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Os muitos sentidos da humanização
 Os que se opõem ao termo, mas não à proposta

(humanização como simplificação, recusa à
tecnologia, quando é a atual técnica adequada)

 Os que se opõem à crítica à desumanização (acham
violenta a menção à violência)

 Os que se opõem ao termo e à proposta

 Humanização como gentileza, tratar bem,

 Humanização como “reconhecer o outro”

http://www.mulheres.org.br/parto/d3.asp


Os muitos sentidos da humanização

a) legitimidade política da reivindicação e defesa

dos direitos das mulheres

b) legitimidade científica da medicina baseada

na evidência

c) resultado promovido pela tecnologia adequada na

saúde da população (legitimidade epidemiológica)

d) legitimidade profissional e corporativa de um

redimensionamento dos papéis e poderes

e) legitimidade financeira dos modelos de assistência,
da racionalidade no uso dos recursos.

f) legitimidade da participação da parturiente como

consumidora nas decisões sobre sua saúde

g) legitimidade do acesso ao alívio da dor, da inclusão

no SUS da anestesia peridural como rotina



a) Humanização como referida à legitimidade política da

reivindicação e defesa dos direitos das mulheres e

crianças na assistência ao nascimento, ao parto

seguro, uma assistência não-violenta mais

relacionada a idéias de "humanismo" e de "direitos

humanos", admitindo o direito de conhecer e decidir

sobre os procedimentos no parto.

"[...] As mudanças na oferta de serviços e no acesso

a eles não são suficientes. Os objetivos da Iniciativa

Maternidade Segura não serão alcançados até que

as mulheres sejam fortalecidas e os seus direitos

humanos - incluindo seu direito a serviços e

informação de qualidade durante e depois do parto -

sejam respeitados.“ (WHO, 1998.3-1).



b) Humanização referida à legitimidade científica da

medicina baseada na evidência (orientada pelo respeito à

fisiologia humana e pelo uso do conceito de tecnologia

adequada); orientada por revisões sistemáticas (moderno) e

em oposição à prática orientada pela opinião e pela tradição

(arcaico).

A gente que faz uma assistência usando, às vezes até

sem muito critério, todas essas intervenções, porque fomos

formadas desse jeito e porque acreditamos, e

acreditávamos, que essa era a melhor forma (...) Eu acho

que dentro da Academia as evidências científicas são

necessárias, nós precisamos ter trabalhos que mostrem que

essa ou aquela prática é, sim, danosa ou traz benefício,

quanto de benefício, se esse benefício justifica a

intervenção, justifica você não ouvir a escolha que a mulher

queira fazer"

Professor universitário



c) Humanização referida ao resultado promovido

pela tecnologia adequada na saúde coletiva, no

sentido da legitimidade epidemiológica, derivada

dessa adequação tecnológica, resultando em

melhores resultados (menos agravos iatrogênicos

maternos e perinatais

"O objetivo da assistência é obter uma mãe e uma

criança saudáveis com o mínimo possível de

intervenção que seja compatível com a segurança.

Essa abordagem implica que, no parto normal, deve

haver uma razão válida para interferir sobre o

processo natural" (WHO, 1996: 4).



Dois marcos referenciais principais da 

Humanização do parto

(Rehuna, Ministério da Saúde)

Medicina perinatal baseada na 

evidência

A “assistência materna baseada na 

evidência” quer dizer o uso das melhores 

pesquisas sobre a segurança e a 

efetividade de exames, procedimentos, 

tratamentos e outras intervenções, para 

ajudar a tomada de decisões na 

assistência à maternidade.



Dois marcos referenciais principais da 
Humanização do parto (Rehuna, Ministério da Saúde)

 Direitos humanos e direitos reprodutivos

 Maternidade voluntária

 Direito à assistência, equidade, acesso ao leito do 
parto (universalidade)

 Direito à integridade corporal

 Direito à condição de sujeito na assistência 

 (integralidade)

 Lei dos direitos dos usuários do SUS



Cenários da humanização

A formação dos recursos humanos

As propostas de humanização, os médicos 

e o mercado de trabalho

Novas e velhas contradições

Os mesmos sujeitos e os sujeitos diferentes:
A parturiente

O médico

A enfermeira

O pai ou acompanhante

A doula 



Os residentes entram num hospital e

passam a ser caçadores de patologia.

Quando aparece uma mulher normal eles

não sabem o que fazer. (...) O

conhecimento cirúrgico é mais fácil que o

emocional. As pessoas que ensinam não

têm essa formação. No fundo, as estruturas

acadêmicas não querem essa abertura

porque incomoda. Quanto mais passiva a

paciente, mais fácil para a prática médica. A

mudança tem que começar pelo ensino."

J. A Jordão . Ser médico, ano II, n. 5, p.23



"Os saguões das maternidades tornaram-se

verdadeiras praças de guerra, com gestantes

suplicando vagas que não existem mais. Os

médicos obstetras espremidos como

mariscos entre o mar e o rochedo, vendo-se

forçados diariamente a fazer 'escolhas de

Sofia' para decidir a quem atender."

"Firmeza e certeza no grande engano"

Editorial Jornal da Sogesp, n12-99



“Eu chegava na [faculdade de medicina] e

comentava com o pessoal [sobre as propostas

de mudança]. Nossa!... até o professor de gineco

geral me falou: "Olha, vocês podem até

comprovar que episiotomia não tem

necessidade, que não precisa fazer na maioria

dos casos, mas nas minhas pacientes eu vou

continuar fazendo". Aquilo dali, cada vez que

falavam uma coisa dessa pra gente... a gente

desanimava. Mas logo retomava "

Dr. Paulo Murakami

“Eu sei que não é pra fazer episiotomia na

grande maioria dos casos. Mas a minha mão vai

sozinha”

Dra. Cynthia Lopes



O procedimento didático
E os residentes que entraram,
do R1, este ano, quando
chegaram na instituição,
foram fazer parto com o R2, o
R2: "Não, não. Não precisa
fazer episio". Os caras
ficaram desesperados, quase
que eles mudaram de
instituição, porque eles
estavam entrando numa
instituição que, eles diziam,
"Vocês são tigres "

(Apresentação no SVH )

Onde você acha que cirurgião aprende a suturar? O 

primeiro ponto de todo cirurgião é numa episiorrafia. 

(Médica, serviço 2)



Introdução e contexto

1.1. A crise do modelo de assistência ao 
parto e as propostas de mudança de 
paradigma

1.2. A especificidade brasileira das 
contradições entre evidência científica e 
prática obstétrica e as propostas de 
humanização

1.3. A distância entre intenção e gesto: as 
propostas de mudança, limites e 
possibilidades



Mortalidade Materna e Direitos Humanos

A redefinição da mortalidade materna de

“desvantagem na saúde” para uma “injustiça social”

provê a base legal e política para que os governos

sejam obrigados a prover serviços adequados e

propõe, para tanto, o acionamento de instrumentos

internacionais como a Declaração Universal dos

Direitos Humanos, a Convenção Pela Eliminação de

todas as Formas de Discriminação contra as

Mulheres, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis

e Políticos, a Convenção dos Direitos da Criança,

entre outros (WHO, 1998.3).



Direitos humanos na assistência ao parto, para além 

da mortalidade materna
Deve-se dar relevância aos instrumentos que protegem os

direitos à integridade pessoal e à autonomia nas decisões sobre

a sexualidade e a reprodução, aí incluídos os documentos

resultantes das Conferências de Cairo e Pequim, como

orientações interpretativas das normas contidas nos tratados de

direitos humanos. A esses casos de violação dos direitos

aplicam-se muitos artigos da DUDH, entre eles os conceitos de

que “todo indivíduo tem o direito à vida, à liberdade e à

segurança de sua pessoa” e que “ninguém será submetido a

torturas nem a castigos ou a tratamentos cruéis, degradantes ou

desumanos”. Inclusive, segundo a Convenção contra a Tortura

e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou

Degradantes, esses conceitos aplicam-se àquelas pessoas que

estão colocados em instituições, sejam elas prisões ou serviços

de saúde (CLADEM, 1998:51-52).



Diferença entre acesso à tecnologia e acesso à segurança 

(maternidade segura) 

Direito beneficiar-se do progresso da ciência 

(e à tecnologia segura, adequada, minimamente 

invasiva e baseada na evidência científica)

“A principal distorção da obstetrícia moderna é oferecer

tecnologia inadequada, cara, potencialmente perigosa e

dolorosa para os partos normais que delas não se

beneficiam; o que muitas vezes resulta em não oferecer

tecnologia adequada para os partos anormais para os

quais esta tecnologia poderia ser útil”

Roberto Caldeyro-Barcia



Reorganização do modelo: permanências e rupturas

Tensões do modelo de assistência
Determinantes extra-técnicos 

O acesso e seus critérios 
O que enfim é o trabalho de parto? Determinantes extra-

técnicos do acesso: leitos, distância, risco.

Os tempos e movimentos
A permanência da aceleração do parto: soro, ocitocina, 

Kriteller, episiotomia

A dor do parto e a dor dos procedimentos
Manejo da dor do parto e da dor iatrogênica. A episiorrafia.

O estado genital e sua “correção”
A crença no dano genital fisiológico e a iatrogenia. Prevenção 

da episiotomia e promoção da vagina poderosa.



Acesso ao leito e processamento tecnocrático
(assistência em estações de linha de montagem)

(dra. Eduarda) nos levou para ver a sala de pré-parto.

Nessa sala, as quatro camas estavam ocupadas e uma

gestante aguardava sentada uma vaga. (...)Dizia que

aquilo era um desperdício de espaço, que aquele era um

hospital de referência para alto risco, que eles não

podiam limitar a quantidade de atendimentos porque um

leito de parto estava ocupado durante todo o trabalho de

parto de uma mulher, que, por isso, eles tinham que

induzir os partos. Disse que não acredita em

humanização do parto sem analgesia, mas que eles

contam apenas com um anestesista, mas que o

anestesista deve acompanhar o trabalho de parto todo

da paciente e que, nesse caso, deveriam contar com um

anestesista por leito. Caderno de campo, serviço 2



O direito ao acesso

Edson estava indignado e, ao mesmo tempo, se sentindo

desamparado - não sabia o que fazer àquela altura.

Perguntou como ele e sua mulher poderiam assinar um

termo de responsabilidade pela saúde de seu filho? Ele não

faria isso de jeito nenhum! Ele não era médico, não tinha

como cuidar do seu bebê! Comentou comigo que era um

trabalhador, pagava impostos, agora que precisava utilizar

um serviço não encontrava vaga! Um médico diz que sua

esposa está com 4 dedos de dilatação, o outro diz que não,

que ela está com 2 e manda ela para casa! Alguém tinha que

se responsabilizar por arrumar vaga para ela. Ele dizia que

não sairia mais dali. Caderno de Campo, serviço 1, agosto

de 2000

E a importância do acompanhante



O direito à integridade corporal

“Eu fico pensando [...] a vagina é um órgão que a

mulher vai parir por ele, mas é um órgão sexual.

Pô, fazer um corte ali é uma tremenda

sacanagem. É a mesma coisa de pegar o pênis e

„ah, vamos cortar, depois sutura‟ [...] eu acho que

a mulher brasileira permite que façam esta... não

digo atrocidade...este procedimento, mas ela não

se toca que esta é uma área muito, sei lá, que ela

deveria prezar mais”

Diretor de maternidade



O direito à condição de pessoa:

Novos sujeitos e resistências: as doulas

A enfermeira disse: você não tem mais o que

fazer? Não tem um final de semana? Não tem

marido?Aí eu respondi para ela: Eu faço isso

porque gosto, isso que respondi, não deixei por

menos não, respondi à altura e o Dr. Paulo falou:

as doulas têm que sentir orgulho de estar lá e não

as pessoas maltratando, pisando e desrespeitando,

entendeu? Doula, reunião de avaliação, Serviço

1



Os novos sujeitos e as resistências

Os pais:

(A enfermeira) dizia que os pais ficavam entrando e

saindo, que sujavam muita roupa e aumentavam os custos

do hospital, que nos hospitais privados eles cobravam a

mais por causa disso. Questionou que a presença do pai

fosse humanização, visto que eles ficavam lá assistindo

cirurgias ao lado e que isso era um problema. Disse

também que a presença do pai podia aumentar o risco de

infecção, porque eles tinham episiotomia para fazer, senão

a mulher depois reclamava que tinha ficado “frouxa”,

com problema de “bexiga caída”. Plantão, Serviço 2



O direito à integridade corporal

“Como essa discussão democrática aqui, tem por trás a busca 

da cidadania, eu fico muito preocupado com as mulheres 

brasileiras, se eu fosse mulher eu já teria feito... sei lá,  

pegado em  armas,  porque é muita violência... porque ela vai 

para a maternidade, ou lhe fazem um corte na barriga, 

desnecessário na maioria das vezes, ou no períneo. De todo 

jeito alguém vai atacá-la com uma faca, então é preciso que 

isso seja melhor pensado, eu acho que é fundamental essa 

pressão da clientela para forçar o médico a tomar atitude de 

acordo com a melhor ciência existente (A Athala, 1999)

“Racionalmente, eu sei que não é pra fazer a episiotomia.

Mas a minha mão vai sozinha.” Médica, preceptora



Sexualidade e o modelo de assistência

Num determinado momento da sutura, ele disse que ia dar dois

pontos que iam doer um pouco mais, depois comentou que era

o “ponto do marido”. Perguntei a ele o que era isso e ele disse

que era um ponto que era dado para que “as coisas voltassem

a ser parecidas com o que era antes” e que, se eles não

fizessem isso, depois o marido voltava para reclamar. Caderno

de campo, serviço 2

Meu Deus, tem colega que faz cada uma, eles aleijam as

mulheres. Porque veja, tem episiotomia que a gente chama de

hemibundectomia lateral direita, tamanha é a episiorrafia,

entrando pela nádega da paciente, que parece ter três

nádegas. Fora aquelas episiotomias que deixam a vulva e a

vagina toda tortas, que a gente chama de AVC de vulva, sabe

quando a pessoa tem um derrame e fica com a boca e o rosto

torto, assimétrico? Dr. Cláudio Tobias.



O direito a estar livre do sofrimento desnecessário

Sofrimento físico, psicológico, moral

“Tem colega que diz que vai fazer um parto normal, que é

a favor, concorda em ir para aquelas salas bonitas de

parto normal que tem nos hospitais caros, e tal. Mas

quando chega lá, bota um soro bem firme na paciente e

diz: quero ver, aposto que da segunda dor já vai sair

pedindo cesárea. Pior, saem contando isso como uma

vantagem.” Diretor de maternidade

“Eu, semi-analfabeto em obstetrícia, achava fantástico

aqueles residentes que tinham tudo sob controle,

controlavam a mulher totalmente, diziam as coisas do tipo

“Na hora de fazer você gostou! Você soube! Não chora!

Agora cala a boca e faz força”. Eu achava aquilo o certo.

Acho que todo mundo.” Paulo Murakami



Assistência e percepção de injustiça

“É uma coisa absurda, as mulheres já vão com tanto medo

quando chega a hora de dar à luz que não tem prazer nenhum

[...]Nós mulheres, quando chega no hospital, a gente costuma fazer

uma comparação muito triste, que a gente se sente como carne no

açougue [...]Tiram tudo da gente, a roupa, a sacolinha com as

coisas, os óculos, a dentadura quem usa [...] A gente fica só com a

alma da gente. Isto é muito triste, é um sofrimento terrível” Fermina

Lopes da Silva, Seminário Nascimento e Parto, 1996

“Atendi uma pessoa que tinha feito um parto em Angola durante

a Guerra Civil, outro em Paris e estava fazendo o terceiro comigo

no hospital-escola aqui no Brasil. (...) a paciente falou: „Prefiro ser

torturada a ter um parto como esse que acabei de ter‟. [...]

Pensando que estava fazendo um parto de alto nível, não dei opção

para a paciente. Foi o momento em que eu parei para rever que tipo

de obstetrícia que aprendemos.” J. A Jordão. SM, ano II, n. 5, p.22



Considerações finais

Os limites às propostas de 

humanização

Fatores que contribuem para a 

implantação das propostas de 

humanização

Lacunas do percurso e questões 

para a pesquisa

http://www.mulheres.org.br/parto/d5.asp
http://www.mulheres.org.br/parto/d5.asp
http://www.mulheres.org.br/parto/d5.asp
http://www.mulheres.org.br/parto/d5.asp
http://www.mulheres.org.br/parto/d5.asp
http://www.mulheres.org.br/parto/53
http://www.mulheres.org.br/parto/53


Considerações finais

Os limites às propostas de humanização: 

Obstáculos

• O modelo tecnocrático: gênero e modelos de 

assistência

• O obstáculo dos essencialismos: descrições do 

corpo feminino e humanização 

• Os obstáculos do acesso

• A imposição de tempos e movimentos

• O manejo da dor e a dor iatrogênica

• A formação dos recursos humanos

• O pessimismo sexual no parto

• Equivaler “tecnologia apropriada = medicina para 

pobre”

http://www.mulheres.org.br/parto/d5.asp


Fatores que contribuem para a implantação das 

propostas de humanização

•O compromisso com a diminuição dos procedimentos inade-

quados e dolorosos, ou a adesão às recomendações da OMS

•A entrada de acompanhantes no trabalho de parto e parto

(parentes e doulas)

•A extinção dos procedimentos de limpeza ritual

•O acolhimento da usuária, sua inclusão no diálogo da assis-

tência e o fim das humilhações de caráter sexual

•Sensibilizar, treinar e monitorar os recursos humanos: "pegar

na mão" dos profissionais

•O apoio logístico, institucional e financeiro: novos „valores‟

•O controle social - o papel das doulas e de outros recursos

• Redescrever o parto humanizado como alternativa de

mulheres poderosas, como expressão de respeito aos direitos



Lacunas do percurso e questões para a pesquisa

•Humanização no setor privado: outras lógicas 

de fidelização e mercado 

•O que querem as mulheres: escolha e 

satisfação

•Papel dos outros profissionais, enfermeiras

•Managed care: financeiros no público e privado

•Evidências: Kristeller e episiorrafia

•Cultura sexual: o períneo, a sexualidade, os 

homens, a escolha técnica

•Escolha informada e direitos: planos de parto

•Papel das consumidoras organizadas

•Direitos reprodutivos, direitos humanos e 

maternidade: para além da mortalidade  

http://www.mulheres.org.br/parto/53






























O Ministério da Saúde (inclusive em parceria com a FEBRASGO), a 
Organização Mundial da Saúde, além de grupos como a ReHuNa, têm 
recomendado o abandono do uso de rotina de procedimentos, tais como:

PREVENIR
O isolamento afetivo e social (ausência de acompanhantes e do 
cuidado contínuo). Evitar a assistência impessoal e fragmentada.
A realização de procedimentos “rituais” de limpeza, tais como o 
lavagem intestinal e a raspagem dos pelos púbicos, que além de 
desconfortáveis aumentam o risco de infecção;
A imobilização das mulheres no leito, pois a liberdade de 
movimentos é necessária para o bom desenrolar do parto;
A colocação de soro (com ou sem ocitocina), “apenas para pegar a 
veia”, pois isso compromete a mobilidade da mulher e o bom 
desenrolar do parto;
A aceleração do parto com ocitocina sem indicações clínicas muito 
precisas.
A manobra de Kristeller, em que se imprime força sobre o fundo 
uterino no período expulsivo, expondo a mulher a grande sofrimento 
e ao risco de rotura uterina.
O corte da vulva e vagina (episiotomia), pois esse procedimento está 
associado a lesões genitais no parto, piora da vida sexual, além de 
não trazer qualquer vantagem para a mulher. Episiorrafia.



Considerações finais

Os limites às propostas de humanização: 

Obstáculos

• O modelo tecnocrático: gênero e modelos de 

assistência

• O obstáculo dos essencialismos: descrições do 

corpo feminino e humanização 

• Os obstáculos do acesso

• A imposição de tempos e movimentos

• O manejo da dor e a dor iatrogênica

• A formação dos recursos humanos

• O pessimismo sexual no parto

• Equivaler “tecnologia apropriada = medicina para 

pobre”

http://www.mulheres.org.br/parto/d5.asp


Fatores que contribuem para a implantação das 

propostas de humanização

•O compromisso com a diminuição dos procedimentos inade-

quados e dolorosos, ou a adesão às recomendações da OMS

•A entrada de acompanhantes no trabalho de parto e parto

(parentes e doulas)

•A extinção dos procedimentos de limpeza ritual

•O acolhimento da usuária, sua inclusão no diálogo da assis-

tência e o fim das humilhações de caráter sexual

•Sensibilizar, treinar e monitorar os recursos humanos: "pegar na

mão" dos profissionais. “Aprender a desaprender”.

•O apoio logístico, institucional e financeiro: novos „valores‟

•O controle social - o papel das doulas e de outros recursos

• Re-descrever o parto humanizado como alternativa de mulheres

poderosas, como expressão de respeito aos direitos



Recursos eletrônicos – Profissionais e usuárias

Imperdível: um site de mulheres que não se conformam com a assistência obstétrica no 

Brasil: www.amigasdoparto.com.br

Excelente site em defesa dos direitos à escolha informada no parto

http://www.maternitywise.org/home.html

Um site lindo e com tudo sobre a arte de amamentar http://www.aleitamento.org.br/

Quer encontrar o movimento de mulheres pela saúde e direitos reprodutivos no Brasil e sua 

rica contribuição em vários temas? Visite www.redesaude.org.br

Página ótima sobre acompanhantes no parto (doulas)  www.doulas.com.br

Grupo de mulheres que há 20 anos trabalha pela promoção dos direitos sexuais e 

reprodutivos das mulheres - inclusive na gravidez e no parto - e tem um centro de saúde 

feminista em São Paulo www.mulheres.org.br

Um site sobre assistência ao parto e direitos humanos www.mulheres.org.br/parto

Quer conhecer o melhor da evidência científica sobre o que é seguro e funciona no parto?

http://www.cochrane.org/ e das consumidoras http://www.cochraneconsumer.com/

Site da La Red Latinoamericana y del Caribe de la Humanización del Parto y  Nacimiento 

(RELACAHUPAN) http://www.relacahupan.org/index.html

http://www.amigasdoparto.com.br/
http://www.maternitywise.org/home.html
http://www.aleitamento.org.br/
http://www.redesaude.org.br/
http://www.doulas.com.br/
http://www.mulheres.org.br/
http://www.mulheres.org.br/parto
http://www.cochrane.org/
http://www.cochraneconsumer.com/
http://www.relacahupan.org/index.html

