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RESUMO 
 

Durante a gestação e o momento do parto as mulheres devem ser orientadas 
pelos profissionais de saúde no sentido de apoiá-las e informá-las sobre os 
procedimentos a serem realizados no parto normal resgatando assim seu papel 
ativo no processo parturitivo. O Ministério da Saúde estabeleceu 
recomendações para melhoria da assistência ao parto normal, implantando o 
Programa de Humanização do Pré-Natal ao Nascimento e a Política Nacional 
de Atenção Obstétrica e Neonatal na tentativa de consolidar a humanização na 
parturição, diminuir a medicalização excessiva, o tempo de hospitalização do 
parto e as taxas de mortalidade materna e neonatal. A pesquisa tem como 
objetivo: Identificar as ações que foram implementadas pelo poder Público nas  
maternidades Augusta Gomes Bastos(Pública) e Modelo (Privada) de Rio 
Verde/GO referentes às Campanhas para a realização do Parto Humanizado 
indicadas pelo Ministério da Saúde fazendo uma comparação entre os anos de 
2000 e 2010. Tratou-se de um estudo comparativo/quantitativo, realizado junto 
a 341 mulheres que tiveram partos normais e cesáreos em 2000 e 2010 
selecionadas por meio de prontuários médicos com a devida autorização dos 
Gestores das maternidades definidas para a pesquisa. Também participaram 
DA PESQUISA 46 profissionais médicos/equipe de enfermagem que atuam no 
PAISM (Programa de Atenção Integral a Saúde da Mulher) e gestores de 04 
Unidades de Saúde selecionadas. Os dados obtidos foram organizados e 
apresentados em gráficos, quadros e tabelas cuja interpretação revelou os 
seguintes resultados- na instituição pública em relação a 2000 e em 2010 a 
predominância de parto normal. Os partos cesáreos foram realizados em 
mulheres com idade entre 25 a 34 anos (76%) e o parto normal foram 59% na 
mesma faixa etária. Em relação à assistência recebida pelas mulheres nas 
maternidades foi considerada boa com 49% na pública e 51% na particular. Os 
dados também revelaram que as mulheres aceitam o parto normal nas duas 
instituições com 100%, porém não o realizam devido à falta de atenção dos 
profissionais e a dor.  Conclui-se que a maternidade pública realiza mais o 
parto normal do que cesáreo mesmo com debilidade na atenção e que a 
privada não está se adequando conforme as Políticas Públicas faltando 
promover a devida capacitação dos profissionais de saúde. 

 
 

Palavras-chaves: Parto Normal. Parto Cesáreo. Assistência à Saúde. Políticas 
Públicas de Humanização do Parto Normal. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
 

During pregnancy and at the moment  of birth women should be oriented by 
health professionals in order to support and inform them about the procedures 
to be carried out in the normal delivery recovering this way her active role in the 
birth process. The Health Department established recommendations to improve 
the support to the normal delivery, introducing the Program of Humanization 
from Prenatal to Birth and the National Policy of Obstetric and Neonatal 
Attention with the attempt of consolidating the humanization in the birth process, 
decreasing the excessive medicalisation, hospitalization time due to the birth 
and the mortality and neonatal rates. The research is aimed at identifying the 
actions that were implemented by the public power in the maternities Augusta 
Gomes Bastos (public) and Modelo (Private) in Rio Verde / GO referring to the 
campaigns for the carrying out of humanized delivery indicated by the Health 
Department making a comparison between the years of 2000 and 2010. It was 
a comparative / quantitative study, carried out with 341 women that had normal 
deliveries and caesarean sections in 2000 and 2010 selected through medical 
records with appropriate authorization of the managers of the definite 
maternities for the research. Also took part of the research 46 doctors and 
nursing teams that work with PAISM (Programa de  Atenção Integral a Saúde 
da Mulher - Program of Full Attention to Women Health) and managers of 04 
selected Health Units. The data were organized and presented in graphics, 
charts and tables and the interpretation showed the following results - the 
predominance of normal delivery in the public institution related to 2000 and 
2010. The caesarean sections were carried out in women at the age between 
25 and 34 years old (76%) and the normal delivery was 59% in the same age 
group.   Related to the assistance received by the women in the maternities it 
was considered good with 49% in the public and 51% in the private one. The 
data also showed that the women accept the normal delivery in the two 
institutions with 100%, however do not carry it out due to lack of attention of the 
professionals and the pain. It is concluded that the public maternity carries out 
more normal delivery than caesarean sections despite weakness in the 
attention and that the private one is not adapting to the Public Policy and do not 
promote suitable capacity to the health professionals.     
 
KEY WORDS : Normal Delivery. Caesarean Section. Health Assistance. 
Public Policy of Humanization of the Normal Delivery. 
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INTRODUÇÃO 

 

O parto normal é um conjunto de técnicas, conhecimentos e práticas que 

visam um nascimento saudável para o recém-nascido e uma vivência 

reprodutiva para a mulher com sucesso, atendendo as necessidades do ser 

humano. Um atendimento humanizado neste momento importantíssimo da vida 

da mulher está à adequação da Unidade de Saúde em recebê-la, de materiais 

e aparelhagem adequada e uma equipe que tenha uma visão holística para 

que o parto seja uma experiência positiva.  

Historicamente a assistência ao parto era de responsabilidade 

exclusivamente feminina, pois apenas as parteiras realizavam essa prática. As 

mesmas eram conhecidas na sociedade pelas suas experiências, embora não 

dominassem o conhecimento científico. Assim, os partos das mulheres 

sucediam na residência, onde elas trocavam conhecimento e descobriam 

afinidades, sendo considerada incômoda a presença masculina durante a 

parturição (RIESCO, 2002) 

A parteira era vista como a artista do parto, muito respeitada no seu 

trabalho, pois participava, preparava e se  entusiasmava com todo o processo 

do parto, passando segurança e confiança à parturiente (SODRÉ; LACERDA, 

2007). 

No Brasil, as parteiras geralmente eram negras ou escravas, pois 

lidavam com sangue, secreções e odores, os quais eram vistos como algo 

degradante aos médicos e homens por entrar na particularidade feminina. Após 

a Segunda Guerra Mundial, houve um crescente número da morbimortalidade 

materna e infantil fazendo com que o parto deixasse de ser realizado no 
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ambiente domiciliar, para ser um procedimento hospitalar exigindo entre outros 

cuidados a medicalização (BRUGGEMANN, 2005). 

A partir do século XX na década de 40, foi intensificada a 

hospitalização do parto, que permitiu a medicalização e controle do período 

gravídico puerperal e o parto como um processo natural, privativo e familiar, 

passou a ser vivenciado na esfera pública, em instituições de saúde com a 

presença de vários atores conduzindo este período. Esse fato favoreceu a 

submissão da mulher que deixou de ser protagonista do processo parturitivo 

(BRUGGEMANN et al, 2005). 

Segundo Moura et al (2007) A institucionalização proporcionou a 

parturiente um atendimento qualificado de um profissional da área de saúde, 

porém, houve a perda de privacidade, do contato familiar, da autonomia e um 

excesso de procedimentos invasivos e medicalizações excessivas como 

indutores de parto. Esse processo fez com que as mulheres vivessem um 

momento de intenso sofrimento, apresentando sentimentos de medo, 

ansiedade e muita dor. A percepção cultural em que a dor é relacionada à 

doença, fez com que com o parto deixasse de ser um processo puramente 

fisiológico para tornar-se patológico, sendo direcionado ao ambiente hospitalar 

aumentando significativamente o número de cesarianas.  

Ainda, em relação ao processo do parto, deve-se considerar que 

Embora, no Brasil a sub-informação e o sub-registro dificultem os registros 

fidedignos da mortalidade materna o que fez o Ministério da Saúde (MS) em 

1996, criar mecanismos apropriados para corrigir essas distorções. Em 1998, a 

Razão de Mortalidade Materna (RMM) brasileira obtida a partir de óbitos 

declarados foi de 64,8 óbitos maternos por 100.000 nascidos vivos. De acordo 
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com o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde - SUS 

observa-se a RMM é de 58,56 óbitos em 1999 e 47,36 óbitos em 2000. Já a 

RMM nos anos de 2001 e 2002, ficou estimada em 69,19 óbitos maternos por 

100.000 nascidos vivos no Brasil (BRUGGEMANN et al, 2005). 

 

Atualmente, o modelo de assistência obstétrica no Brasil é 

caracterizado pelo excesso de intervenção no parto, o que contribui para o 

aumento da morbimortalidade materna e perinatal (BRUGGEMANN et al, 

2005). 

No ano de 2002, mais de 38.000 recém-nascidos e 2.000 mulheres 

morreram no país por complicações no ciclo gravídico-puerperal e em 

decorrência de abortos. Nesse sentido, ocorrem mais de 500.000 óbitos 

maternos no mundo, mais de 50 milhões de mulheres sofrem doenças ou 

sequelas relacionadas com a gravidez, e pelo menos 1.200.000 recém-

nascidos morrem por complicações durante o ciclo gravídico-puerperal 

(BRUGGEMANN et al, 2005). 

O parto normal, que ocorre nos hospitais e maternidades públicas, 

prioriza um modelo que visa aos interesses institucionais e não às 

necessidades da parturiente (Mc CALLUM ; REIS, 2006).  

Pesquisas indicam que a assistência prestada atualmente faz com que 

as mulheres achem que elas devam se contentar com o pouco que elas 

recebem, apenas com um leito para parir seus filhos, não reconhecendo a sua 

própria individualidade. Elas encontram dificuldades para parir seus filhos, 

como a falta de vagas nos centros obstétricos, a violência institucional que 

acontece na maioria deles, resultando em complicações relevantes à saúde da 
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parturiente e seu filho. Neste âmbito, a parturiente perde o ponto básico, onde 

ela deve ser a protagonista do seu parto (CASTRO, 2005). 

Para o bom desenvolvimento do trabalho de parto, é necessário o bem 

estar físico e emocional da mulher, o que favorece a redução dos riscos e 

complicações. Para tanto, o respeito ao direito da mulher, a privacidade, a 

segurança e conforto, com uma assistência humana e de qualidade, aliado ao 

apoio familiar durante a parturição, transformam o nascimento num momento 

único e especial (SODRÉ; LACERDA, 2007). 

Quando as parturientes chegam à unidade obstétrica, além da 

dificuldade que elas podem encontrar para conseguir vagas as mesmas são 

submetidas a uma cascata de procedimentos. São separadas de seus 

familiares e pertences, são submetidas a uma série de prescrições rotineiras 

como jejum, enema, tricotomia, restrição de movimentos os quais não possuem 

embasamento científico. Ocorre, também, na maioria das instituições, o toque 

vaginal sem aviso prévio e de forma excessiva, constrangendo e 

desrespeitando a parturiente. O parto normal no Brasil ainda tem como rotina a 

episiotomia, que é uma incisão na parede vaginal para que o canal vaginal 

torne-se maior e facilite a passagem do feto e a episiorrafia que é a sutura da 

episiotomia, diante de dificuldades o bebê é retirado com auxílio do fórceps, 

uma pinça que auxilia na retirada do feto para facilitar a saída o que pode 

causar traumas como cegueira, lesão no crânio ou complicações cerebrais 

(SODRÉ; LACERDA, 2007).  

Além de todos esses procedimentos, as parturientes são submetidas a 

imposições autoritárias de normas, sofrendo violência verbal e psicológica. Há 
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um uso indiscriminado de medicações que induzem a aceleração do parto 

acabando com o caráter fisiológico do parto (ALMEIDA et al, 2005b). 

O apoio emocional de um acompanhante, de escolha da parturiente, é 

eficaz para que a mulher possa suportar a dor e a tensão. Neste sentido, o 

acompanhante necessita do apoio e colaboração dos profissionais de saúde na 

condução adequada da assistência à mulher. Os profissionais de saúde devem 

estar preparados para executar suas atividades junto ao acompanhante e 

parturiente, informando-os sobre a evolução e condutas a serem realizadas 

durante o processo de nascimento. São atitudes simples, mas eficazes que 

podem influenciar positivamente a realidade da assistência da mãe e seu 

concepto (BRUGGEMANN et al, 2005). 

Existem fatores que fizeram com que o número de cesarianas 

aumentasse no Brasil, dentre eles o melhor pagamento pelos honorários dos 

profissionais, economia de tempo e a realização da laqueadura junto ao parto 

(BRASIL, 2001). Diante disso, constatam-se as crescentes indicações para 

cesariana, indiscriminadamente, indo contra seus objetivos pelo melhor 

pagamento dos honorários dos profissionais de saúde e da laqueadura junto ao 

parto. (DIAS; DESLANDES, 2004). 

A classe de obstetras não está motivada e muitas vezes não está 

capacitada para acompanhamento do parto normal humanizado, pois as 

faculdades de medicina não preparam seus alunos para realização do parto 

normal, favorecendo as cesarianas. (BRASIL, 2001). 

É importante ressaltar que a enfermagem tem participado das principais 

discussões acerca da saúde da mulher, juntamente com movimentos sociais 

feministas, em defesa do Programa de Humanização no Pré-natal e 
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Nascimento. Diante disto, o MS tem criado portarias que favorecem a atuação 

desta profissional na atenção integral a saúde da mulher, privilegiando o 

período gravídico puerperal, por entender que estas medidas são fundamentais 

para a diminuição de intervenções, riscos e consequente humanização da 

assistência, tanto em maternidades, como em casas de parto.  

O Sistema Único de Saúde preconiza a realização do parto normal 

devido à rápida recuperação da mulher, de sua participação ativa no parto, dos 

benefícios que o mesmo trás para o recém-nascido e da relação custo 

benefício se comparado ao parto cesáreo. Para que a assistência ao parto 

aconteça é necessária à interação humana que leve em consideração o direito 

de cidadania, o pensamento problematizado e a ética no cuidado, para integrar 

diferentes conhecimentos e respeitar a singularidade da paciente, evitando 

mortalidades maternas e neonatais.  

Durante algum tempo observou-se nas maternidades Augusta Gomes 

Bastos e Modelo de Rio Verde/GO a preocupação com o atendimento prestado 

às mulheres grávidas, puérperas e suas famílias percebendo a necessidade de 

apoio que as mesmas deveriam ter no momento de “dar a luz” a seus filhos. 

 A prática da cesárea como última alternativa para o nascimento 

aumenta em três vezes o índice de mortalidade materna além de potencializar 

complicações para o bebê, sobretudo as respiratórias, que se tornam mais 

frequentes nos casos de intervenção cirúrgica no parto (CONCEIÇÃO, 2006). 

Após o que aqui foi destacado levanta-se a seguinte questão: As 

Políticas Públicas atuais conseguem alcançar todas as mulheres, fazendo com 

que decidam a optar pelo parto normal?  
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Buscando responder a essa questão, foram estabelecidos os 

seguintes objetivos para essa pesquisa: Identificar as ações que foram 

implementadas pelo poder Público no Município de Rio Verde referentes às 

Campanhas para a realização do Parto Humanizado indicadas pelo 

Ministério da Saúde fazendo uma comparação entre os anos de 2000 e 

2010, como objetivos específicos: Identificar a quantidade de partos normais 

e partos cesários realizados  nos anos de 2000 e 2010; verificar se houve 

crescimento do número de partos normais realizados conforme a orientação 

das Políticas do Ministério da Saúde; elencar as explicações/ razões e 

justificativas apresentadas pelas mulheres para a realização do parto normal 

e/ou parto cesáreo; identificar as orientações dadas às mulheres pelos 

profissionais de saúde referentes às políticas de humanização do parto 

normal.  

Os resultados da pesquisa estão apresentados nos seguintes tópicos: 

O parto normal no Brasil e Humanização do parto normal e as Políticas 

Públicas para sua realização; Procedimentos Metodológicos (Tipo de estudo 

e local; População pesquisada; Aspectos Éticos; Procedimento de coleta de 

dados e Análise de dados). No item referente aos Resultados e Discussão 

constam a Caracterização do Município de Rio Verde e dos Serviços de 

Saúde; Partos normais, cesáreos e instituição de saúde; Nível de 

escolaridade, profissão/ocupação, tipo de parto e instituição; Assistência 

prestada no parto; Aceitação e rejeição do parto normal pelas mulheres a 

partir do tipo de orientação sobre os procedimentos; Parto predominante na 

família e a influência para a decisão das mulheres sobre o tipo de parto 
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realizado; Conselho Municipal de Saúde e as Políticas Públicas do parto 

normal) e por último, as Conclusões/Sugestões. 

Pretende-se, portanto, a partir do resgate histórico sobre o parto normal 

até os dias atuais, contribuir com informações e elementos para as Políticas 

Publicas existentes no sentido de romper com o preconceito, sem, no entanto 

desqualificar o conhecimento científico, reconhecendo as situações em que o 

parto cesáreo se constitui em alternativa necessária.  
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1 O PARTO NORMAL NO BRASIL 

 

1.1 Históricos da formação de profissionais de saúde 

 

O parto normal humanizado estabelece um vínculo afetivo e saudável 

entre mãe e filho durante o parto, pois ambos participam ativamente do 

trabalho de parto. 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), citado por Silva 

(2007, p.122), “o parto normal é um processo natural e, consequentemente, 

não deve sofrer interferência no seu curso”. 

 Por volta do século XVI, a gravidez e o parto eram considerados um 

processo absolutamente fisiológico, sem qualquer acompanhamento de saúde 

nem cuidados especiais de atendimento à parturiente. Hoje em dia, a prática 

obstétrica, é fundamentada no respeito ao processo fisiológico do nascimento, 

favorecendo o bem estar fetal e materno, reduzindo sua mortalidade. A 

parturiente tem a necessidade de ser tratada como sujeito ativo e participante 

de todo o processo, e não como mero objeto (CONCEIÇÃO, 2006).  

O parto normal deve ser considerado como uma forma de trazer ao 

mundo um bebê de forma natural, com mínimo possível de intervenções. A 

carta de Campinas, documento fundador da REHUNA (Rede de Humanização 

do Nascimento), citado por Conceição 2006, considera que, no parto vaginal a 

violência da imposição de rotinas de parto e das interferências obstétricas 

desnecessárias perturbam e inibem o desencadeamento natural dos 

mecanismos fisiológicos do parto. 
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 Devido à melhoria e estudos na área da medicina, iniciou-se a prática do 

parto cesáreo no século XVIII, com intuito de melhorar as condições de parto e 

reduzir a mortalidade materna e neonatal (CONCEIÇÃO, 2006). 

  Para o Ministério da Saúde apesar da redução dos riscos associados ao 

procedimento cirúrgico nas ultimas décadas, mesmo nos países onde a 

mortalidade é reduzida, o risco de morte materna é ainda mais elevado na 

cesariana que no parto normal conforme demonstra o quadro a seguir. 

  

Quadro 1. Comparação dos riscos entre parto normal e cesáreo. 

RISCO PARTO NORMAL CESÁREA 
Prematuridade Menor Maior 
Alterações respiratórias Menores Maiores 
Dor no trabalho de parto Variável. Pode ser controlada 

com preparo psicológico, 
apoio emocional ou 
anestesia.  

Idem 

Dor na hora do parto Pode ser controlada com 
anestesia. 

Anestesia 

Dor após o parto Menor Maior 
Complicações Menor frequência Mais frequente 
Infecção puerperal Mais rara Mais comum 
Aleitamento materno Mais fácil Mais difícil 
Recuperação Mais rápida Mais lenta 
Cicatriz Menor (episiotomia) Maior 
Risco de morte Menor Maior 
Futuras gestações Menor risco Maior risco 
Fonte: Ministério da Saúde – Brasil, 2001. 
 

  O parto normal tem menos riscos do que o cesáreo, com isso o 

Ministério da Saúde tenta implementar as Políticas Públicas para melhoria e 

humanização da assistência ao parto normal. 

 

1.2 Históricos sobre os serviços de saúde e o parto normal 

No Brasil, no século XIX, a educação formal de parteiras iniciou-se 

junto às escolas médicas, que controlaram sua formação até meados do século 

XX, sendo que o primeiro documento legal sobre o ensino de parteiras data de 
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1832, quando as Academias Médico-Cirúrgicas do Rio de Janeiro e da Bahia 

foram transformadas em Faculdades de Medicina e, entre os cursos oferecidos 

foi incluído o Curso de Partos. Até então, as mulheres que se dedicavam a 

partejar deveriam possuir uma 'carta de examinação', concedida pelo Físico-

Mor ou Cirurgião-Mor do Império, e uma licença da Chancelaria. Mesmo que 

essa lei não fosse obedecida, representou um princípio de controle sobre o 

exercício da atividade das parteiras pelos médicos. (GUIMARÃES, 2002). 

De 1832 até 1949, toda a legislação do ensino de parteiras esteve 

contida na legislação do ensino da medicina. No período, a legislação sobre o 

ensino de parteiras foi objeto de diversos decretos que determinaram a 

denominação dos cursos, as exigências para admissão de candidatas, o 

currículo a ser seguido e o título conferido - parteira enfermeira parteira, 

enfermeira especializada, obstetriz e enfermeira obstétrica. (GUIMARÃES, 

2002). 

A denominação de enfermeira especializada para a parteira começou 

a ser usada nos anos de 1920 e a de obstetriz apareceu pela primeira vez 

como o título conferido às formadas no Curso de Obstetrícia da Faculdade de 

Medicina e Cirurgia do Pará, entre 1922 e 1925. Em 1955, reapareceu em texto 

legal que regulamentava o exercício da enfermagem profissional e distinguia a 

obstetriz das demais categorias, ou seja, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, 

parteira, enfermeiro prático ou prático de enfermagem e parteira prática. 

(GUIMARÃES, 2002). 

Ainda segundo o autor, nas mudanças do ensino de parteiras, observou-

se um crescimento das exigências para admissão, seja em idade mínima, seja 

em conhecimentos das Ciências Humanas, Biológicas e Exatas, além da 
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regulamentação do número de horas de estágio. Outra particularidade foi o 

Decreto Federal nº 7.247, de 5 de abril de 1879, que possibilitava o ingresso de 

alunos do sexo feminino na faculdade de medicina.  

A associação do trabalho da parteira e da enfermeira foi sendo 

cogitada já no final do século XIX, quando médicos brasileiros passaram a 

propor a formação profissional de parteiras que fossem também enfermeiras. 

Com essa perspectiva, buscavam-se mudanças na atuação das parteiras, 

limitando sua prática independente, restringindo e controlando seu espaço na 

assistência ao parto e impondo a hierarquia estabelecida para as enfermeiras, 

especialmente no hospital. (GUIMARÃES, 2002). 

As principais modificações na legislação do ensino de parteiras, no 

início do século XX, relacionam-se à extinção dos cursos de parteiras e à 

criação de cursos de enfermeiras de maternidades anexos às faculdades de 

medicina. Em 1927, o currículo da Escola de Parteiras de São Paulo sofreu 

alterações e a disciplina Enfermagem Geral foi incluída no programa. Em 1931, 

a escola passou a denominar-se Escola de Obstetrícia e Enfermagem 

Especializada, o currículo foi direcionado ao ensino da enfermagem e o curso 

passou a ter a duração de três anos; ao seu final, as alunas obtinham, além do 

título de Parteira, o de Enfermeira Especializada. (GUIMARÃES, 2002). 

 Em 1939, em São Paulo, foi fundado o Curso de Enfermagem 

Obstétrica anexo à Clínica Obstétrica da Escola Paulista de Medicina, tendo 

formado apenas uma turma. A exigência legal para admissão das candidatas 

ao curso limitava-se ao ensino primário e era de curta duração, com dois anos. 

O médico Álvaro Guimarães Filho, professor responsável pelo curso, observou 

que essa formação era precária e propôs a criação da especialização em 
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Obstetrícia. Assim, as alunas deveriam iniciar o curso com formação em 

enfermagem geral e, nos últimos três semestres, cursar as cadeiras 

especializadas em Obstetrícia. (GUIMARÃES, 2002) 

As modificações acabaram sendo incorporadas à legislação e a 

portadora de diploma de enfermeira podia freqüentar o Curso de 

Especialização em Enfermagem Obstétrica e, ao final de um ano, receber o 

certificado de enfermeira obstétrica. 

Os dois tipos de formação eram oferecidos, e os cursos de 

enfermagem e de obstetrícia funcionavam de maneira independente. Com a 

crescente hospitalização do parto, o campo de atuação das parteiras passou a 

ser objeto de disputa entre estas, as enfermeiras e os médicos, e uma grande 

polêmica foi gerada entre enfermeiras e parteiras. De um lado, as enfermeiras 

não aceitavam que as parteiras formadas pelos médicos nos cursos anexos às 

clínicas obstétricas das faculdades de medicina recebessem o título de 

enfermeira obstétrica e lutavam por consolidar o curso como uma 

especialidade da enfermagem. Para elas, os cursos de parteira, denominados 

de enfermagem obstétrica, eram uns exemplos de especialização sem base, 

uma vez que a formação anterior em enfermagem não era exigida das 

candidatas (GUIMARÃES, 2002). 

Por outro lado, as parteiras argumentavam que no mundo inteiro o 

ensino da obstetrícia era responsabilidade de médicos, professores da clínica 

obstétrica, e que a enfermagem e a obstetrícia eram profissões afins, porém 

distintas, não sendo possível conferir às enfermeiras com um ano de 

especialização as mesmas competências e prerrogativas asseguradas àquelas 

que faziam o curso de obstetrícia. (GUIMARÃES, 2002). 
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Ainda segundo o autor, na década de 1960, o Conselho Federal de 

Educação estabeleceu uma solução conciliatória ao fixar um novo currículo, 

com duração de três anos para os cursos de obstetrícia, estabelecendo a 

articulação com o curso de enfermagem por meio de um tronco profissional 

comum de dois anos e um terceiro ano diversificado. Essa proposta 

representou a possibilidade de complementação, com mais um ano de curso 

em Enfermagem ou em Obstetrícia. 

A medicina é, por excelência, a profissão que ocupa o lugar de 

paradigma dos projetos profissionais. Ela foi, por muito tempo, uma profissão 

exercida só por homens. No Brasil, apesar da existência de faculdades de 

medicina desde 1808, a primeira médica brasileira precisou se formar em Nova 

York, em 1881. Cem anos depois, no final da década de 1970, as mulheres 

ainda representavam uma pequena porcentagem dos médicos. (FERREIRA et 

al, 2000). 

 Segundo autor o Sodré e Lacerda (2007) o médico ginecologista 

obstétrico guarda importantes particularidades por ser, ao mesmo tempo o 

homem culto e científico. A medicina nascida da necessidade de justificar a 

desigualdade de gêneros mediante um discurso científico, adota uma prática 

de assistência normativa e domesticadora de corpos percebidos como 

instáveis. Dessa forma, o modelo tecnocrático de assistência ao parto é a 

expressão da imagem do médico dotado de tecnologia e da mulher presa a 

imagem patológica e imperfeita.  

Portanto, se por um lado os médicos percebem o parto como um 

processo patológico que demanda intervenções a fim de manter o controle 

sobre a mulher e o nascimento, as enfermeiras o vêem como processo 
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fisiológico a ser realizado com pouca ou nenhuma intervenção no qual o bem 

estar geral das parturientes e suas emoções devem ser considerados. 

Nations et al (2007) propõe que o profissional, que atua no setor 

obstétrico, realize uma assistência de qualidade, respeitem as diferenças 

culturais de cada cidadão estabelecendo uma relação de sensibilidade e 

atitudes para que o cuidado seja justo a cada parturiente. 

Retomando a questão da capacitação de recursos humanos para 

assistência ao parto, há também polêmicas sobre qual deve ser a melhor 

opção para formar especialistas em enfermagem obstétrica. Os cursos mais 

acadêmicos e tradicionais, que tentam abranger todos os aspectos da 

assistência à saúde materna e da mulher e estimular a produção de 

conhecimentos, têm sido duramente criticados porque, além de despenderem 

muito tempo na formação da profissional e, conseqüentemente, recursos 

materiais e financeiros, não atendem à atual necessidade do quantitativo 

substancial de enfermeiras obstétricas prontas para atuar, especialmente no 

pré-natal, no parto e no pós-parto. Por sua vez, os cursos de especialização de 

'curta duração', idealizados para atender à demanda por formação mais rápida, 

estão sendo direcionados quase que exclusivamente para a assistência ao 

parto, em detrimento de outros aspectos de atenção à saúde materna e da 

mulher. A modalidade de especialização continua sendo criticada, pois se leva 

muito tempo para formar uma enfermeira e depois uma especialista em 

obstetrícia. (GUIMARÃES, 2002). 
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2 HUMANIZAÇÃO DO PARTO NORMAL E AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 

SUA REALIZAÇÃO 

 

2.1 Partos: do evento natural à medicalização 

 

Historicamente o nascimento é um evento natural, e que por muito 

tempo se manteve dissociado de formas e mecanismos de controle. A 

experiência do parto possuía um caráter íntimo e privado, sendo, nas mais 

diferentes culturas, uma experiência vivenciada só por mulheres. Ainda hoje, 

partos acontecem sem nenhuma intervenção, a não ser a da própria mãe, que 

como agente ativo neste acontecimento, o vivencia de forma plena 

(BRUGGEMANN et al, 2005). 

O autor relata, ainda que, com o surgimento de conquistas científicas em 

áreas como a biologia, aliadas às descobertas conceituais e filosóficas, 

emersas no início do séc. XIX todos estes fatores criaram espaço para o 

desenvolvimento do saber médico na obscuridade que, até então, envolvia o 

ato do nascimento humano. A razão, transformada em ferramenta, começava a 

ocupar o lugar outrora ocupado pela intuição e pela experiência provenientes 

de um ato natural da mulher. Este ato natural ao corpo humano passa a ser 

objeto e ato fisiológico controláveis pelo conhecimento científico 

(BRUGGEMANN et al, 2005). 

Segundo Bruggemann et al (2005), medicalizar é o processo de 

transformar aspectos da vida cotidiana em objeto da medicina de forma a 

assegurar conformidade às normas sociais. No que se aplica a mulher, a 

medicalização do corpo se torna particular no que diz respeito às questões 
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relativas à reprodução humana, mais especificamente ao aspecto orgânico 

deste evento. Sendo esta afirmação dirigida à maneira pela qual o corpo 

feminino vem sendo tratado pela área médica, devido ao fato de transformá-lo 

em seu objeto de saber e prática (BRUGGEMANN et al, 2005). 

Existem indícios de que na antiguidade grega clássica surgiram os 

primeiros estudos que dizem respeito ao processo biológico relativo ao 

nascimento, ficando esquecido durante séculos até que, no Renascimento, 

este assunto volta a ser discutido. Durante muito tempo os partos foram 

assistidos por parteiras leigas, sendo uma atividade exclusivamente feminina. A 

partir do início do séc. XVI este quadro atividade passa a sofrer 

regulamentações por parte do governo e da igreja, submetendo as parteiras 

das cidades européias a inúmeras condições, entre elas a obrigação de prestar 

exames diante de comissões municipais e eclesiásticas. O intuito desta 

regulamentação era o de prevenir as parturientes contra abortos e infanticídios, 

assegurando também o batismo dos recém-natos, princípios de interesse tanto 

da igreja como do estado (BRUGGEMANN et al, 2005). 

A partir do início do século XVII, o homem já se iniciava na tarefa de 

atender as gestantes e realizar os partos, deslocando paulatinamente as 

parteiras, curiosas e "bruxas", que durante milênios foram as únicas 

"cuidadoras de mulheres" no momento de parir. Começa a surgir uma inversão 

de postura diante do parto. A mulher, que tinha o domínio do ato de parir, 

passa cada vez mais a assumir uma postura passiva diante deste processo. O 

marco inicial desta revolução poderia ser materializado no primeiro grande 

instrumento médico empregado no atendimento ao parto: o Fórceps. Criado 

pelos irmãos Chamberlen, na Inglaterra, este instrumento, utilizado para extrair 
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o bebê do útero em casos indicados foi mantido em segredo por muito tempo, 

por ser uma ferramenta tão importante, a ponto de ser alvo da cobiça de 

concorrentes (BRUGGEMANN et al, 2005). 

Na França, em 1700, a preocupação com a alta taxa de mortalidade 

materna levou a classe médica a observar diretamente o processo de trabalho 

de parto e nascimento. O parto e nascimento passaram a ser definidos como 

inerentemente patológicos e anormais, acarretando um aumento da 

participação dos médicos na solução de complicações obstétricas que 

implicavam risco de vida materna. Essa participação mais ativa dos médicos 

dentro deste processo teve como uma de suas conseqüências o afastamento 

das enfermeiras e a apropriação de seus conhecimentos. Outra conseqüência, 

talvez a de maior importância, foi o afastamento da participação da mulher no 

trabalho de parto e no processo do nascimento, dando ao médico um papel 

interventor (BRUGGEMANN et al, 2005). 

Um dos resultados que se observa num primeiro momento com a 

intervenção médica no parto é o aumento da mortalidade materna. Durante os 

séculos XVII, XVIII e XIX a febre puerperal foi a responsável por inúmeras 

mortes, e o sua principal causa provinha dos próprios médicos. Ao examinarem 

as parturientes com suas mãos sujas, provenientes de trato com outros 

pacientes ou cadáveres da sala de autópsia, os médicos infectavam as 

mulheres, fato que muitas vezes as levava à morte. Esta constatação veio da 

relação do número de parturientes mortas na enfermaria em que eram 

assistidas pelos médicos e estudantes de medicina, com relação ao número de 

mulheres mortas na enfermaria em que as parteiras prestavam assistência. A 

conclusão deste fato fez com que posteriormente o índice de mortalidade 
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materna diminuísse, e serviu de base para Pasteur desenvolver seus estudos 

sobre a transmissão de germes (BRUGGEMANN et al, 2005). 

Segundo Bruggemann et al (2005) com a entrada do médico neste 

processo a sala de parto sofre sua primeira modificação: a cadeira de 

obstetrícia cede seu lugar à cama. O sentido dessa pequena mudança em um 

mobiliário da sala de parto representa uma nova forma de intervenção no 

processo do parto, pois a posição horizontal, que a cama imprime, surge em 

benefício do médico e não da mulher. Essa modificação dita mais civilizada na 

forma de atender ao parto, seguramente fundou-se em diversas causas, mas a 

principal influência foi à comodidade do médico e/ou das pessoas responsáveis 

pelo atendimento à parturiente. O preço dessa mudança foi o desrespeito ao 

mecanismo fisiológico do parto, repercutindo negativamente na qualidade de 

atendimento do parto normal e de baixo risco (SODRÉ; LACERDA, 2007). 

As mulheres passaram a ser encorajadas a adotar a postura de 

decúbito dorsal, sendo esta posição não apenas usada no período de expulsão 

do feto e nascimento, mas também passando a ser adotada na fase de 

dilatação cervical, impondo a mulher cada vez mais um caráter de paciente e 

não de ator neste processo (BRUGGEMANN et al, 2005). 

No Brasil do séc. XVI ao XIX, a assistência obstétrica às parturientes era 

atribuição da “comadre”. Independentemente da classe social a que 

pertencesse, a mulher só procurava a ajuda de um cirurgião em patologias de 

risco, ou, no caso da burguesia, por ostentação. Além da assistência ao parto, 

as parteiras permaneciam acompanhando a dieta e prestando auxílio ao recém 

nascido, decidindo se a mãe devia ou não amamentar e escolhendo uma “ama 

de leite” para fazê-lo no caso de impossibilidade (SODRÉ; LACERDA, 2007).  
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Em 1808 com a vinda da Família Real para o Brasil, parteiras, na sua 

maioria com formação na Faculdade de Medicina de Paris, foram trazidas e se 

estabeleceram nas principais cidades do país. Chamadas de madames 

francesas, as parteiras vindas da Europa encontraram um mercado enorme de 

clientes burgueses prontos para assediá-las. Suas qualidades profissionais não 

se restringiam somente à assistência ao parto, mas também vacinavam contra 

varíola e tratavam particularmente das doenças do útero. Pode-se observar a 

partir dai que a obstetrícia ganha um novo rumo, incorporando outras questões 

a sua prática profissional (SODRÉ; LACERDA, 2007).  

A partir do séc. XIX, no entanto, começa a haver alterações dentro do 

panorama assistencial do parto. Tal como no resto do mundo, a medicina, 

enquanto instituição passa a incorporar a prática obstétrica, denominando-a 

“Arte Obstétrica”. Os médicos novos atores neste cenário introduzem seus 

instrumentos de intervenção e deslocam a atenção, que antes era dada à mãe, 

para o bebê, impondo gradativamente à mulher o papel de paciente (SODRÉ; 

LACERDA, 2007). 

No início do séc. XX na Europa Ocidental, a assistência ao parto e ao 

pré-natal se institucionalizava e era bastante difundida. No ano de 1911, um 

movimento na Inglaterra propiciou o apoio financeiro do governo para a 

instalação de clínicas pré-natais, chegando ao ano de 1927, ao número de 600 

clínicas em funcionamento. Seguindo o modelo médico que surgiu na 

maternidade de Baudelocque, um médico francês chamado Pinard liderou um 

movimento médico relacionado aos cuidados pré-natais, imprimindo prestígio e 

dinamismo à puericultura, fundando posteriormente o Instituto de Puericultura e 

impondo a disciplina ao meio acadêmico (SODRÉ; LACERDA, 2007). 
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O processo de medicalização provém do fato, que se generalizou nos 

países desenvolvidos e se firma nos países não desenvolvidos, de que o bem 

estar físico, mental e social pode ser alcançado no plano individual, desde que 

cada aspecto da vida seja regulado cientificamente, cabendo ao profissional da 

saúde esta função (GUIMARÃES, 2002). 

O que se busca dentro de um centro médico é a segurança, mas, ao 

contrário do que se imagina, a intervenção cirúrgica no parto aumenta em três 

vezes o índice de mortalidade materna. O parto cesáreo potencializa as 

complicações para o bebê, sobretudo as respiratórias, que se tornam mais 

frequentes nos casos de intervenção cirúrgica no parto (GUIMARÃES, 2002). 

     

2.2 Transformações do modelo de assistência ao Parto no Brasil.   

 

A elevada morbimortalidade materna e perinatal e o número excessivo 

de operações cesarianas no Brasil, oneram o Sistema de Saúde do ponto de 

vista financeiro e social e produzem uma crise na assistência obstétrica. Nesse 

contexto, a questão da capacitação de recursos humanos para assistência ao 

nascimento e ao parto tem sido objeto de estudos e debates, gerando 

propostas alternativas e envolvendo enfermeiras, obstetrizes, médicos, 

formuladores de políticas públicas de saúde, educadores e organizações da 

sociedade civil, como associações profissionais, de usuárias e consumidoras 

dos serviços de saúde (GUIMARÃES, 2002). 

Para a OMS, a saúde reprodutiva insere-se na concepção de saúde 

como parte do processo de desenvolvimento humano. Assim, as propostas da 

OMS para capacitação profissional na área vêm trazendo, como marco 
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conceitual, a ampliações do enfoque de risco, introduzindo as perspectivas de 

gênero, sexualidade, integralidade biopsicossocial e participação social como 

elementos essenciais (GUIMARÃES, 2002)  

Ainda segundo o autor, outro princípio considerado essencial para o 

ensino e a prática da saúde reprodutiva refere-se à responsabilidade social, 

cujos elementos significativos são a ética, a eqüidade, o respeito pela 

autodeterminação e o ambiente humano. Esses aspectos estão contidos no 

documento da Organização Pan-Americana da Saúde, intitulado Marco de 

Referência para la Enseñanza de la Salud Reprodutiva, com propostas 

relativas às instituições formadoras, ao processo de formação, a conteúdos, à 

metodologia e à avaliação.  

Desde 1999, o Ministério da Saúde vem financiando cursos de 

especialização em enfermagem obstétrica, mediante convênios firmados com 

universidades e secretarias de saúde em todo o país. Estes cursos são de 

carga horária reduzida, com no máximo 600 horas, com enfoque no ensino da 

assistência no pré-natal e no parto. Essa iniciativa constitui-se em um marco 

nacional no projeto de capacitação de enfermeiras para a assistência materna 

e perinatal, e em três anos aproximadamente 1.090 enfermeiras foram 

especializadas por esses cursos, com a grande maioria delas inserida em 

projetos locais de maternidades, centros de parto normal e programas de 

saúde da família (GUIMARÃES, 2002). 

Paralelamente, medidas políticas do Ministério da Saúde, como a 

inclusão do parto realizado por enfermeira obstétrica na tabela de pagamentos 

dos SUS e a instituição de centros de parto normal sob a coordenação 

exclusiva de enfermeiras obstétricas, têm produzido confrontos com a categoria 
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médica. Essas medidas reacendem antigas disputas entre médicos e 

enfermeiras pelo direito de exercer a obstetrícia. Por sua vez, as mulheres, 

usuárias ou não do SUS, vêm manifestando sua insatisfação com a atenção 

médica que recebem durante o parto. 

As enfermeiras especialistas não se sentem estimuladas a permanecer 

no campo da assistência ao parto. Estudo realizado com 92 enfermeiras 

obstétricas, entre 202 formadas pela Escola de Enfermagem da Universidade 

de São Paulo, no período de 1980 a 1995, mostrou que 50% delas não 

atuavam na área, o que sugere que a vinculação frágil com a especialidade 

seja um dos motivos para o abandono da profissão.. Essa dificuldade de se 

manter na área pode ter como causa uma identidade profissional híbrida, que 

favorece o 'acúmulo' ou o 'desvio de função' no exercício profissional, com o 

deslocamento da enfermeira obstétrica da assistência no pré-natal e no parto 

para outras áreas da enfermagem, gerando sobrecarga de trabalho, frustração, 

desmotivação, conformismo e submissão (GUIMARÃES, 2002). 

No Brasil, a atual legislação de ensino permite ampliar as propostas de 

formação de enfermeiras obstétricas. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional configura-se como um instrumento flexível para a construção de 

novas opções no âmbito da educação superior, respeitando as possibilidades, 

finalidades e autonomia de cada instituição de ensino. A proposição de um 

curso de graduação em obstetrícia com duração de três anos para formar 

obstetrizes seria uma alternativa à exclusiva especialização de enfermeiras 

(GUIMARÃES, 2002). 

A formação da nova obstetriz, condizente com os princípios que 

orientam o ensino de enfermeiras e enfermeiras obstétricas, daria maior ênfase 
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aos aspectos fisiológicos, emocionais e socioculturais do processo reprodutivo, 

privilegiando um perfil de atuação fundamentado na compreensão do 

fenômeno da reprodução como singular contínuo e saudável, no qual a mulher 

é o foco central, e que se desenvolve em um determinado contexto sócio-

histórico; desenvolvimento do processo assistencial e educativo, com base na 

interação e parceria, possibilitando às pessoas envolvidas tomarem suas 

decisões de saúde; articulação entre observações clínicas, conhecimento 

científico, habilidade técnica e julgamento intuitivo na tomada de decisões; 

valorização do saber e da atuação interdisciplinares e desenvolvimento das 

atribuições com base na responsabilidade ético-política e autonomia 

profissional (GUIMARÃES, 2002). 

 

2.3 A humanização da assistência ao parto e legislação  

 

Segundo Barbosa e Silva (2007), “o termo humanização se explica por: 

ato ou efeito de humanizar. Que por sua vez se traduz em: tornar humano; dar 

condição humana a; tornar benévolo, afável, tratável”. 

A princípio, o que se encontra como tradução do processo de 

humanização da assistência ao parto e nascimento, parece ir muito além dos 

termos encontrados em sua explicação dentro da língua portuguesa. Hoje, 

tanto a sociedade civil como as autoridades competentes atuam de alguma 

forma na busca de dar um significado mais amplo ao verbo humanizar, 

incorporando ao seu significado literal algo que o torne ainda mais humano 

(BARBOSA; SILVA, 2007). 
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O ser humano é um agente biopsicossocial e espiritual com direitos a 

serem respeitados. Humanizar é a construção de respeito, individualidade, no 

qual o profissional de saúde deve aprender a ouvir, interpretar, ter compaixão, 

tolerância, compreensão, honestidade. O enfermeiro, na assistência com o 

paciente, deve respeitar os princípios da autonomia, beneficência e não 

maleficência (BARBOSA; SILVA, 2007). 

Segundo o Ministério da Saúde, a humanização do nascimento 

compreende ações desde o pré-natal, onde todos os esforços para evitar 

condutas intempestivas e agressivas para o bebê devem ser realizados. A 

atenção dedicada ao recém-nascido deverá caracterizar-se pela segurança 

técnica da atuação dos profissionais que a realizam. As condições hospitalares 

deverão ser adequadas e aliadas à suavidade no toque durante a execução de 

todos os cuidados prestados, dando especial enfoque ao conhecimento 

agregado com relação ao bebê, à mãe e à família (BRASIL, 2002). 

Para que esse acontecimento funcione a legislação referente ao 

Programa de Humanização no Parto e Nascimento se resume nas seguintes 

portarias: Portaria GM/MS N.ºde 1/06/00 – Institui o Programa; Portaria GM/MS 

n.º0 de 1/06/00 – Estabelece incentivos Componente I; Portaria GM/MS n.º 571 

de 1/06/00 – Define o Componente II; Portaria GM/MS n.º 572 de 1/06/00 – 

Pagamento do Parto; Portaria GM/MS n.º 9 de 5/07/00, republicada em 

01/09/00 – Define o Termo de Adesão; Portaria GM/MS n.º 356 de 22/09/00 – 

Define o Sistema Regulatório e Destinação de Recursos para investimento na 

rede hospitalar; Portaria Conjunta n.º 27 de 03/10/00 – Fixa os limites por 

Unidade da Federação, para financiamento pelo FAEC, dos adicionais relativos 

aos procedimentos da Portaria GM/MS n.º 572/00. 
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Essa legislação tem como objetivo fazer com que o parto seja visto 

como um momento de alegria e não como doença; tratar a mãe como ser um 

humano, com delicadeza, segurança e conforto: não tratá-la mais como uma 

paciente; incentivar o acompanhamento seja pelo pai, familiares ou amigos, 

como forma de tornar este evento feliz para todos os envolvidos, transformando 

assim o parto normal numa prática comum, mais saudável para mãe e para o 

bebê (BRASIL, 2002). 

Buscar diminuir a incidência de morbidade e mortalidade materna, 

através do emprego de uma ação menos intervencionista, com critérios bem 

definidos. O desenvolvimento precoce do vínculo entre a mãe e seu filho é uma 

forma de trazer uma repercussão positiva não apenas no aspecto relacionado à 

saúde física de ambos, mas com reflexo também nos aspectos emocionais e 

sociais. (BRASIL, 2002). 

 Discutida a partir da década de 1970, a humanização na área perinatal 

tem como marco a entrada em cena do obstetra Frédérik Laboyer, que passa a 

rever a conduta médica referente à assistência perinatal. Talvez um dos 

principais precursores do movimento de humanização, Laboyer busca 

questionar a forma pela quais os seres humanos eram trazidos ao mundo. 

Insatisfeito com a forma com que conduzia sua prática obstétrica, tal como 

outros profissionais da área, que ao se depararem com condutas distintas às 

que costumavam proceder, passam a questionar os aspectos relativos 

assistência ao parto e nascimento praticados pela medicina (BRASIL, 2002).  

Repensar a prática medica dos profissionais de saúde e buscar a 

simplicidade sem dispensar a eficiência. Essa mudança de atitude implica em 

se discutir a prática médica por meio de uma vontade consciente e verdadeira 
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fazê-lo propondo uma releitura do saber apreendido cientificamente, 

reconhecendo o sistema cultural que envolve este processo contextualizando-o 

e inserindo novamente a mulher como sujeito deste processo (ALMEIDA et al, 

2005b). 

Ainda segundo o autor hoje é comprovado que inúmeros procedimentos 

adotados como rotina são inúteis e danosos à saúde. Ao submeter à mulher ao 

uso excessivo da cirurgia cesariana, causando taxas de mortalidade materna e 

neonatal incompatíveis com o nível do serviço de saúde conquistado em nosso 

meio, demonstram o quanto à hospitalização está sendo mal empregada.  

A postura intervencionista se manifesta não só através do uso 

desnecessário da cirurgia cesariana, como através de outras rotinas adotadas, 

que se afastam da racionalidade técnica da prática obstétrica. Entre os 

exemplos destas rotinas que são praticadas cotidianamente nas maternidades 

cabe ressaltar alguns, tais como: impedir a gestante de comer, beber, gritar e 

expressar sua dor ou medo; imobilizar a parturiente na posição horizontal 

impedindo-a da possibilidade de escolha da posição que lhe seja mais 

conveniente; submetidas à indução de parto de rotina com ocitocina e em 

alguns locais, até tornar a cesárea rotina. Nesta situação é que todos esses 

procedimentos algumas vezes acontecem com o consentimento ou até mesmo 

com a solicitação das próprias mulheres (ALMEIDA et al, 2005b). 

O parto normal humanizado deve ser realizado com um mínimo de 

intervenções possíveis, e deve ser amparado por profissionais capacitados que 

atuem de maneira humanizada, passando respeito e confiança. É necessária à 

prática do parto normal humanizado que as intervenções sejam realizadas não 

como rotina, mas privilegiando o bem-estar da parturiente e do concepto. 
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No entanto, a humanização da assistência ao parto normal depende 

da adequação da estrutura física e equipamentos das unidades obstétricas e 

de mudanças na postura dos profissionais de saúde que trabalham nestas 

unidades. As adequações físicas das unidades devem ser feitas para que 

possam comportar além dos profissionais de saúde e parturiente, um 

acompanhante treinado ou não (BRASIL, 2001).  

Estudos demonstram que a individualidade do ser humano começa 

durante a gestação, tal como a formação de seu caráter, de seus medos e 

confianças. Esse processo de formação se apresenta contínuo durante o 

trabalho de parto e nas primeiras horas e dias de sua vida. Quanto mais 

respeito, carinho, amor e confiança forem dados à criança, mais saudável ela 

será, tanto no aspecto relativo à saúde física como mental. Tendo em vista a 

importância deste momento na vida de todos, não só dos pais e familiares, mas 

também de quem nasce, os profissionais buscam maneiras mais humanas de 

trazer as pessoas ao mundo (ALMEIDA et al, 2005b). 

O processo de parturição é visto também como um sofrimento, que 

provoca muita dor. A dor, durante a parturição, é uma resposta fisiológica 

geralmente causada pela contração do útero, é uma experiência sensorial e 

emocional desagradável, o que leva a um aumento da medicalização, a 

analgesia, que pode ser substituída por métodos alternativos como acupuntura 

que alivia dor por meio da liberação de endorfinas pelo Sistema Nervoso 

Central (BRASIL, 2001).  

O Método Lamaze estabelece um programa educacional para um 

comportamento mais positivo combinado com técnicas de relaxamento 

muscular e exercícios de respiração explicados detalhadamente, desde o 
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período de pré-natal até o pré-parto e parto, o Método de Dick-Read orienta 

sobre a fisiologia do parto, exercícios para a musculatura do períneo e do 

abdomem, fazendo com que a mulher relaxe os músculos de todas as partes 

do corpo, concentrando a contração muscular separadamente dos pés à 

cabeça aliviando o medo, tensão e dor; o Método Bradley tem como foco a 

penumbra e o silêncio, já que para se tornar um método natural, estimula a 

paciente à deambulação e à orientação da posição de Sins que é quando a 

mulher fica em decúbito lateral esquerdo e estimula a respiração durante as 

contrações (BRASIL, 2001). 

Outros métodos alternativos são a massagem, a qual promove o 

relaxamento, diminui a sensação de dor e desconforto, melhora a circulação, 

dá segurança e bem estar; a musicoterapia que promove tranqüilidade ao 

ambiente, através de músicas suaves e movimentos de Yoga e alongamentos 

realizados e orientados pela equipe de saúde que presta a assistência à 

parturiente (BRASIL, 2000). 

A parturiente deve ter liberdade de escolha da posição do trabalho de 

parto. Durante o trabalho de parto as pacientes têm a necessidade de 

movimentação e de posições que aliviem a sua dor, já que existem varias 

posições que ela pode executar sozinha ou acompanhada. A posição de 

decúbito lateral esquerdo melhora o fluxo venoso, descomprimindo a veia cava. 

A posição ortostática (em pé) encostada na parede promove relaxamento 

melhorando a postura e a circulação. A paciente sentada na cadeira de balanço 

(cavalinho) ou sentada na bola de borracha proporciona o alívio da tensão 

muscular. A posição de joelhos ou de joelhos apoiada na cadeira favorece a 

dilatação e melhora a circulação. E ainda a parturiente e estimulada a ingesta 
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hídrica de água e sucos claros favorecendo a hidratação e prevenção da 

hipoglicemia (BRASIL, 2001). 

Estes métodos auxiliam no trabalho de parto e amenizam a dor, diminui 

o tempo de trabalho de parto, aumentando, assim, um número de mulheres 

cada vez maior que opta pelo parto normal humanizado, que pode acontecer 

nas casas de parto ou no próprio domicílio, tornando a parturição um 

acontecimento histórico na vida da mulher e seu filho (ALMEIDA et al, 2005b). 

No Brasil o Ministério da Saúde implementou algumas medidas, como: 

estipulação do percentual de cirurgias cesarianas nos serviços; a legitimação 

do atendimento ao parto pela enfermeira obstetra; o reforço na fiscalização dos 

serviços prestados pelo SUS e a normatização e construção de casas de parto. 

Essas medidas refletem o empenho de modificar o quadro existente, e 

representam o primeiro passo para a humanização da assistência ao parto e 

nascimento (ALMEIDA et al, 2005b). 

As políticas públicas na área da saúde, hoje, buscam formas de 

modificar as atitudes e práticas referentes à assistência ao parto e nascimento, 

visando recuperar a dimensão subjetiva deste evento. Os diversos programas 

existentes e colocados em prática, não só pelas instâncias municipais ou 

estaduais, mas também federais tem papel fundamental na modificação desta 

política (ALMEIDA et al, 2005b). 

Humanizar o parto é dar às mulheres o que lhe é de direito em um 

atendimento visando todas às suas necessidades, não uma assistência 

prestada por crenças ou por mitos, com sensibilidade e respeito (ALMEIDA et 

al, 2005b). 
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3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS   

 

3.1 Tipo de estudo e Local 

 

Tratou-se de um estudo comparativo/quantitativo, realizado junto a 

mulheres que tiveram seus partos no ano de 2000 e 2010 em duas 

maternidades: Augusta Gomes Bastos (Pública) e Maternidade Modelo 

(Privada), e em Unidades de Saúde sorteadas dentre as 18 Unidades que 

executam o Programa de Assistência Integral a Saúde da Mulher e Criança 

(PAISMC), que são as Unidades Básicas de Saúde (Postinhos, Estratégia 

Saúde da Família- ESFs e o Centro de Atendimento Integral a Saúde - CAIS) 

todas no município de Rio Verde - GO 

 

A pesquisa do tipo quantitativo, comparativa, com recorte social na 

perspectiva teórico-metodológica possibilita obter e cruzar informações de 

dados estatísticos e informações qualitativas (Marconi & Lakatos, 2003). 

Assim o método quantitativo, como o próprio nome refere “significa 

quantificar opiniões, dados, nas formas de coleta de informações”, emprega 

formas estatísticas, desde as mais simples como percentagem e moeda, até 

as mais complexas, como o coeficiente de correlação entre outros 

(OLIVEIRA, 2002, p. 21).  

Os  formulários foram organizados com questões abertas e 

fechadas elaboradas especialmente para este tipo de pesquisa, prática 

validada na pesquisa das Ciências Sociais (Vasconcelos,2002). As questões 

referem-se aos objetivos propostos no sentido de se obter as 
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informações necessárias para subsidiar/verificar o que se pretende analisar - 

implementação das Políticas do Parto Humanizado/Parto Normal em 

cumprimento às determinações do Ministério da Saúde e os valores 

culturais/conhecimento sobre parto normal e cesáreo  que 

orientam/orientaram as práticas dessas mulheres. 

  

 

3.2 População pesquisada 

 

O estudo foi realizado  junto a 341 mulheres que tiveram partos 

normal e cesáreo em 2000 e 2010, selecionadas por meio de prontuários 

médicos. Foi selecionado um prontuário a cada dez que possibilitou uma 

amostra simples representativa resultando em 110 mulheres no ano de 2000 

e 231 em 2010. Delas, 253 foram atendidas na Maternidade Pública Augusta 

Gomes Bastos (Pública) e 88 na Maternidade Modelo (Privada) do Município 

de Rio Verde/ Sudoeste Goiano.  Foram escolhidos os anos de 2000, pois as 

Políticas Públicas em relação ao Parto Normal foram enfatizadas pelo 

Ministério da Saúde e 2010 para comparar se houve implementação destas 

Políticas após 10 anos, quais foram às mudanças realizadas pelo município. 

A seleção das mulheres foi feita a partir da consulta aos prontuários 

médicos do período de 2000 e 2010 das maternidades citadas, com a devida 

autorização dos gestores locais. A seleção foi feita considerando 1 selecionada 

a cada 10 prontuários, mês a mês de toda população atendida até atingir o 

número representativo dessa população /amostra simples. A mulher 

selecionada previamente quando não foi encontrada no endereço registrado no 

prontuário ou se recusou a participar da pesquisa foi substituída imediatamente 
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pela primeira na ordem seguinte dos prontuários. Todas essas participantes 

são moradoras da cidade de Rio Verde e dos municípios vizinhos.  

 Participaram da pesquisa os profissionais médicos e de enfermagem 

(devido a assistência mais direta com as mulheres) que atuam no Programa de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher - PAISM, sendo realizado um sorteio entre 

18 Unidades para não interferir nos dados coletados, onde foram enumeradas 

e realizado o sorteio, revelando respectivamente as unidade, destas, 8 foram 

sorteadas: os Postinhos (5)  e Estratégia Saúde da Família (ESF) (3): (Posto de 

Saúde do Bairro Martins, o Posto de Saúde do Bairro Gameleira, o Posto de 

Saúde do Bairro Popular, o Posto de Saúde Bairro Promissão e o Posto de 

Saúde do Bairro Veneza com participação de 2 médicos, 1 enfermeira e 8 

Técnicos de Enfermagem. Na Estratégia Saúde da Família (ESF) do Bairro 

Popular, da Vila Menezes e do Bairro Martins com participação de 1 médico, 2 

enfermeiras e 5 técnicos de enfermagem.  

Também foi realizada a pesquisa com os profissionais da maternidade 

pública (Augusta Gomes Bastos) com participação de 2 médicos, 3 enfermeiras 

e 7 técnicos de enfermagem. Dentre os profissionais da maternidade privada 

(Modelo) participaram somente de 5 técnicos de enfermagem. 1 Quanto aos 

profissionais que atuam no Centro de Assistência Integral a Saúde (CAIS) 

participaram 3 médicos, 2 enfermeiras e 5 técnicos de enfermagem. 

Totalizando 46 profissionais. Sabe-se que a quantidade de profissionais é 

superior, a pesquisada, porém nem todos têm a consciência da importância de 

uma pesquisa. A dificuldade em ter tempo, interesse e conhecimento em 

                                                           
1 Os médicos/gestores e enfermeiras da Maternidade Modelo (Unidade Privada) se negaram a 
participar da pesquisa. 



51 

 

responder ao formulário foram notável, diferente entre as mulheres 

pesquisadas que demonstravam satisfação em participar. 

  Também foram convidados a participarem da pesquisa: Gestores do 

PAISM das Unidades selecionadas e gestores Municipais, com total de 9 2. 

- Gestores do PAISM das Unidades selecionado sendo um total de 4 

participantes. 

       - Gestores Municipais sendo o Prefeito Municipal e Secretário de Saúde 

do município de Rio Verde não aceitaram em participar. 

 

 

3.2.1 Critérios de inclusão 

 

   As mulheres foram selecionadas a partir dos prontuários (as que 

realizaram partos normais e parto Cesário) nas Maternidades Augusta Gomes 

Bastos e Maternidade Modelo de Rio Verde em 2000 e 2010 e que aceitaram 

participar da pesquisa;  mulheres menores de 18 anos com autorização dos 

responsáveis;  todos/as os gestores/as das Unidades  de Saúde selecionadas, 

os gestores municipais de saúde e os/as profissionais (médicos e equipe de 

enfermagem) que atuam no PAISMC das Unidades de Saúde selecionadas: 

Estratégia Saúde da Família, CAIS (Centro de Atendimento Integral a Saúde), 

Postinho de Saúde, a Maternidade Pública e Privada selecionada  Todos 

assinaram o TCLE. 

 

 

 

                                                           
2 Dos 09 gestores do PAISM somente 4 aceitaram participar da pesquisa. 
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3.2.2 Critérios de exclusão 

 

  Mulheres que realizaram partos Normais e parto Cesário em outras 

maternidades; aquelas que tiveram seus partos em outros anos e que não 

foram selecionadas através de seus prontuários.  Menores de 18 anos que não 

tiverem a autorização dos responsáveis. Gestores/as das Unidades de Saúde, 

os gestores municipais de saúde e os/as profissionais que atuam no PAISMC 

(Programa de Atenção Integral a Saúde da Mulher e Criança) integrado as 

unidades Básicas de Saúde, Programa Saúde da Família, CAIS e a 

Maternidade Pública selecionada que não atuam nas áreas selecionadas e não 

forem sorteados. Mulheres, gestores e profissionais que não assinarem o 

TCLE.  

 

3.3 Aspectos éticos da pesquisa 

 

Nesta pesquisa foram observadas as normas éticas de acordo com a 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. O 

projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade de Rio Verde (FESURV) com aprovação dos procedimentos a 

serem adotados. Parecer nº 043/2011(Anexo I). 

  

3.4 Procedimentos para a coleta de dados 

 

Os dados foram coletados após autorização dos responsáveis e a 

autorização do Comitê de Ética. Depois de identificados os sujeitos 

participantes foram feitos os esclarecimentos sobre a pesquisa e assinado o 
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TCLE e, logo após, foram aplicados os formulários previstos. Para tal, as 

mulheres participantes da pesquisa foram abordadas em domicílio de forma 

individual onde a entrevistadora agendou o dia e o local para aplicar o 

formulário (contendo 10 questões abertas e fechadas) em um local 

reservado executado em 15 minutos (APÊNDICE I). Foi aplicado junto aos 

profissionais um formulário contendo 06 questões abertas e fechadas 

(APÊNDICE II) e os/as gestores/as responderam um formulário contendo 09 

questões abertas e fechadas (APÊNDICE III). As visitas para aplicação dos 

formulários foram agendadas e realizadas em local reservado definido pelos 

sujeitos, garantindo a privacidade, respeitando assim, o espaço e a 

individualidade de cada participante, bem como a garantia do sigilo das 

informações. 

 

3.5  Organização/leitura dos dados obtidos e encaminhamento final 

 

As informações obtidas foram organizadas e tabuladas, feito o 

cruzamento das variáveis. Os resultados foram interpretados e apresentados 

em forma de tabelas, gráficos e figuras integradas ao relatório final. Os 

resultados possibilitaram elaboração de artigo a ser publicado em revista 

Científica e serão apresentados em Seminários, Congressos e 

encaminhados aos gestores das Instituições de Saúde e Conselhos 

Municipal e Estadual de Saúde.  
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Caracterização do Município de Rio Verde e estrutura dos Serviços de 

Saúde. 

 A cidade de Rio Verde foi fundada em 1854. Segundo dados do Instituto 

de Geografia e Estatística (IBGE 2010), têm uma população de 176.502 hab 

em uma área de 8.415,40 km e Rio Verde está localizada na microrregião 

Sudoeste do Estado de Goiás Centro-Oeste brasileiro, composta por 18 

cidades. A cidade fica a 220 km de Goiânia, capital do Estado, e a 420 km de 

Brasília, capital do Brasil. O PIB é de 3,615 bilhões (PNUD/2000). 

O Município conta ainda com diversas unidades de saúde públicas e 

privadas como os hospitais Evangélicos (Doutor Gordon), Santa Terezinha e 

Municipal. Clínicas: Modelo, Psiquiátrica Marat de Souza e Sanatório Espírita 

Pró-Cáritas, CRHD, CAPS, SAMU, Vigilância Sanitária, Vigilância 

Epidemiológiga, Maternidade Augusta Bastos, Hemocentro, Hospital do Câncer 

e Pronto Socorro Municipal além de doze postos de saúde. (Prefeitura 

Municipal, 2011) 

  Para melhor atender à população, a administração municipal 

desenvolve nos Postos de Saúde e Cais as seguintes ações de prevenção: 

Programa da Mulher, Programa da Criança, Programa Diabetes, Programa 

Hipertensão Arterial, Programa Hanseníase, Programa Tuberculose, Programa 

DST- Aids e Programa de Saúde da Família (PSF), com nove equipes, além de 

uma equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 1). 

O município conta com vários odontólogos, distribuídos em diversas 

clínicas particulares e prestando serviços à população, através de programas 
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que a administração desenvolve.  No Centro de Assistência Integrada a Saúde 

(CAIS) é realizado o Programa Brasil Sorridente. 

Os serviços médicos e odontológicos contam ainda com o Trailer Rural: 

a saúde indo até o paciente. Moderno aparelho sanitário com gabinete dentário 

e consultório médico. Percorre os assentamentos (Zona Rural do município).  

  

4.2 Perfil das mulheres que realizaram Partos normais e Partos cesáreos 
nas instituições de saúde. 
 

Nas instituições pública e particular de saúde a idade das mulheres que 

demandaram os serviços variou entre 14 e 42 anos tanto em 2000 quanto em 

2010 com uma maior concentração nas faixas de 25 a 34 anos. Observa-se 

que em 2000 não foi realizado parto normal na rede privada de saúde enquanto 

que em 2010 foram realizados 5 partos normais, destacando-se que há uma 

inversão quando observados os realizados na Rede Publica.  Nela, embora 

sejam realizadas cesáreas, os partos normais predominam (86%). No Serviço 

Público tem-se 12 partos cesáreos em mulheres com idade entre 14 a 24 anos 

(48%) e em relação ao parto normal tem-se 49 partos de mulheres com idade 

entre 25 a 34 anos (86%). Na instituição privada, 28 partos foram realizados no 

ano de 2000, sendo todos partos cesáreos. (Tabela 1) 

Tabela 1. Idade das mulheres participantes que realizaram partos cesáreos 
(PC) e normais (PN) na Maternidade Pública e Privada em 2000 – Rio Verde – 
GO. 
 
Instituição Pública Privada TOTAL 

Tipos de Parto Cesário Normal Cesário Normal GERAL 

Idade N % N % N % N % N 

14 a 24 12 48 7 12 1 4 - - 20 

25 a 34 9 36 49 86 22 78 - - 80 

35 a 42 4 16 1 2 5 18 - - 10 

Total 25 100 57 100 28 100 - - 110 
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Tabela 2. Idade das mulheres participantes que realizaram partos cesáreos 
(PC) e normais (PN) na Maternidade Pública e Privada em 2010 – Rio Verde – 
GO. 
 

Instituição Pública Privada TOTAL 

Tipos de Parto Cesário Normal Cesário Normal GERAL 

Idade N % N % N % N % N 

14 a 24 2 3 18 16 30 55 3 60 53 

25 a 34 44 73 66 59 17 31 2 40 129 

35 a 42 14 23 27 25 8 15 - - 49 

Total 60 100 111 100 55 100 5 100 231 

 

 
A comparação entre as instituições pública e particular de acordo com a 

realização de tipos de parto e idade em 2010, mostrou que na instituição 

pública os partos cesáreos em mulheres com idade entre 25 a 34 anos 

totalizam 76% e em relação ao parto normal na mesma instituição foram 

realizados 59% dos partos foram realizados em mulheres nesta faixa etária. Já 

na instituição privada, 55% dos partos cesáreos foram realizados em mulheres 

com idade entre 14 a 24 anos e 60% de partos normais em mulheres com 

idade entre 14 a 24 anos. Quanto aos partos realizados, se considerarmos a 

Resolução nº 174, de 09 de novembro de 1995, que dispõe sobre o pagamento 

igualitário do parto cesáreo e do parto normal devido ao alto índice de 

cesarianas (Tabela 2) percebe-se que na instituição pública prevalece o parto 

normal e na particular o parto cesáreo demonstrando que a Política Pública em 

relação ao parto normal não abrange todas as Instituições de atendimento a 

mulher.  

As mulheres que realizaram parto cesáreo na instituição pública tiveram 

sua primeira gestação entre 19 a 21 anos (40%). Em relação ao parto normal, 

40 delas tiveram sua primeira gestação entre 19 a 21 anos (44%). Na 
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instituição privada a primeira gestação também se apresenta em mulheres na 

faixa etária de 19 a 21 anos de idade (43%). (Tabela 3) 

 
 

Tabela 3. Idade da 1ª Gestação segundo os tipos de partos cesáreos (PC) e 
normais (PN) na Maternidade Pública e Privada em 2000 – Rio Verde – GO. 
 

Instituição Pública Privada TOTAL 

Tipos de Parto Cesário Normal Cesário Normal GERAL 

Idade 1ª Gestação N % N % N % N % N 

14 a 18 4 16 20 35 11 39 - - 35 

19 a 21 10 40 25 44 12 43 - - 47 

22 a 24 7 28 12 21 5 18 - - 24 

25 a 26 4 16 - - - - - - 4 

Total 25 100 57 100 28 100 - - 110 

 
 

 

Tabela 4. Idade da 1ª Gestação segundo os tipos de partos cesáreos (PC) e 
normais (PN) na Maternidade Pública e Privada em 2010 – Rio Verde – GO. 
 

Instituição Pública Privada TOTAL 

Tipos de Parto Cesário Normal Cesário Normal GERAL 

Idade 1ª Gestação N % N % N % N % N 

14 a 18 20 33 43 39 11 20 1 20 75 

19 a 21 26 43 41 37 21 38 1 20 89 

22 a 24 14 23 19 17 14 25 3 60 50 

25 a 26 - - 8 7 9 16 - - 17 

Total 60 100 111 100 55 100 5 100 231 

 

 

 
 Na instituição privada o parto cesáreo a primeira gestação foi entre 19 a 

21 anos de idade (38%) e em relação as que realizaram parto normal foi entre 

22 a 24 (60%). (Tabela 4) 

 

4.2.1 Nível de escolaridade, profissão/ocupação, tipo de parto e 

instituição. 
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Na instituição pública a maioria dos partos cesáreos foram realizados em 

mulheres com nível de escolaridade médio completo (60%). Em relação à 

realização do parto normal, também nesta instituição, revelou-se que a maioria 

das mulheres cursou somente o Ensino Fundamental (42%). Na instituição 

privada a maioria das mulheres que realizaram o parto cesáreo tem o Ensino 

Superior Completo (64%). (Tabela 5) 

 

Tabela 5. Escolaridade das mulheres que realizaram partos cesáreos (PC) e 
normais (PN) na Maternidade Pública e Privada em 2000 – Rio Verde – GO. 
 

Instituição Pública Privada TOTAL 

Tipos de Parto Cesário Normal Cesário Normal GERAL 

Escolaridade N % N % N % N % N 

Fundamental 3 12 24 42 4 14 - - 31 

Médio Incompleto 3 12 7 12 3 11 - - 13 

Médio Completo 15 60 22 39 1 4 - - 38 

Superior Incompleto 1 4 2 4 2 7 - - 5 

Superior Completo 3 12 2 4 18 64 - - 23 

Total 25 100 57 100 28 100 - - 110 

 
As mulheres que tiveram seus filhos por parto cesáreo na instituição 

privada têm um maior nível de instrução do que as que recorreram à instituição 

pública o que causa uma diferença neste dado, pois se elas têm mais acesso 

ao conhecimento/informação deveriam saber que o parto normal tem mais 

benefício do que o parto cesáreo (Quadro 1) a não ser que receberam outro 

tipo de orientação do serviço médico tendo introjetado o preconceito 

disseminado socialmente referente ao parto normal. 

Na instituição pública a maioria das mulheres que realizaram o parto 

cesáreo possui o Ensino Médio Completo (60%). Em relação às mulheres que 

realizaram o parto normal revelou-se que 50% possuem o Ensino 
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Fundamental, enquanto que na instituição privada as mulheres que realizaram 

o parto cesáreo têm o Ensino Médio Completo (55%). 

 
Tabela 6. Escolaridade das mulheres que realizaram partos cesáreos (PC) e 
normais (PN) na Maternidade Pública e Privada em 2010 – Rio Verde – GO. 
 

Instituição Pública Privada TOTAL 

Tipos de Parto Cesário Normal Cesário Normal GERAL 

Escolaridade N % N % N % N % N 

Fundamental 6 10 55 50 9 16 - - 70 

Médio Incompleto 7 12 17 15 7 13 - - 31 

Médio Completo 36 60 34 31 30 55 3 60 103 

Superior Incompleto 6 10 2 2 3 5 2 40 13 

Superior Completo 5 8 3 3 6 11 - - 14 

Total 60 100 111 100 55 100 5 100 231 

 

Já as mulheres, nesta instituição, que realizaram o parto normal fizeram 

o Ensino Médio Completo (60%). Além disso, as mulheres que utilizam a 

instituição privada, na sua maioria possuem planos de saúde e baixa 

escolaridade, demonstrando que muitas vezes o nível de escolaridade não 

quer dizer que as mulheres são esclarecidas. (Tabelas 5 e 6)  

 Segundo Reis e Patrício (2005) entende-se que através do 

desconhecimento das ações preconizadas pelo Ministério da Saúde, as 

parturientes ficavam satisfeitas com o que estavam recebendo. É possível que 

os resultados encontrados nesta pesquisa também estejam relacionados a este 

fator, devendo a desinformação dos direitos da mulher no parto normal estarem 

à alta satisfação da assistência prestada. 

Na instituição pública o parto cesáreo foi realizado, na sua maioria em 

profissionais do comércio (28%) e o parto normal em profissionais de áreas 

administrativas, comércio e serviços domésticos (18% em cada profissão). Já 

na instituição privada o parto cesáreo teve sua maioria nas profissões de 
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atividades administrativas e serviços domésticos (21% em cada profissão). 

(Tabela 7) 

 

 

Tabela 7. Profissões das mulheres que realizaram partos cesáreos (PC) e 
normais (PN) na Maternidade Pública e Privada em 2000 – Rio Verde – GO. 
 

Instituição Pública Privada TOTAL 

Tipos de Parto Cesário Normal Cesário Normal GERAL 
Seções* N % N % N % N % N 

Alojamento e Alimentação 5 20 2 4 2 7 - - 9 

Atividades Administrativas 3 12 10 18 6 21 - - 19 

Comércio 7 28 10 18 5 18 - - 22 

Educação - - 3 5 2 7 - - 5 

Indústrias de Transformação - - 8 14 1 4 - - 9 

Informação e Comunicação 2 8 3 5 - - - - 5 

Outras Atividades 4 16 9 16 1 4 - - 14 

Saúde Humana 1 4 - - 4 14 - - 5 

Serviços Domésticos 2 8 10 18 6 21 - - 18 

Transporte 1 4 2 4 1 4 - - 4 

Total 25 100 57 100 28 100 - - 110 

*Conforme seções da classificação CNAE 2.0 do IBGE      

 
 
 
Tabela 8. Profissões das mulheres que realizaram partos cesáreos (PC) e 
normais (PN) na Maternidade Pública e Privada em 2010 – Rio Verde – GO. 
 

Instituição Pública Privada TOTAL 

Tipos de Parto Cesário Normal Cesário Normal GERAL 
Seções* N % N % N % N % N 

Alojamento e Alimentação 7 12 7 6 9 16 - - 23 

Atividades Administrativas 14 23 8 7 5 9 - - 27 

Comércio 18 30 30 27 18 33 4 80 70 

Desempregado - - 15 14 - - - - 15 

Educação - - - - - - - - - 

Ind. de Transf 3 5 - - - - - - 3 

Informação e Comunicação - - 2 2 4 7 - - 6 

Outras Atividades 2 3 38 34 8 15 1 20 49 

Saúde Humana - - 2 2 2 4 - - 4 

Serv. Domésticos 11 18 5 5 6 11 - - 22 

Transporte 5 8 4 4 3 5 - - 12 

Total 60 100 111 100 55 100 5 100 231 

*Conforme seções da classificação CNAE  (Classificação 
Nacional das Atividades Econômicas) 2.0 do IBGE     
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4.3 Tipo de parto realizado e a renda mensal das mulheres 

 

Na instituição pública as mulheres que realizaram o parto cesáreo têm 

renda mensal de até 2 salários mínimos (60%) e as que fizeram parto normal o 

predomínio é de até 2 salários mínimos ( 72%). Já as que recorreram ao parto 

cesáreo possuem renda familiar na sua maioria entre 2,1 a 3,0 salários 

mínimos (50%). (Tabela 9).  

 
Tabela 9. Renda Familiar das mulheres que realizaram partos cesáreos (PC) e 
normais (PN) na Maternidade Pública e Privada em 2000 – Rio Verde – GO. 
 

Instituição Pública Privada TOTAL 

Tipos de Parto Cesário Normal Cesário Normal GERAL 

Renda Mensal*(SM) N % N % N % N % N 

até   2 15 60 41 72 7 25 - - 63 

2  a  3 7 28 14 25 14 50 - - 35 

3  a  4 3 12 2 4 3 11 - - 8 

4  a  5 - - - - 4 14 - - 4 

Total 25 100 57 100 28 100 - - 231 

* Faixas expressas em Salários Mínimos referentes ao 
ano de 2010     

 

 
As mulheres atendidas na instituição privada possuem renda superior as 

que fizeram o parto na instituição pública e, consequentemente, podem pagar 

para realizar seus partos cesáreos. 

 
Tabela 10. Renda Familiar das mulheres que realizaram partos cesáreos (PC) 
e normais (PN) na Maternidade Pública e Privada em 2010 – Rio Verde – GO. 
 

Instituição Pública Privada TOTAL 

Tipos de Parto Cesário Normal Cesário Normal GERAL 

Renda Mensal* N % N % N % N %  

até   2 33 55 88 79 15 27 1 20 137 

2  a  3 19 32 19 17 32 58 3 60 73 

3 a  4 8 13 1 1 4 7 1 20 14 

4  a  5 - - 3 3 4 7 - - 07 

Total 60 100 111 100 55 100 5 100 231 

* Faixas expressas em Salários Mínimos      
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A maioria das mulheres que realizaram o parto cesáreo na Instituição 

Publica tem renda de até 2 salários mínimos (55%) enquanto as que realizaram 

o parto normal a renda familiar é de até 2 salários mínimos (79%). Se 

comparamos as mulheres atendidas na instituição privada que realizaram o 

parto cesáreo observa-se que a renda familiar é de 2,1 a 3,0 salários mínimos 

(58%) e as que realizaram parto normal revelam ter uma renda de 2,1 a 3,0 

salários (60%). (Tabela 10), portanto, não foi o poder aquisitivo que definiu a 

opção das mulheres pelo tipo de parto realizado.  

 As mulheres que utilizam a instituição pública têm menos poder 

aquisitivo do que as da instituição particular e são as que mais realizam o parto 

normal. Todas as mulheres residem na zona urbana sendo que 316 residem 

em Rio Verde, 12 em Santa Helena de Goiás, 5 em Quirinópolis , 3 em 

Montividiu, 2 Santo Antônio da Barra, 2 Itarumã e 1 Itajá, todas localizadas no 

sudoeste do estado de Goiás. 

 

4.4 A assistência prestada no parto 

 

Durante o ano 2000 das mulheres que realizaram o parto cesáreo na 

instituição pública 60% consideraram que a assistência prestada foi regular 

enquanto 40% consideraram-na boa. Em relação as que realizaram o parto 

normal na instituição pública, 61% consideraram a assistência prestada boa, 

32% ótima e 7% regular. Na instituição privada, as mulheres que realizaram o 

parto cesáreo 50% consideraram a assistência prestada boa, 46% regular e 4% 

ótima. (Gráfico 1) 
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Gráfico 1. Opinião sobre a Assistência recebidas das mulheres que realizaram 
partos cesáreos (PC) e normais (PN) na Maternidade Pública e Privada em 
2000 e 2010 – Rio Verde – GO. 

 

Em 2010, 27% das mulheres que realizaram o parto cesáreo na 

instituição pública consideraram que a assistência prestada foi regular, já em 

relação à assistência considerada ruim foi de 25%, péssima 23%, boa 20% e 

5% ótima. Já as mulheres que realizaram o parto normal na pública 49% 

consideraram a assistência prestada boa, 32% ótima e 20% regular. Na 

instituição privada a mulher que realizaram o parto cesáreo considerou a 

assistência prestada 51% boa, 27% regular e 22% ótima. Em relação às 

mulheres que realizaram parto normal na instituição privada 80% consideraram 

a assistência prestada ótima e 20% regular. (Gráfico 1) 

 

4.5  Aceitação/rejeição  do Parto normal pelas mulheres a partir das 
orientações sobre os procedimentos realizados  
 

Em 2000, das mulheres que realizaram o parto cesáreo na instituição 

pública 72% aceitam o parto normal e 28% rejeitam. Na mesma instituição, as 

que realizaram parto normal 100% o aceitam plenamente. Já na instituição 

particular, as que realizaram o parto cesáreo 57% aceitam o parto normal e 
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43% o rejeitam. Esses dados demonstram que as mulheres quando realizam o 

parto normal, ou melhor, tem conhecimento de que é esse momento tão 

importante em sua vida aceita totalmente com o maior índice, porém aquelas 

que desconhecem tal fenômeno e que ainda não são orientadas e nem recebe 

informações sobre o procedimento rejeitam o parto normal em uma grande 

quantidade. (Gráfico 2) 

No ano de 2010, os dados revelam que dentre as mulheres que 

realizaram o parto cesáreo na instituição pública o índice de aceitação do parto 

normal foi de 53% e 47% de rejeição. Em relação à mesma instituição, mas 

com mulheres que realizaram o parto normal 100% aceitam o parto normal. Na 

instituição particular, as mulheres que realizaram o parto cesáreo revelaram 

55% de rejeição ao parto normal e 45% de aceitação. Em relação à mesma 

instituição, mas com mulheres que realizaram o parto normal  100% aceitam o 

parto normal. (Gráfico 2) 

 

 
 
Gráfico 2. Aceitação do Parto Normal das mulheres que realizaram partos 
cesáreos (PC) e normais (PN) na Maternidade Pública e Privada em 2000 e 
2010– Rio Verde – GO. 
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No caso das informações serem as recomendadas pela organização 

Mundial da Saúde (OMS, 1996) sobre os procedimentos e condutas a serem 

realizados isso diminuiria a tensão, o medo e a insegurança do parto normal e 

do desconhecido encorajando as mulheres a aceitarem melhor o parto normal. 
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Gráfico 3. Motivos que levaram à não realização do parto normal em 2000 e 
2010  -  Rio Verde – GO 

 

No ano de 2000, segundo o resultado da pesquisa, a instituição pública 

teve como motivo para não realização do parto normal a falta de atenção dos 

profissionais (48%), o medo (32%) e não sabem (20%).  Na instituição privada, 

as mulheres nesse mesmo ano, deram como motivo para a não realização do 

parto normal a  falta de atenção dos profissionais (54%), a dor (29%),  o medo 

(11%) e  a desinformação (7%). Já em 2010 na instituição pública as mulheres 

deram como motivo com  não sabem (33%),  a dor (32%),  a falta de atenção 

dos profissionais (18%) e  a desinformação (17%). Na instituição particular no 

ano de 2010 as mulheres responderam que o motivo foi com a dor (25%), a 

desinformação (22%), o medo (20%), a falta de atenção dos profissionais e não 

sabem (16% cada). (Gráfico 3)  
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Portanto, demonstra-se nesse gráfico que a falta de atenção dos 

profissionais melhorou de 2000 para 2010.  Descreve-se em estudo realizado 

que a percepção da mulher em relação à equipe que prestou assistência ao 

parto apresenta associação com a satisfação do atendimento prestado e o 

relacionamento com a equipe é um dos fatores que afetam as mulheres em 

relação à experiência do parto e do nascimento, sendo fundamental, pois essa 

valorização de conforto físico, atenção psicológica, privacidade, além de um 

cuidado apropriado e individualizado que os profissionais da saúde são 

responsáveis por atender à medida de suas necessidades. Há um grande 

número de mulheres (69%) que não sabem o motivo da não realização do 

parto normal. Assim pode-se afirmar que muitas não têm sua própria decisão 

sobre seu corpo (DOMINGUES, SANTOS e LEAL, 2004) 

Quanto às orientações e procedimentos oferecidos as mulheres que 

realizaram parto normal nas instituições pública e privada em 2000 e 2010 a 

equipe de saúde realizou procedimentos comprovadamente benéficos para a 

mulher e o bebê. Porém, existem procedimentos citados acima que não estão 

recomendados pela Organização Mundial da Saúde como o enema e a 

tricotomia além da restrição de movimento ou posição no leito da escolha do 

profissional. Estas são atitudes de profissionais que desconhecem a 

humanização do parto. 
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Quadro 2. Orientações e execução dos procedimentos oferecidos a mulheres 
que o parto normal nas instituições pública e privada nos ano de 2000 e 2010 - 
Rio Verde - GO.  
 

Item Orientação/Procedimento 

1 Banho morno 

2 Permitida a entrada de acompanhante no Pré, Trans e Pós parto 

3 Humanização da Assistência 

4 Massagem sacral 

5 Oferta de líquido e/ou ingestão de alimentos leve 

6 Privacidade no toque vaginal 

7 Procedimentos como enema e tricotomia 

8 Relaxamento 

9 Restrição de movimento ou posicionamento no leito 

 

Quanto às orientações e a execução dos procedimentos oferecidos as 

mulheres que realizaram parto normal a instituição pública no ano de 2000 

apresenta 1 orientação (51%), 3 orientações (28%) e 4 orientações (21%). Já a 

instituição privada revela que foram dadas 1 orientação (88%), 3 orientações 

(6%) e 4 orientações (6%) no ano de 2000. Para que se tenha uma assistência 

humanizada é preciso que as orientações sejam oferecidas e praticadas. 

Observa-se que as mulheres da instituição pública no ano de 2010 apresenta 1 

orientação (54%), 3 orientações (36%) e 4 orientações (10%). Já a instituição 

privada revela que foram dadas 1 orientação (100%).  (Gráfico 4) 
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Gráfico 4. Quantidade de orientações e execução dos procedimentos 
recebidos nas instituições em 2000 e 2010 - Rio Verde - GO. 
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A maioria das orientações foi dada pela instituição pública, comprovando 

que a assistência particular que deveria ter qualidade, pois essas mulheres 

estão pagando diretamente para o prestador sendo que a pública também se 

paga com impostos essa assistência, porém de forma indireta. Para o 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2001) e Organização Mundial da Saúde (OMS, 

1996), relatam as práticas demonstradamente úteis e que devem der 

encorajadas, práticas demonstradamentes prejudiciais ou inefetivas e que 

devem ser eliminadas. (Anexo II).  

 Quanto à quantidade, por item, de orientação e execução dos 

procedimentos na instituição pública no ano de 2000, 33% das mulheres 

receberam orientação e procedimentos como oferta de líquidos ou alimentos 

leves, já 24% destas receberam humanização da assistência, 22% foi permitida 

a entrada de um acompanhante no pré, trans e pós-parto. Em relação à 

instituição privada no ano de 2000, as mulheres participantes não receberam 

esses tipos de cuidados. (Gráfico 4) 

A quantidade segundo a orientação e execução dos procedimentos na 

instituição pública no ano de 2010, 61% das mulheres participantes receberam 

orientação e procedimentos como humanização da assistência, 51% 

receberam oferta de líquido e alimentos leves, 48% foram à privacidade no 

toque vaginal. Em relação à instituição privada no ano de 2010, as mulheres 

participantes receberam a permissão da entrada do acompanhante de sua 

escolha e as outras orientações e procedimentos não foram realizados. 

Constata-se que em geral não há observância da Lei 11.108 de 7 de abril de 

2005, que garante à mulher o direito de ter um acompanhante de sua escolha 

no pré, trans e pós parto para que se sintam mais seguras. (Gráfico 4). No 
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entanto, percebe-se que houve uma considerável melhora quanto às 

orientações oferecidas pela instituição pública de 2000 para 2010 enquanto 

que na instituição particular não se tem uma qualidade na assistência. 

 No que diz respeito aos procedimentos como banho morno, massagem 

sacral e relaxamento, nenhuma das mulheres receberam esse tipo de 

atendimento que são procedimentos que deveriam ser aplicados, não gera 

custo e aproxima a mulher da equipe. Essas condutas ajudam a mulher no 

momento da parturição, o que provavelmente as deixam tranqüilas e calmas.  

 

4.6 Partos predominantes na família e a influência para a decisão das 
mulheres sobre o tipo de parto realizado  

 
O tipo de parto predominante na família das mulheres, no ano de 2000, 

que realizaram o parto cesáreo na instituição pública foi o parto normal (100%) 

e das que realizaram o parto normal na mesma instituição também foi o parto 

normal (98%).  

 

 
 
Gráfico 5. Parto predominante na família das mulheres que realizaram partos 
cesáreos e normais nas instituições em 2000 e 2010. -  Rio Verde - GO. 
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Na instituição privada, no mesmo ano, as mulheres que realizaram parto 

cesáreo relataram que as mulheres de suas famílias realizaram parto normal 

(93%) enquanto apenas 3% realizaram parto cesáreo. (Gráfico 5) 

Já no ano de 2010, o parto predominante na família das mulheres que 

realizaram o parto cesáreo na instituição pública foi o parto normal (80%). Das 

mulheres que realizaram o parto normal na mesma instituição pública entre as 

mulheres de suas famílias a predominância foi de parto normal (70%) e 

também o cesáreo (30%). Já as mulheres que realizaram parto cesáreo no 

mesmo ano na instituição privada revelaram que 58% de suas familiares 

realizaram o parto normal, 33% o parto cesáreo e 9% ambos. Das mulheres 

que realizaram o parto normal da mesma instituição foram 60% realizaram o 

parto normal e 40% o parto cesáreo. (Gráfico 5) 

 Observa-se que nas famílias das mulheres que realizaram o parto em 

2000, na sua maioria as mulheres deram a luz por parto normal. Em 2010 

houve um aumento do número de partos cesáreos, isso significa que foi 

proporcionado às mesmas, atendimento de um profissional da área de saúde 

com o uso de tecnologia, porém, houve a perda de privacidade, contato 

familiar, autonomia, um excesso de procedimentos invasivos e medicalizações 

excessivas como indutores de parto. 



71 

 

 

 
Gráfico 6 Fonte de informações sobre o parto normal das mulheres que 
realizaram partos cesáreos e normais nas instituições em 2000 e 2010. - Rio 
Verde - GO 

 

Na obtenção das informações sobre o parto normal das mulheres da 

instituição pública que realizaram o parto cesáreo em 2000, os dados 

revelaram que houve influência da família (64%), com grupo de gestante (20%) 

e com o médico (16%). Das mulheres da instituição pública que realizaram o 

parto normal os dados revelaram que as mesmas obtiveram informações sobre 

o parto normal com a família (84%) e com o médico (16%). Em relação às 

mulheres que realizaram o parto cesáreo na instituição privada em 2000, os 

dados revelaram que as informações foram dadas pela família (61%), em 

grupos de gestantes (14%) e com os médicos (25%). (Gráfico 6) 

 Quanto à obtenção das informações sobre o parto normal das mulheres 

na instituição pública que realizaram o parto cesáreo em 2010, os dados 

revelaram que as mesmas obtiveram informações sobre o parto normal com a 

família (30%), com os médicos (30%), com a mídia (13%). Das mulheres da 

instituição pública que realizaram o parto normal os dados revelaram que foram 

com o grupo de gestante (33%), com a família (31%) e com os vizinhos (18%). 

Em relação às mulheres que realizaram o parto cesáreo na instituição privada 
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em 2010, os dados revelaram que as informações foram obtidas pelo médico 

(49%), com a família (42%) e em grupos de gestante (9%). Em relação às 

mulheres que realizaram o parto normal na instituição privada em 2010, 

revelaram que delas obtiveram informação sobre o parto com o médico (80%) e 

com a família (20%). (Gráfico 6). 

  A família e os médicos são as principais fontes de informação para 

essas mulheres tanto em 2000 como em 2010. Porém, é importante ressaltar 

que o grupo de gestante que funcionava em 2000 já não vem sendo 

desenvolvido em 2010. Como a família tem poder de influenciar essas 

mulheres, a orientação sobre o parto em palestras, cursos de gestantes, 

poderia ser estendida para toda a família, não somente a mulher.         

                        

 

Gráfico 7. Definição do tipo de parto escolhido pelas mulheres nas instituições 
em 2000 e 2010 na cidade de Rio Verde - GO. 
  

A realização de parto cesáreo na instituição pública foi por decisão 

própria (88%), pela família (8%) e pelo médico (4%). Em relação às mulheres 
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que realizaram parto normal na instituição pública foi por sua própria decisão 

(93%), pela família (4%) e pelo médico (3%). A pesquisa revela que as 

mulheres que realizaram parto cesáreo na instituição privada o fizeram por sua 

própria decisão (75%), pelo médico (14%) e pela família (11%).  (Gráfico 7) 

 As mulheres que realizaram parto cesáreo na instituição pública tiveram 

sua própria decisão (55%), o médico (35%) e a família (10%). Em relação às 

mulheres que realizaram parto normal na instituição pública tiveram sua própria 

decisão (82%), da família (10%) e o médico (8%). Já as mulheres que 

realizaram parto cesáreo na instituição privada tiveram sua própria decisão 

(60%), o médico (38%) e a família (2%). Em relação às mulheres que 

realizaram o parto normal na instituição privada, o médico decidiu a forma para 

ela dar a luz (80%) e com decisão própria (20%). (Gráfico 7) 

 A mulher ainda concentra a escolha do tipo de parto a ser realizado, 

porém o médico ainda ultrapassa o limite da orientação ainda decidindo pela 

paciente. 

33%

54%

25%

48%

12%

36%

19%

28%

9%
6%

5%

9%

13%
12%

6%

16%17%

11%

15%

7%

15%

5%

2000 Pública 2000 Privada 2010 Pública 2010 Privada

Nenhuma Dor Posição do nascimento mãe/feto Medo Atenção dos médicos Desconforto Benefícios para o bebê

 
 
Gráfico 8. Principal dúvida sobre o parto normal das mulheres que realizaram 
partos cesáreos e normais nas instituições em 2000 e 2010 na cidade de Rio 
Verde - GO. 
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As mulheres que realizaram partos na instituição pública em 2000 

revelaram que não têm dúvida (33%), sobre o desconforto (17%) e sobre os 

benefícios do parto para o bebê (15%). Às mulheres que realizaram partos na 

instituição privada em 2000 revelaram que não têm dúvida (54%), sobre a dor 

(33%) e sobre o desconforto (11%). Mulheres que realizaram partos na 

instituição pública em 2010 revelaram que não têm dúvida (25%), sobre a dor 

(19%) e sobre a atenção dos médicos (16%). Já as que tiveram partos na 

instituição privada no ano de 2010 revelaram que não têm dúvidas (48%), 

sobre a dor (28%) e  sobre o medo (12%). (Gráfico 8)  

Os resultados confirmam a literatura sobre o assunto em que é 

destacado por Morales (2002) que o medo de sentir dor é um dos principais 

motivos que a mulher menciona na escolha da cesariana ainda durante a 

gravidez, mesmo sem saber se terá condições favoráveis de ter um parto 

normal, sendo comum a influência das mães que já passaram pelo parto 

normal às filhas a não repetir a experiência, aumentando assim ainda mais o 

índice de rejeição do parto normal.  

 Outro aspecto importante, segundo Conceição (2006) é o de  preparar o 

apoio psicológico para o momento do parto, pois é essencial que a gestante 

esteja estimulada a manifestar suas dúvidas, receios e opiniões sobre este 

momento e motivar a participar e realizar o parto de forma natural 

(CONCEIÇÃO; MACEDO, 2006). 

 Ainda sobre a humanização da assistência ao parto e a implementação 

das Políticas Públicas sobre o mesmo, para Moura et al (2007), implica que os 

profissionais respeitem os aspectos da fisiologia feminina, sem realizar 

intervenções desnecessárias, reconhecendo os aspectos sociais e culturais do 
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parto e nascimento, oferecendo suporte emocional à mulher e a sua família, 

garantindo os direitos de cidadania. Conclui-se que a própria mulher decidiu 

pelo parto que realizou, porém a dor é um fator importante na decisão. Em 

relação à decisão do tipo de parto o médico tem mais interferência do que a 

família, principalmente na instituição particular, fazendo com que essas 

mulheres optem pela escolha do médico por acreditarem que são mais 

capacitados e tem mais conhecimento sobre o parto. A pesquisa revela que as 

Políticas Públicas do Parto Normal estão sendo implementadas parcialmente, 

pois a decisão de qual tipo de parto deve ser exclusivamente da mulher e que o 

profissional somente tem que orientar em relação aos procedimentos tanto do 

parto normal quanto do parto cesáreo. 

4.7 Estruturas do Sistema de Saúde, gestores e profissionais de saúde: 
atividades para a implementação das Políticas Públicas.  
 

Para entender melhor como as Políticas Públicas estão sendo 

implementadas, também foram incluídos na pesquisa os profissionais que 

trabalham no Programa de Assistência Integral a Saúde da Mulher (PAISM).          

                                      

Tempo de Trabalho no PAISM

21%

32%
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Até 2 anos

De 3 a 5 anos

Mais de 5 anos

 

Gráfico 9. Tempo de trabalho dos profissionais que atuam no PAISM em Rio 
Verde – GO – 2011. 
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 O tempo de trabalho dos profissionais no PAISM é de 3 a 5 anos (47%), 

mais de 5 anos (32%) e  até 2 anos (21%).  (Gráfico 11) 

 
 
Quadro 3.  Atividades desenvolvidas nas unidades selecionadas pelos 
profissionais, motivos pelos quais a Política Pública do Parto Normal não foi 
implementada e ações que deveriam ser realizadas para essa implementação 
– Rio Verde – 2011. 
 

Atividades Desenvolvidas pelos Profissionais F 

- Conscientização das mulheres em grupos de gestantes; 31 
- Consultas de enfermagem (programa da mamãe); 09 
- Palestras sobre partos para gestantes; 38 
- Orientações para gestantes e parturiente. 45 
Motivos para não implementação da Política Pública do PN F 

- Ausência de um hospital materno-infantil; 11 
- Esclarecimento da população sobre o assunto; 35 
- Qualificação dos profissionais da área da saúde; 42 
- Iniciativas insuficientes para realização do parto normal; 39 
- Pouco investimento financeiro do poder público. 15 
Ações para implementação da Política Pública do PN F 

- Capacitação dos profissionais; 51 
- Conscientização da população através de campanhas de mobilização; 46 
- Investimento financeiro no programa. 29 
*Cada participante pode responder mais de uma vez. 

 Pouco ainda se faz em relação ao atendimento das parturientes nas 

maternidades, portanto com pouca observância da Portaria nº 569/GM, de 1 de 

junho de 2000, que institui o Programa de Humanização no Pré-Natal e 

Nascimento (PHPN), o Sistema Único de Saúde (SUS) e estabelece 

responsabilidades para adequar a assistência à mulher e ao recém nascido no 

momento de parto.  
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Opinião Sobre a Implementação das Políticas Públicas para 
o Parto Normal

78%

22%

Não

Talvez

 

Gráfico 10. Opinião dos profissionais sobre a implementação das Políticas 
Públicas de Incentivo ao Parto Normal em Rio Verde – GO – 2011. 
  

Os profissionais que atuam no PAISM revelam que a implementação das 

Políticas Públicas em relação ao parto normal não aconteceu (78%) e alguns 

demonstram duvidas (22%) quanto a real implementação.  A Lei nº 7.498, de 

25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da 

enfermagem, destaca que os não médicos que podem realizar o parto normal 

são os enfermeiros(as) titulares de diploma ou certificado de obstetriz, ou 

enfermeiro(a) obstétrico (a) assim como as parteiras tituladas no Brasil até o 

ano de 1959. Diante destas normativas acredita-se que os profissionais devem 

se impor mais e melhorar a assistência prestada a essa mulheres com o 

incentivo do Ministério da Saúde que cria os Centros de Parto Normal de 

acordo com a Portaria nº 985/GM de agosto de 1999, para respeitar os 

aspectos da fisiologia da mulher, sem realizar intervenções desnecessárias, 

reconhecendo os aspectos sociais e culturais do parto e nascimento (BRASIL, 

1999). 

 Sobre a não implementação desta Política, os profissionais responderam 

que: “não há conhecimento desta Política no município”, “os funcionários da 
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área de saúde não foram instruídos a educar a população”, “falta hospital 

Materno-Infantil” e “falta de explicação para a população sobre o assunto”. 

Portanto, não se pode orientar a população se o próprio profissional não tem 

conhecimento desta Política Pública do Parto Normal.                                                                                                                             

 Cabe superar os problemas que impedem a implementação da Política 

Pública do Parto Normal qualificando o profissional o que refletirá na 

assistência as mulheres alem da necessária  estrutura física e equipamentos. 

 Quanto a isso, o Ministério da Saúde (MS) criou o Programa de 

Assistência Integral a Saúde da Mulher (PAISM) e o Programa de 

Humanização no Pré Natal e Nascimento (PHPN), tendo como diretrizes 

respeitar e promover os direitos da mulher na gestação e parto; treinar e formar 

profissionais, com base em evidências científicas que norteiam as rotinas 

assistenciais, e reorientando o uso das instalações físicas e recursos 

tecnológicos disponíveis (SANTOS, 2006).  

 Quanto aos gestores, estão diretamente envolvidos com a Política 

Pública do Parto Normal (PAISM) tais como coordenadores, diretores e 

administradores de unidades que atendem a saúde da mulher, são escolhidos 

e indicados por políticos. A Coordenadora de ESF que está neste cargo há 120 

meses, ressaltando que o tempo de trabalho é bastante considerável e que as 

eleições acontecem e a mesma continua no cargo. 

  

Tabela 11. Gestores das unidades coordenadas, tempo e função exercidos em 
Rio Verde – GO – 2011. 
 

Unidades Tempo* Função 
CAIS - Centro de Atendimento Integrado à Saúde 36 Coordenador 
CAIS - Centro de Atendimento Integrado à Saúde 30 Diretor Geral 
Maternidade Augusta Bastos 26 Administradora 
 ESF - Estratégia Saúde da Família 120 Coordenadora 
* meses   
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A coordenadora do CAIS ocupa o cargo há 36 meses e o diretor geral 

desta unidade há 30 meses, ambos gerenciam uma unidade importante do 

município devido seu alto número de consultas de pré-natal. A administradora 

da Maternidade Pública Augusta Bastos está no cargo há 26 meses e tem uma 

importante contribuição para o parto normal, já que esta unidade realiza a 

maioria destes partos. 

 

 
Quadro 4. Experiências como gestores quanto as Políticas Públicas de Saúde 
em relação ao parto normal – Rio Verde – 2011 
 

Dificuldades F Conquistas F Falta ser Realizado F 
- Aceitação do parto 
normal pela gestante; 

2 
- Orientações às 
parturientes; 

4 - Campanhas de esclareci-
mento junto à população; 

4 

- Convencimento do 
médico; 

2 
- Incentivo da prática junto 
aos profissionais; 

3 

- Conveniência do par-
to cesáreo; 

4 
- Campanhas do M.S. 

2 
- Melhoria das estruturas 
físicas das unidades; 

4 

- Medo; 4 - Políticas de humanização 
do pré-natal; 

1 
- Aquisição de equipamentos 
para a realização de exames; 

4 

- Falta de profissionais 
especializados; 

2 - SISPRENATAL; 1 
- Palestras informativas; 3 
- Consultas de enfermagem; 1 

*SISPRENATAL: Sistema de Acompanhamento do Programa de Humanização no Pré Natal e 
Nascimento. 
*Cada participante pode responder mais de uma vez. 

 

As experiências dos gestores foram destacadas a partir de três 

aspectos: as dificuldades encontradas, as conquistas e o que falta ser 

realizado.  

Quanto às dificuldades encontradas identificou-se - a aceitação do parto 

normal pela gestante; o convencimento dos médicos; a conveniência 

(data/hora) do parto cesáreo; o medo, pois as mulheres têm dúvidas em 

relação ao parto normal, gerando esse sentimento e falta de profissionais 

especializados e desconhecedores dos direitos da mulher em relação a 

liberdade de escolha.  
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No que se refere às conquistas, foram destacadas: - a orientação das 

parturientes; o Incentivo da prática junto aos profissionais e Campanhas do 

Ministério da Saúde e as palestras informativas e consultas de enfermagem.  

E, quanto ao que falta ser realizado, os gestores citaram as campanhas 

de esclarecimento junto à população. Há, no entanto, uma divergência entre os 

gestores, em que alguns informaram que isso é uma conquista. Os outros 

desafios estão na melhoria das estruturas físicas das unidades e aquisição de 

equipamentos para a realização de exames.  

Quanto a implementação das Políticas Públicas em Relação ao Parto 

Normal os gestores consideraram que “sim”, sendo que  2 gestores atribuíram 

a nota 8; 1 ( nota 7) e o outro atribuiu a nota 5, isso, considerando as ações 

implementadas. (Quadro 4) 

 
Quadro 5. Relação das ações voltadas para as Políticas Públicas 
implementadas no município de Rio Verde – GO – 2011. 
 

Políticas Implementadas 
Atendimento de obstetrícia 
Campanha de vacinação 
Cartão da mamãe 
Consultas de enfermagem 
Cursos para gestantes 
Exames realizados na própria unidade 
Incentivos para as gestantes (enxovais, etc.) 
Palestras periódicas 
Pré agendamento de consultas 
Profissionais da Estratégia Saúde da Família 
Programa da Mulher 
Reforma das unidades 
Rotinas de pré-natal 
SISPRENATAL 

  

 Percebe-se que muitas ações já foram realizadas no município em 

relação ao tema, mas houve gestor que atribuiu a nota 5, demonstrando que 

algo pode ser feito para melhorar enquanto os outros, a maioria, consideram 

que essas políticas estão totalmente implantadas. 
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 Cabe destacar que o Conselho Municipal de Saúde tem um papel muito 

importante para essas ações serem realizadas, pois ele é a ligação e 

representação da comunidade.    

 

4.9 Conselho Municipal de Saúde e as Políticas Públicas do Parto Normal   
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Em relação às contribuições do Conselho Municipal de Saúde do 

Município de Rio Verde – GO para a implementação das Políticas Públicas do 

Parto Normal, segundo os gestores o Conselho contribui para a divulgação, 

fiscalização, projetos e arrecadação de  verbas, embora há gestor que declarou  

não saber como o Conselho pode contribuir. Esse fato, causa preocupação 

quanto a efetividade real deste gestor na função para desenvolver suas 

atribuições e implementação desta Política. 

 
Quadro 6. Contribuições do Conselho Municipal de Saúde para a 
Implementação das Políticas Públicas de Saúde no município segundo os 
gestores. Rio Verde – GO – 2011. 
 

Contribuições 

Projetos e arrecadação de verbas  
Divulgação  
Elo entre o governo e a comunidade  
Plano de ação 
Fiscalização 
Sugestões 
Não soube dizer 

 

No que se refere aos resultados que remete à validade dessa Política 

Pública houve gestor que demonstrou não ter conhecimento do resultado 

dessa Política, enquanto a maioria destacou identificá-la na “rápida 

recuperação da mulher, menor tempo de permanência no hospital, redução de 

custos para o município e pelo resultado já alcançado”. Destaca-se que o 
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Ministério da Saúde pela RES/CNS/MS Nº 174, de 9/11/95  trata da 

diferenciação de valores para o pagamento do parto normal e cesáreo. 

 

Quadro 7. Sugestões apresentadas pelos gestores para os governos 
estadual/federal sobre as Políticas Públicas de Saúde para o Parto Normal. Rio 
Verde – GO – 2011. 
 

Sugestões 

Acompanhamento dos procedimentos nas unidades privadas 
Campanhas de orientação 
Construção de uma nova maternidade no município 
Construção de uma unidade materno-infantil no município 
Construção de uma UTI neo-natal no município 
Criação de um banco de aleitamento materno no município 
Maior qualificação para os profissionais 

 

 Em relação às sugestões apresentadas pelos gestores citadas acima 

(Quadro 7) se deve ressaltar que as campanhas de orientação são 

predominantes. Seria importante incluir essas orientações não somente às 

mulheres, mas também aos profissionais e gestores que tem um papel 

importante na implementação da Política do Parto Normal. No que diz respeito 

à construção de uma nova maternidade no município, ou uma unidade 

materno-infantil com UTI (Unidade de Terapia Intensiva), já foi aprovada uma 

verba de R$ 14 milhões de reais do governo federal/estadual/municipal para 

construção que já está em andamento segundo a Secretaria de Saúde do 

Município. Porém é preciso qualificar os profissionais para um atendimento 

digno e humanizado. 

Neste sentido, destaca-se na literatura o reconhecimento de que todos 

têm que trabalhar em conjunto para que a humanização seja uma prática 

incorporada pelos profissionais e gestores e que essa humanização seja uma 

reflexão urgente para melhoria da qualidade da assistência a essa mulher tem 

como o respeito o direito a ser assegurado (DESLANDES, 2005) 
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 No entanto, cabe perguntar se não estaria na hora de haver um maior 

reconhecimento da enfermagem em obstetrícia para uma atenção humanizada. 

Pode corroborar, na pratica, segundo Vasconcelos (2002) o resultado da 

experiência identificada por uma pesquisa realizada no Distrito Federal onde 

existem casas de parto e que as mesmas são coordenadas por enfermeiras e 

que demonstrou que nos últimos anos o parto normal aumentou e o parto 

cesáreo diminuiu em torno de 10%. Esse fato demonstra que os serviços 

oferecidos contribuem para um melhor conhecimento do processo do parto, 

promovendo maior confiabilidade e adesão das mulheres ao parto normal. 

 O Ministério da Saúde estabelece na Portaria MS/GM nº 2815 de 

29/05/1998 procedimentos para o parto normal sem distócia realizados por 

enfermeiros obstetras e altera o valor dos procedimentos de cirurgia obstetra. 

Atualmente o SUS paga para o parto normal valor de  R$ 317,39 e para o parto 

cesáreo R$ 443,68 . É uma maneira de incentivar a prática do parto normal. 
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CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

 

 Em pouco mais de um século, o parto deixou de ser uma experiência da 

esfera familiar compartilhada somente pelas mulheres para uma prática 

dominada pela medicina, institucionalizada nos hospitais e regulada por 

Políticas Públicas. 

 No Brasil houve uma importante inflexão nas políticas voltadas para a 

saúde da mulher por meio do Programa de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher, lançado pelo Ministério da Saúde foi considerado o começo de uma 

nova lógica para que neste contexto se redefinam os aspectos da atenção ao 

parto com a Política de Humanização do Pré-Natal e Parto. 

Essa política parte do suposto de que o parto, ao longo dos últimos 

séculos, se tornou um assunto médico e hospitalar, separado da família, nem 

sempre em favor da mulher e do bebê, por isso humanizar o parto e o 

nascimento é resgatar a individualidade e o protagonismo da mulher na hora do 

parto. Ressalta-se ainda que os procedimentos e orientações preconizadas 

pela Organização Mundial de Saúde são pouco realizados, são simples de 

serem feitos e não tem custos elevados principalmente na instituição particular. 

 Procurou-se nesse trabalho identificar em que medida as políticas 

nacionais de humanização ao parto se operacionalizam na rede hospitalar 

pública e privada do município de Rio Verde, Estado de Goiás, além de 

observar como os profissionais respondem às diretrizes nacionais de 

humanização elaboradas para melhorar a qualidade da assistência à mulher e 

à criança no período peri-natal.   
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1. Sobre estas questões, conclui-se: 

  

1.1 - Que as mulheres que se submeteram ao parto normal nas 

Maternidades Augusta Bastos e Modelo: moram na zona urbana, 

tem renda familiar em torno de dois salários mínimos e 

escolaridade entre o nível médio e superior.  

1.2 - Quanto à assistência recebida na instituição pública para 

realização do parto normal - as mulheres atendidas consideraram 

boas e no parto cesáreo regular enquanto na instituição particular 

tanto o parto normal quanto o cesáreo foram considerados com 

assistência boa. Pode-se, portanto, concluir que o parto cesáreo 

exige maior atenção e assistência dos profissionais e por esta 

presença, as mulheres consideram melhor o atendimento. 

1.3 - Tanto na instituição pública como na particular em 2000 e 2010 

as mulheres aceitam o parto normal, porém a sua não realização 

está associada à falta de atenção dos profissionais e a dor.  

1.4 - Em 2000, o parto normal foi predominante entre as mulheres das 

famílias das pesquisadas em ambas as instituições, e, em 2010 o 

parto cesáreo já era realizado, sendo que a família e o médico 

são as maiores fontes de informação para essas mulheres. No 

entanto, a decisão quanto ao tipo de parto atribui-se à própria 

mulher e ao médico.  
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1.5  - Na visão dos gestores as mulheres não são orientadas sobre o 

parto normal, porém elas declaram não ter muitas dúvidas sobre o 

assunto. 

1.6  - Os profissionais desenvolvem atividades para implementação 

das políticas mesmo não acreditando em sua efetiva 

implementação no Município, pois declararam que conhecem 

pouco as políticas e os profissionais pouco capacitados o que 

vem afetar a assistência.  

1.7  - Em relação às campanhas de incentivo para realização do parto 

normal, a pesquisa indicou que o público alvo devem ser os 

gestores e profissionais para compreender melhor sobre essa 

Política e efetiva-la, pois as mulheres a aceitam quando 

informadas e na sua maioria declararam não terem dúvidas sobre 

o assunto. 

 

2 . Considerações e Propostas: 

1 - Na implantação das políticas de humanização do parto no Brasil a 

consolidação de um sistema de saúde público-privado resulta e depende do 

financiamento e da assistência do sistema de saúde.  

 2 - A maioria das mulheres aceita bem o parto normal, fato que 

possibilita também avaliar o quão é valiosa a associação do bom atendimento 

com a relação humanizada com a equipe de saúde resultando em confiança, 

conforto físico e segurança.  

3 - A medicalização do parto é uma realidade para quase todas as 

mulheres porque a saúde privada realiza a maioria de seus partos via cesárea, 
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orientação médica que é favorecida pelos Planos Privados de saúde, enquanto 

que na saúde pública as mulheres se submetem a partos normais e à 

assistência de baixa qualidade identificada por serem submetidas a dor e a 

comentários depreciativos por parte de alguns profissionais seja da rede 

Publica ou Privada. 

5 – As mulheres demonstram um nível significativo de satisfação quanto 

à assistência recebida nas unidades de saúde. 

6 - Conclui-se que o termo humanização do parto dá margem a uma 

multiplicidade de interpretações às vezes conflitantes e contraditórias que 

podem ser mais bem tratadas e reduzidas com as seguintes propostas: 

a) Proposta 1 - Para que o processo de mudança ocorra torna-se 

necessário que os serviços de saúde passem a ser locais onde as mulheres 

possam ser orientadas e esclarecidas sobre seus direitos e sobre ações que 

podem ser executadas durante o pré-natal, capacitando-as, como agentes 

ativos nas mudanças e na tomada de decisões. 

 b) Proposta 2 – É urgente criar uma aliança sólida entre os profissionais 

de saúde e as mulheres priorizando o direito de escolha sobre a alternativa de 

assistência ao parto adaptada à sua vontade e necessidade. 

            c) Proposta 3 – Que as esferas estadual e federal implementem a 

política de capacitação de gestores e profissionais referenciada na Legislação 

existente sobre a Humanização do Parto para superar os problemas 

identificados quanto a assistência as mulheres gestantes que recorrem aos 

serviços.  

c) Proposta 4 – Realizar Campanhas que promovam o encorajamento 

das mulheres demonstrando que o parto normal é natural e que, não traz 
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sofrimento nem para a mãe e muito menos para o bebê, resgatando assim o 

parto normal enquanto uma experiência afirmativa que pode 6tornar a mulher 

mais confiante e encarregada de todas as questões de sua nova vida. 

 Enfim, reafirma-se a integralidade como estratégia de organização da 

assistência com a valorização dos determinantes sociais dos processos saúde-

doença-cuidado, com a implementação de estratégias intersetoriais de 

promoção de saúde e na valorização do parto normal, promovendo a 

politização do debate sobre as políticas públicas. 
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Anexo I – FOLHA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 

 

 



99 

 

Anexo II – RECOMENDAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE 

NO ATENDIMENTO AO PARTO NORMAL 

 

a) Práticas demonstradamente úteis e que devem der encorajadas. 
- Plano individual determinando onde e por quem o parto será realizado, feito 

em conjunto com a mulher durante a gestação, e comunicado a seu marido/ 
companheiro e, se aplicável, a sua família. 

- Avaliar os fatores de risco da gravidez durante o cuidado pré-natal, reavaliado 
a cada contato com o sistema de saúde e no momento do primeiro contato com o 
prestador de serviços durante o trabalho de parto e parto.  

- Monitorar o bem-estar físico e emocional da mulher ao longo do trabalho de 
parto e parto, assim como ao término do processo do nascimento.  

- Oferecer líquidos por via oral durante o trabalho de parto e parto.  
-  Respeitar a escolha da mãe sobre o local do parto, após ter recebido 

informações.  
- Fornecer assistência obstétrica no nível mais periférico onde o parto for viável 

e seguro e onde a mulher se sentir segura e confiante. 
- Respeito ao direito da mulher à privacidade no local do parto.  
-  Apoio empático pelos prestadores de serviço durante o trabalho de parto e 

parto.  
- Respeitar a escolha da mulher quanto ao acompanhante durante o trabalho 

de parto e parto.  
- Oferecer às mulheres todas as informações e explicações que desejarem.  
- Não utilizar métodos invasivos nem métodos farmacológicos para alívio da 

dor durante o trabalho de parto e parto e sim métodos como massagem e técnicas de 
relaxamento.  

- Fazer monitorização fetal com ausculta intermitente.  
- Usar materiais descartáveis ou realizar desinfecção apropriada de materiais 

reutilizáveis ao longo do trabalho de parto e parto.  
- Usar luvas no exame vaginal, durante o nascimento do bebê e na dequitação 

da placenta.  
-. Liberdade de posição e movimento durante o trabalho do parto.  
- Estímulo a posições não supinas (deitadas) durante o trabalho de parto e 

parto.  
- Monitorar cuidadosamente o progresso do trabalho do parto, por exemplo, 

pelo uso do partograma da OMS.  
- Utilizar ocitocina profilática na terceira fase do trabalho de parto em mulheres 

com um risco de hemorragia pós-parto, ou que correm perigo em consequência de 
uma pequena perda de sangue.  

- Esterilizar adequadamente o corte do cordão.  
- Prevenir hipotermia do bebê.  
- Realizar precocemente contato pele a pele, entre mãe e filho, dando apoio ao 

início da amamentação na primeira hora do pós-parto, conforme diretrizes da OMS 
sobre o aleitamento materno.  

- Examinar rotineiramente a placenta e as membranas. (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2000/2001) 

b) Práticas demonstradamentes prejudiciais ou inefitivas e que devem ser 
eliminadas. 

- Uso rotineiro de enema.  
- Uso rotineiro de raspagem dos pelos púbicos.  
- Infusão intravenosa rotineira em trabalho de parto.  
- Inserção profilática rotineira de cânula intravenosa.  
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- Uso rotineiro da posição supina durante o trabalho de parto.  
- Exame retal.  
- Uso de pelvimetria radiográfica.  
- Administração de ocitócicos a qualquer hora antes do parto de tal modo que o 

efeito delas não possa ser controlado.  
- Uso rotineiro da posição de litotomia com ou sem estribos durante o trabalho 

de parto e parto.  
- Esforços de puxo prolongados e dirigidos (manobra de Valsalva) durante o 

período expulsivo.  
- Massagens ou distensão do períneo durante o parto.  
- Uso de tabletes orais de ergometrina na dequitação para prevenir ou controlar 

hemorragias. - Uso rotineiro de ergometrina parenteral na dequitação. 
- Lavagem rotineira do útero depois do parto. Revisão rotineira (exploração 

manual) do útero depois do parto. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000/2001) 
c) Práticas com evidências insuficientes para afirmar que são benéficas e que 

devem ser utilizadas cuidadosamente enquanto se fazem novas pesquisas. 
- Método não farmacológico de alívio da dor durante o trabalho de parto, como 

ervas, imersão em água e estimulação nervosa. 
- Uso rotineiro de amniotomia precoce (romper a bolsa d’água) durante o início 

do trabalho de parto.  
- Pressão no fundo uterino durante o trabalho de parto e parto.  
- Manobras relacionadas à proteção ao períneo e ao manejo do pólo cefálico 

no momento do parto.  
- Manipulação ativa do feto no momento de nascimento.  
- Utilização de ocitocina rotineira, tração controlada do cordão ou combinação 

de ambas durante a dequitação.  
- Clampeamento precoce do cordão umbilical. Estimulação do mamilo para 

aumentar contrações uterinas durante a dequitação. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
2000/2001) 

d) Práticas que são freqüentemente utilizadas inapropriadamente. 
- Restrição de comida e líquidos durante o trabalho de parto.  
- Controle da dor por agentes sistêmicos.  
- Controle da dor através de analgesia peridural.  
- Monitoramento eletrônico fetal .  
- Utilização de máscaras e aventais estéreis durante o atendimento ao parto.  
- Exames vaginais freqüentes e repetidos especialmente por mais de um 

prestador de serviços.  
- Correção da dinâmica com a utilização de ocitocina.  
- Transferência rotineira da parturiente para outra sala no início do segundo 

estágio do trabalho de parto.  
- Cateterização da bexiga.  
-. Dilatação cervical completa ou quase completa, antes que a própria mulher 

sinta o puxo involuntário.  
- Adesão rígida a uma duração estipulada do segundo estágio do trabalho de 

parto. 
- Parto operatório (cesariana).  
- Uso liberal ou rotineiro de episiotomia. Exploração manual do útero depois do 

parto. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000/2001) 
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Apêndice I – FORMULÁRIO PARA A MULHER 

 
1)  Aspectos sócio-econômicos e culturais das mulheres que realizaram parto 
entre 2000 a 2010: 
Idade: ________________  Idade da primeira gravidez:__________________ 
Escolaridade: __________________________________________________________ 
Profissão: _____________________________________________________________ 
Renda Familiar:  _______________________________________________________ 
Logradouro: ___________________________________________________________ 
                   (  ) rural  (  ) urbana 
 
2) Qual o tipo de parto que você já realizou em 2000 e/ou 2010? 
(  ) normal         (  ) cesáreo                 (  ) fórceps 
 
3) A Maternidade que você realizou o parto era: 
  (  ) Pública                         (  ) Particular 
  
4) O que você acha da assistência oferecida pela unidade de saúde? 

a (  )Ótima b (  ) Boa 
c (  ) Regular d (  ) Ruim 
 

5) Você rejeita o parto normal?  
(  ) não      (  ) Sim       
Causa: (  ) Dor  (  ) Desinformação (  ) Medo  
(  ) Falta de atenção dos profissionais  Outros: ________________ 
 

6) Se você realizou o parto normal, houve alguma orientação e execução dos 
seguintes itens antes, durante de depois do parto? 

(  ) Humanização da Assistência 
(  ) Privacidade no toque vaginal 
(  ) Procedimentos como enema e tricotomia 
(  ) Restrição de movimento ou posicionamento no leito 
(  ) Oferta de líquido e/ou ingestão de alimentos leve 
(  ) Foi permitido a entrada de acompanhante no Pré, Trans e Pós parto 
(  ) Realizaram alguma medida de conforto como:  

   (  ) Massagem sacral, (   )relaxamento, (   )banho morno,          
         Outros_______________________________ 

 
7) Em relação a sua família (mãe, avó, irmãs), qual foi o tipo de parto que predomina 
entre elas? 

(  ) parto normal              (  ) parto cesáreo 
 

8)  Onde você obteve as informações sobre o tema parto? 
(  ) Família (  ) Mídia (  ) Escola (  ) Vizinho (  ) Médico  
(  ) Grupos para gestante 
 

9) Qual é  a principal dúvida sobre o parto normal? 
_____________________________________ 

 
10) A decisão da forma de ter seu bebê foi de quem? 

(  ) Sua (  ) Médico (  ) Família 
 

 
Data:                                                      Pesquisador/a 
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Apêndice II – FORMULÁRIO PARA O PROFISSIONAL DE SAÚDE 

 
 
1) Qual o nome da Unidade de Saúde que trabalha? 
 
 
2) Qual a sua profissão e há quanto tempo trabalha no Programa de Assistência 
Integral da Saúde da Mulher e Criança (PAISMC)? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
3) Qual ou quais foram às atividades realizadas por você em relação às Políticas 
Públicas em relação ao Parto Normal? 
 
A)___________________________________________________________________ 
B)___________________________________________________________________ 
C)___________________________________________________________________ 
D)___________________________________________________________________ 
 
4) Você acredita que essa Política foi implementada totalmente neste Município? 
 
(  ) Não     (  ) Sim       (  ) Talvez 
Por quê? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
5) A qual desses itens você atribui para a Política se concretizar: 
 
(  ) Falta de conhecimento dos profissionais/gestores 
(  ) Falta de investimento financeiro Municipal, Estadual e Federal 
(  ) Falta de treinamento para qualificação dos profissionais 
(  ) Falta cultura da população 
(  ) Não falta nada 
 
6) O que deve ser feito ou o que é necessário para essa Política: 
 
A)___________________________________________________________________ 
B)___________________________________________________________________ 
C)___________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Data:                                                             Pesquisador/a 
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Apêndice III – FORMULÁRIO PARA O GESTOR 

 
1) Unidade de Saúde que coordena  e/ou todas as que já coordenou 
_____________________________________________________________________ 
      
 2) Há quanto tempo você é gestor de saúde deste Município ou da   Unidade de 
Saúde? 
 
 
3)Quais as atividades exercidas durante o período em que ocupa ou ocupou o cargo? 
_____________________________________________________________________ 

 
4) Considerando sua experiência como gestor em relação às Políticas Públicas de 
Saúde em relação ao parto Normal, discorra sobre: 
 
a) Dificuldades encontradas______________________________________________ 

 
b) O que já foi conquistado _______________________________________________ 

 
c) O que falta ser realizado_______________________________________________ 

 
5) O/a senhor/senhora acredita que essas Políticas foram implementadas neste 
Município? Se sim, identifique em uma escala de 0 a 10 
 
 (  ) Não        (  ) Sim   Escala: 
 
6) Se sim , quais foram? Relacione 5 
a)___________________________________________________________________ 
b)___________________________________________________________________ 
c)___________________________________________________________________ 
d)___________________________________________________________________ 
e)___________________________________________________________________ 
 
7) Discorra sobre as contribuições do Conselho Municipal de Saúde  para 
implementação destas Políticas Publicas no Município? 
A)___________________________________________________________________ 
B)___________________________________________________________________ 
C)___________________________________________________________________ 
D)___________________________________________________________________ 
 
8) O senhor/senhora acredita nos resultados da  Política Pública de Saúde do Parto 
Normal? 
(  ) não      (  ) sim 
Por quê?______________________________________________________________ 
 
 9) Quais são as suas sugestões para o governo Estadual e/ou Federal em relação a 
este assunto? 
A)_____________________________________________________________ 
B)_____________________________________________________________ 
C)_____________________________________________________________ 

 
 

Data:                                                      Pesquisador/a 



105 

 

Apêndice IV - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - 

TCLE (MULHER) 

 
 Você está sendo convidado/a participar da Pesquisa intitulada “Resgatando a 

História e Rompendo o Preconceito do parto Normal”, cujos objetivos é:  Identificar as ações 
que foram implementadas pelo poder Público nas  maternidades Augusta Gomes 
Bastos(Pública) e Modelo (Privada) de Rio Verde/GO referentes às Campanhas para a 
realização do Parto Humanizado indicadas pelo Ministério da Saúde fazendo uma 
comparação entre os anos de 2000 e 2010. 
          A sua participação será através do preenchimento de um formulário composto por 10 
questões abertas e fechadas, onde serão abordados assuntos sobre tipos de parto, condições 
sócio-econômicas, assistência oferecida, orientação sobre o parto, histórias de família que será 
aplicado na sua própria casa em horário agendado e com seu consentimento. 
 O benefício para você participante está relacionado à colaboração para a elaboração 
ao conhecimento científico para profissionais e acadêmicos da área de saúde, gerando 
informações para uma possível melhoria na assistência e para futuras pesquisas em Goiás e 
nas Políticas Públicas em relação ao parto Normal. Os riscos para você poderão ser relativos a 
desconforto e constrangimento relacionado a alguma questão do formulário e diante disso você 
participante tem plena liberdade de escolha em respondê-lo ou não, podendo desistir da 
pesquisa a qualquer momento sem nenhum prejuízo. Para garantia do sigilo, anonimato e 
privacidade dos sujeitos sobre a sua identidade e os dados pessoais, apenas a pesquisadora e 
a orientadora terão acesso a essas informações. Os dados colhidos ficarão sob supervisão do 
pesquisador responsável e arquivados em local sigiloso e seguro por 5 (cinco) anos, sendo 
incinerados após esse período e somente os resultados da pesquisa serão publicados. 
 Qualquer dúvida você poderá entrar em contato com as pesquisadoras ou com o 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Rio Verde/FESURV nos endereços abaixo. 

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será assinado em duas vias sendo 
uma para o voluntário e outra para a pesquisadora. 

Diante dos esclarecimentos citados acima, aceito participar da pesquisa. 
 
 
Rio Verde – GO__/__/__. 
_____________________________           _____________________________ 
       Assinatura do/a Voluntária                    Assinatura da Pesquisadora 
 
 
 
Pesquisadora: Juliane Zanovelli Domingues Valadão 
Endereço: Rua U 4 Qd 20 Lot 06 Setor universitário– Rio Verde – GO. 
Telefone: (064) 9624 5060 - (064) 3621 5802 
E-mail: julianezanovelli@hotmail.com 
 
Orientadora: Eline Jonas 
Endereço: Rua  C-263  nº 227   Apto. 303 Ed. Gran Swiss Setor Nova Suiça Goiânia GO 
Telefone: (62) 8122 8637 
E-mail: eline_jonas@yahoo.com.br 
 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Rio Verde/FESURV. 
Avenida Presidente Vargas nº 2.342, 1º andar, Jardim Goiás, Rio Verde-GO; 
Telefone: (064) 3620 2361 
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Apêndice V – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

TCLE (PROFISSIONAL) 

 
Você está sendo convidado/a participar da Pesquisa intitulada “Resgatando a 

História e Rompendo o Preconceito do parto Normal”, cujos objetivos é: Identificar as ações 
que foram implementadas pelo poder Público nas maternidades Augusta Gomes 
Bastos(Pública) e Modelo (Privada) de Rio Verde/GO referentes às Campanhas para a 
realização do Parto Humanizado indicadas pelo Ministério da Saúde fazendo uma 
comparação entre os anos de 2000 e 2010.  
 A sua participação será através do preenchimento de um formulário composto por 06 
questões abertas e fechadas, onde serão abordados assuntos sobre as atividades realizadas 
em relação às políticas Públicas do parto Normal, a implementação e concretização da mesma 
e o que é necessário mudar, será aplicado no seu próprio local de trabalho, com agendamento 
prévio e com seu consentimento. 
  O benefício para você participante está relacionado à colaboração para a elaboração 
ao conhecimento científico para profissionais e acadêmicos da área de saúde, gerando 
informações para uma possível melhoria na assistência e para futuras pesquisas em Goiás e 
nas Políticas Públicas em relação ao parto Normal. Os riscos para você poderão ser relativos a 
desconforto e constrangimento relacionado a alguma questão do formulário e diante disso você 
participante tem plena liberdade de escolha em respondê-lo ou não, podendo desistir da 
pesquisa a qualquer momento sem nenhum prejuízo. Para garantia do sigilo, anonimato e 
privacidade dos sujeitos sobre a sua identidade e os dados pessoais, apenas a pesquisadora e 
a orientadora terão acesso a essas informações. Os dados colhidos ficarão sob supervisão do 
pesquisador responsável e arquivados em local sigiloso e seguro por 5 (cinco) anos, sendo 
incinerados após esse período e somente os resultados da pesquisa serão publicados. 
 Qualquer dúvida você poderá entrar em contato com as pesquisadoras ou com o 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Rio Verde/Fesurv, nos endereços abaixo. 
  Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será assinado em duas vias sendo 
uma para o voluntário e outra para a pesquisadora. 
 Diante dos esclarecimentos citados acima aceito participar da pesquisa. 
 
Rio Verde – GO__/__/__. 
 
_____________________________           _____________________________ 
       Assinatura do/a Voluntário/a                     Assinatura da Pesquisadora 
 
Pesquisador Responsável: Juliane Zanovelli Domingues Valadão 
Endereço: Rua U 4 Qd 20 Lot 06 Setor universitário– Rio Verde – GO. 
Telefone: (064) 9624 5060 - (064) 3621 5802 
E-mail: julianezanovelli@hotmail.com 
 
Orientadora: Eline Jonas 
Endereço: Rua  C-263  nº 227   Apto. 303 Ed. Gran Swiss Setor Nova Suiça Goiânia GO 
CEP 74 280-260. 
Telefone: (62) 8122 8637 
E-mail: eline_jonas@yahoo.com.br 
 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Rio Verde/Fesurv. 
Avenida Presidente Vargas nº 2.342, 1º andar, Jardim Goiás, Rio Verde-GO; 
Telefone: (064) 3620 2361 
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Apêndice VI – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

TCLE (GESTOR) 

 
Você está sendo convidado/a participar da Pesquisa intitulada “Resgatando a 

História e Rompendo o Preconceito do parto Normal”, cujos objetivos é: Identificar as ações 
que foram implementadas pelo poder Público nas maternidades Augusta Gomes 
Bastos(Pública) e Modelo (Privada) de Rio Verde/GO referentes às Campanhas para a 
realização do Parto Humanizado indicadas pelo Ministério da Saúde fazendo uma 
comparação entre os anos de 2000 e 2010. 

A sua participação será através do preenchimento de um formulário composto por 09 
questões abertas e fechadas, onde serão abordados assuntos sobre: a experiência como 
gestor, há quanto tempo é gestor, sobre a implementação das Políticas Públicas e quais foram 
desenvolvidas no município, a contribuição do Conselho Municipal de Saúde, as dificuldades e 
o que falta ser realizado, que será aplicado no seu próprio local de trabalho, com agendamento 
prévio e com seu consentimento. 
 O benefício para você participante está relacionado à colaboração para a elaboração 
ao conhecimento científico para profissionais e acadêmicos da área de saúde, gerando 
informações para uma possível melhoria na assistência e para futuras pesquisas em Goiás e 
nas Políticas Públicas em relação ao parto Normal. Os riscos para você poderão ser relativos a 
desconforto e constrangimento relacionado a alguma questão do formulário e diante disso você 
participante tem plena liberdade de escolha em respondê-lo ou não, podendo desistir da 
pesquisa a qualquer momento sem nenhum prejuízo. Para garantia do sigilo, anonimato e 
privacidade dos sujeitos sobre a sua identidade e os dados pessoais, apenas a pesquisadora e 
a orientadora terão acesso a essas informações. Os dados colhidos ficarão sob supervisão do 
pesquisador responsável e arquivados em local sigiloso e seguro por 5 (cinco) anos, sendo 
incinerados após esse período e somente os resultados da pesquisa serão publicados. 
 Qualquer dúvida você poderá entrar em contato com as pesquisadoras ou com o 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Rio Verde/Fesurv, nos endereços abaixo. 
 Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será assinado em duas vias sendo 
uma para o voluntário e outra para a pesquisadora. 

Diante dos esclarecimentos citados acima aceito participar da pesquisa. 
 
Rio Verde – GO__/__/__. 
 
_____________________________           _____________________________ 
       Assinatura do/a Voluntário/a                    Assinatura da Pesquisadora 
 
Pesquisadora: Juliane Zanovelli Domingues Valadão 
Endereço: Rua U 4 Qd 20 Lot 06 Setor universitário– Rio Verde – GO. 
Telefone: (064) 9624 5060 - (064) 3621 5802 
E-mail: julianezanovelli@hotmail.com 
 
Orientadora: Eline Jonas 
Endereço: Rua  C-263  nº 227   Apto. 303 Ed. Gran Swiss Setor Nova Suiça Goiânia GO 
Telefone: (62) 8122 8637 
E-mail: eline_jonas@yahoo.com.br 
 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Rio Verde/Fesurv. 
Avenida Presidente Vargas nº 2.342, 1º andar, Jardim Goiás, Rio Verde-GO; 
Telefone: (064) 3620 2361 


