralmente realiza 

seu pré-natal, é um espaço importante para o fortalecimento dessas ações; além disso, é 

importante haver interesse em realizar o devido diálogo e interlocução entre as áreas de 

assistência (nível primário e hospitalar), para que o cuidado se dê de forma integral. Essa 

vinculação é importante, pois é onde as mulheres poderão se sentir familiarizadas com o local 

que terão seu filho, é uma oportunidade onde poderão tirar dúvidas e colher informações 

(inclusive sobre a presença do acompanhante, sobre os tipos de parto, sobre o contato entre 

mãe e filho após o parto). A Portaria Nº 47, de Março de 2014, também reforça essa questão 

para o nível do Distrito Federal, instituindo no âmbito da Rede Cegonha o Mapa de 

Vinculação e dispondo sobre processos de admissão e encaminhamento hospitalar, está 

disposto, dentre outras, o seguinte: 

 

 Art. 3º Que na ocasião da inscrição no pré-natal nas unidades de atendimento da 
atenção primária, a gestante deverá ser informada de seu hospital de referência, isto 
é, unidade de atendimento hospitalar onde será atendida em situação de trabalho de 
parto ou intercorrência clínica de urgência e/ou emergência. §1º O hospital de 
referência da gestante deve ser anotado em seu cartão de pré-natal no ato de seu 
primeiro atendimento pré-natal; §2º Em cada novo atendimento de pré-natal, bem 
como durante cada palestra educativa deste período de assistência, a gestante deve 
ser relembrada de seu hospital de referência; §3º Toda gestante durante o 
acompanhamento de pré-natal deverá ter garantido o agendamento de pelo menos 
uma Visita de Vinculação Obstétrica ao seu hospital de referência. (BRASIL, 2014, 
p. 16) 
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          A fala de um profissional explicita o que a atenção básica significa para a interlocução 

dos níveis de atenção à saúde: 

 

“[...] no modelo tradicional, hoje em dia ainda se prima muito por aquela questão de 

quantitativo de pacientes, linha de produção de atendimento. E na atenção básica não. A 

gente prima pela qualidade, pela construção do vinculo né, por entender todo percurso que o 

paciente tá fazendo dentro da rede, mesmo quando ele precisa de um atendimento mais 

especializado. E aquele paciente continua sendo seu, mesmo que ele vá referenciado pra um 

outro serviço.” (Entrevista 5) 

 

          Das seis mulheres que conversei, nenhuma tinha ido conhecer o hospital, e nem sabia 

que havia essa possibilidade, mas todas pretendiam ter seus filhos nos hospitais (do Gama ou 

de Samambaia) a depender da equipe em questão. Ressalto que todas entrevistadas estavam 

com mais de 7 meses de gestação, ou seja, em vias de parir, excluindo uma entrevistada que 

era puérpera. 

 

“Mas você fala conhecer o hospital, entrar? Não, nunca fui.”  

Entrevistadora: Te informaram que você poderia ir? 

“Não, também não. Já fui lá assim mais pra consulta porque tem algumas coisas aqui não... 

Assim, se a gente adoecer alguma coisa tem que ir pra lá né. Mas pra conhecer mesmo não.” 

(Entrevista 3) 

 

Entrevistadora: Você foi conhecer lá? 

“Agora? Não, eu ainda não fui depois da reforma não.” 

Entrevistadora: Mas te informaram que você poderia ir conhecer antes de ter o parto? 

“Não. Não me falaram isso não.” (Entrevista 7) 



 40 

 

Entrevistadora: Você foi conhecer o hospital antes? 

“Não. Assim, pelo pessoal né. Minhas colega que já tiveram filho lá, falou que lá é bom, ai eu 

pretendo ter lá né.” 

Entrevistadora: Te informaram que você poderia ir lá conhecer? 

“Não.” (Entrevista 9) 

 

          Sobre os tipos de parto, a maioria diz que foi informada, mas ao perguntar sobre as 

detalhes recebidos sobre os possíveis riscos e intervenções no momento do parto, as respostas 

são sem aspectos específicos. 

 

“Falaram sim, porque minha gravidez já é de risco. Então, já é um atendimento diferenciado 

de todos né. Por causa que eu já perdi dois bebes. Ai já é de alto risco, então eles já ficam 

com uma atenção maior.” (Entrevista 2) 

 

“Não, eles falam mais assim, sobre tipo que pode ser normal ou pode ser cesárea essas 

coisas.” (Entrevista 3) 

 

“Também não, ainda não. Que a gente conversa na ultima ecografia, eu não fiz a ultima 

ainda. To com uma aqui pra mostrar hoje.” (Entrevista 9)  

 

          Dentre as mulheres entrevistadas, identifiquei que aquelas que eram mais 

questionadoras e mais discursivas em suas falas, eram as que tinham um maior nível de 

escolaridade. Elas apresentavam mais interesse pelo assunto e se sentiam mais instigadas a 

descrever detalhes. Esse ponto nos instiga para a reflexão de que a falta de conhecimento 

sobre seus processos de gestação e parto acaba colocando as mulheres em uma posição de 

subordinação às condutas médicas. Segundo Paulo Freire (2013), o nível de consciência do 
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sujeito, adquirido por meio de sabedoria e formação, favorece seu desenvolvimento crítico, e 

então o permite tomar decisões. O profissional, ao se colocar na posição de educador, não 

deverá se colocar no centro do poder, mas ter em mente que a criticidade deverá ser produzida 

pelo próprio sujeito em comunhão com ele (profissional), em um processo de formação 

democrática; há maior interesse pela assunção do sujeito do que pelo treinamento pragmático 

ou elitismo autoritário (2013, p. 43). Como se um maior grau de consciência dos processos 

sociais pudesse lidar com a alienação e subordinação, rompendo com relações de 

autoritarismo e escravidão social. O profissional seja ele educador, terapeuta, ou outro técnico 

social, agiria como mediador dessa construção de relações mais democráticas, pautadas no 

compatilhamento e construção de sentidos aos saberes/ conhecimentos. 

          Sendo assim, os profissionais de saúde são atores importantes para que haja esse 

diálogo e troca de saberes entre profissional-mulher. As informações transmitidas/trocadas 

pelos profissionais, durante o período de preparação da mulher para o parto são fundamentais 

para definir a escolha delas em relação ao tipo de parto, além de haver maior probabilidade de 

que essas mulheres adquiram autonomia nos seus processos. Ao perguntar a um profissional 

sobre seu cotidiano no serviço na atenção básica, ele responde:  

 

“[...] porque o nosso trabalho aqui é fazer a pessoa se apropriar e se empoderar né, do seu 

cuidado à saúde. Então a gente empodera, tenta empoderar os pacientes, tenta passar pra 

eles que eles são os responsáveis pela saúde deles e a partir dai o nosso trabalho mesmo é 

um trabalho de fazer as pessoas da área entenderem que elas são importantes, que elas são 

os autores do seu processo” (Entrevista 6) 

 

 

5.6.2. O grupo de gestantes  

 

          Nas equipes em questão, não ocorre na Unidade de Saúde o grupo de gestantes. Que 

seria um espaço onde as mulheres poderiam compartilhar e trocar experiências a respeito do 

corpo feminino, da gestação, do parto, do cuidado com o filho, sentimentos e demais assuntos 

relacionados.  
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          Serviria como um apoio, voltado também para o incremento social da comunidade, e 

para um possível fortalecimento da ação comunitária e tomada decisões dos seus processos. O 

espaço de projetos com “coletivos no território pode tornar-se um movimento de reafirmação 

do projeto ético-político do SUS, constituindo-se em linha de ação importante na produção de 

práticas de saúde e cuidado participativas e promotoras de autonomia” (OLIVEIRA E 

FURLAN, 2008, p. 67).  
          A não existência deles pode se justificar pela locomoção das mulheres até a Unidade, 

no entanto, como a comunidade é rural, com menor fluxo de pessoas, haveria a possibilidade 

de pactuação dos encontros (que poderiam ocorrer, intercalando, nas casas das pessoas, por 

exemplo). 

          A existência do grupo seria uma oportunidade para os profissionais saírem da lógica de 

atendimento que ocorre apenas dentro do setting individual, para uma organização de 

atendimentos grupais. Que acaba sendo um exercício necessário “às equipes de saúde que se 

propõem a compor relações mais produtivas com sua população adscrita e interferir de 

maneira não autoritária na dinâmica dos territórios” (OLIVEIRA E FURLAN, 2008, p. 67). 

          O grupo vai existir para atender à realidade daquelas pessoas, pois só assim terá sentido 

para elas, e poderá haver fortalecimento de vínculos e potencialidades, criação e re-criação de 

significados. Deve ser, portanto, negociado pelos profissionais com as pessoas que habitam 

no território/realidade/cultura/costumes/dinâmica. Poderá haver resistência se algo for criado 

verticalmente, sob forma de imposição de poder; ou se as ações tiverem caráter expositivo, de 

"palestras", com uma suposta superioridade de saúde, desconsiderando o saber popular.  

          Ao perguntar para as mulheres sobre a possibilidade de existência do grupo, apareceram 

algumas respostas a respeito desse espaço: 

 

“Na verdade aqui a gente tem a consulta. Não é igual meu primeiro é... minha primeira 

gestação, eu fiz meu pré-natal na Samambaia, lá a gente tinha mais 'apoiamento', tipo assim 

palestras. Esses tipos de coisa assim. Aqui eu nunca tive. Só consulta mesmo, só as consultas 

de rotina mesmo.” (Entrevista 3) 
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“É sempre muito bom. Assim, eu pesquiso muito, mas quem não tem acesso a ler, quem não 

gosta muito, ou quem não tem muito o habito de fazer essas coisas, é muito importante. É 

legal ter, ajuda bastante.” (Entrevista 7) 

 

“Porque algumas 'mulher grávida' quando tão tudo junto uma conversa com a outra, fica 

explicando, outra diz coisa que a gente não tava sabendo. Ajuda bastante.” (Entrevista 8) 

 

          Em estudo recente publicado (MARTINS e CAMARGO, 2014), foi realizado para 

entender o significado (para as mulheres) das atividades produzidas no grupo de gestantes de 

alto risco junto à terapia ocupacional, durante a internação hospitalar. Foi demonstrado que a 

produção de atividades durante o grupo proporcionou uma valorização dos aspectos 

individuais/culturais de cada gestante. Houve espaço de escuta, produção de vínculos, 

descoberta de habilidades, resgate do ser criativo e ativo (MARTINS e CAMARGO, 2014). 

Foi uma forma de atuação que foi de encontro à perspectiva da integralidade e humanização. 

Além disso, proporcionou um ambiente que favoreceu a produção de autonomia destas 

mulheres, pela possibilidade da singularidade ser vivida. 

 

5.7. O parto 

 

          Para saber como as mulheres entendiam o parto e qual seu o significado simbólico, elas 

foram questionadas sobre como era este momento. Pude observar que a fala da maioria não 

estava focada no parto em si, mas sim na consequência dele, no que vinha após, falavam por 

exemplo sobre o filho, possibilitando compreender que o parto, para muitas delas, era apenas 

via de nascimento. 

 

“Não sei, é um momento muito esperado. Uma coisa boa, mas que naquela hora assim não 

foi um... O esperado né. Não foi muito bom, uma experiência boa, digamos. Mas... depois que 

a criança nasce assim é uma coisa muito boa. Experiência boa.” (Entrevista 3) 
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“Ai não sei nem o que que eu te falo. Porque... eu sei que valeu a pena você passar por isso. 

Um filho é tudo pra você entendeu.” (Entrevista 4) 

 

“Ah, uma luz né que você ta gerando ao mundo, você tá trazendo. Pra mim foi a maior 

alegria do mundo, foi quando eu tive meu filho. É meu tesouro. E espero também ter muita 

alegria quando a minha princesa nascer.” (Entrevista 7) 

 

“Ah, naquela hora das dores é uma coisa ruim, mas quando você vê o bebê nascendo e 

chorando, pra gente já é uma alegria né. A gente já ta livre daquelas coisa toda que a gente 

passa. Ai é um momento bom e outro ruim né.” (Entrevista 8) 

 

          Para essas mulheres, o parto em si não é romantizado, como é para muitas que militam 

pela humanização e pelo “belo parto”; para muitos representantes desse ideário, a forma de 

nascer adquire muitas vezes um caráter determinista, imprimindo “ares de normatividade a 

um modelo ideal de parir” (TORNQUIST, 2002, p. 490). Onde quem não atingir esse ideal no 

momento do parto, poderá se sentir frustrado.  

          Torquinst (2002, p. 490) aponta que o processo civilizatório deixou de lado alguns 

saberes femininos centrados na condição positiva do corpo da mulher, na sua sexualidade, e 

não há dúvidas de que é legítimo o esforço de resgatar esses poderes. “As mulheres sem 

dúvida foram expropriadas de seus saberes, de seu trabalho como parteiras e dos poderes no 

campo da parturição – e recuperá-los é uma questão política fundamental”, ainda mais em 

contextos em que os direitos reprodutivos e sexuais são violados, havendo tratamento 

desigual, desinformação, maus tratos e formas sutis de tortura (2002, p. 490). 

          No entanto, é preciso ponderar acerca dos limites do discurso da humanização do parto, 

pois não há uma natureza essencial e única para este acontecimento, e sim, uma união de 

fatores biológicos, simbólicos, culturais, que estão presentes no ritual do parto. “Humanizar o 

parto implicaria trazer para o campo do simbólico a experiência da parturição” 

(TORNQUIST, 2002, p. 488).  
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          Por outro lado, também haver nessas mulheres um conformismo com a dor e com os 

procedimentos que são rotina do hospital, onde tudo aquilo é normal e elas devem passar por 

isso, por não haver outras possibilidades. Poderia existir neste momento uma certa 

passividade e entrega do momento do parto ao local hospital e ao profissional médico. A 

questão é: como garantir uma assistência humanizada, no sentido de respeito à subjetividade 

da mulher, nos contextos de assistência pública à saúde? Pois, a chance de que os 

procedimentos padrões nos hospitais, com formas desrespeitosas de cuidado, aconteçam sem 

que a mulher reivindique seus direitos é maior nestes espaços, devido ao nível de criticidade 

desta, como coloca Paulo Freire (2013); então ela estará mais sujeita a não ir contra 

autoridade médica, por achar que está centrada nesta figura a superioridade de conhecimento, 

ou, por eles mesmos se fazerem assim atuar, com o “elitismo autoritário”, como denomina o 

autor. 

          É possível perceber assim, através da amostra de mulheres do campo deste trabalho, 

que há uma distinção de parto humanizado dentre as classes sociais. Carneiro (2011, p. 58), 

apontou em seu estudo com as mulheres adeptas do parto humanizado, que elas eram em sua 

maioria pertencentes à “camada média”, brancas, conveniadas a algum plano de saúde. Neste 

cenário, há maior circulação e acesso a essas informações a respeito da humanização. Há 

também, um certo cunho mercadológico envolvendo tudo isso atualmente, pois sabe-se que os 

profissionais (médicos, doulas, enfermeiras obstétricas, parteiras profissionais) que “topam” 

acompanhar o parto normal (humanizado), muitas vezes cobram um alto custo por isso. 

          Então para mulheres que dependem do SUS, não podem pagar, com poucos anos de 

estudo, moradoras de uma região rural, acontecerá um “parto ideal”, respeitoso, com garantia 

de direitos, sem que seja preciso pagar por isso? Neste sentido o SUS é um espaço potencial 

para que a humanização não seja entendida pelo viés do mercado e sim do cuidado, pois é um 

local onde profissionais não estão sendo pagos por quantitativo de atendimento, um espaço 

que visa e preconiza o atendimento integral e universal. 

 

 

5.7.1. Sobre os tipos de parto e as experiências anteriores 
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          A escolha sobre o tipo de parto depende de uma série de fatores, que vão desde a 

qualidade da informação prestada no período do pré-natal e no trabalho de parto, até fatores 

sociais/econômicos/culturais/biológicos e experiências individuais. Mandarino et al (2009), 

comparou na sua pesquisa a escolha do tipo de parto entre gestantes da maternidade pública e 

privada; verificou-se que o parto cesáreo foi a preferência das mulheres do contexto privado, 

apontando como justificativa o medo da dor. Já o contexto público teve a preferência pelo 

parto normal, pelo fato da recuperação ser mais rápida. 

          Pude identificar alguns destes fatores nos depoimentos das entrevistadas do contexto 

público que me inseri. A principal via de escolha delas é o parto normal, elas dizem existir o 

medo da dor, no entanto, argumentam que a recuperação é mais rápida e assim poderiam 

cuidar do filho ou até delas mesmas, em relação a essas justificativas, houve considerações 

também de alguns profissionais acerca disso: 

 

“A gente orienta que o parto normal com certeza é melhor, até mesmo pra mãe e pra criança. 

Mas elas assim, a maioria delas opta mais pelo normal. Até mesmo pela recuperação depois, 

né.” (Entrevista 1, Agente Comunitária) 

 

“O parto normal é bom porque a recuperação é mais rápida, é melhor pro bebê e pra mãe, 

mas a gente sabe que tem casos que tem que ser cesárea né.” (Entrevista 10, Agente 

Comunitária) 

 

          Algumas nem mesmo acreditam na possibilidade de sua escolha, como é visto nessa 

fala da terceira entrevistada, que já era mãe, e me relata sobre a escolha do seu parto anterior, 

pergunto se foi como desejava e ela responde: 

 

“Principalmente o primeiro né, a gente não tem assim uma... Igual agora, um pensamento: 

não, vai ser assim. Ou eu quero que seja assim. Primeiro parto é aquele negocio né, a sorte 

mesmo.” (Entrevista 3) 
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          E será que não pode haver também uma falta de interesse ou desconhecimento dos 

profissionais em oportunizar as escolhas? Indago-me sobre isso, ao ouvir estas falas de alguns 

profissionais: 

 

“Ah aqui eu acho que as meninas é mais parto... Não é de preferência né, porque é o que 

chega lá e a rede oferece, geralmente é parto normal.” (Entrevista 10, Agente comunitária) 

 

“Aqui, eu não sei assim é, daqui... Eles não têm o que querer né, tem o hospital e a pessoa 

necessita. Porque não é o que quer, é o que se tem pra oferecer. Se fosse pra escolher, todo 

mundo escolheria cesariana, mas aí vem a hora da orientação, que a gente orienta que o 

parto normal é mais saudável, tanto pra mãe quanto pra criança e tudo. De um modo geral 

eu acho que todo mundo quer cesariana eletivo, né. Mal sabe que depois é muito pior.” 

(Entrevista 11, Técnica de Enfermagem) 

 

          Uma mulher apenas relatou querer cesárea, e pareceu convicta em sua escolha. Contou 

que seu primeiro bebê "abriu os braços no momento do parto" e assim precisou ser cesárea 

conforme a informação que lhe foi repassada pela equipe que a atendia. Além disso, justificou 

sua escolha por já ter tido uma cesárea anterior. A seguir, apresento um trecho da fala dela, e 

em seguida a fala de uma enfermeira, em que é possível identificar um contraste no discurso, 

pois na primeira fala há forte presença dos mitos que envolvem a cesariana, e na segunda, um 

profissional dizendo que é preciso (eles) desmistificarem isso. Mesmo sendo de equipes 

diferentes, ou seja, essa mulher não estava sendo acompanhada no seu pré-natal por esta 

profissional, foi interessante para a reflexão sobre o parto cesárea já ser "um fato dado" na 

história do pré-natal. 

 

“O meu primeiro foi cesárea e ai eu creio que o meu segundo, a minha neném também vai ter 

que ser cesáreo, porque eu não tenho passagem. Então eu tenho medo... É porque geralmente 

a gente só vai saber mesmo na hora né. Mas geralmente... minha mãe, minhas tias tudo foi 

cesáreo, então assim já tenho a decorrer. Minha mãe teve 3 cesáreos, e meu primeiro foi 
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cesáreo. Então assim, é muito difícil nascer normal pelo fato do meu primeiro também ter 

sido cesáreo.” (Entrevista 7) 

 

“[...] a cesárea deveria entrar em jogo assim mesmo, deveria entrar como uma opção, a 

partir do momento que o parto natural não seja possível. Ou seja, a via de regra é o parto 

natural e a cesárea deveria ser exceção. Ao contrario do que ocorre hoje no Brasil, o que 

ocorre hoje é que a cesárea é via de regra e natural é exceção. Não é verdade. Toda mulher 

foi preparada pra isso. Prepara pra parir né, preparada pra dar à luz ao seu filho, pra 

amamentar. Lógico que vai ter dificuldades, mas faz parte da fisiologia da mulher dar à luz, 

o corpo dela é preparado pra isso e faz parte da fisiologia da gravidez o bebê ter o seu 

momento pra nascer, então ele mesmo vai se encaminhar pra esse momento do nascimento 

dele. Então não precisa ter aquela agonia de que deu 38 semanas eu tenho que proceder 

cesárea. Não, acalma, espera, o bebê tem o tempo dele. Agora, se vai chegando no final da 

gestação a gente vê que não evolui, a gente vê que realmente há indicações de cesárea, 

porque há indicações muito precisas da cesárea, a gente pode fazer cesárea. Se não, a gente 

procede o parto natural. Hoje em dia às vezes tem indicações errôneas de cesárea, como 

cesáreas anteriores, duas cesáreas anteriores, não é uma indicação de cesárea isso, né. 

Então assim, desmistificar a cesárea. A cesárea não veio pra ser regra, ela veio pra ser 

exceção, pra salvar vidas.” (Enfermeira, Entrevista 6) 

 

          Há mitos que são atravessados pelas gerações, e acabam influenciando as escolhas das 

mulheres no momento do parto. Mas há também possibilidade de desmistificar, de informar e 

possibilitar novas escolhas, como foi visto nas falas apresentadas.  

          Os tipos de parto, os procedimentos e cuidados que o envolvem são cercados de mitos, 

por exemplo: indicação imprecisa de cesárea, episiotomia e outros, retirada do bebê da mãe 

após o nascimento, etc. E eles são reproduzidos não só pela população, mas também pelos 

profissionais, e isso tudo acaba se tornando “padrão” dentro das instituições. 

          Os dados existentes hoje no Brasil servem para reflexão acerca disso, pois o país hoje é 

líder no ranking mundial de cesáreas; e têm aumentado a cada ano, em 2007, 47% dos 

nascimentos foram por via cirúrgica, com 35% na rede pública e 80% no privado; sendo que o 

limite recomendado pela OMS é de 15% (BRASIL, 2012). 
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          Neste sentido, a Prática Baseada em Evidências ou Medicina Baseada em Evidências 

integrada com o cenário da humanização e com a assistência ao parto nos permite abarcar 

uma prática não baseada em “achismos”. Essa ponte com o conhecimento científico tem 

segundo Carneiro (2011, p. 116) incluído e reverberado dentro de suas evidências “práticas 

femininas de outros modos de parir”, apontando mudanças e “novas análises” para esse 

cenário.  

 

 

5.7.2. A presença do acompanhante 

           

          Foi possível observar que as mulheres que já tinham tido filho nos hospitais públicos, 

não sabiam ao certo precisar quantos profissionais estavam no momento do parto, e tampouco 

os conheciam, havendo certa rotatividade daqueles que estavam no plantão para o momento. 

Ora elas foram atendidas por estagiários, ora pelos médicos ou enfermeiros. E os profissionais 

não permanecem acompanhando-as durante o trabalho de parto, não há muito diálogo e 

presença, mas a realização e cumprimento de procedimentos.  

          Uma enfermeira, que trabalha na Unidade de Saúde Rural, mas também na maternidade 

do Hospital Universitário de Brasília (HUB), contou-me sobre um parto que assistiu, em que 

estava sozinha na sala de pré-parto e havia uma gestante que solicitava que ela ficasse ao seu 

lado, segurando sua mão a todo o momento. E a enfermeira disse que não poderia, que não era 

esse seu papel, mas que no momento expulsivo ela estaria lá. E assim se sucedeu. No 

momento de parir a enfermeira chegou, e disse para a mulher que estava lá, como havia 

prometido, e ela, com raiva e exausta diz: “você não está fazendo mais que sua obrigação”. 

Houve mágoa entre ambas as partes. 

          Em outro relato, uma mulher que já era mãe, se emocionou ao contar do seu primeiro 

parto, que teve uma pessoa ao seu lado em todo o momento, que ela não conhecia, mas que 

foi crucial para se sentir acolhida: 
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“Eu não conhecia. Acho que Deus colocou ali na hora e falou, olha, cuida dela (risos). Eu 

tinha 18 anos na época e eu tava com muito medo, mas assim eu tava ciente do que... tipo 

assim, que igual o pessoal mesmo fala, os médicos: ah na hora de ter foi bom. Então tipo 

assim, eu tinha que aguentar de qualquer jeito. Então assim, eu não gritava, eu não chorava, 

a única coisa que saia era lágrima do meu olho, eu tinha medo de responder ele, pro neném 

subir e ficar mais difícil. [...] E essa pessoa... Eu procurei ele depois no hospital eu não 

achei, acho que ele tava estagiando lá e ai acho que ele deve ter ido pra outro lugar. Ele tava 

ajudando um parto normal e ele ficou o tempo todo do meu lado, o tempo todo.” (Entrevista 

7) 

 

          Nessa mesma fala, além da necessidade do acompanhante, está presente a questão das 

formas expressas de violência e humilhação que as mulheres frequentemente passam. Os 

profissionais muitas vezes solicitam que elas não expressem seus sentimentos, como o grito 

ou mesmo com afirmações da cultura machista como na fala acima sobre a dor do parto como 

punição ao prazer do sexo.  

          Segundo a OMS (2014), são considerados modos de violência: física, humilhação e 

abusos verbais, procedimentos não consentidos, negligência e desrespeito. E isso tudo 

equivale à violação dos direitos humanos das mulheres, que inclui sua saúde sexual e 

reprodutiva. 

          E ainda, a violência em maternidades pode ser entendida como: 

 
a transformação de uma diferença em desigualdade numa relação hierárquica com o 
objetivo de explorar, dominar e oprimir o outro que é tomado como objeto de ação, 
tendo sua autonomia, subjetividade, comunicação e ação livres impedidas ou 
anuladas (AGUIAR et al, 2013, p. 2288). 
 

         Um estudo realizado por Aguiar et al (2013, p. 2287), revelou que os profissionais 

muitas vezes reconhecem as “práticas discriminatórias e desrespeitosas no cotidiano da 

assistência a mulheres gestantes, parturientes e puérperas”, no entanto, não são interpretadas 

por eles como práticas violentas, “mas sim como um exercício de autoridade em um contexto 

considerado “difícil”. Levando a uma “banalização da violência institucional que travestida de 

boa prática”, fica “invisibilizada no cotidiano da assistência". 

          Como é possível perceber na fala da profissional citada, há para ela dificuldades no seu 

cotidiano de serviço. Aguiar et al (2013, p.2291) demonstra em seu estudo que os 
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profissionais apontam a sobrecarga de trabalho, as condições estruturais e materiais, a relação 

com as pacientes (sendo as mais difíceis aquelas “não colaborativas” ou "escandalosas"), 

como uma das dificuldades enfrentadas. E foi apontado por eles que uma das causas disso é 

“o ritmo de trabalho alienante”, que esgota física e emocionalmente, que não o permitem 

refletir sobre sua prática.  

          E essa violência institucional nem sempre é entendida pelos profissionais como atos de 

violência. Além disso, hoje em dia ela é travestida pela valorização do uso de tecnologia em 

detrimento das interações humanas, na ideia de que assim estará sendo garantido o “cuidado” 

ou a “assistência”.  

          De outro modo, notei que apesar de haver casos em que as mulheres querem a presença 

de alguém ao seu lado, nem sempre é o que ocorre. Houve múltiplas formas de compreender o 

parto, e as concepções sobre o modo como deve ocorrer e de quem acompanha foram 

diversificadas nesta pesquisa. Muitas entendiam o momento como sendo mais íntimo e 

solitário: 

 

“Eu acho que parto é um momento muito íntimo, ali só você a criança mesmo, e o médico 

sabe. Tipo assim, se fosse no caso meu marido... ai, eu não queria que ele visse não. Não 

queria não, não quero entendeu. Eu prefiro sozinha mesmo.”  (Entrevista 3) 

 

          Em outros momentos, percebi o caráter simbólico, espiritual, presente e atuando de 

modo significativo para muitas neste momento:  

 

“Sozinha é bastante ruim. Só se apega mesmo com Deus nesse momento.” (Entrevista 8) 

 

          De modo geral, a presença de um acompanhante (doula, parteira, marido, pessoas da 

família) não é preenchida pela atuação do médico ou enfermeira. Pois estas serão pessoas que 

poderão estar “junto” a essas mulheres evitando, inclusive, uma má atuação de algum 

profissional, uma intervenção desnecessária, violação de algum direito ou violência.  
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          A presença deste acompanhante é preservada pela Lei 11.108, de 2005, que prevê nos 

serviços do SUS, a presença dele junto à gestante durante o período de trabalho de parto, 

parto e pós-parto imediato. A indicação desta pessoa é dada pela mulher. 

          E ainda, circula dentre as instituições e dentre os profissionais os mitos em torno do 

acompanhante. Dificultando, muitas vezes, que isso ocorra efetivamente. Como as mulheres 

que citei acima não desejam a presença do marido/homem no parto, os profissionais também 

reproduzem tal fato. Acaba sendo isso uma questão cultural manifesta, por exemplo, pela não 

permissividade de exposição do corpo ou da genitália feminina ao homem. Nesta fala, 

percebe-se que suscita certa dificuldade do profissional em lidar com a questão do 

acompanhante: 

 

“Dependendo do hospital, no caso vou colocar o Hospital X né como referência, que é aonde 

eu vivencio isso. A estrutura física não acomoda né, a paciente e o acompanhante. [...] 

Porque acontece demais que a acompanhante, que hoje é lei a paciente tem um direito de ter 

um acompanhante na hora do parto, aí ao invés dela ajudar, ela atrapalha a paciente, tanto 

atrapalha a paciente quanto atrapalha o trabalho da gente também. Com stress, achando que 

a gente não tá dando assistência devida né.” (Técnica de Enfermagem, Entrevista 11) 

 

          Essa mesma profissional da entrevista 11 me relatou que aquela mulher que queria 

acompanhamento “o tempo todo”, na verdade precisava uma doula, que “hoje em dia é um 

serviço muito caro”. Em seguida perguntei se existia alguma parteira na região e a resposta, 

como em todas as outras em que abordei, foi de quem ninguém tinha ouvido falar e que não 

existia nenhuma parteira na região.  

 

“Escondido atrás dos panos? Não. O pessoal daqui eles são bem, são conhecidos, e assim 

bem conscientes, né. A gente orienta muito é, em todos os sentidos né, é assim em termo de... 

Não que a gente desfaça da pessoa, da parteira em si, desfaça da parteira, mas assim a gente 

coloca muito pra eles: gente vamo esquecer um pouco o tempo da nossa Vó, vamo voltar pra 

atualidade. Se hoje tem o hospital, tem as coisas, tem medicação, tem curativo, tem um monte 

de coisa pra oferecer, vamo esquecer o pó de café né, vamo botar assim. O pó de café pra 
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curar sangramento essas coisas, pra evitar uma complicação maior. Então nisso a gente 

orienta também né, é nossa obrigação. Aí acho que por isso que não existe”. (Entrevista 11, 

Técnica de Enfermagem) 

 

          Essa fala explicita o caráter biomédico presente entre os profissionais de saúde, que 

muitas vezes tentam sobrepor o saber popular. Uma parteira não poderia estar atuando junto à 

Unidade de Saúde? Sendo ela também uma figura que poderia acompanhar a gestante no pré-

parto, parto e pós-parto? Fortalecendo, desse modo, que novos atores entrem no cenário do 

parto e deslocando o poder centrado apenas na figura do médico. 

          A relação entre parteira e comunidade muitas vezes ocorre de maneira estreita. 

Fleischer (2011) nos elucida com a diferença existente entre o cuidado das parteiras e o 

cuidado biomédico. As parteiras de Melgaço- Pará, trazidas pela autora, ao realizarem a 

“puxação”, que é uma técnica onde se manipula as barrigas, o enfoque desta técnica muitas 

vezes extrapola o biológico (saber idade gestacional do bebê, posição, etc.). A parteira acaba 

por atuar de maneira holística, participando de assuntos de outra ordem (relações familiares, 

problemas financeiros, assuntos da comunidade, etc.). Ou seja, é permitido ser criado neste 

espaço, um vínculo entre a mulher e a parteira. E esta técnica, mesmo sendo renegada pela 

medicina oficial, é frequentemente procurada, mesmo pelas mulheres que frequentam pré-

natal no centro de saúde da cidade.  

          As parteiras frequentemente são esbarradas entre o “dom” e a necessidade do contrato, 

do dinheiro e reconhecimento do seu trabalho. Fleischer (2011) diz que há para elas uma 

coexistência entre ambas as funções. E sua relação com o que é oficial/formal nem sempre é 

percebida por elas de forma simétrica. Desse modo, ela acaba por atuar, mesmo que em 

parceria com o sistema de saúde oficial, de maneira singular, mas não de maneira homogênea 

entre a própria classe.  

          Houve no país, em diversos momentos, interesse em atuar junto às parteiras. Em 1985, 

surgiu um documento intitulado: Diretrizes para Atuação da Parteira Tradicional, que foi 

desenvolvido com o cadastramento e capacitação em áreas urbana e rural, no entanto, esse 

assunto foi diversas vezes esquecido pelo MS.  

          Recentemente, no ano 2000, elaborou-se o Programa Trabalhando com Parteiras 

Tradicionais, onde o MS retoma a responsabilidade dirigida para a atuação das parteiras 
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tradicionais. Este documento está dentre as principais iniciativas do MS para humanização do 

parto e nascimento. 

          Além deste, há também o programa Formação de doulas comunitárias. No Distrito 

Federal já está sendo oferecido pelo MS, a Secretaria de Saúde do DF, a Universidade de 

Brasília e a Rede pela Humanização do Parto e Nascimento (ReHuNa) o curso gratuito para 

mulheres que moram nas regiões de Santa Maria e no Gama. Que poderão atuar dentro do 

SUS. 

          Fazendo um possível diálogo destas parteiras e doulas comunitárias com o a atenção 

básica, elas poderiam representar possibilidade de vínculo, afeto, troca de informações e 

acompanhamento para as mulheres usuárias do sistema público de saúde. Fazendo com que o 

saber popular permaneça em sua fluidez (FLEISCHER, 2013), permeie e faça novas re-

apropriações nos espaços de saúde. 

 

  

5.7.3 A humanização do parto: para os profissionais, para as mulheres e a polissemia em 

torno do conceito 

 

          Segundo Diniz (2005) o termo humanizar na assistência ao parto já obteve vários 

sentidos. No período em que a assistência era tutelada pela Igreja Católica, o parto era 

descrito como sofrimento e redenção divina, uma forma de “pena pelo pecado original” 

(2005, p. 628). O advento da obstetrícia cirúrgica e masculina traz a ideia de “solidariedade 

humanitária e científica”; vinda para aliviar o parto medonho e “apagar” essa experiência. E 

durante momentos do século XX muitas mulheres davam à luz sem consciência, sem dor. No 

chamado “sono crepuscular” 5, que começou a ser usado na Europa e Estados Unidos, mas já 

em desuso, as mulheres após o parto não tinham qualquer lembrança do que havia acontecido. 

Houve período da assistência obstétrica no Brasil que até o uso do fórceps era um modo de 

humanizar o parto. 

                                                
5 Era administrada uma injeção de morfina no início do trabalho de parto e, em seguida, uma dose de um 

amnésico chamado escopolamina (Diniz, 2005). 
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          Esse modelo acima descrito foi abandonado em função da mortalidade materna e 

perinatal, no entanto, empregou-se a anestesia, que permitia certa “linha de montagem”. A 

mulher era colocada em várias linhas de cuidado e procedimentos no trabalho de parto. No 

modelo hospitalocêntrico, dominante na segunda metade do século 20 nos países 

industrializados, “as mulheres deveriam viver o parto (agora conscientes) imobilizadas, com 

as pernas abertas e levantadas, o funcionamento de seu útero acelerado ou reduzido, assistidas 

por pessoas desconhecidas”.  Separada de suas pessoas queridas, pertences, roupas, deveriam 

submeter-se aos inúmeros procedimentos (DINIZ, 2005). 

          O abuso do uso tecnológico é que o vem sendo colocado em questão na chamada 

humanização do parto no Brasil (DINIZ, 2005). Para Teixeira (2005, p. 586) humanizar 

significaria “a democratização das relações que envolvem o atendimento”, o maior diálogo e 

interação das relações entre profissionais e pacientes e, além disso, o reconhecimento dos 

direitos do indivíduo, de sua subjetividade e referências culturais; em suma, “uma nova ordem 

relacional, pautada no reconhecimento da alteridade e no diálogo”. 

          Muitas vezes, o que ocorre nessas discussões, é que a tecnologia muitas vezes é 

colocada em oposição ao relacionamento humano, como se alguma devesse sobrepor a outra, 

ignorando “o quão potente são, por exemplo, as tecnologias de escuta e de negociação das 

regras comportamentais e organizacionais” (TEIXEIRA, 2005, p. 587). 

          Alguns profissionais que entrevistei trouxeram, ao falar da atenção básica, algumas 

ideias da humanização que se dirigiam à preservação da subjetividade e dos direitos das 

mulheres e à melhora da relação profissional-sujeito. Estes profissionais que colocarei em 

seguida trouxeram visões da humanização que também se contrapõe ao uso desmedido de 

intervenções e medicalizações. 

 

 “Pra mim, humanização do parto... Eu acho que é um processo difícil dos profissionais, to 

falando do profissional formado há algum tempo né, eu acho que assim os profissionais 

formados nos dias de hoje eles já tem se formado pra essa lógica, de humanização. Mas os 

profissionais que se formaram na minha época, por exemplo, hoje eles passam por um 

processo de aprendizado, de reaprender a fazer tudo de novo. Em que sentido, ah eu vou 

atender a gestante, mas eu não vou fazer uma linha de produção de parto. Eu vou atender um 

gestante que tá com dor, que tem família, que tem um marido, que quer participar do parto, 

que eu posso ofertar pra ela é... Informações de como ela pode se posicionar pra não ter 

tanta dor. Eu posso utilizar assim, instrumentos que eu posso fazer que naquele momento que 

é tão importante, marcante e difícil pra gestante é... se torne um pouco mais tranquilo, no 
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sentido dela não ser agredida verbalmente como era feito antigamente, “faz força 

mãezinha”, né... Assim, coisas desse tipo. Ela ficar numa maca sozinha, não ter direito a ter 

presença de nenhum familiar, né. Não saber o que ta acontecendo com seu bebê na hora que 

ele nasce já era levado rapidamente pra serem feitos os cuidados. E ela nem via como que 

era a carinha do seu bebê. Então assim, essa lógica tem mudado com essas boas práticas, do 

parto humanizado.” (Coordenadora das Equipes, Entrevista 5) 

 

 

“A humanização do parto na verdade, todos os partos deveriam ser humanizados né, não 

deveria existir a violência obstétrica, não deveria ser diferente disso. Ta nascendo um ser 

humano, um ser humano tendo outro ser humano, então deveria ser humanizado. O que eu 

vejo hoje é que existem... o que tem muito na cabeça de mulheres e de profissionais é: parto 

cesárea e parto vaginal. E que todo parto vaginal seria humanizado, que não é uma verdade. 

Então o parto humanizado ele é bem diferente do parto vaginal praticado hoje em dia, que é 

um parto vaginal cheio de intervenção, cheio de medicações, de anestesias e de tudo que tem 

direito. Enquanto o parto humanizado não é isso, o parto humanizado é você oferecer 

condições de respeito e de autonomia pra aquela gestante, pra aquela mãe, pra que ela possa 

dar à luz ao seu filho, na melhor condição possível e ao tempo dela e ao tempo do neném. O 

neném também tem todo direito de vir ao mundo conforme ele quiser né, não no momento que 

o obstetra quer ou conforme o serviço de saúde, porque ta lotado induz parto, essas coisas... 

isso não é humanizado.” (Enfermeira, Entrevista 6) 

 

          Por outro lado, em alguns profissionais, pude perceber um ideal de humanização mais 

ligado à ajuda, ao profissional “bonzinho” e caridoso. Nota-se que nas falas apresentadas 

acima, são dois profissionais que possuem mais anos de estudo (enfermeira e médica), em 

contraposição às falas a seguir, de agentes comunitários, geralmente com níveis menores de 

escolaridade: 

 

“Eu acredito que seja muito bom né, a humanização de parto. Até mesmo pra ajudar as 

mulheres.” (Agente Comunitária, Entrevista 1) 

 

“A gente acolhe bastante o pessoal. Não tanto a gestante, mas as pessoas em geral, sabe. Às 

vezes a gente costuma falar que é ate um pouco psicólogo aqui porque além do nosso 
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trabalho de entrega de medicação, de visita, de tudo, às vezes a gente é um pouco psicólogo 

também, de ouvir a pessoa entendeu. Às vezes até dá uma orientação religiosa quando a 

pessoa permite.” (Agente Comunitária, Entrevista 10) 

 

          Quando perguntava para eles como os profissionais poderiam contribuir para a proposta 

de humanização, a resposta de muitos foi a seguinte: “se colocar no lugar do outro”. Mas 

nesse caso, não sabemos como se dá essa empatia. Você ao se colocar no lugar do outro, pode 

acabar colocando também seus valores e subjetividade também. Por exemplo, há a expressão 

“no lugar dele não faria isso”. De modo que acaba sendo uma maneira egoísta de aceitar e 

reconhecer o indivíduo.  

          Das mulheres que participaram da entrevista, um aspecto presente quando perguntava 

sobre o que era humanização, era pela negação ou então tinham dificuldade em explicar suas 

opiniões a respeito do tema.  

 

Entrevistadora: Você já ouviu falar em humanização do parto? 

 Não. (Entrevistas 3 e 4) 

 

“Já vi falar. Na televisão, nas televisões eu já vi, mas assim, realmente mesmo não.” 

(Entrevista 8) 

 

          Nesse sentido, reafirmo que são múltiplas as representações acerca da humanização, 

vindas de atores que participam deste evento. Mas conforme afirma Diniz (2005, p. 635), 

essas propostas para o cuidado, “têm o mérito de criar novas possibilidades de imaginação e 

de exercício de direitos, de viver a maternidade, a sexualidade, a paternidade, a vida 

corporal.”  

 

 

5.8. O pós-parto 
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          Abordarei neste tópico, questões que são relativas ao pós-parto, mas que de algum 

modo fazem interface com a atenção primária. Serão referentes ao pouco que pude perceber 

através das entrevistas nas Unidades de Saúde. Esclareço aqui a divisão de tópicos, em pré-

parto, parto e pós-parto, não intencionando a cisão entre esses momentos, apenas uma 

maneira de organização dos assuntos relacionados. 

          A atenção primária à saúde prevê na diretriz do atendimento do Programa de Saúde da 

Família, a Alta Segura. Que propõe que a visita domiciliar à puérpera ocorra até o sétimo dia 

após o parto. É um espaço que permite diversas práticas, como: identificar como transcorreu o 

parto, orientar sobre amamentação e cuidados no puerpério, alimentação, relação afetiva com 

o bebê, modificações corporais, sentimentos, a rede social de apoio, etc. 

          Fiz uma entrevista apenas com uma mulher puérpera, que estava no dia fazendo sua 

primeira consulta na Unidade. Esperei sua consulta acabar para que pudéssemos conversar. A 

consulta com a enfermeira foi longa. Ela estava com aparência triste, seu bebê chorava muito, 

ela falou pouco. Perguntei sobre a visita, se ocorreu, ela primeiro me disse que não houve, 

mas depois ela lembrou, que o Agente Comunitário tinha ido lá sim. Teria sido essa ida pouco 

relevante para que ela não se lembrasse? Depois me relatou que estava com problemas pra 

amamentar, mas que estava sendo bem informada sobre isso e que não tinha do que reclamar 

do atendimento.  

          Pela observação realizada, pareceu estar ocorrendo nas Equipes essas visitas, dentro do 

prazo previsto, também não houve profissional que não soubesse do que se tratava essa 

preconização do PSF. Trago aqui um exemplo do que um dos profissionais me disse em 

relação a esse momento de visita à puérpera: 

 

“Antes dos 7 dias. Assim que a gente soube que ela teve neném, que chegou em casa, ai a 

gente vai visitar. A gente marca consulta pra ela antes dos 7 dias, pra ela e pro bebê. Se não 

tiver como o médico ir, que não cai no dia da visita dele, ai marcado pra mãe e o filho vim 

aqui. E lá a gente orienta ela né, saber se a criança tá pegando direitinho no peito, se ta 

amamentando, o umbiguinho como é que tá. E quando chega aqui a gente passa pra 

enfermeira.” (Agente Comunitária, Entrevista 1) 

 

          Na fala desta outra profissional, percebo a importância da Atenção Básica para a 

informação e fortalecimento de um modelo não padronizado de cuidado. No momento da 

visita à casa da gestante, um espaço doméstico/ privado/ pessoal, é possível um atendimento 
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mais singularizado, diferente do que pode ocorrer dentro do hospital. É um espaço de 

informação e acolhimento pós-parto: 

 

“A gente acompanha as gestantes, quando elas ‘pari’, né. Na verdade, a gente, menos de 7 

dias possível a gente vai a casa delas fazer a primeira visita. Dar a orientação que na 

maioria das vezes no hospital não é dada. Ai a gente tem um tempo maior de tá orientando 

né, sobre a higienização da criança, curativo de cordão umbilical, amamentação, ai a gente 

faz esse trabalho... Marca a primeira consulta do CD6”. (Técnica de Enfermagem, Entrevista 

11) 

 

          Nas reuniões da coordenação com as Equipes, pude perceber que há um interesse em 

controlar como estas visitas estão sendo feitas. No entanto, houve uma preocupação maior 

para que elas ocorram dentro do prazo previsto, do que com a qualidade destas idas à casa da 

puérpera. Haveria certa homogeneização ou repetição das práticas, como que apenas um 

cumprimento do protocolo previsto? Como já discutido no tópico anterior, qual o sentido da 

humanização manifesto nesses diversos Programas do MS? 

          Segundo propõem Benevides e Passos (2005, p. 390), a humanização hoje, para avançar 

e ganhar a força necessária enfrenta dois desafios: o conceitual e o metodológico; eles dizem 

que a “humanização, expressa em ações fragmentadas e numa imprecisão e fragilidade do 

conceito, vê seus sentidos ligados ao voluntarismo, ao assistencialismo, ao paternalismo ou 

mesmo ao tecnicismo de um gerenciamento sustentado na racionalidade administrativa e na 

qualidade total.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Consulta que visa, na atenção básica, o acompanhamento do “Crescimento e Desenvolvimento” infantil. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

          A história da assistência ao parto e os conflitos de interesses e poderes por detrás dela, 

permite-nos re-pensar as práticas atuantes hoje, sendo possível, somente através desse olhar 

para o passado, onde acredito, nos permite pensar o presente. 

          A metodologia utilizada propiciou que a todo o momento eu me revisitasse, 

considerando minha interpretação acerca das narrativas sem, no entanto, desconsiderar os 

aspectos pessoais das mulheres e profissionais (ou seja, o contexto que se revelou a partir das 

entrevistas) e os aspectos políticos, sociais e históricos que abarcam o fenômeno do cuidado 

ao parto. 

          O apoio institucional é pensado na Política Nacional de Humanização como uma 

“reformulação do modo tradicional de se fazer coordenação, planejamento, supervisão e 

avaliação em saúde” (OLIVEIRA, 2012, p.224). Essa lógica implantada no cotidiano de 

gestão da regional do Recanto das Emas possibilitou uma maior reflexão, de forma 

democrática, sobre os processos de trabalho que ali atuam. Pactuou-se durante o 

desenvolvimento da pesquisa novos processos de gestão, que foram bem acolhidas pelos 

profissionais, sendo possível observar isso, por meio da fala da coordenadora das Equipes, 

quando diz que ir para a gestão proporcionou um olhar ampliado para assistência:  

 

“Na minha cabeça eu achei que o apoio viria como era feito em modelo tradicional de 

gestão. Ah, eu venho aqui e te dou uma receita de bolo como você tem que fazer as coisas. Eu 

entendi que na verdade não era receita de bolo, que era um processo de fazer junto, né. De 

construir junto. [...] Então assim, entendi a lógica do apoio, vivendo o apoio né [...] Eu acho 

que quando você constrói, quando as pessoas elas participam do processo de construção de 

tudo que a gente faz, elas se empenham mais, elas se comprometem mais, e elas valorizam 

mais o processo do que ta acontecendo. [...] então eu vejo que é uma coisa bem positiva. 

(Coordenadora das Equipes, Entrevista 5) 

 

          Ficou evidente que por meio das reuniões de apoio institucional nas equipes foi 

possível, dentre outras, discutir a viabilização de projetos e atuações no cuidado à saúde 

(dentre eles à saúde da mulher estava fortemente presente), reconhecer as relações de poder e 

afeto existente nos processos institucionais. O apoio institucional, desse modo, surge neste 

espaço para superar modelos de gestão e trabalho em saúde que não vão de encontro ao 
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direito à saúde. Essa lógica busca “o fortalecimento dos coletivos para a ampliação de suas 

capacidades de análise e de intervenção, afirmando a produção de saúde como produção de 

subjetividade” (OLIVEIRA, 2012, p. 225). Sendo este um importante fator que reafirma sua 

relação com a humanização. 

          Esta pesquisa de TCC possibilitou destacar alguns pontos pertinentes ao objeto/ sujeitos 

em análise: as particularidades da atenção à saúde de uma população rural, como a 

territorialização, o acesso e a organização da assistência às mulheres gestantes; a violência 

institucional  A atenção básica com vista a atender ao pré-parto, preparar para o parto e 

acolher no pós-parto é um espaço potencial na rede de atenção à saúde da mulher no SUS. É 

neste espaço que acontece boa parte do atendimento dessas mulheres. Além disso, encontra-se 

no território delas, ou seja, a chance de que o cuidado prestado seja em respeito às 

singularidades do sujeito é maior.  

          Esse nível de atenção situado em uma região rural oportuniza acesso à essa população, 

visto que a questão do acesso dessa população aos serviços de saúde é dificultada em várias 

regiões do país.  Aqui neste caso, em tese, ela não precisará deslocar-se do seu espaço para ter 

um atendimento primário de saúde.  

          No entanto, ainda há o desafio de organização desses serviços de saúde rural, que não 

são aquele de populações ribeirinhas ou quilombolas, por exemplo, mas que são regiões 

próximas e atravessadas pelos centros urbanos. Como foi visto nos resultados, há pouca 

evidência científica a respeito da atenção a saúde em locais com essas particularidades. 

          Há o enfrentamento dessas equipes em lidar com o acesso dessa população, visto a 

territorialização organizada neste local. A equipe de referência poderá não atender somente as 

pessoas que estão no território previsto, logo, como organizar o serviço para lidar com essas 

questões e ainda conseguir atender a demanda de modo equitativo? 

          A violência institucional de acordo com Brasil (2012, p. 51), pode ser “interpretada 

como um uso abusivo do poder do qual são investidos esses profissionais numa relação que é 

por definição sempre assimétrica: entre um sujeito que detém um determinado saber sobre a 

saúde e o cuidado com o corpo e, outro, que se “sujeita” a este cuidado por reconhecer a 

legitimidade científica e social deste saber”. Isso foi retratado ao longo do trabalho, por meio 

de falas de profissionais e mulheres. 

          Que coloca em questão os conceitos proposto por Paulo Freire (2014), quando ele 

discute sobre essas relações hierárquicas de poder e de conhecimento; ele coloca que a 

identidade cultural e individual dos sujeitos “educandos”, ou neste caso, que estão sendo 



 62 

atendidos, deve ser pautada; para que não haja subordinação, autoritarismo, e sim construções 

democráticas de saberes. Ou seja, a temática da violência institucional traz para reflexão o 

exercício de poder que os médicos detém, mas que se estende também a outros profissionais 

de saúde (AGUIAR et al, 2013).  

          Ora, não há como “resgatar a humanidade do atendimento”, e promover a humanização, 

se há violência, que por si só já abarca o não-diálogo, “a negação do outro em sua 

humanidade”, como propõe Aguiar, et al (2013, p. 2288). 

          Foi possível perceber que o apoio institucional, interferindo nos processos de gestão, 

promovem reflexões dos modos de trabalho, evitando um ritmo de trabalho alienante, o que, 

como demonstrado, favorece que as práticas de violência aconteçam nas instituições. 

          Uma marca que considero importante nas entrevistas deste trabalho é que a narrativa 

destas mulheres, de região rural, com poucos anos de estudo, muitas vezes, foi marcada pela 

dúvida ou simplesmente pela ausência. Demonstrando a dificuldade em elaboração/ abstração 

do pensamento sobre suas subjetividades, escolhas, reconhecimento de seus corpos e sobre o 

que viria a ser melhor para elas no período de gravidez e parto. 

          Nonato (2007, p. 185) coloca essa negação ou dúvida das mulheres que entrevistou no 

contexto público de assistência, como “parte de uma construção sócio-política e cultural da 

exclusão dessas mulheres, na qual diferentes formas de exclusão são somadas: a condição de 

gênero, racial e econômica.” Ou seja, uma cultura e sociedade que não favorece a construção 

crítica, nem o empoderamento destas.  

          Logo, como garantir um cuidado humanizado, e evitar a violência institucional, 

assistindo essas mulheres dessa camada social, com sua pluralidade de práticas? E mais ainda, 

muitas vezes, sem a sua devida conscientização e consequente reivindicação dos seus direitos 

sexuais e reprodutivos? 

          A Atenção Básica pode ter um papel importante no processo do parto, visto que este na 

sua maioria ocorre fora do território dessas pessoas, com outros profissionais. Então qual seria 

seu papel em lidar e interferir nos processos de violência e humanização? Como ela poderia 

ser uma espécie de "gerente" da rede de atenção ao parto? 

         Em relação a um ponto das falas das mulheres, onde elas parecem estar satisfeitas com o 

serviço prestado, poderíamos estabelecer um parelelo entre as expectativas delas e essa 

satisfação. Elas realmente estão bem informadas e empoderadas, a ponto de criarem uma alta 

expectativa e exigência enquanto ao atendimento? Além disso, parece haver outra 
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problemática, que seria o significado da humanização. Para elas, um cuidado humanizado 

seria um maior número de consultas, ultrassom, acesso à tecnologias? 

          A comparação com as políticas e práticas em torno dessa temática permitiu perceber 

que são plurais as formas de se compreender o fenômeno que envolve o parto. E este, além de 

mudar conforme o tempo, espaço e cultura, é também subjetivo, não tendo o mesmo 

significado para todas as mulheres. 

          Ainda em suas falas, é possível perceber que as mulheres não parecem desejar a 

presença de acompanhante, principalmente quando este trata-se do companheiro (a). Podendo 

representar aí uma questão cultural, em que a presença masculina desperta o pudor do corpo, 

ou então, que o fenômeno de reprodução e cuidado com o filho ainda é de responsabilidade 

somente da mulher. 

          A profissional que fala de um possível esquecimento do “tempo de nossa Vó” e sobre o 

“pó de café pra curar sangramento” está demonstrando em sua fala, um saber biomédico que 

ainda é central nas relações de saúde. Onde haveria uma (super) valorização das tecnologias 

duras em relação às tecnologias outras, como as de escuta/ cuidado/ ética e afeto. Poderia 

trazer ainda, uma não consideração pelos saberes de origem popular, que são passados 

oralmente, que essas mulheres possivelmente trazem e que podem também ser de valia para o 

seu cuidado. 

          O pequeno recorte de pessoas e de discussões feito neste estudo não esgota a 

multiplicidade de questões que este campo pode apresentar. Por isso, essa discussão não se 

encerra/ conclui aqui.  

          A humanização do parto, como um conceito que abarca múltiplos sentidos na nossa 

sociedade, permanece atualmente como uma ampla fonte de estudo. Há ainda uma distância 

em como se preconiza na política e como ocorre de fato nos cotidianos dos serviços. Temos o 

desafio de que seu significado não seja entendido como mais um Programa a ser aplicado, de 

forma normativa e burocrática, somente para atingir metas, sem que haja de fato preocupação 

com os contextos e qualidade (BENEVIDES E PASSOS, 2005).  
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8. APÊNDICE 

 

Apêndice 1- Roteiro de Entrevista para Mulheres usuárias vinculada às Equipes 

 
 Data:     /     / 

Dados pessoais: 

Nome (siglas):_____________________ Idade: ___________ 

Onde nasceu/ onde mora atualmente: ________________________________________ 

Escolaridade: ___________________________ 

Cor: _____________________Estado Civil: ___________________ 

Religião: __________________________ 

 

Questões: 

Primeira gestação? (    ) Sim (    ) Não    Número de gestações: _______________  

• Qual foi o(s) tipo(s) de parto nas gestações anteriores? Como foi a experiência? Foi 

como desejava? Poderia relatar como foi? 

• Teve um acompanhante à sua escolha durante o processo de parto? 

• Como idealiza/ entende o parto? (Como significa isso, representações/percepções). 

• Que tipo de cuidado tem para cuidar do seu corpo e da sua saúde durante a gravidez? 

• Como se preparou/prepara para este evento?  

• Quem lhe dá informação: o médico, familiares, amigos?  

• Quem mais lhe dá mais apoio, em nível de informações, segurança, social (no pré-

parto, parto e pós-parto)? 

• Já ouviu falar em “humanização do parto”? 

• Acha que o serviço de saúde tem sido acessível mesmo morando em área rural? 

• Com quanto tempo de gestação realizou o primeiro pré-natal? Onde? 

• O que acha do serviço em que é atendida? Se sente respeitada? Está satisfeita?  

• Foi informada pelos profissionais sobre tipos de parto, intervenções e possíveis riscos? 

Quais informações você obteve?  

• Qual tipo de parto você espera ter? Onde espera ter? 

• Como imagina que será? (Pessoa acompanhante, família, reações corporais, pós-parto, 

etc.) 

• Finalização e agradecimentos. 
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Apêndice 2- Roteiro de Entrevista para o profissional da equipe 

 

 Data:     /     / 

Dados pessoais: 

Nome:_________________ 

Idade: ____________________                 Sexo:________ 

Profissão: ______________________________ Cargo: _________________________ 

Anos de profissão:____________________ Tempo no serviço: _________________ 

Onde nasceu/ onde mora atualmente: _____________________________________ 

Estado Civil: _________________________ 

Religião: ____________________________ 

 

Questões: 

• Como foi a trajetória pessoal e profissional. Porque escolheu ser um (a) profissional da 

área da saúde? 

• Onde foi sua formação? Como se deu? 

• Gosta do trabalho neste serviço? 

• Já ouviu falar em humanização do parto? onde? o que é para o Sr(a) "humanização"? 

• Se sim, aplica no cotidiano do trabalho? de que forma? de um exemplo?  

• O que seria para o senhor (a) uma proposta ideal de humanização do parto? 

• Como o senhor (a) pensa que os profissionais podem contribuir? 

• O sr(a) conhece o apoio institucional? se sim, como poderia defini-lo? 

• O sr.(a) vê relações do apoio institucional no atendimento prestado a população 

feminina e gestante? quais? 

• O sr.(a) conhece alguma parteira na região? 

• Gostaria de acrescentar comentários? 

• Finalização e agradecimento. 
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Apêndice 3- Roteiro de Entrevista para o gestor da equipe 

 

Data:     /     / 

Dados pessoais: 

Nome:_____________ 

Idade: ____________________________                     Sexo: 

Profissão: ______________________________ Cargo: _________________________ 

Anos de profissão:____________________ Tempo na Instituição: _________________ 

Onde nasceu/ onde mora atualmente: _____________________________________________ 

Estado Civil: ____________________________________ 

Religião: _______________________________________ 

 

• Tempo que é coordenador da Equipe ___________________________________ 

• Você poderia me falar um pouco sobre a Atenção Básica? Como é esse serviço para você? 

•  Você poderia me falar o Apoio Institucional? Já tinha ouvido falar sobre esses 

dispositivos?  

• Já que sua unidade recebe Apoio Institucional, como você avalia esse processo no serviço? 

Como é receber essa espécie de Apoio? 

• Acha que este dispositivo tem influenciado na atenção à saúde da mulher? 

• Como você vê os dados existentes em torno da saúde da mulher hoje no Recanto das Emas-

Df? O que tem sido feito em torno disso? 

• Já ouviu falar em humanização do parto? onde? o que é para o Sr(a) "humanização"? 

• Se sim, aplica no cotidiano do trabalho? de que forma? de um exemplo?  

• O que seria para o senhor (a) uma proposta ideal de humanização do parto? 

• Como o senhor (a) pensa que os profissionais podem contribuir? 

• Gostaria de acrescentar mais comentários? 

• Finalização e agradecimento. 
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Apêndice 4- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

       Eu,___________________________________________________________________, 
residente:_____________________________________________________________; 
autorizo a Universidade de Brasília, por intermédio da aluna Melina Soares Rodrigues, 
devidamente assistida pela sua orientadora Prof.ª Dr.a. Paula Giovana Furlan, a desenvolver 
a pesquisa Cartografia do apoio institucional e matricial no SUS do Distrito Federal: 
áreas prioritárias da atenção e gestão em saúde e a formação de apoiadores na atenção 
primária em saúde, subprojeto: “Cenário da Atenção Básica e Gestão em Saúde para 
assistência ao parto e nascimento e itinerários de mulheres em território rural do 
Recanto das Emas, Distrito Federal”. Esta tem como objetivo geral, analisar o cenário de 
atenção à saúde da mulher, com foco no pré-parto, parto e pós-parto, em um serviço de 
atenção primária de uma região do Distrito Federal. 

          Nestes termos, eu me comprometo a receber voluntariamente a aluna para entrevista em 
data e local a serem informados, a entrevista será gravada em áudio e transcrita. Informamos 
que o (a) Senhor (a) poderá recusar a responder qualquer questão que lhe traga 
constrangimento, podendo desistir de participar da pesquisa a qualquer momento sem nenhum 
prejuízo. 

 Estou ciente que: tenho a garantia de respostas a qualquer pergunta e esclarecimento 
de qualquer dúvida por parte dos pesquisadores supracitados, a qualquer tempo, quanto aos 
assuntos relacionados à pesquisa; que poderei retirar meu consentimento a qualquer momento 
e deixar de participar do estudo, não acarretando nenhum dano a mim; que terei direito à 
privacidade, com a não divulgação de minha identidade (nomes e sobrenomes). Permiti, 
através da assinatura do termo de consentimento, a utilização, por parte dos pesquisadores, 
dos resultados obtidos na pesquisa em congressos e publicações. Os dados e materiais 
utilizados na pesquisa ficarão sobre a guarda da pesquisadora. 

          Se o (a) Senhor (a) tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, poderá procurar a 
orientadora responsável: Paula Giovana Furlan. 

          Fui informada que esta pesquisa será elaborada de acordo com as diretrizes e normas 
que regulamentam estudos envolvendo seres humanos, atendendo à resolução n° 466, de 12 
de Dezembro de 2012. E em caso de dúvida quanto aos meus direitos, posso procurar o 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Ciências da Saúde, na Universidade de 
Brasília. Pelo telefone: (61) 31071947 ou e-mail: cepfs@unb.br  

    Brasília, _____ de ____ de 2014. 

 

_____________________________ 

ASSINATURA DO VOLUNTÁRIO 

 

ASSINATURA DO PESQUISADOR 

 


