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RESUMO 

Problema: a humanização do parto no ser humano hoje se impõe na realidade do 

aprendizado prático em Obstetrícia por parte de estudantes de Medicina. Estes ainda 

vivenciam o mecanicismo do aprendizado, a despeito da política de humanização no Sistema 

Único de Saúde brasileiro. Averigua-se que a referida política e seu ensino a médicos de 

tenra formação ainda se faz incompleta, com implementação prioritária nas grandes capitais. 

Em concomitância, o ensino prático em hospitais parece não acompanhar a tecnologia 

pedagógica, ainda que o uso de recursos de tecnologia da informação já se faça presente há 

tanto tempo nas salas de aula. Acrescentam-se à problemática questões inerentes ao cenário 

proposto: Magé, cidade da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, onde é 

desconfortável ainda a estrutura para parturição humanizada de gestantes carentes do 

Sistema Único de Saúde. A influência negativa na assimilação de conteúdos práticos na 

disciplina Obstetrícia por estudantes de Medicina pode, por conseguinte, se destacar, 

impactando na atuação profissional do futuro médico. Objetivo geral: captar a percepção 

dos estudantes de Medicina em relação à parturição vaginal no Sistema Único de Saúde com 

foco na pedagogicidade e humanização de sua práxis. Método: o referencial teórico 

filosófico teve embasamento em Maurice Merleau-Ponty. Trata-se de estudo qualitativo em 

que, por meio de entrevista aberta apoiada na fenomenologia com estudantes de Medicina, 

foi possível analisar sua vivência em relação ao aprendizado do parto humanizado. 

Resultados: a entrevista fenomenológica realizada ilustra a limitação em relação ao 

conhecimento do que é à humanização por parte dos estudantes de Medicina, que citam a 

necessidade de infraestrutura local, bem como o posicionamento adequado da parturiente, as 

bolas de fisioterapia, o banho e a necessidade do acompanhante durante o parto humanizado. 

Os estudantes avaliam a qualidade de aprendizado do parto normal no referido 

estabelecimento de saúde como satisfatória, entretanto, identificam a dificuldade de se 

colocar em prática a humanização diante da alta demanda de atendimentos. Com os dados 

aqui expostos, após entrevista fenomenológica, subdividiram-se os dados em duas 

categorias: aprendizado bom ou ruim na maternidade de Piabetá e compreensão ou sua 

ausência relativa à humanização do parto. Conclusão: depreende-se que a melhora do ensino 

médico prático em Obstetrícia nos hospitais do Sistema Único de Saúde, como o de Piabetá, 

deve envolver não somente conhecimento teórico, como também a humanização do parto e a 

compreensão do contexto sociocultural da parturiente. O emprego de tecnologias 

pedagógicas, sobretudo a partir do uso de aplicativos destinados a smartphones, norteando a 

anamnese em Obstetrícia, e do manual com instruções acerca do parto humanizado, como 

produtos deste mestrado, pode adequar o aprendizado médico à celeridade que se impõe na 

maternidade, em função da sobrecarga de trabalho. O aplicativo criado impacta também no 

desenvolvimento do raciocínio clínico do estudante médico, como também alerta-o para a 

importância de uma formação humanizada. 

 

Palavras-chave: Educação médica. Percepção. Humanização do parto. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Problem: Humanization of childbirth has composed medical students Obstetrics practical 

learning. These still experience such a mechanical way of learning, despite the policy of 

humanization in  Brazilian Unified Health System. It is found that this policy and its 

teaching to physicians of little training is still incomplete, with focus on capitals.  Practical 

teaching simultaneously does not seem to follow pedagogical technology at the hospitals, 

although the use of computer technology resources has been present for so long in traditional 

classrooms. Issues related to the proposed scenario are as follows: Magé, a city in the 

metropolitan region of the state of Rio de Janeiro, in which  humanizing delivery for Unified 

Health System has not come up so far.  Medical students insufficient Obstetrics  practical 

learning  might therefore limit professional performance of a graduated physician.  General 

Objective: Studying medical students perception regarding vaginal parturition in  Unified 

Health System hospitals, with emphasis on  pedagogy and humanization  praxis. Method: 

Philosophical theoretical framework was based on Maurice Merleau-Ponty. It was a 

qualitative study in which, through open interview based on phenomenology, medical 

students could expose their ideas in terms of humanizing childbirth learning. Results:  

Phenomenological interview  illustrated a narrow view concerning medical students 

humanization knowledge, pointing the need for local hospital engineering, as well as 

adequate positioning of the parturient, physiotherapy balls,  hot bath as factors linked with  

humanized delivery. Students regarded vaginal childbirth learning  in Magé  health facility 

as satisfactory, however they point out  difficulties in  practicing  humanization due to 

strenuous work overload. Taking into account the presented  data , after a phenomenological 

interview, the y were classified into two categories: good or unsatisfactory learning levels  in 

Piabetá  hospital and comprehension or not relative to  childbirth humanization  . 

Conclusion: Improvement of practical medical teaching in Obstetrics in hospitals of the 

Unified Health System, such as in Piabetá, should involve not only theoretical knowledge 

but also childbirth humanization and the inference of  sociocultural history of the parturient. 

The use of pedagogical technologies, especially through the use of applications for 

smartphones, directing the obstetrics anamnesis, and the manual containing instructions 

concerning humanized childbirth, as products of this master's degree, is able to adapt 

medical learning to imposed competences  in such a hospital crowded with pregnant women 

needing social and health care. Such a software also improve medical student management, 

as well as emphasizing the importance of a humanized care. 

 

Keywords: Medical education. Perception.  Humanizing labor.  

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

Problema: La humanización del parto en el ser humano hoy se impone en la realidad del 

aprendizaje práctico en Obstetricia por parte de estudiantes de medicina. Estos todavía 

vivencian el mecanicismo del aprendizaje, a pesar de la política de humanización en el 

Sistema Único de Salud brasileño. Se observa que la referida política y su enseñanza a 

médicos de poca formación aún se hace incompleta, con implementación prioritaria en las 

grandes capitales. En la concomitancia, la enseñanza práctica en hospitales parece no 

acompañar la tecnología pedagógica, aunque el uso de recursos de tecnología de la 

información ya se haga presente durante tanto tiempo en las aulas. Se agregan a la 

problemática, cuestiones inherentes al escenario propuesto: Magé, ciudad esta de la región 

metropolitana del estado de Río de Janeiro, donde es mala aún la estructura para la 

parturición humanizada de gestantes carentes del Sistema Único de Salud. La influencia 

negativa en la asimilación de los contenidos prácticos en la disciplina obstetricia por 

estudiantes de medicina pueden por consiguiente, destacarse, impactando en la actuación 

profesional del futuro médico. Objetivo General: captar la percepción de los estudiantes de 

medicina en relación a la parturición vaginal en el Sistema Único de Salud con foco en la 

pedagogía y humanización de su praxis. Método: El referencial teórico filosófico tuvo 

basamento en Maurice Merleau-Ponty. Se trata de un estudio cualitativo en el que, por 

medio de una entrevista abierta apoyada en la fenomenología con estudiantes de medicina, 

fue posible analizar la vivencia de los mismos en relación al aprendizaje del parto 

humanizado. Resultados: La entrevista fenomenológica realizada ilustra la limitación en 

relación al conocimiento de lo que es a la humanización por parte de los estudiantes de 

medicina, que piensan que la necesidad de infraestructura local, tan como el posicionamiento 

adecuado de la parturienta, las bolas de fisioterapia, el baño y la necesidad del acompañante 

durante el parto humanizado. Los estudiantes consideran la calidad de aprendizaje del parto 

buena en esto establecimiento de salud,  sin embargo apuntan la dificultad de  prácticar  la 

humanización ante la alta demanda de atención. Con los datos aquí expuestos, después de 

una entrevista fenomenológica, se subdividieron los datos en dos categorías: aprendizaje 

bueno o mal en la maternidad de Piabetá y comprensión o su ausencia relativa a la 

humanización del parto. Conclusión: Se comprende que la mejora de la enseñanza médica 

práctica en Obstetricia en los hospitales del Sistema Único de Salud, como el de Piabetá, 

debe agregar  la humanización del parto y la comprensión del contexto sociocultural de la 

parturienta, además del conocimiento teórico. El empleo de tecnologías pedagógicas, sobre 

todo a través del uso de softwares destinados a smartphones, orientando la anamnesis en 

Obstetricia y el manual con instrucciones acerca del parto humanizado, como productos de 

esto corso de mestrado, podrán adecuar el aprendizaje médico a la celeridad que se impone 

en la maternidad, en función de la sobrecarga de trabajo. La aplicación creada impacta 

también en el desarrollo del pensamiento clínico del estudiante médico, como también 

alertarle sobre la importancia de una formación humanizada. 

 

Palabras clave: Educación médica. Percepción. Humanización del parto y nacimiento.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 A motivação para o desenvolvimento do tema e a inserção na fenomenologia 

 

Minha motivação para o desenvolvimento do tema partiu da observação de estudantes 

de Medicina e de médicos recém-formados que acompanhavam a parturição de gestantes em 

maternidades do SUS (Sistema Único de Saúde) no estado do Rio de Janeiro. Tive minha 

primeira observação na capital do estado, ao acompanhar estudantes estagiários de 

maternidades, prioritariamente oriundos da Universidade de Nova Iguaçu, para os quais 

parecia haver pífio planejamento pedagógico, no sentido de se explicar a técnica da execução 

médica do parto no ambiente hospitalar. Mesmo as noções de microbiologia que ensejavam a 

adequada colocação dos campos operatórios para não haver infecção da ferida cirúrgica, 

como no caso de episiotomias (incisão perineal realizada no período expulsivo do parto), 

eram quase nulas, necessitando de maior aprofundamento da interação teoria e prática.  

Somado a esse fato, notava que os estudantes, e enfatizo, contratantes de serviços de 

graduação por vezes onerosos, eram mal acompanhados em seu aprendizado prático, sendo-

lhes com frequência atribuídas tarefas de preenchimento de fichas médicas. O preenchimento 

dos relatórios era obviamente técnico, porém, ao final de seu estágio, apenas aqueles 

estudantes com mais interesse ou mesmo sorte alcançavam um aprendizado técnico do parto 

e ainda assim sem considerar em sua prática a humanização. As práticas de humanização se 

restringiam à equipe de enfermagem, como se o médico só tivesse como seu atributo realizar 

um atendimento sob o prisma do modelo biomédico. 

Presenciei situações em que o estudante médico fora por diversas vezes maltratado e 

interrogava se nesses momentos ele não se sentiria como parte de um modelo excessivamente 

hierarquizado. Seria como um soldado frente a um oficial superior. Intrigava-me por vezes o 

menosprezo do tratamento dirigido a médicos principiantes, como se fosse a inexperiência 

um demérito, e não uma fase que perpassa a vida de qualquer profissional. Testemunhava o 

funcionalismo permeando as relações de um médico de antiga formação com o iniciante. 

Destaco que o fato era frequente no estágio supervisionado do estudante, não ocorrendo, 

entretanto, em unanimidade. 

Em concomitância, observava que os obstetras empregados dos estabelecimentos 

públicos e de longo tempo de formação sentiam-se eximidos da responsabilidade de assistir 

os estudantes de Medicina. Uma vez que não recebiam qualquer gratificação para ensinar, 

muitos consideravam os estudantes auxiliares que deveriam buscar exames, acompanhar 
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pacientes e realizar outras tarefas burocráticas. Havia obstetras comprometidos com o ensino, 

mesmo sem receber qualquer ajuda pecuniária; constituíam, porém, exceção. 

Ao trabalhar em outra maternidade da capital fluminense, onde os obstetras 

plantonistas eram remunerados para atuação em preceptoria, o cenário melhorava um pouco. 

Algum ensinamento se transferia aos estudantes, mas ainda assim, aquém do ideal e, enfatizo, 

sendo a humanização atributo da Enfermagem, Psicologia e Serviço Social. Percebi, assim, a 

dificuldade do aprendizado prático, por parte de estudantes médicos, tanto na esfera técnica 

como humana. 

Emocionou-me a experiência de uma estudante médica, à época e por mim 

acompanhada, que assim se expressou: “estou sofrendo muito neste local, mas só em ter 

aprendido a realizar o toque vaginal, já foi o bastante pra mim; não estou aguentando 

permanecer aqui”. Tive um imenso sentimento de frustração, uma vez que acompanhei a 

estudante desde seus primeiros passos, como realizar um ponto simples de pele e até mesmo 

nas etapas de uma escovação cirúrgica. Era ela uma estagiária bolsista no hospital, que veio a 

desistir de receber proventos de valor considerável, em face do sofrimento, deboches 

ouvidos; fazia atendimento humano às pacientes e com ética, mas sem a funcionalidade 

esperada pelos médicos mais antigos no serviço. 

Uma vivência sofrida pelo médico iniciante pode resultar em um manejo pouco 

humanizado com as usuárias. Entendo que Merleau-Ponty explica o cenário ora exposto, pois 

não se trata apenas da singularidade do estudante de Medicina. Muitos estudantes expostos a 

essa situação de abandono inserido em meio a profissionais porventura frustrados acabarão 

por repetir comportamentos desumanizados, terceirizando futuramente também à 

enfermagem ou a psicólogos, se presentes, os processos de humanização do parto. Ou. de 

outra forma. desistirão do ofício. Observa-se, assim, um processo de desumanização, já em 

tenra formação do médico. O médico vivencia, portanto, a desumanização no eclodir de seu 

aprendizado prático. Aprende como não se deve ser e como não se deve fazer. Daí, a 

tendência será perpetuar práticas não humanizadas após a graduação, ao iniciar exercendo o 

ofício. De outra forma, um processo de aprendizado envolvendo o amor, como sublime 

sentimento, pode potencializar o aprendizado do jovem médico. 

Na cidade em estudo, a situação parece ainda piorar, pois as práticas de humanização 

estão praticamente ausentes. Na cidade de Magé, cenário da pesquisa, não há enfermagem 

obstétrica, segundo consta também no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. O 

enfermeiro graduado tem como função precípua responder por medicações e suprimentos 

hospitalares de alto custo. O contexto, ao abranger questão relativa à gestão de recursos 
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públicos, mostra que a ausência do enfermeiro na condução do parto normal inviabiliza a 

humanização do evento. Impossibilita, ademais, o aprendizado da Política de Humanização 

pelo jovem médico. Faz-se notar um currículo oculto de formação do médico a nortear 

prática embasada no modelo biomédico, cartesiano per se centrado apenas na Biologia. O 

estudante novamente tem para si algumas funções burocráticas ou, por vezes, lhe é exigida 

destreza, para a qual ainda não tem preparo. Os conhecimentos de humanização se fazem 

ainda insuficientes de forma semelhante à descrita, embora há cerca de 12 meses já haja 

movimentos da gestão do município, no sentido de se adequar a logística hospitalar à 

implementação do parto humanizado. Destaca-se que a prefeitura referida perdera repasse de 

50 mil Reais do Sistema Único de Saúde em referência ao ano 2016, por não ter atingido, 

entre uma das metas, a de humanização do parto na maternidade pública local. 

A fenomenologia neste estudo dimensiona a percepção do estudante de Medicina, o 

que é singular. É singular, mas é algo que parece se repetir no mesmo ambiente em situações 

de semelhante estresse emocional. Conforme Capalbo (1983), uma consciência engajada não 

é apenas inserida no mundo. O ser-no-mundo é o poder de ter consciência dessa inserção e de 

tomar posição em face dessa inserção (CAPALBO, 1983). Assim sendo, um processo de 

aprendizado que se desvie de preceitos éticos pode levar a posturas de desumanização, 

conforme se perpetua entre muitos médicos recém-formados, outrora expostos ao 

aprendizado desumanizado do parto. 

A mesma autora ressalta que a consciência é resultado de duplo movimento de 

intencionalidade. Aberta ao mundo e aos outros, surge no entrecruzamento das suas 

condições de vida e experiências em família, desde sua formação biopsíquica, como na vida 

da sociedade e cultural que a envolve (CAPALBO, 1983).  O estudo envolve a consciência 

do aprendizado do estudante de Medicina assimilando a práxis de Obstetrícia como um Ego 

temporal e histórico. A Medicina estará compondo a socialização secundária desse estudante. 

 

1.2 Apresentação do tema de pesquisa 

 

A gestação é fase importante na vida de qualquer mulher e corresponde ao período que 

antecede o parto. Trata-se de momento de mudanças físicas acompanhadas de alterações 

emocionais. Durante cada período dessa transformação, a mulher pode ficar mais vulnerável 

e, em termos de saúde emocional, emergir mais fortalecida, ou então mais enfraquecida, 

confusa e desorganizada. Por isso, esse período é tão especial para ela (SILVA, 2013). 
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Nos últimos 40 anos, o que se assiste, em contrapartida, é ao parto dotado de 

tecnologia excessiva, desenvolvido de forma mecanicista e desumanizada, com o uso 

excessivo de práticas intervencionistas até mesmo em situações de baixo risco. O corpo da 

mulher passa a ser objeto de trabalho. Decorre da medicalização, a que o ser humano se 

expõe, nela incluído o parto, evento fisiológico, medicalizado, uma vez que, hospitalizada a 

mulher, podem ser indicados procedimentos médicos porventura desnecessários. Além do 

mais, paralelamente, veiculam-se notícias frequentes de mulheres que perdem seus filhos em 

“partos humanizados” e indicando localidades como a Baixada Fluminense por local, onde a 

mortalidade fetal intraparto tem índice superior ao preconizado pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) (BRASIL, 2014).  

Diante da multidimensionalidade do processo de parturição humana, torna-se prática 

pertinente aos profissionais de saúde adentrar a percepção que a mulher tem desse momento. 

Como profissionais de saúde e diante da premissa de que o SUS é também campo de 

aprendizado, conforme lei regente (Lei 8.080 de 19/09/1990, Sistema Único de Saúde; 

ANEXO C), é importante compreender a percepção do profissional aprendiz acerca da dor 

do parto. A partir da compreensão das vivências do estudante em saúde sobre as dores do 

parto e de seu aprendizado, é possível qualificar sua formação em Obstetrícia. Pode ocorrer, 

dessa forma, o deslocamento de um aprendizado tecnológico para uma formação mais 

humanizada, com abordagem, inclusive, de questões éticas, culturais e pedagógicas inerentes 

ao ser que inicia  sua assimilação teórico prática em Obstetrícia. 

Durante minha prática em municípios da Baixada Fluminense e região metropolitana 

do Rio de Janeiro, e nesse ínterim insiro o município de Magé, inquietou-me também o fato 

de assistir o tratamento de gestantes em pleno ano de 2016 em condições tais de inadequada 

implementação da política de humanização do parto. Deparei-me, ao trabalhar como 

contratada por essa prefeitura, com gestantes sendo admitidas e expostas à dieta zero até a 

expulsão de seu concepto. Observei a tímida atuação da equipe multidisciplinar no cenário do 

parto com foco no antigo modelo biomédico, centralizando as decisões no profissional médico 

e com atuações também tecnocráticas. Via-se notória a ansiedade da parturiente (mulher que 

se encontra em trabalho de parto ou acabou de dar à luz), dada a frequente ausência de 

acompanhante de sua escolha permitida por lei. Os métodos comportamentais e físicos de 

alívio da dor do parto tinham emprego precário, priorizando o rotineiro emprego de técnicas 

cientificamente obsoletas, como a confecção de episiotomias extensas em muitas das 

situações, cuja utilização só deve ocorrer em casos excepcionais.  
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Em concomitância a práticas pouco adequadas ao cenário do parto humanizado, 

estavam presentes graduandos de Medicina e médicos residentes da especialidade de 

Ginecologia e Obstetrícia no estabelecimento, sendo que principalmente aos primeiros 

muitas vezes se destinavam tarefas burocráticas, cujo fim seria a celeridade do serviço 

cotidiano. Fato mais grave por mim observado foi estar diante de médicos tão jovens, no 

tocante à profissão e à especialidade, repetir modelos de manejo do parto já ultrapassado, 

como se corretos fossem e acreditando estar atuando em correção. Não cabe ao presente 

texto culpabilizar profissionais acerca de uma ou outra conduta, tampouco a instituição de 

saúde em si em relação a seu modus operandi. A maioria dos partos na localidade, ainda que 

diante de tantos obstáculos político-sociais, traz em si uma história de sucesso, com baixo 

índice de mortalidade materna e perinatal. 

Torna-se pertinente, então, e em congruência ao presente estudo, adequar o contexto 

do referido serviço público da esfera Sistema Único de Saúde (SUS) a uma visão 

fenomenológica aplicada ao ensino médico em Obstetrícia. Faz-se relevante a melhora da 

formação humanística e técnica do médico e aprendiz com resultante aumento do índice de 

satisfação do usuário do Sistema Único de Saúde. Desenvolver no estudante médico a 

empatia, propiciando-lhe perceber a dor da parturiente que acompanha, qualifica seu 

aprendizado. 

 O emprego de tecnologias pedagógicas voltadas para o estudante de Medicina 

transforma-o em um multiplicador a atualizar os médicos mais experientes de Piabetá quanto 

às práticas menos medicalizadas na atenção ao parto. Tecnologias pedagógicas podem, 

contudo, ser empregadas, visando ao incentivo de formação humanística. Os paradigmas 

teóricos do positivismo são questionados na educação: tantas transformações sociais 

impossibilitam resumir toda e qualquer experiência ao modelo experimental. Compreender a 

fenomenologia no ensino médico, visando articular teoria e prática, pode dinamizar o ensino.  

A compreensão do subjetivo resulta “na conscientização e ação no ato pedagógico” 

(CAPALBO, 1983). 

 

1.3 A humanização do parto 

 

As modificações inerentes à gestação são paulatinas. As relativas ao parto, entretanto, 

são abruptas e imprevisíveis, requerendo preparo físico e psicológico da gestante. Nesse 

sentido, o preparo da gestante deve se iniciar já no início do pré-natal, haja vista ser ela a 

protagonista do momento do nascer de seu filho. A gestante deve estar mais consciente da 
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dor que sentirá nesse momento, da importância de sua colaboração ao imprimir força com a 

musculatura abdominal e enxergar a parturição como mais uma etapa sublime de sua vida. A 

reprodução do ser humano, como de outros animais, compõe o ciclo da vida, mas há uma 

multidimensionalidade imposta nessa fase no caso do ser humano. Além disso, existe a 

comprovação da maior intensidade da dor de parto na espécie humana (CANGIANI, 2016). 

Devido ao aumento do perímetro cefálico a que se assiste evolutivamente com a socialização 

da espécie humana e ao justo espaço bacia materna e perímetro cefálico, tem-se que o parto 

no humano é mais doloroso que em outros mamíferos (CANGIANI, 2016). 

Paralelamente a questões relativas à dor da parturição e do modelo holístico e 

biopsicossocial de atenção à saúde, faz-se mister relacionar a humanização como movimento 

de presença crescente e disseminada no Brasil. Surgiu como a busca de um ideal, em 

diferentes frentes de atividades e com vários significados, sendo que cada uma dessas frentes 

determina um conjunto de questões práticas, teóricas, comportamentais e afetivas que teriam 

uma resultante humanizadora (BRASIL, 2003).  

Em termos legais, o Brasil conta com a Política Nacional de Humanização, que foi 

criada em 2003 com o intuito de garantir a efetivação dos princípios e diretrizes do Sistema 

Único de Saúde. O diploma legal visa interferir em modos autoritários e hierarquizados de 

gestão, assim como, respectivamente, defender o trabalhador de um sistema de relações de 

trabalho precarizado e o usuário do SUS de tratamentos invasivos e desrespeitosos (SILVA 

et al., 2014). Assistência mais humanizada ao parto por parte de estudantes ou residentes 

médicos pode melhorar a condução do trabalho de parto. Por isso, a percepção do estudante 

não deve se ater à técnica tão somente; dimensões psicológicas e sociais merecem alusão. 

Em menção a Paulo Freire, transformar o ensino, o que inclui o relativo à assistência ao 

parto ao puro treinamento técnico, é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no 

exercício educativo: o seu caráter formador. E se respeita a natureza do ser humano, o ensino 

dos conteúdos não se pode dar alheio à formação moral do educando (FREIRE, 2014).   

Adequar ao SUS os preceitos legais da humanização é humanizar o ensino, tornando o 

estudante uma testemunha e, a seguir, um exemplo de práxis humanitária. A humanização 

deve se estender ao aprendiz, além da gestante, partindo da premissa de que é um ser humano 

e envolto à sua consciência, na situação do parto terá uma percepção.  Humanizar o manejo 

do parto envolve humanizar o ensino, considerando o estudante, por isso, em sua dimensão 

social. 

Vários autores comentam que o processo de humanização de assistência à saúde não 

deve se restringir a espaços assistenciais. Pelo contrário, a transformação do ensino deve ser 
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amplamente inserida na formação dos profissionais de saúde, sob pena de não se concretiza, 

caso não ocorram adesão e participação efetiva dos novos profissionais de ensino que 

também debatem a formação humanística no ensino superior em saúde. No Brasil, a 

discussão sobre a formação médica ocasionou a elaboração, discussão e publicação das 

Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação em Medicina, homologadas em outubro 

de 2001, quando o Ministério da Educação e Cultura estabeleceu como modelo de médico 

desejável para o país:  

 

[...] O médico com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. Capacitado 

para atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde-doença em seus 

diversos níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da assistência, com senso de 

responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde 

integral do ser humano (REBELLO; RODRIGUES NETO, 2012) 

  

Em 2014, com a instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Medicina, nova versão da anterior, a mesma assertiva se mantém, de acordo 

com o artigo terceiro do capítulo um. 

Vale mencionar, em alusão às diretrizes Curriculares do Curso de Graduação em 

Medicina do ano de 2014, o compromisso que se propõe ao graduando em relação às futuras 

gerações de profissionais de saúde. Propiciar aos estudantes, professores e profissionais de 

saúde, também conforme a diretriz, a ampliação de oportunidades de aprendizagem se inclui 

no capítulo relativo à educação em saúde. Sendo assim, evidencia-se a relevância do 

presente trabalho, que trará como um dos produtos o manual instrutivo da humanização do 

parto na cidade de Magé. O manual, além de ser facilitador de conhecimentos acerca de 

humanização por parte dos estudantes, terá repercussão na atualização de médicos mais 

experientes da unidade. O aplicativo produzido para confecção da anamnese em Obstetrícia, 

que é o outro produto deste estudo, dinamizará o aprendizado do estudante médico, como 

também auxiliará médicos mais experientes, porventura excluídos digitais ou eventualmente 

até portadores de tecnofobia. 

Em suma, existem muitas questões relativas à humanização do parto restritas à teoria, o 

que ocorre também na cidade cenário, nesta, em parte, devido ás questões logísticas. Por 

exemplo, apesar da existência da Lei 11.108 de 2005, que firma o direito de a mulher ter um 

acompanhante de sua escolha durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, a 

pesquisa Nascer no Brasil mostra que em apenas 18,8% dos casos em hospitais privados e em 

15% dos casos no SUS houve o cumprimento da lei. O pretexto fora a não autorização do 

hospital, motivando o descumprimento da referida lei (BRUGEMANN et al., 2016). Em 
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Magé, na instituição em estudo, ainda segundo o modelo biomédico, cabe ao médico permitir 

ou não a presença do acompanhante com a parturiente, o que traz prejuízos também ao 

aprendizado do estudante médico. Este se educa, assim, com visão tecnocrática e centralizada 

no médico, podendo em sua maturidade profissional não compreender o empoderamento dos 

demais profissionais de saúde. Tal lapso em sua formação pode motivar, como já se assistem, 

futuros conflitos advindos de relações de poderes interprofissionais no âmbito hospitalar. O 

estudante de Medicina pode, por isso, repetir o processo de imposição da Medicina como a 

verdadeira ciência da saúde, calcado no comportamento que vivencia entre profissionais mais 

experientes (OLIVEIRA; COLLET, 2000). 

 

1.4 As tecnologias pedagógicas e o estudante médico 

 

Os recursos da informática mudaram a forma de ver o mundo, ressaltando sua 

importância ao potencializar a aprendizagem. A tecnologia nas escolas permite repensar 

diversas possibilidades. A inclusão digital deve permitir ao estudante dominar a tecnologia da 

informação, o que abrange computadores, softwares e internet, a ponto de conseguir produzir 

conhecimento (COSCARELLI; RIBEIRO, 2011). Na academia médica, no espaço de sala de 

aula, assiste-se com frequência a aulas ministradas com uso de Power Point e vídeos, 

compondo também o letramento digital. Em alguns hospitais da rede SUS, observa-se de 

igual modo o uso de tecnologias pedagógicas na apresentação de seminários e também na 

atividade assistencial, dados os prontuários eletrônicos em voga. 

No tocante à Obstetrícia, igual fenômeno se presencia, em razão dos citados 

aplicativos disponíveis a smartphones para o cálculo de idades gestacionais. Anteriormente 

aos referidos, somavam-se os dias de cada mês e a soma resultante seria dividida por sete. 

Em seguida, adicionava-se a esse valor a idade gestacional da ultrassonografia obstétrica, 

empregada no cálculo, isto é, a primeira ultrassonografia obstétrica realizada pela gestante. 

Tais aplicativos que dinamizam, por conseguinte, o cálculo da idade gestacional já são 

corriqueiros entre aqueles que fazem atendimento à gestante, seja no SUS ou na rede privada 

de saúde. São exemplos desses aplicativos: o do próprio Ministério da Saúde, GESTCALC, 

OBCALC, Womanlog Pregnancy Calendar, entre outros. 

Verifica-se no contexto da idade gestacional que a tecnologia vem a proporcionar 

dinamismo na assistência à gestante, muito embora alguns dos estudantes deixem de saber o 

passo a passo do cálculo da idade da gestação, já que o aplicativo lhes oferece o cálculo 



24 
 

rapidamente. Entretanto, a tecnologia não alcança muitas localidades e o conhecimento do 

“como” e “o porquê” de se calcular ainda é fundamental. 

Na cidade de Magé, a tecnologia de smartphones está presente, como em muitas 

cidades pequenas. Há, porém, peculiaridades como a ausência do enfermeiro obstetra, 

médicos residentes, ocorrendo um déficit de recursos humanos na saúde eminente, além do 

notório subfinanciamento do SUS, presente em todo o estado brasileiro. A sobrecarga de 

trabalho é referida ao longo do texto, deixando extenuado por vezes o servidor público da 

saúde na cidade. O estudante de Medicina, conforme aqui se demonstra, é importante força 

de trabalho na localidade, sendo assim, quase sempre assalariado. 

Parece incongruente pensar tecnologia e humanização. Parece que a tecnologia esfria 

as relações humanas, de acordo com Baumann em “O mal-estar da pós-modernidade”. 

Entretanto, as tecnologias estão presentes no meio escolar, nele incluído o ensino médico. 

Nos hospitais, o ensino prático empregando a tecnologia ainda tem tímida presença. Como 

em Magé, é enfática a carência de recursos humanos em saúde, o espaço pedagógico acaba 

sendo considerado precário e, frente a alguns excluídos digitais, um aplicativo visando 

facilitar a anamnese pelo estudante de Medicina pode conferir celeridade ao serviço de 

Obstetrícia. Uma anamnese guiada por um aplicativo de smartphone, conforme será citado a 

seguir de forma mais aprofundada, facilita a anamnese e o raciocínio clínico em Obstetrícia. 

Pode, em concomitância, auxiliar na humanização, dado que compõe o aplicativo não 

somente o raciocínio biologizante, como também a orientação quanto às práticas de 

humanização, pouco difundidas entre a maioria dos médicos obstetras. 

 

1.5 Justificativa e relevância  

 

Observa-se, diante do exposto, existir uma lacuna quanto às consequências de o 

aprendizado médico incompleto ou sem êxito influenciar negativamente a condução do parto 

humanizado. Há também um lapso no aprendizado médico, no que concerne ao trabalho 

interdisciplinar, o que não se restringe ao aprendizado em Obstetrícia. Existem questões 

políticas e de empoderamento já mencionadas que perpassam gerações de médicos e 

incongruentes ao Sistema Único de Saúde vigente. Nisso se impõe o trabalho interdisciplinar 

com a problematização do dia a dia, que vai enriquecer o trabalho do profissional mais 

experiente também. Não se trata de um “poder tudo”, mas sim de um aprendizado além do 

teórico, em que pautam opiniões de outros profissionais, a relevância de aspectos 

socioculturais nas condutas e mais satisfação do usuário (FREITAS, 1998).  
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Considerando também a necessidade de contenção de gastos a que se submete o 

profissional do SUS, a indisponibilidade de anestesistas para acompanhar uma gestante sob 

anestesia de parto normal, o Humanizasus e outras leis precisariam ser reforçadas no âmbito 

das maternidades. Torna-se, portanto, relevante melhorar o aprendizado de acadêmicos e 

residentes médicos de Obstetrícia. A proposta, assim, é estudar a percepção de estudantes de 

Medicina acerca da dor de jovens e adolescentes carentes quanto à dor do parto, abrangendo 

a vivência do estudante médico sobre o próprio aprendizado. O estudante em seu cotidiano 

assiste ao uso de certas medicações e procedimentos por vezes desnecessários em situações 

de gestação de baixo risco, como no caso da cidade e cenário do estudo, sem muitas vezes 

questionar o fato e sem ser questionado também. Por vezes, torna-se o estudante figura 

relegada ao anonimato sem direito a questionamento. “Seus questionamentos atrapalham o 

andamento do serviço”, assertiva inerente ao cotidiano de alguns hospitais. Da mesma forma, 

pode assim sofrer a parturiente, quando não lhe é permitido o grito da dor. Conforme a 

sociopoética de Gauthier, há que se aprender a parir rindo. Deve-se refletir sob a perspectiva, 

se do cliente ou do profissional. Por que rir sempre? 

Nessa vertente, sugere-se analisar a percepção dos estudantes de Medicina a respeito 

da dor dessas parturientes, segundo Merleau-Ponty. Para o filósofo, a percepção não é uma 

ciência do mundo, não é nem mesmo um ato, uma tomada de decisão deliberada; ela é o 

fundo sobre o qual todos os atos se destacam. O mundo não é um objeto do qual possuo 

comigo a lei da constituição; ele é o meio natural e o campo de todos os pensamentos e de 

todas as minhas percepções explícitas (GRANZOTTO, 2008). Sendo assim, entender a 

percepção que estudantes têm da dor da parturiente e de seu próprio aprendizado da condução 

do parto normal repercute na formação de profissionais mais capacitados a colaborar com a 

paciente durante o trabalho de parto, evento fisiológico no qual ela é a protagonista. O 

médico, o enfermeiro, o técnico auxiliam nesse âmbito, não devendo, por isso, se valer 

corriqueiramente de medicamentos ou tecnologias desnecessárias nem de abuso de poder, 

passível de configurar a dita “violência obstétrica”.  

Entender a vivência dessa mulher sofrida ou não, pobre ou não, vítima de uma 

sociedade patriarcal ou não, possivelmente submissa, atravessando um momento quiçá único 

de sua vida, ou seja, dar à luz traria ao profissional um olhar além da Fisiologia, mais 

humano e com atitudes mais resolutivas e de menor ônus para o parto normal de mulheres 

que não dispõem de muitos recursos. E essa abordagem mais humana deveria se iniciar na 

vida acadêmica com o aprendizado do aluno, a partir de aulas com estratégias mais 

humanizadas, com ênfase na interdisciplinaridade. A preocupação com o modo como o 
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estudante de Medicina percebe o parto é também forma de humanizar o ensino. Merleau-

Ponty preleciona que corpo e mente são indissociáveis. Para se aprender, para se ter uma 

ação, há que primeiro se perceber o mundo e, no caso em tela, está o cenário da parturição no 

Sistema Único de Saúde. Antes de aprender, o estudante percebe a situação, para, assim, 

poder assimilar o conteúdo. Trabalhará de modo proficiente, se bem assimilar o conteúdo. 

Repetirá condutas humanizadas, se assim forem suas vivências. O médico será humano se 

também receber um ensino humanizado, em vez de ser tratado amiúde como mão de obra 

barata. Por meio de entrevistas fenomenológicas que serão feitas por examinador externo ao 

cenário em estudo, será possível inferir o modo pelo qual o estudante da graduação infere 

sobre a assistência a gestante.  

O Sistema Único de Saúde prioriza o parto normal humanizado, o que entrou em 

vigor com a publicação de cadernos em 2003, cujo foco foi a Política Nacional de 

Humanização do Sistema Único de Saúde. O parto abdominal, hoje tão em voga dada sua 

segurança e praticidade, possibilidade de se ajustar a data desejada pela gestante e rapidez, 

terá sua teórica indicação no SUS, a depender de condições já consagradas pela Obstetrícia. 

Não obstante cadernos do Humanizasus, veículos da mídia e internet e políticas 

incentivadoras do parto normal pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, há ainda a 

crença de o parto cesáreo beneficiar o binômio materno-fetal em relação ao parto vaginal, 

principalmente em meio à população mais carente. Muitas parturientes acreditam que o parto 

normal dói demais, a ponto de ser insuportável, e que sua prática no SUS está ligada à má 

vontade do profissional em operar a paciente, o que seria mais trabalhoso. Crê a população 

brasileira com frequência no descaso do profissional ao sofrimento das pacientes com a dor 

do parto. Tem a concepção de que o neonato será mais hígido se nascer por via alta 

(AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ANS, 2015).  

Ao relatarem suas percepções da humanização do parto, provavelmente os estudantes 

poderão mencionar a via alta como opção e, no caso das estudantes de sexo feminino, a partir 

da impressão do sofrimento da parturiente, poderão relatar até que não desejariam para si a 

parturição vaginal. O sofrimento de um estudante médico pode, com isso, se manter velado. 

O aluno, no caso da parturição e se sentindo impotente perante uma circunstância em que 

nada ou quase nada pode fazer, pode decidir enfrentar algo. Ao entrar em contato com 

ansiedade, medo e insegurança, vem a mobilizar estratégias de enfrentamento para lidar com 

esses sentimentos (TRINDADE; VIEIRA, 2013).  

Essas questões constituem aspectos multifatoriais. Existe o mercado privado de saúde 

que ainda tenta incentivar o parto cesáreo a partir do superdimensionamento da dor do parto 
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normal. A inadequada implementação de atitudes para humanizar o parto vaginal pode fazer 

a escolha da gestante recair sobre a cesariana no que concerne à via de parto (GUIMARÃES 

et al., 2017). Surgem as alegações de que esterilizações definitivas, se desejadas pela 

paciente, justificam a indicação do parto abdominal (ANEXO C). A descrença no 

profissional de saúde e o medo também se fazem presentes, tendendo a paciente a acreditar 

na maior eficiência do parto operatório, que no Brasil tem altos índices, seja no SUS ou na 

clínica privada (GUIMARÃES et al., 2017). Sabe-se, porém, que enquanto a paciente tem 

ótima recuperação de um parto normal, após um parto cesáreo ela será uma puérpera, agora 

sim, possivelmente doente, que deverá se recuperar do que enseja um período pós-operatório, 

com o mínimo de responsabilidades inerentes ao cuidado de um recém-nascido. 

A educação de acadêmicos de Medicina em relação a estratégias de humanização se 

impõe nesse panorama. Assim, investigar os sentimentos de grupo de alunos do curso de 

Medicina em relação à parturição humana torna-se relevante. A percepção dos alunos pode 

variar. Há que se considerar que a maternidade pode ser o primeiro campo de vivência 

hospitalar de muitos dos estudantes. Frequentemente, viver o parto pelo estudante pode ser 

algo tão traumático, a ponto de fazê-lo desviar seus objetivos para outro campo de atuação 

profissional. A parturição enseja muita sujeira e muito sangue. O recém-nascido e a mãe são 

lindos e o vínculo do binômio divino per se. O estudante de Medicina, porém, pode ser um 

adulto jovem ou adolescente com maturidade psicológica em plena instalação, o que pode 

abranger qualquer período da vida. Há sempre espaço para o crescimento existencial, seja 

qualquer a idade biológica do ser. Trata-se, em geral, de um estudante que na academia teve 

um estudo eminentemente técnico, tal qual será muitas vezes em sua residência ou pós-

graduação médica. A vivência clínica, a relação médico-paciente tem outras dimensões 

implícitas. Exige a tolerância com o outro que sofre e que enxerga no médico do SUS um 

representante do Estado, que amiúde pouco se envolve em questões de ordem política.   

A partir da compreensão das vivências do estudante estagiário em maternidade, pode-

se melhorar o ensino, proporcionando uma mudança de paradigma no ensino médico. O 

estudante não deve ser considerado apenas uma mão de obra barata exposta a profissionais 

sem compromisso com o ensino. O profissional que lida com o estudante deve ser aquele 

firmemente disposto a essa prática e, dessa forma, treinado a receber auxílio pecuniário para 

tal. Afinal, uma preceptoria mal conduzida pode causar prejuízo à formação do jovem 

médico. Assim, ao se estudar a vivência do estudante acerca da dor do parto, vale também 

mencionar como ele viu a atuação da equipe de saúde, esta quase sempre dotada de 
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experiência prática profissional, porém frequentemente com inadequada formação 

pedagógica. 

As vivências em campo podem ser bastante diversas e como um estudante advindo de 

escolas tecnicistas se posiciona frente ao que não lhe é ensinado, por vezes verdadeiros 

absurdos... É possível presenciar gestantes de termo subindo nove lances de escada a pé por 

falta de elevador. E assim a parturiente se expressou: “Vim com meu marido, tava só com 

uma colicazinha. Subi a escada porque tava sem elevador...”. E ao ser admitida, pariu!  

Indago a visão de um jovem que passou seis anos estudando em uma universidade 

privada ou pública, fazendo tamanho investimento financeiro, no caso de uma gestante que 

vai a um hospital-maternidade onde elevadores são indisponíveis, por exemplo. E a 

submissão parece tamanha na sociedade em relação à mulher brasileira, a ponto de algumas 

gestantes considerarem natural subir a pé nove lances de escada! 

A singularidade das vivências se impõe e fatores culturais, sociais e psicológicos 

interferirão no desenrolar da parturição vaginal. A boa educação, a informação, o 

acolhimento à parturiente e principalmente se mostrar disponível são todas condutas que 

levarão o profissional a conscientizar a gestante de seu protagonismo. O profissional, que em 

sua academia perceber essa singularidade, aliado ao importante ensino da Fisiologia, e que 

tiver em mente a existência de fatores humanitários e psicológicos presentes na parturição, 

fornecerá assistência de qualidade possivelmente superior, justificando o presente estudo. 

Por vezes, o profissional de saúde em meio a estresse psicológico próprio, ou talvez 

por narcisismo ou por ser desvalorizado socialmente, acaba por assumir atitude autoritária, 

impondo um pressuposto de comportamento a ser seguido na situação do parto. Por 

consequência, o estudante médico, cujo aprendizado também se efetua a partir de exemplos e 

sem mesmo se questionar, repete igual comportamento. O estudante percebe que a gestante 

tem que se deitar, alocar as pernas à mesa ginecológica, nem sempre confortável, e fazer 

força, a fim de parir. E acaba por evacuar diante de uma plateia de profissionais, aprendizes, 

faxineiros que ela jamais vira. Um mínimo de empatia permite concluir quão constrangedoras 

e ansiogênicas são cenas assim - mas não se faz qualquer reflexão, pela cotidianidade desses 

atos. E o pior é que ainda se transmite esse tipo de conhecimento desumanizado, o que é 

abominável. Percebe-se, por isso, que as leis que regulamentam os direitos da parturiente 

ainda carecem de aplicabilidade e a brutalidade no atendimento inserida na modernamente 

aludida violência obstétrica se impõe.  

Em síntese, o presente estudo pode melhorar a qualidade do atendimento do futuro 

médico, que poderá ter uma visão mais humanizada. A simples entrevista, a simples reflexão 



29 
 

acerca de questões de vivência de aprendizado e humanização tem o potencial de trazer o 

estudante e futuro médico ao contexto sociocultural e emocional envolvendo o parto normal. 

Portanto, a qualidade de assistência futura poderá ter um incremento em sua qualidade. A 

compreensão da vivência do estudante em relação ao parto auxilia a inferir o fenômeno 

velado em sua práxis. É possível modificar a abordagem de ensino no ambiente hospitalar 

com base no que se apreende da vivência estudantil em relação ao parto normal. Partindo da 

compreensão das vivências de um grupo de estudantes, ao se averiguar possíveis deficiências 

inerentes a um currículo médico de estrutura tecnicista e biologizante, podem-se vislumbrar 

opções pedagógicas, de forma a oferecer ao mercado de trabalho profissionais mais 

humanizados. 

 

1.6 Questões norteadoras 

 

a) Qual a vivência de estudantes de Medicina acerca do próprio aprendizado em 

Obstetrícia no tocante à humanização do parto? 

b) Como o estudante de Medicina vivencia o trabalho de parto durante sua formação? 

c) Que mecanismos utilizam os estudantes no trabalho de parto, em meio ao despreparo 

pedagógico da maioria dos profissionais mais experientes? 

d) É possível inserir alguma tecnologia pedagógica no âmbito hospitalar para que o 

estudante aprenda a anamnese obstétrica sem perder o olhar humanizado do parto? 

 

1.7 Objetivos 

 

1.7.1 Objetivo geral 

 

Compreender a vivência de estudantes de Medicina em relação à humanização do 

parto e seu aprendizado prático. 

 

1.7.2 Objetivos específicos 

 

a) Descrever como o estudante de Medicina vivencia o trabalho de parto durante sua 

formação, com referencial em Maurice Merleau-Ponty. 
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b) Disponibilizar para a Unidade de Saúde de Magé manual instrutivo acerca da 

humanização do parto normal, além de aplicativo facilitador da anamnese em 

Obstetrícia, adequado a smartphones. 
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2 ESTADO DA ARTE 

 

2.1 Produção do conhecimento sobre a fenomenologia na educação médica prática  

 

A primeira etapa na busca do estado da arte se fez ao ponderar a vivência do estudante 

e médico recém-formado na condução do parto normal de gestantes de cidade pequena da 

região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, em Magé, que é a questão norteadora. O 

problema da pesquisa é a valorização do estudante médico em meio a outros profissionais 

empregados na rede SUS e aprofundar seu entendimento da humanização do parto. Médicos 

mais experientes geralmente podem delegar a humanização do parto a enfermeiras, 

assistentes sociais e psicólogos, percepção esta amiúde assimilada por estudantes. 

Existe uma lacuna no que concerne especificamente ao conhecimento da percepção 

em relação ao trabalho de parto por estudantes médicos em particular. Por isso, recorreu-se 

ao estudo da educação médica com a análise do estudante que se posiciona perante o paciente 

para aprender com ele e também tratá-lo nas demais especialidades. Existe uma questão 

psicológica em conjunto à pedagogia inerente ao curso médico. Pode haver predominância de 

personalidades mais exigentes e que sofrem em meio a ambiente de extrema competição 

nesse grupo de estudantes. Assim, há peculiaridades que podem lhes trazer ainda mais 

angústias quando se trata do parto normal, em que a prática pode prevalecer à teoria com 

bastante frequência. Em relação à humanização do parto, a busca se justifica a partir de seu 

desconhecimento por alguns profissionais de saúde que trabalham em Piabetá/Magé e que 

compõem o locus de vivência dos estudantes em análise. 

A estratégia PICO, assim se objetivou, como primeira etapa da revisão integrativa de 

acordo com referência a seguir: 

 

P - a população-alvo da pesquisa consiste em acadêmicos de Medicina que 

trabalham em maternidade do SUS no município de Magé; 

I - a intervenção pretendida é a humanização do atendimento ao usuário do SUS, 

especificamente gestantes, decorrente da humanização do aprendizado médico; 

C - por comparação entende-se o estudo da educação médica vigente, com base em 

revisão de literatura, abrangendo especialmente o uso da fenomenologia nessa 

esfera; 

O – por outcome se depreende a ciência da percepção dos estudantes médicos acerca 

de aprendizado e humanização 
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Para dar início à busca, utilizaram-se descritores, isto é, termos de um vocabulário 

controlado usados por indexadores para representar o assunto do artigo em base de dados, de 

acordo com serviço de apoio ao usuário descritores em ciências (DECS). Diferem das 

palavras-chave porque os autores podem usar nos artigos as palavras-chave pertinentes, 

conforme indica o referido serviço. A princípio, os Decs relacionados à minha busca foram: 

Brasil, Aprendizagem, Educação em Saúde, Educação Pré-médica, Percepção, Trabalho de 

Parto, Padrões de Prática Médica e Sistema Único de Saúde - todos, por isso, em língua 

portuguesa. Como na língua inglesa a abrangência se faz mais ampla e em conformidade com 

a orientação da Professora Doutora Rose Mary Rosa Andrade Costa Silva, selecionaram-se 

os termos a seguir como Decs: medical education, humanizing childbirth or labour, obstetric 

medicine, delivery methods, assisted vaginal delivery, pain management e confort measures 

(nonpharmacologic during labour). Restringiu-se aos termos relacionados no QUADRO 1, 

de modo a se restringir à pesquisa, com a busca sendo feita nas bases  expostas.  

Utilizou-se o portal do conhecimento no site de busca do Conselho Regional de 

Medicina do Estado do Rio de Janeiro, destinado aos médicos inscritos nesse conselho. 

Assim, foi possível a pesquisa a partir dos Decs como cita Cochrane. A pesquisa em 

Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e Google Acadêmico se fez na internet. 

 

Quadro1 - Quantitativo de estudos consoante descritores e bases de dados 

DECS GOOGLE 

ACADEMICO 

MEDLINE COCHRANE SCIELO REPOSITÓRIO 

CIENTÍFICO DE 

ACESSO ABERTO 

DE PORTUGAL 

Medical 

Education 

8.420 165.237 1.274 1.064 (Learning 

Medical Education) 

225 

Humanizing 

Childbirth 

20.400 1 0 110 20 

Perception 4.010.000 57.460 98 13.470 27.398 

Medline: Medical Literature Analysis and Retrieval System On-line; Scielo: Scientific Eletronic Library Online. 

Fonte: A autora. 

 

Quanto a critérios de inclusão, selecionaram-se artigos alusivos ao aprendizado por 

estudantes de Medicina, com exclusão daqueles relacionando educação médica ao 

autocuidado do paciente. Em Humanizing Childbirth, excluíram-se artigos que mencionavam 

o cuidado da parturiente por doulas, uma vez que o objetivo foi relacionar a humanização do 

parto à prática de estudantes. Não se excluíram artigos antigos, já que houve aqueles até de 

1993 que poderiam auxiliar a pesquisa e tendo em vista a relevância da observação de como 

evoluem o ensino e a prática médica ao longo do tempo. É pertinente destacar por vezes que 
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práticas antigas podem retornar a cenários atuais, como, por exemplo, os acompanhantes e as 

doulas exercendo hoje no parto um papel que pertencia às antigas parteiras. Periódicos mais 

antigos se revestem de importância, à medida que demonstram a falácia de uma Medicina 

moderna tão mecanicista, tão cara sem atender às expectativas de usuárias com tanto acesso à 

informação. 

Relacionam-se a seguir estudos significativos e selecionados a respeito da 

aprendizagem do estudante de Medicina, buscando-se mencionar a fenomenologia em meio 

ao que foi possível encontrar. Observa-se, a partir da seleção do QUADRO 2, que são mais 

frequentes estudos de abordagem da educação médica. Sua relação, porém, ao parto 

humanizado pouco se faz presente e ainda mais complexa é a busca de artigos envolvendo 

estudantes de Medicina com a metodologia merleaupontiana. 

 

Quadro 2 - Caracterização dos estudos encontrados  

AUTORES TÍTULO REVISTA ANO OBJETIVO MÉTODO 

Cardoso Filho et al. 

(2015) 

Perfil do estudante de 

Medicina da UERN, 

2013 

Revista Brasileira 

de Educação 

Médica 

2013 Mostrar o perfil 

socioeconômico do 

estudante de Medicina 

da UERN e fatores 

norteadores da escolha 

da profissão médica 

Estudo 

transversal, com 

emprego de 

questionário 

autoaplicável e 

anônimo 

Groseman e Stoll 

(2008) 

O ensino-

aprendizagem da 

relação médico-

paciente: estudo de 

caso com estudantes 

do último semestre do 

curso de medicina 

Revista Brasileira 

de Educação 

Médica 

2008 Conhecer como 

estudantes do último 

semestre do curso de 

Medicina de uma 

universidade federal 

do Sul do Brasil 

aprenderam a relação 

médico-paciente 

Entrevista 

semiestruturada 

com 25 

acadêmicos 

sorteados num 

universo de 47 

Marco (2006) Do Modelo 

Biomédico ao Modelo 

Biopsicossocial: um 

projeto de educação 

permanente 

Revista Brasileira 

de Educação 

Médica 

2006 Fazer incorporar 

processo de educação 

permanente 

Aplicar 

instrumento de 

orientação, 

observação e 

entrevistas ao 

aluno da 

graduação 

médica 

Codato, Gonzalez e 

Garanhani (2017) 

Percepção de 

profissionais sobre o 

aprendizado de 

estudantes de 

graduação na atenção 

básica 

Revista de Saúde 

Coletiva 

2017 Buscar a compreensão 

de percepções de 

profissionais que 

atuam em unidades 

básicas de saúde em 

relação à formação do 

estudante de 

graduação nesse 

espaço existencial 

Pesquisa 

qualitativa com 

abordagem 

fenomenológica 

a Martin 

Heideger 

Continua 
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Quadro 2 - Caracterização dos estudos encontrados  

AUTORES TÍTULO REVISTA ANO OBJETIVO MÉTODO 

Guimarães et al. 

(2007) 

Formação para o SUS 

e os desafios da 

integração ensino 

serviço 

Caderno FNEPAS 

v. 1 

2011 Caracterizar a 

formação dos 

profissionais de saúde 

da PUC Campinas no 

SUS Campinas, 

aproximando 

instituições de ensino 

ao SUS 

Análise de 

planilhas de 

pactuação de 

estágios com o 

Centro de 

Educação de 

Trabalhadores de 

saúde 

Trindade e Vieira 

(2013) 

O aluno de Medicina e 

estratégias de 

enfrentamento no 

atendimento ao 

paciente 

Revista Brasileira 

de Educação 

Médica 

2013 Conhecer situações 

estressantes e as 

estratégias de 

enfrentamento 

utilizadas por alunos 

de Medicina na 

relação de 

atendimento ao 

paciente 

Estudo 

exploratório 

descritivo e 

qualitativo 

realizado na 

Universidade 

Federal do 

Sergipe com 50 

alunos no 10º 

período do curso 

médico; uso de 

questionário 

autoaplicável 

Rebello e Rodrigues 

Neto (2012) 

A humanização da 

assistência ao parto na 

percepção de 

estudantes de 

Medicina 

Revista Brasileira 

de Educação 

Médica, v. 36, n. 2 

2012 Verificar a concepção 

de parto humanizado 

na perspectiva de 

estudantes de 

Medicina 

Estudo de 

abordagem 

qualitativa 

descritivo-

exploratória 

Hooker (2015) Understanding 

Empathy: why 

phenomenology and 

hermeneutics can help 

medical education and 

practice 

Springer Science 

Business Media 

Dordrecht 

2015 Understand empathy 

by examining its 

origins within the 

phenomenological 

tradition 

Philosofical and 

analytic aproach 

Gontijo et al. (2003) Matriz de 

competências 

essenciais para 

formação e avaliação 

de desempenho de 

estudantes de 

Medicina 

Revista de 

Educação Médica, 

v. 37, n. 4 

2013 Propor matriz de 

competências 

essenciais para 

valorização dos 

percursos acadêmicos 

e como referência de 

processos avaliativos 

de estudantes 

Delineamento 

quantiqualitativo 

com revisão 

integrativa da 

literatura, com 12 

professores do 

ensino médico 

UFMG 

Petroianu (1993) Relação entre a 

escolha da 

especialidade médica 

e preferência por 

matérias do ensino 

secundário 

Jornal Brasileiro 

de Medicina, v. 65, 

n. 1, p. 161-5 

1993 Conhecer preferências 

por matérias de ensino 

secundário entre 579 

médicos de diferentes 

especialidades 

Estudo 

qualitativo 

descritivo 

Adler e 

Gallian (2017) 

Escola Médica e SUS: 

criação de curso de 

Medicina da 

Universidade Federal 

de São Carlos sob a 

perspectiva de 

docentes e estudantes 

Interface-

Comunicação- 

Saúde-Educação 

Epub 

 5 jun 2017 

2017 Apresentar pesquisa 

com docentes e 

graduandos da 

primeira turma de 

Medicina da UFSCAr 

com currículo baseado 

em competências e 

aprendizado prático 

para o SUS 

História Oral de 

Vida 

Continua 

 



35 
 

Quadro 2 - Caracterização dos estudos encontrados  

AUTORES TÍTULO REVISTA ANO OBJETIVO MÉTODO 

Stella et al. (1997) Graduação Médica e 

Especialização: uma 

incompatibilidade 

Revista da 

Associação 

Médica Brasileira, 

v. 43, n. 4, 

p. 290-4 

1997 Apresentar resultados 

parciais da pesquisa 

iniciada em 1989 de 

avaliação continuada 

de ensino de 

graduação médica da 

Escola Paulista de 

Medicina com a qual 

se implantou processo 

de avaliação 

institucional 

Base amostral 

com 

levantamento de 

expectativas e 

opiniões de 

docentes, alunos 

e egressos 

Ribeiro (2005) Discutindo o conceito 

de inovação curricular 

na formação dos 

profissionais de saúde: 

o longo caminho para 

transformações do 

ensino médico 

Trabalho, 

Educação e Saúde 

online 2005, v. 3, 

n. 1,  

p. 91-121 

2005 Investigar iniciativas 

de inovação curricular, 

com base nas 

Diretrizes Curriculares 

Nacionais 

Pesquisa 

qualitativa com 

técnica de 

entrevista grupo 

focal, com visão 

de questões 

pedagógicas sob 

prisma de 

professores e 

estudantes 

Chrisholm  

 

Management of 

Routine Labour 

Updated 2017,1 

Dyna Med Plus 

2017 Revisão acerca do 

manejo nos períodos 

de trabalho de parto 

Revisão 

integrativa de 

bases de dados 

sobre manejo do 

trabalho de parto 

Martins e Belodi, 

(2006) 

Mentoring: uma 

vivência de 

humanização e 

desenvolvimento no 

curso médico 

Interface, 

Botucatu, 

 v. 20, n. 58, jul/set 

2016 Epub Apr 15 

2016 Compreender a 

experiência vivida por 

alunos de Medicina na 

atividade de tutoria da 

UFMG 

Pesquisa 

documental com 

análise 

fenomenológica 

dos relatórios 

produzidos pelos 

alunos 

Martins et al. (2017) Política de Residência 

Médica e carência de 

especialistas em 

Ginecologia e 

Obstetrícia no SUS em 

Pernambuco 

Trabalho, 

Educação e Saúde, 

v. 15, n. 3,  set/dez 

2017 

2017 Apresentar política de 

residência médica 

como estratégia de 

formação de recursos 

humanos para o SUS e 

demonstrar carência 

de médicos 

ginecologistas e 

obstetras para o SUS 

 de Pernambuco 

Abordagem 

quantitativa com 

base em dados 

secundários 

Terra et al. (2009) Fenomenologia de 

Maurice Merleau 

Ponty como 

referencial teórico 

filosófico numa 

pesquisa de ensino em 

Enfermagem 

Revista Gaúcha de 

Enfermagem, 

Porto Alegre,  set. 

2009, v, 30, n. 3, p. 

547-51 

2009 Descrever referencial 

teórico filosófico 

utilizado para 

aprender enfermagem 

à luz de M. Ponty 

Abordagem 

qualitativa, com 

referencial 

merleaupontiano 

Guimarães et al. 

(2007) 

Factors associated to 

the type of childbirth 

in public and private 

hospitals in Brazil 

Revista Brasileira 

de Saúde Materno 

Infantil, 2017, v. 

17, n. 3 

2017 Estimate the 

Prevalence of 

cesarean sections and 

factors associated to 

the type of childbirth 

in Brazil 

Data collection 

on childbirth in 

Brazil in 2014 

Continua 
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Quadro 2 - Caracterização dos estudos encontrados - conclui 

AUTORES TÍTULO REVISTA ANO OBJETIVO MÉTODO 

Hankir  O estigma e desafios à 

saúde mental de 

estudantes de 

Medicina 

23rd European 

Congress of 

Psychiatry, EPA 

2015 Vienna 

Austria. 

CONFERENCE 

START 

2015 Relatar a experiência 

de estudantes de 

Medicina com 

depressão, relatada 

como dificuldades 

psicológicas em 

procurar tratamento 

em serviços de saúde 

mental devido ao 

estigma 

Estudo reflexivo 

acerca de 

narração de 

estudante de 

Medicina que 

experimentou 

surto psicótico 

em meio à 

depressão 

Lourenço, Gomes e 

Jirjoss (2013) 

A tragédia do ensino 

médico no Brasil 

Revista da 

Associação 

Médica Brasileira, 

v. 59, n. 4 

2013 Editorial acerca do ensino médico no 

Brasil 

Brick (2013) O ensino médico e o 

SUS 

Revista Brasileira 

de Cirurgia 

Cardiovascular 

2012 Artigo de opinião, versando sobre 

enfoque do  ensino médico ao SUS 

Gilbert, Cardoso e 

Wuilaume (2006) 

Médicos residentes e 

sua relação com o 

mundo da doença: um 

estudo de caso com 

residentes em 

Obstetrícia e 

Ginecologia 

Interface, 

Comunicação, 

Saúde, Educação, 

2006 

Compreender herança 

cultural de discurso do 

residente sobre sua 

relação com mundo da 

saúde e doença 

Observação participante 

e construção de fontes 

orais 

Hamamoto Filho et al. 

(2013) 

Produção científica 

sobre educação 

médica no Brasil: 

estudo a partir de 

publicações RBEM 

Revista Brasileira 

de Educação 

Médica (RBEM), 

2013 

Caracterizar a pesquisa 

em educação médica 

brasileira entre 2006 e 

2010 

Estudo sistemático, a 

partir de publicações de 

RBEM 

Mabuchi e Fustioni 

(2008) 

O significado do parto 

e parto humanizado 

pelo profissional de 

saúde 

Acta Paulista de 

Enfermagem 

Entender o que significa 

a humanização para o 

profissional que 

acompanha a mulher em 

trabalho de parto 

Pesquisa qualitativa de 

enfoque 

fenomenológico 

Brites e Rocha  MOOCS (Massive 

Open Online 

Courses): perfil dos 

cursos no campo da 

saúde 

CINTED-UFRGS 

Novas Tecnologias 

na Educação 

Realizar levantamento 

das características dos 

MOOCS relacionados à 

saúde 

Estudo de cunho 

exploratório e 

abordagem quantitativa 

e qualitativa 2016 

Palharini, Wassen e 

Riedo (2014) 

Desenvolvimento de 

um MOOC para a 

formação de 

professores sobre o 

tema de atenção ao 

parto e nascimento 

Encontro de 

pesquisadores em 

educação à 

distância, 

Universidade 

Federal de São 

Carlos, 2014 

Desenvolver curso sobre 

história de 

medicalização da 

atenção ao parto e 

nascimento 

possibilitando alcançar 

população mais ampla e 

de lugares mais remotos 

do Brasil 

Utilização da plataforma 

Open source moodle, 

disponibilizando vídeos 

e outros recursos 

pedagógicos voltados 

para o curso em questão 

Schnitman (2018) Disseminação da 

cultura digital no 

ensino superior: 

programa de 

letramento digital para 

docentes da 

Universidade Federal 

do Sul da Bahia 

Congresso 

Internacional de 

Educação e 

tecnologias, 2018 

Auxiliar os docentes da 

Universidade a 

aperfeiçoar suas 

competências para a 

incorporação crítica e 

consciente das 

tecnologias digitais em 

suas práticas 

pedagógicas 

Desenvolvimento de 

atividades teórico-

práticas voltadas para a 

difusão do uso de 

recursos digitais no 

cotidiano docente da 

UFSB 

Fonte: a autora. 
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O aprendiz médico assimila que dor, segundo a Associação Internacional para o 

Estudo da Dor, é a experiência sensorial e emocional desagradável associada à lesão tecidual 

presente ou potencial. A história demonstra que desde o início dos tempos a dor tem sido 

uma das maiores angústias da humanidade. A dor do parto também tem sido alvo de 

interesse desde a Antiguidade. Civilizações primitivas mencionam vários tipos de tentativas 

para aliviar a dor do parto e encurtar sua duração. 

Não obstante o embasamento teórico desta pesquisa justificando a dor da parturição 

humana, sabe-se que sua expressão e vivência variam entre os grupos socioeconômicos, 

entre diferentes culturas e possivelmente até entre irmãs com similar cenário cultural, 

econômico e social. Algumas academias médicas têm tido um enfoque predominantemente 

no aspecto fisiológico dessa dor e as matérias de cunho social, nas quais se aborda a 

espiritualidade do momento do parto, são pouco valorizadas pelos alunos. Tal visão por 

vezes provém do próprio instrutor. 

Com o início de sua atuação profissional por meio de estágios em maternidade, alguns 

aprendizes depreenderão que a ansiedade e outros fatores psicológicos, sociais, educacionais 

e culturais podem interferir na boa evolução do trabalho de parto. A evolução do trabalho de 

parto pode com frequência ter desfechos distintos, a depender da conduta dos profissionais 

de saúde envolvidos. Por conseguinte, a compreensão do estudante da vivência da dor da 

parturiente torna-se imprescindível. A postura humanizada do profissional formado deve ter 

início já em sua formação. Para que se corrija algum deslize de aprendizado, há que primeiro 

se entender como o aluno percebe esse momento. Todas essas questões e a forma como esse 

jovem as assimila influenciarão mais tarde na sua postura em relação à gestante. Ademais, é 

certo que transtornos emocionais como ansiedade, estresse e até mesmo burnout têm sido 

constatados em estudantes de Medicina durante o período da formação (PEREIRA; 

GONÇALVES, 2009). 

Assistir a um parteiro dizendo à gestante em dor de parto que ela não sentiu dor na 

hora de fazer sexo; assistir a um médico, por vezes também vítima de um vínculo de trabalho 

precarizado, atender a gestante com impaciência; fazer exame digital em uma gestante sem 

que ela esteja vestida em seu avental ginecológico; examinar a gestante, alegando que ela 

será submetida a “dedada” em referência ao toque vaginal e retal são todas atitudes 

demasiadamente invasivas tanto para o profissional quanto para o paciente. Para Paulo 

Freire, não há pensar certo fora de uma prática testemunhal. Expor o aprendiz médico às 

situações expostas pode fazê-lo perpetuar modelos inadequados e isso de fato ocorre. Dessa 
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forma, o ensino bancário, se outrora transferido acerca da humanização do parto, pouca 

eficácia terá tido. 

Destaca-se, no Brasil, conforme Lourenço em "A tragédia do ensino médico no 

Brasil", que a formação do professor de Medicina segue um modelo que prevê alguns 

degraus acadêmicos. Após o término de sua residência, o médico que deseja ensinar 

geralmente se inscreve em um curso de pós-graduação. Durante alguns anos, ele obtém 

créditos em cursos, aulas e outras atividades, culminando, primeiramente, na tese de 

mestrado e, após mais alguns anos, na tese de doutorado. Nessa escalada, ele necessita de um 

orientador, que já deve ter no mínimo o título de doutorado. Esse orientador ganhará pontos 

em seu currículo com cada orientação efetuada. De modo geral, esse curso de pós-graduação 

se destina a formar educadores e pesquisadores (LOURENÇO; GOMES; JIRJOSS, 2013). 

Pode ocorrer, com isso, diante das exigências referidas, uma escassez de preceptores 

nos hospitais, e os médicos responsáveis pela celeridade de um plantão estão quase sempre 

sobrecarregados de tarefas e carecem da mesma forma de conhecimentos pedagógicos. O 

mesmo autor cita que o salário dos médicos e docentes é baixíssimo e, ainda que eles passem 

centenas de horas por mês nos corredores dos hospitais ensinando alunos e residentes, seu 

esforço não terá qualquer valor, pois uma publicação envolvendo alguns ratos em um 

laboratório terá muito mais reconhecimento no momento em que forem avaliados. Ninguém 

quer mais atender pacientes. Não vale a pena. Aqueles que se dedicam à atividade médica de 

cuidar de doentes são frequentemente afastados das atividades científicas. São classificados 

como improdutivos e incapacitados (LOURENÇO; GOMES; JIRJOSS, 2013). 

A partir do que argumentam Martins e Bellodi (2016), o aluno de Medicina tem 

desafiante tarefa de transformar motivações iniciais de sua prática acadêmica em prática 

profissional competente do ponto de vista técnico, ético e humano. Relatam no mesmo 

trabalho que os alunos vivenciam necessidades de suporte para dúvidas e angústias geradas 

no curso de Medicina e reforçam estudos que revelam a influência do curso médico na 

qualidade de vida do estudante. O que ocorre, segundo as autoras, é que escolas médicas 

incentivam o estudo de avanços científicos apenas e não focam o desenvolvimento de 

habilidades relacionais e comunicacionais (MARTINS; BELLODI, 2016).  Comparando ao 

que menciona o editorial de Lourenço em parágrafo anterior, nota-se que o estudante médico 

necessita de muito mais atributos psicopedagógicos para atuar na prática do que se lhe 

oferece efetivamente no campo hospitalar. Aumentando o nível de complexidade pedagógica 

está a prática de Obstetrícia, considerando que se adentra a intimidade de uma mulher. 
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Por outro lado, conforme Pereira e Gonçalves (2009), é frequente o abusivo 

treinamento em relação ao estudante de escolas médicas. Como já corroborado na seção 

apresentação do tema de pesquisa, segundo minha experiência e consoante a referida autora, 

o assédio psicológico sofrido pelo estudante médico é realidade e se fazem notada ansiedade, 

drogadição e suicídio, mais amiúde observados entre estudantes de Medicina e médicos, 

comparando tais índices aos da população geral. Tamanho estresse pode se desdobrar em 

postura desumanizante em relação às parturientes numa impositiva incorporação 

tecnocientífica, tida como mérito pela maioria dos médicos (REGO, 2003). 

Clair Hooker (2015) afirma que a empatia é fundamental no tratamento médico, 

enfatizando um melhor desfecho clínico em pacientes que receberam tratamento 

humanizado. Coloca também a preocupação de professores de escolas médicas em trazer 

maior empatia ao estudante de medicina, o que têm feito se utilizando da literatura. A 

literatura influenciaria a imaginação do estudante médico, melhorando sua compreensão 

acerca de questões trazidas por seus pacientes. Alega, porém, que o conhecimento da 

fenomenologia, ao se cercar do ser-com-o-outro levaria a manejos médicos de maior empatia 

(HOOKER, 2015), o que na prática é bem difícil nos hospitais brasileiros. Em emergências, 

principalmente, o estudante vivencia o estresse de seus futuros pares com raros exemplos de 

empatia. 

A fenomenologia, citada por Codato, Gonzalez e Garanhani (2017), busca, entretanto, 

significados que são percepções claras que a pessoa tem do que se investiga. Remete à 

totalidade de experiências vividas pelo indivíduo. Para o autor, o espaço compartilhado pelo 

estudante em um estabelecimento de saúde se revela como possibilidade de compreensão, 

imersão e apropriação da realidade. O ser-no-mundo não se trata de reunião de elementos 

distintos, e sim de totalidade articulada, cuja base é o mundo compartilhado com os outros 

(CODATO; GONZALEZ; GARANHANI, 2017).  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 A assistência ao parto na rede SUS 

 

Parecem recair na falta de integralidade do cuidado as possíveis queixas do usuário 

em relação ao atendimento no Sistema Único de Saúde. A integralidade no cuidado de 

pessoas, grupos e coletividades percebe o usuário como sujeito histórico, social e político 

articulado ao seu contexto familiar, ao meio ambiente e à sociedade na qual se insere. A 

subjetividade do usuário também baliza o sistema de saúde atrelado ao ideário do desejo, 

repleto de sentimento, emoção e motivação para uma construção coletiva da saúde. A 

urgência em corrigir a tendência a um agir em saúde fragmentado e desarticulado parte de 

textos constitucionais, tendo a integralidade como princípio do Sistema Único de Saúde. 

O SUS, como ordenador de recursos humanos, ainda tem prioritária dimensão teórica. 

Reconhecê-lo como ordenador da formação exige profunda reestruturação dos currículos da 

Medicina, a ser orientada especificamente pelo princípio da integralidade. Deve-se romper 

com o paradigma biomédico que permeia os currículos de Medicina no Brasil; e da 

concepção simplista de que “ter saúde é não ter doença”. De acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais homologadas em 2001, entende-se que é necessário ao novo médico 

pluralidade de saberes, a partir das habilidades em se lidar com a dinâmica do mercado, de 

saber encaminhar, o que fuja à sua perspectiva de formação geral e de estar apto ao trabalho 

multidisciplinar (BRICK, 2013). 

É conveniente criar, por conseguinte, um programa de treinamento de assistência à 

parturiente, para que médicos mais novos não venham a repetir o modelo autoritário de 

gestão e por vezes desrespeitoso anterior mesmo à Reforma Sanitária. Não obstante a carga 

de trabalho acentuada em regiões mais pobres, como o é na Baixada Fluminense, é possível 

iniciar uma transformação no ensino médico nesse sentido, com a aceitação do novo e a 

rejeição à discriminação. Faz-se mister perceber esse estudante médico e humanizar seu 

ensino. A partir de ensino humano em que se considerem suas vivências, o futuro médico 

oferecerá um manejo mais integral à gestante, considerando e articulando suas condutas ao 

seu conteúdo teórico. 

Partindo dos relatos das percepções dos estudantes de Medicina da vivência da dor do 

parto normal por parturientes de baixo risco, objetiva-se uma análise que tenha por fim 

melhorar o aprendizado. Como se espera perceber falhas na assimilação da 

multidimensionalidade do parto, tentar corrigi-las com nova abordagem de ensino durante a 
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atuação de estudantes no ambiente hospitalar compõe um dos objetivos. É possível, daí, 

esperar médicos mais capacitados a acompanhar a gestante. A contribuição do estudo leva à 

formação de um médico menos adepto a excesso de tecnologias e que, em vez de delegar a 

outros profissionais de saúde o contato interpessoal com o paciente, conduz melhor sua 

relação com o usuário do Sistema Único de Saúde. 

Nessa vertente, torna-se imperioso inserir no currículo médico questões relacionadas à 

interdisciplinaridade. A realidade de ensino no Brasil em todos os níveis é a convivência 

cotidiana com uma organização fragmentada e desarticulada. Os currículos escolares são 

constituídos por compartimentos estanques e incomunicáveis, que produzem formação 

humana e profissional de alunos e professores insuficiente para o enfrentamento de práticas 

sociais que exigem formação mais crítica e competente. Esse caráter desarticulado e 

fragmentado tem origem na exigência material de formação dos indivíduos que a sociedade 

moderna, com suas formas de organização social, impôs às instituições educacionais, 

incluindo as escolas médicas. 

Considerando que a divisão do trabalho industrial nos últimos tempos influenciou a 

organização curricular, entende-se que a reorganização do trabalho atual com sua 

flexibilidade e exigência de multifuncionalidade estão influenciando a reorganização de 

currículos. Enquanto a multidisciplinaridade se esgota nas tentativas de trabalho conjunto, a 

transdisciplinaridade tem como referência teórica o holismo e a complexidade. A 

interdisciplinaridade, por outro lado, busca promover a superação da superespecialização e da 

desarticulação teoria e prática, alternativamente à disciplinaridade (PIRES, 1998).  

A interdisciplinaridade é, assim, uma possibilidade de quebrar a rigidez dos 

compartimentos em que se encontram isoladas as disciplinas dos currículos escolares. Integra 

teoria e prática, fazendo referência à formação integral na perspectiva da totalidade. A 

relação integradora entre teoria e prática implica a construção de ações críticas 

transformadoras no interior da sociedade capitalista. E, dessa forma, faz-se a relação no 

ensino da assistência ao parto, em que o ensino fragmentado da academia não fornece a base 

suficiente para um atendimento que satisfaça o usuário e que cause menos desgaste ao 

profissional. Há pouca oportunidade na graduação de se discutir técnicas de atendimento à 

gestante com enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos. O ensino é fragmentado e muitas 

vezes deixamos de utilizar os necessários pareceres de outros especialistas, tornando alguns 

casos muito mais complexos (PIRES, 1998).  

No atendimento em maternidades podemos lidar com situações em que a gestante não 

dispõe de recursos financeiros para nem mesmo se deslocar para unidades mais adequadas ao 
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seu caso, como ocorre em trabalhos de parto prematuro e outras situações de risco. Em 

algumas cidades, como é o caso de Magé, cenário do estudo, ainda se fala na antiga vaga 

zero, a fim de se transportar pacientes entre um e outro estabelecimento de saúde. Vaga zero 

significa transportar o paciente em uma ambulância sem considerar sua disponibilidade por 

intermédio do Sistema de Regulação de Vagas (SISREG). A disciplina Obstetrícia prega que 

abaixo de 37 semanas a gestação é considerada de alto risco, mas muitos partos de 34 a 37 

semanas conseguem ter desfecho favorável em unidades de baixo risco. Assim, na prática 

ocorrem situações em que não se consegue nem se deve seguir estritamente o que propõe um 

livro-texto. Dessa forma, é relevante reduzir a ruptura teoria e prática, ou seja, aproximar o 

conteúdo teórico da Obstetrícia à prática de “fazer o parto per se”. 

Outra questão se refere à “distorção do aprendizado”, a “falhas de comunicação” que 

podem, em vez de auxiliar o estudante, conferir-lhe uma visão preconceituosa. Citam-se 

frases na “violência obstétrica” em que a mulher, ao parir, estaria sendo castigada por não ter 

adotado adequadamente as técnicas contraceptivas. Em relação à violência aludida, já em 

1950 existiam as primeiras associações que citavam “crueldades contra as grávidas”. Por 

isso, numerosas iniciativas, grupos e redes se formaram com a finalidade de visibilizar e 

reduzir as várias formas de desrespeito e abuso contra as mulheres na assistência ao parto. O 

que no Brasil, hoje, chamamos de “violência obstétrica” é um tema antigo, que eclode 

periodicamente sob diferentes termos (DINIZ et al., 2016). 

O estudante pode se sentir perplexo diante de sangue, gritos, ansiedade da gestante, 

enfim, a denominada violência obstétrica do parto que tem no uso de drogas e procedimentos 

desnecessários uma de suas facetas. Entre os profissionais de saúde, é comum a crença de 

oferecerem sempre atendimentos que resultam em ajuda às mulheres, e se chocam, 

permanecem hostis com as narrativas das parturientes que percebem na assistência o abuso, 

desrespeito, uma forma de indignidade. As mulheres, por sua vez, receiam falar sobre o 

assunto, temendo melindrar aqueles dos quais podem um dia depender. É como se falar do 

problema provocasse sua existência, de forma que, muitas vezes, prefere o silêncio ou a 

formulação de narrativas menos ameaçadoras às relações sociais. 

No Brasil, a Rede pela Humanização do Parto e do Nascimento (REHUNA), em sua 

carta de fundação (1993), parte do reconhecimento das “circunstâncias de violência e 

constrangimento em que se dá a assistência” (DINIZ et al., 2016). As percepções dos 

estudantes podem ser diversas e, por isso, merecem análise sob um enfoque fenomenológico 

no caso do presente estudo; é necessário compreender o estado pré-reflexivo no estudante, 
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visando reduzir em futuros médicos atitudes que ensejam o acesso abusivo ao corpo 

feminino, com hierarquias sociais de gênero, classe e raça (DINIZ et al., 2016). 

A criação de uma estratégia de capacitação do estudante médico na assistência ao 

parto é esperada como resultante do presente estudo. O modelo vigente de cuidado é 

multiprofissional e interdisciplinar, conforme outrora discutido, e fortalecer a importância de 

troca de experiências entre profissionais, enfatizar a humanização do cuidado, o uso mais 

criterioso de medicações e o emprego de terapias não farmacológicas nesse cenário comporão 

a referida capacitação (ALMEIDA; MEDEIROS; SOUZA, 2012).  

 

3.2   Assistência ao parto e fases clínicas 

 

No Brasil, durante longo período, como nas atuais comunidades de baixíssima cultura 

e oportunidades limitadas, os partos e os cuidados de seu entorno, inclusive os relativos aos 

recém-nascidos, eram de responsabilidade das parteiras. Alem desses cuidados, as parteiras, 

também conhecidas por “curiosas”, ousavam avançar sobre outros temas, como cuidados 

com o corpo e doenças venéreas, alem de praticar o abortamento e colaborar com o 

infanticídio. A maioria das parteiras do período colonial era mulata ou branca (portuguesas) e 

pertencia aos setores populares. Certamente, por constituir colônia portuguesa por vários 

séculos, o Brasil recebeu influências das praticas europeias também na área da saúde, por 

contiguidade às culturas advindas, em geral, da Franca e da Inglaterra. Embora em Portugal 

as inovações obstétricas fossem todas importadas, vários professores portugueses tiveram 

saliência em universidades europeias, como Tomas Rodrigues da Veiga, Pedro Vaz Castelo, 

Francisco Sanchez e Pedro Julião.  

O primeiro registro da presença de médico em solo brasileiro é de um português, 

bacharel em artes e formado em Medicina, mestre João Faras, também conhecido como 

Johannes Emenelaus, que aqui atracou com Pedro Álvares Cabral em 1500. Ele rumou, no 

entanto, para as Índias, como outros médicos da esquadra. No período dos governadores-

gerais, citam-se os mestres Jorge Valadares e Jorge Fernandes, trazidos por Tomé de Souza, 

primeiro Governador-Geral do Brasil (1543-1553). Na administração de Duarte da Costa, o 

segundo Governador-Geral, Jorge Fernandes foi substituído por Afonso Mendes, que 

trabalhou no Brasil de 1557 até 1572.  

Enquanto na Europa, desde o século XVII, acontecia a participação propriamente dita 

do médico na arte obstétrica, no Brasil isso ocorreu apenas após a fundação da primeira 

escola médica, em 1808, por Dom João VI. Efetivamente, a partir disso, o saber médico com 
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discurso anatomopatológico penetrou nessa arte e determinou a definitiva presença da figura 

masculina no processo de gestar e partejar. A incorporação do conhecimento 

anatomopatológico propiciou atitudes ousadas, como a decisão por interromper uma gestação 

por risco à saúde da mulher em situações de anormalidades anatômicas femininas (congênitas 

ou adquiridas) ou em situações patológicas envolvendo doenças maternas ou intercorrências 

mórbidas da gestação (ZUGAIB, 2012). 

O estudo do parto permite categorizá-lo em três fases principais, quais sejam, 

dilatação, expulsão e secundamento, precedidas de estágio preliminar, isto é, o período 

premonitório. Esses são fenômenos passivos do parto que se complementam aos movimentos 

executados pelo feto em sua penetração através do canal parturitivo, impulsionado pelas 

contrações uterinas. 

O período premonitório ou o falso trabalho de parto já mencionado caracteriza-se pela 

descida do fundo uterino. A adaptação do polo proximal do feto ao estreito superior traz 

consigo dores lombares, o estiramento das articulações da cintura pélvica e transtornos 

circulatórios (REZENDE, 2016). A maioria das gestantes e familiares erroneamente 

interpreta essa fase como o trabalho de parto fase ativa, em decorrência da dor que se faz 

presente. Ainda, porém, que seja real a dor, não há indicação de hospitalizar a parturiente e 

então muitos familiares e gestantes, devido ao despreparo e ansiedade, julgam premente a 

necessidade da cesariana. 

Já na fase ativa do trabalho de parto, cita-se a dilatação como o primeiro período, em 

que contrações uterinas dolorosas começam a modificar a cérvice e termina com a dilatação  

completa. O diagnóstico do trabalho de parto se verifica a partir de contrações uterinas com 

ritmo que se associam a modificações da cérvice com apagamento e dilatação. A averiguação 

do trabalho de parto se circunstancia a partir da palpação abdominal, exame vaginal e 

duração das metrossístoles (contrações uterinas). 

A contratilidade uterina depende de fatores humorais e é auxiliada pela contração da 

musculatura abdominal, fase esta que se relaciona, em parte, à colaboração da gestante. No 

período expulsivo, um bloqueio anestésico pode anestesiar todo o canal de parto 

(CANGIANI, 2016). Tal prática, porém, não é corriqueira em maternidades do SUS, nem 

mesmo na capital fluminense. A maior prática está no bloqueio para realização da cesariana. 

Não há disponibilidade, em geral, de anestesistas nem de obstetras preparados para uma 

eventual distocia advinda de um parto normal com bloqueio peridural. Faz-se premente, 

assim, preparar a gestante para mais tolerância à dor, o que não implica desumanizar o parto. 

Implica diminuir a medicalização do momento. 
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3.3 Violência obstétrica: considerações gerais no Brasil 

 

Ao longo da história, as mulheres vêm sendo vítimas de diversas formas de violência. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, violência é a imposição de grau significativo de 

sofrimento e dor evitáveis. A violência obstétrica é tipo específico de violência praticada 

contra a mulher. É fenômeno que ocorre há décadas na América Latina, sendo fator presente 

entre as gestantes a falta de informação e o medo de perguntar sobre processos a serem 

realizados na evolução do trabalho de parto. 

A violência obstétrica é considerada violação dos direitos das mulheres grávidas em 

processo de parto, que inclui perda da autonomia e decisão sobre seus corpos. Significa a 

apropriação de processos reprodutivos das mulheres pelos profissionais de saúde, a partir 

de atenção mecanizada, tecnicista e impessoal do parto. Abrange o uso de medicamentos 

de forma excessiva e intervenções no parto, assim como a realização de práticas 

desagradáveis e dolorosas, sem base científica. Inclui a raspagem dos pelos pubianos e 

episiotomias (incisão efetuada na região do períneo, área muscular entre a vagina e o ânus, 

para ampliar o canal de parto. Seu uso se justifica em alguns casos, como necessidade de 

parto instrumentalizado, sofrimento fetal, acesso para fletir a cabeça do recém-nascido) de 

rotina, realização de enemas intestinais, indução do trabalho de parto e a proibição do 

direito ao acompanhante escolhido (ZANARDO et al., 2017). 

No Brasil, o modelo de assistência médica ao parto, conforme o presente texto e 

Encontro de Pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos em setembro de 2014, é 

ainda reconhecido como intervencionista, impessoal e tecnicista. O Ministério da Saúde do 

Brasil preconiza ações simples consideradas humanizadas, entretanto, a maioria das mulheres 

não tem garantia de seus direitos como gestantes e parturientes. Elas desconhecem seus 

direitos, e leis criadas para garanti-los não são cumpridas em muitos hospitais. A violência 

obstétrica naturalizou-se ao longo de anos como parte de procedimentos rotineiros realizados 

por equipes de saúde, tendo a autoridade médica como suporte (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA CATARINA, 2014). 

A prevalência da violência obstétrica é alta no Brasil: muitas mulheres relatam maus-

tratos durante o parto, com intervenções desnecessárias como venóclise, episiotomia e a 

impossibilidade de se movimentar e se alimentar durante o trabalho de parto e ter ao lado 

acompanhante de sua escolha. A violência obstétrica agrupa diversas formas de danos no 

cuidado obstétrico profissional, incluindo os maus-tratos físicos, psicológicos e verbais. A 
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operação cesariana, se praticada de forma excessiva e sem indicação, isto é, com excesso, 

como acontece no Brasil há décadas, é forma de violência obstétrica (TESSER et al., 2015). 

A violência obstétrica pode ser dividida em categorias e, a seguir, se exemplificam 

situações que a configuram: toques vaginais dolorosos e repetitivos se justificando como 

intervenções didáticas, cesarianas desnecessárias e imobilização física em posições dolorosas 

tipificam o abuso físico. O direito à informação e consentimento informado com 

procedimentos realizados, ainda que à recusa da paciente, é quebrado quando se realiza uma 

episiotomia à revelia de autorização da gestante e na realização da cesariana por 

superestimação de riscos ao recém-nascido. Alegações de circular de cordão, pós-datismo 

com idade gestacional igual a 40 semanas e a prevenção de danos sexuais à mãe são exemplos 

de indicações de cesariana que podem configurar violência obstétrica. Maternidades que 

mantêm enfermarias de parto coletivas sem biombo separando os leitos estão desrespeitando a 

confidencialidade e privacidade. 

O cuidado indigno e abuso verbal com humilhações e formas de comunicação 

desrespeitosa com as mulheres se incluem na violência obstétrica. “Quando você fez não 

sentiu dor, agora está aí chorando” é forma de humilhação de caráter sexual que ocorre como 

forma de violência em alguns partos. O tratamento diferencial de grávidas casadas, brancas, 

depreciando pobres, não escolarizadas e mais jovens fere a igualdade e equidade de atenção. 

O abandono de mulheres muito queixosas e demandantes com recusa à sua assistência, 

expondo-lhes a riscos, é também categoria de violência obstétrica (TESSER et al., 2015). 

Em relação a essa exposição, há que se refletir no SUS acerca de suas bases, quando 

se observa a assimetria de relações estabelecidas entre as usuárias de serviços com 

profissionais que ali atuam. A dominação masculina que ainda se presencia interfere na 

maneira de organização das práticas e na construção de conhecimento em saúde e ocorre que 

muitas cesarianas desnecessárias acabam por se realizar com a concordância das mulheres. 

Muitos casos de violência obstétrica acabam por se instalar, em razão da percepção do saber 

atrelado ao mandar. Quem manda e quem sabe no campo da saúde é o médico, só ele tem 

legitimidade para definir a situação de saúde da paciente, até para ela mesma (PEREIRA, 

2004). É tamanha a referida percepção, que se extrapola o poder médico no cuidado 

obstétrico, gerando algumas categorias de violência obstétrica, como as cesarianas 

desnecessárias, os toques vaginais dolorosos e por demais repetitivos, sem qualquer 

questionamento de quem recebe tal assistência. 

A violência obstétrica, ademais, não só se concentra no cuidado profissional, estando 

também atrelada a questões de gestão. Estas melhoraram em algumas cidades, estando a 
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gestante ciente desde o pré-natal acerca da maternidade onde dará a luz. Entretanto, ainda se 

observa com bastante frequência a peregrinação da gestante por carência de vaga ou leito 

obstétrico nas unidades hospitalares. É realidade que ainda constitui vivência de muitas 

mulheres, configurando grave problema de saúde pública na rede de atenção à saúde materna 

(RODRIGUES et al., 2015), não deixando de ser forma de violência. 
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4 A FENOMENOLOGIA COMO REFERENCIAL TEÓRICO FILOSÓFICO 

 

4.1 A fenomenologia, conceito e origem 

 

Agregando o conhecimento técnico outrora citado ao referencial filosófico, sabe-se 

que Husserl sugeriu que se adotarmos uma atitude científica em relação à experiência, 

deixando de lado a suposição de que existe um mundo externo fora de nós, passaremos a 

refletir livre de toda interferência. Husserl sugere a necessidade de se avaliar a experiência 

humana com atitude científica. E assim é no presente estudo, em que se avaliará a percepção 

que estudantes de Medicina têm da dor pela paciente, colocando um porquê para além da 

Fisiologia, um porquê para o comportamento das parturientes, baseado na singularidade de 

suas percepções. O olhar cuidadoso e paciente para a parturiente em sofrimento pode nos dar 

uma base para lidar com seus problemas. 

Durante o trabalho de parto, algumas gestantes gritam e se desesperam demais, 

enquanto outras não. As que não desesperam poderiam ser então mais passivas e submissas, 

seguindo o referencial histórico da mulher. As pacientes mais quietas poderiam ser mais 

tolerantes e ter outra visão do momento de sofrimento, talvez com um simbolismo 

semelhante ao das índias. E as que gritam demais, por que o fazem? Há profissionais que se 

empenham num duelo, gritando ou até batendo na paciente. Indago a visão do aprendiz 

médico em estressante cenário. Como o aluno egresso de uma academia, carecendo da prática 

profissional, perceberia essa gestante? 

O paciente é a razão do trabalho do profissional. Assim, é importante analisar 

também, sob um prisma científico tal qual Husserl, o porquê de uma agitação psicomotora 

eventual. Para Merleau-Ponty, a experiência humana é cheia de enigmas e contradições. As 

suposições cotidianas impedem o ser humano de ver tais enigmas. As suposições cotidianas 

devem então ficar em segundo plano e o ser humano deve ser capaz de examinar sua 

experiência.  

A fenomenologia é o estudo das essências, e todos os problemas, segundo ela, 

resumem-se em definir essências: a essência da percepção, a essência da consciência, por 

exemplo. A fenomenologia é também ciência que repõe as essências na existência, e não 

pensa que se possa compreender o homem e o mundo de outra maneira senão a partir de sua 

facticidade. É uma filosofia transcendental que coloca em suspenso para compreendê-las as 

afirmações da atitude natural; é uma filosofia para a qual o mundo já está ali, antes da 
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reflexão, como uma presença inalienável e cujo esforço todo consiste em reencontrar esse 

contato ingênuo com o mundo (MERLEAU-PONTY, 2015).  

O autor da referida definição, Maurice Merleau Ponty, nasceu em 1908, em Rochefort 

Sur Mer, na França. Entrou na École Normale Supérieure em 1926, tornando-se conhecido de 

Sartre e Beauvoir. No doutorado, em 1938, apresentou sua tese preliminar, “A estrutura do 

comportamento”. Serviu na infantaria como tenente na Segunda Guerra Mundial e naquela 

época escreveu “Fenomenologia da percepção”, publicado em 1945.  

A obra “Fenomenologia da percepção” constitui completo repensar do método 

fenomenológico da fenomenologia, embora não haja dúvidas de seu aprendizado advindo de 

Husserl, Heidegger e Sartre e, igualmente, Scheler. Talvez a característica mais 

surpreendente da fenomenologia de Merleau Ponty, em contraste à de Husserl, de Heidegger 

e de Sartre, seja a extensão de seu envolvimento com a pesquisa empírica, em curso nas 

ciências naturais, especialmente na Psicologia, Fisiologia e Linguística. 

Merleau-Ponty não se curvou, contudo, servilmente às descobertas empíricas da 

época. Grande parte de sua atenção às pesquisas empíricas é dedicada a expor suposições não 

examinadas concernentes à natureza da experiência e às frequentes concepções procustianas 

da percepção, da corporificação e da atividade humana em ação na maneira com que 

cientistas interpretam seus achados. Essas suposições, tensões e distorções servem para 

enfatizar as necessidades de investigações fenomenológicas adicionais: do que Merleau 

Ponty chama “um retorno aos fenômenos” (CERBONE, 2014). 

As ciências naturais procedem pela coleta de dados, propondo hipóteses que explicam 

dados, concebendo testes para as hipóteses propostas. Desse modo, elas trabalham indo para 

além do que é dado na experiência, sempre procurando por leis e princípios que possuam 

uma relação explanatória com os objetos e processos que são observados. As ciências, 

portanto, vão tolerar o apelo a objetos, estados e processos que não são observáveis, por 

exemplo, no domínio da microfísica. Não surpreende, então, que hipóteses científicas sejam 

sempre propostas como tentativas abertas à revisão e anuláveis por alternativas. A 

fenomenologia, em contraste, foca precisamente no que é dado na experiência, abstendo-se 

inteiramente no método de formular hipóteses e extrair inferências do que é dado para o que 

se encontra aquém ou além disso. 

Husserl, filósofo tcheco cujas ideias nasceram de um inconformismo a partir de 

estudos com Brentano, se coloca no caminho da fenomenologia. Sendo um antinaturalista, 

teve como aspirações que orientaram a fenomenologia: discernir e descrever a estrutura 
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essencial da experiência, perguntar e responder questões transcendentais sobre a experiência 

e atingir a certeza epistemológica. 

Husserl concebe a fenomenologia como uma investigação transcendental, cuja 

questão orientadora é a de como é possível para a consciência atingir ou contatar um objeto. 

A transcendência é uma questão concernente a como a consciência consegue ganhar acesso a 

conhecimento de objetos situados fora de seus limites. Husserl chama, assim, sua 

fenomenologia de pura ou transcendental. “Pura” porque indica o papel da redução 

fenomenológica como passo indispensável no isolamento do fluxo da experiência consciente; 

a pureza desse fluxo é função da suspensão de quaisquer questões com respeito à relação 

entre experiência e mundo circulante. 

Em sua crítica, Sartre foca na concepção de Husserl acerca do Ego ou eu, 

questionando a validade de suas descrições fenomenológicas, nas quais o Ego ou o Eu 

aparece dentro da experiência consciente. Sartre pretende demonstrar que o Ego não está 

formal nem materialmente na consciência: está fora, no mundo. É um ente no mundo como o 

Ego de outro. Merleau-Ponty ensina que na redução fenomenológica a redução completa é 

impossível. Que existamos não como “mentes absolutas”, mas ao contrário como entes 

mundanos incorporados eliminam o tipo de purificação que Husserl exige. Para sermos fiéis à 

nossa experiência, a fenomenologia deve atender a seu caráter situado e incorporado em 

contato com um mundo circundante (CERBONE, 2014).  

 

4.2 A fenomenologia e o pensamento de Maurice Merleau-Ponty 

 

A ideia de Merleau-Ponty de retornar aos fenômenos, de redespertar nossa 

sensibilidade para eles permeia todo o trabalho desse filósofo. Descreve todo seu projeto com 

a premissa de redespertar a experiência básica do mundo e de que retornar às coisas mesmas 

é retornar a esse mundo anterior ao conhecimento. 

Esses imperativos de reencontrar, de redespertar e de retornar estão conectados ao 

fato de Merleau-Ponty levantar uma vez mais a questão justamente acerca do que é 

fenomenologia e seu chamado retorno aos fenômenos estão unidos. A fenomenologia facilita 

esse retorno e registra os resultados. Na verdade, a ideia de retornar, sendo a atenção trazida 

de volta a algo ora negligenciado, é inerente à própria ideia de fenomenologia e serve como 

seu impulso fundador, especialmente se considerarmos o procedimento primário de Husserl: 

a redução fenomenológica. Como Heidegger observa em suas conferências “Os problemas 

básicos da fenomenologia”, a “redução” de sua etimologia à combinação de “ré” (para trás ou 



51 
 

de novo) e ducere (conduzir), de modo que na execução somos levados de volta a algo 

indisponível para ou obscurecido por uma perspectiva não fenomenológica. Essa ideia 

também está implícita na discussão de Husserl sobre o tema da fenomenologia como 

“invisível aos pontos de vista naturalmente orientados”, especialmente quando consideramos 

o papel desse tema com respeito à possibilidade precisamente desses pontos de vista 

naturalmente orientados. 

 O tema fenomenologia é algo que precede e torna possíveis pontos de vista a partir 

dos quais não é mais prontamente visível ou acessível. A fenomenologia esteve 

completamente envolvida com retornar, redespertar e redescobrir, e assim a questão de 

abertura de Merleau-Ponty pôde ser lida como uma aplicação reflexiva sobre esse 

envolvimento; a prática da fenomenologia exige disposição para reabrir a questão acerca da 

natureza da própria fenomenologia, e assim a própria fenomenologia da percepção começa 

com essa reabertura. Ao entrevistar os estudantes de Medicina, o objetivo é clarear os 

fenômenos que ressaltam o aprendizado em Obstetrícia e daí descrever as atitudes dos 

acadêmicos a partir dos fenômenos vislumbrados. 

De acordo com o modo como Merleau-Ponty concebe a fenomenologia, sua tarefa é 

puramente descritiva, o que significa que a fenomenologia de algum modo não se envolve em 

especulação; nem busca construir explicações de qualquer tipo. Assim, a fenomenologia é 

radicalmente distinta das ciências naturais. A fenomenologia não só é distinta das ciências 

naturais, como tem um tipo de prioridade com respeito a elas, uma vez que o que busca 

descrever é nossa experiência perceptual, corporificada, do mundo que torna possíveis as 

ciências naturais. Em Husserl, as ciências naturais são consequência da atitude natural de 

forma mais geral, que supõe um mundo objetivo, repleto de variedade de entidades materiais 

e relações causais. O que a atitude natural, assim como as ciências naturais, negligencia são 

as origens dessa concepção de mundo na experiência, e para Merleau-Ponty a tarefa da 

fenomenologia é retornar a essas origens: descrever nossa experiência perceptual pré-objetiva 

que precede e torna possível uma concepção objetiva de mundo. De acordo com seu sentido 

da prioridade das relações entre elas, Merleau-Ponty marca a distinção entre a fenomenologia 

e seu domínio (a experiência perceptual pré-objetiva) e as ciências naturais e seu domínio     

(o mundo objetivo) como uma distinção entre expressão de primeira e segunda ordem, 

respectivamente (CERBONE, 2014). 

Retornar aos fenômenos, revelar uma camada primária da experiência sensível requer 

a execução da redução fenomenológica, para ser entendida uma vez mais como tendo nossa 

atenção conduzida para trás, às origens perceptuais de nossa percepção de mundo. Para 
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Merleau-Ponty, o que é “posto entre parênteses” é a concepção objetiva do mundo: do mundo 

entendido como um reino de objetos e relações terminado, determinado e já pronto. A 

insistência de Merleau-Ponty em recuperar o ponto de vista da experiência consciente não 

deveria ser entendida como um recolhimento da esfera da consciência pura para a experiência 

tida por um ego puro que serve como a condição de possibilidade da experiência.  

Uma esfera de pura consciência, com seus processos constituídos pelos sentidos, é tão 

descritivamente inadequada como a perspectiva sobre a experiência fornecida pelas ciências 

naturais, que concebem a percepção como o resultado ou produto final de processo causal 

mecânico. Para Merleau-Ponty, o sujeito da experiência nunca é, em primeiro lugar, cortado 

ou separado do mundo, e o mundo dentro do qual ele se encontra não é o mundo 

completamente determinado e objetivo das ciências naturais, nem um produto de vários 

processos conscientes subterrâneos, tais como a síntese: quando volto a mim, após uma 

excursão ao reino do senso comum dogmático ou da ciência, encontro não uma fonte de 

verdade intrínseca, mas um sujeito destinado ao mundo. Que sejamos, como sujeitos da 

experiência, destinados ao mundo explica por que Merleau-Ponty defende, em relação a 

Husserl, que a lição mais importante que a redução nos ensina é a impossibilidade de uma 

redução completa. O retorno à experiência perceptual nunca apaga o caráter mundano de 

nossa existência, nem cinde os fios intencionais que nos ligam ao mundo circundante. 

 

4.3 Maurice Merleau-Ponty e o referencial teórico filosófico do aprendizado prático em 

Obstetrícia 

 

O mundo tem o locus e o tempo. Não se está sempre no mesmo lugar e não se enxerga 

o mundo da mesma forma. A consciência do homem é um mundo encarnada em um corpo. E 

assim se estudará o aprendizado do novo médico. A partir do que ele enxerga em relação ao 

seu locus hospital do SUS em Magé na maternidade e a partir de seu corpo. A consciência do 

aluno não é um nada: ela existe num corpo e se relaciona ao mundo (hospital) e às outras 

pessoas (pacientes, familiares, médicos mais experientes inseridos neste locus). 

Não se pode explicar o aprendizado seja do médico ou de outro graduando apenas 

cientificamente. A ciência já traz ideias prontas, previamente testadas. Aqui se objetiva o 

aprendizado em sua fase pré-reflexiva, sensorial. O homem é ser temporal, ciente do que fala, 

escuta o que fala, se toca e ciente de sua morte. As atitudes de novos médicos no campo 

clínico da Obstetrícia podem ser inautênticas, a partir de exemplos de médicos mais antigos. 

Isso pode impedir que se implemente a humanização. A humanização se fará presente nas 
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maternidades, a partir da percepção do novo médico como um ser humano, de um              

ser-com-o-outro e não como uma coisa, uma peça que faz uma instituição funcionar. O ser 

humano é ser espacial e para ele o mundo é fruto de lugares. 

Merleau-Ponty estudou ao longo de sua vida a fenomenologia e o existencialismo. O 

homem é, assim, fruto de sua realidade, de sua existência. Para Ponty, o homem é um grande 

projeto a ser construído, o que se torna possível a partir de sua experiência com o mundo. Da 

mesma forma, o médico poderá ser eficiente ou não, humano ou não, a partir da realidade que 

vivenciou. 

Não existe essência, sendo o homem aquilo que se idealiza. A partir de estudo 

detalhista, a estrutura do mundo é resumida no logos, transformando o processo 

fenomenológico em modalidade existencial. A Filosofia, então, permite novo aprendizado do 

olhar, a partir do universo que o envolve. O homem não é continuação do mundo: ele está no 

mundo e pertence a ele. Criticava Merleau-Ponty as ideias racionalistas de Descartes, que 

negava os sentidos como forma de experiência sensível. Para Merleau-Ponty, a realidade se 

pauta na consciência e esta se limita ao mundo dos fenômenos. O homem é consciência que 

capta coisas em torno, não havendo como separar homem e consciência. 

O corpo do aluno será o ponto de vista sobre seu conhecimento. Assim, perceberá a 

condução do parto, de acordo com o que verá, o que escutará. A teoria passará a ter menos 

importância no aprendizado prático nesse sentido. Com isso, o envolvimento interdisciplinar 

se faz tão crucial, tornando o médico mais empático ao lidar com profissionais de várias áreas 

do conhecimento. Uma vez que a Medicina é como ciência humana e até fisiologicamente, 

para se chegar ao diagnóstico são necessárias habilidades de comunicação. E estas se 

constroem a partir da percepção do estudante como ser influenciado pelo meio e na posição 

de médico poderá exercer influências no mundo e seres que o circundam.  
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5 METODOLOGIA 

 

5.1  Referencial metodológico 

 

O pensamento objetivo ignora o sujeito da percepção. Isso ocorre porque ele se dá o 

mundo inteiramente pronto, como meio de todo acontecimento possível. Certamente, o 

intelectualismo representa um progresso na tomada de consciência: aquele lugar fora do 

mundo que o filósofo empirista subentendia e onde ele se situava para descrever o 

acontecimento da percepção, o Ego transcendental (MERLEAU-PONTY, 2015). Ser 

consciente, ser corporificado, estar em posse do mundo não são noções separadas ou 

separáveis, mas são  aspectos sobrepostos de nossa existência para Merleau-Ponty. O retorno 

aos fenômenos revela essa unidade sobreposta e interconectada de consciência, 

corporificação e o mundo manifesto com base em nossa experiência corporificada. Merleau- 

Ponty chama de arco intencional cada aspecto de nossa experiência. A fenomenologia vai 

expor o que é mostrado e esclarecer os fenômenos. 

 Terra et al. (2009) destacam que Merleau-Ponty reconhece o corpo inserido no 

mundo como constituição da subjetividade e expressividade da fala. Sugerem elementos 

fundamentais para a compreensão da fenomenologia a partir de Merleau-Ponty. Ei-los: a 

descrição do mundo vivido pelo sujeito tal como ele o percebe, a experiência do mundo 

vivido por alguém e sua descrição e a intencionalidade com determinado jeito de ser e de se 

relacionar com o mundo (TERRA et al., 2009). Pela fala do estudante de Medicina será vista 

no estudo a comunicação de sua linguagem verbal e não verbal. Será possível inferir, então, 

os fenômenos que se expressarão na fala dos estudantes como a vivência do aprendizado do 

parto no SUS na região de Magé. 

 

5.2 Abordagem e tipo de estudo 

 

A ciência nasce no início da era Moderna, opondo-se à modalidade metafísica do 

conhecimento, fundada na pretensão do acesso racional à essência dos objetos reais e 

afirmando a limitação do conhecimento à fenomenalidade do mundo real. O conhecimento 

dos fenômenos limitava-se à relação de causa e efeito, que só podia ser medida como função 

matemática. Por isso, toda lei científica se revestia de formulação matemática. Tal modelo 

era denominado positivista e foi adequado ao manejo do mundo físico (SEVERINO, 2016). 

E assim o é na pesquisa quantitativa, na qual o conhecimento obtido provém de dados 
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numéricos. A pesquisa quantitativa, assim, reúne dados a serem codificados de forma 

numérica. 

A pesquisa qualitativa, por sua vez, não se preocupa com representatividade 

numérica; aprofunda a compreensão de um grupo social, uma organização. Os pesquisadores 

que adotam a abordagem qualitativa opõem-se ao pressuposto que defende um modelo único 

de pesquisa para todas as ciências, já que as ciências sociais têm sua especificidade, o que 

propõe uma metodologia própria. Assim, os pesquisadores qualitativos recusam o modelo 

positivista aplicado ao estudo da vida social, uma vez que o pesquisador não pode fazer 

julgamentos nem permitir que seus preconceitos e crenças contaminem a pesquisa 

(GOLDENBERG, 1997). Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam 

explicar o porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam os 

valores e as trocas simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois os dados analisados 

são não métricos (suscitados e de interação) e se valem de diferentes abordagens 

(GERHARDT, 2009). 

O estudo é do tipo qualitativo descritivo. Pode-se considerar pesquisa participante, 

pois o autor compartilha certas instâncias das vivências dos sujeitos pesquisados. Terá 

componente ação, dado que, dispondo do produto deste estudo (aula no formato Power Point 

já referida, assim como manual instrutivo destinado ao estudante), buscar-se-á intervir no 

seguimento e humanização do atendimento à gestante mageense. A análise de conteúdo 

também será um dos braços desta pesquisa qualitativa, porque os discursos dos estudantes 

serão criticamente avaliados (SEVERINO, 2016). Utilizar-se-á, pois, entrevista 

fenomenológica (APÊNDICE B), em que a partir das vivências os estudantes mencionarão 

suas vivências ao realizar o parto vaginal pela primeira vez e a impressão em relação ao 

processo de humanização das condutas na Baixada Fluminense ou região metropolitana, 

assim considerado, município Magé. 

 

5.3   Campo de pesquisa fenomenológica 

 

Na Baixada Fluminense, as práticas de humanização ainda não se fazem presentes em 

todos os hospitais. A cidade e cenário do estudo tem população bem carente e nela é frequente 

a maternidade em idade precoce. Muitos habitantes vivem da agricultura de subsistência num 

sistema familiar em que grandes proles são bem-vindas. A falta de recursos hospitalares, 

questões logísticas e a falta de subdivisões no pré-parto ainda não permitem a presença do 

acompanhante escolhido pela parturiente. Talvez pela presença na instituição de muitos 
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médicos formados há mais de 30 anos e sem talvez a requerida atualização, ainda se deixe a 

parturiente de baixo risco em dieta zero e com acesso venoso periférico desde sua admissão, o 

que não mais se inclui no rol de procedimentos humanizados. Não existem no local as bolas 

utilizadas em fisioterapia e a tendência é que as gestantes admitidas nesse hospital 

permaneçam restritas ao leito até sua transferência à mesa ginecológica durante o período 

expulsivo. Em vez de receberem absorventes higiênicos durante o trabalho de parto, 

permanecem de fraldas geriátricas até que deem à luz. 

Mesmo em meio à tamanha precariedade de recursos, pode-se conseguir um trabalho 

razoável, assim como de capacitação profissional e educação médica, a partir de metodologia 

teórica e sem tanto aparato tecnológico. Em um espaço onde a paciente não pode expor seus 

sentimentos, onde ela não pode gritar suas dores, compreender sua vivência tem grande valia.  

A partir da conscientização do profissional, com início já na universidade acerca das 

percepções da dor do parto, faz-se possível conhecer onde atuar e como orientar melhor as 

gestantes no pré-natal. No ensino médico é frequente destinar ao estudante do quinto e do 

sexto anos médicos a responsabilidade supervisionada da assistência pré-natal. Às 

parturientes, e em especial às mais jovens e até aos seus familiares, falta conhecimento 

suficiente acerca das dores do parto. Mesmo em se tratando da capital fluminense, onde o 

processo de humanização se faz mais avançado, o conhecimento ainda é precário, o preparo 

em relação à parturição vaginal ainda está aquém do ideal. O pré-natal ainda não educa 

adequadamente a respeito da dor do parto, informando sobre sua intensidade. Numa 

estratégia com tal enfoque, o estudante de Medicina figuraria como elo importante no pré-

natal, conferindo mais êxito à parturição vaginal. 

Dispondo de dados de uma entrevista fenomenológica (APÊNDICE B) com os 

estudantes de Medicina, esta pesquisa traz também uma reflexão aos profissionais de saúde 

sobre suas condutas. É importante a consciência a respeito do sofrimento físico e mental das 

parturientes, a fim de melhorar-lhes a assistência. Se os profissionais já formados e 

sobrecarregados de trabalho, em meio à carência de recursos materiais, são também vítimas 

de um governo que desvia verbas da saúde, que dirá as pacientes que não dispõem com 

frequência de qualquer saber técnico em saúde. Escutar, acolher, humanizar a assistência 

numa maternidade do SUS, onde tais práticas ainda são incipientes, pode trazer melhor 

desenrolar do trabalho de parto, o que deve se iniciar de preferência na graduação médica. A 

humanização pode ter início com a escuta do próprio profissional ainda sem experiência. Ao 

coletar relatos de entrevistas fenomenológicas (APÊNDICE B) com o estudante, pode-se 

melhorar a assistência dos futuros médicos. Para entender a vivência do outro, aqui a 
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gestante, há que primeiro entender também como o profissional que lhe prestará assistência 

percebe seu sofrimento. 

O hospital campo deste estudo pertence ao SUS e se localiza em Piabetá, distrito de 

Magé. Trata-se de hospital que faz atendimentos de emergência em Pediatria e Obstetrícia. 

Oferece também atendimento ambulatorial nas seguintes especialidades: Ginecologia, 

Otorrinolaringologia, Mastologia, Ultrassonografia, Cirurgia Geral, Proctologia, Psicologia e 

Nutrição. 

 Além de guarnecer com atendimentos a cidade mais próxima, que é Guapimirim, 

presta atendimentos também a gestantes provenientes do município de Duque de Caxias, 

local onde há hospitais tanto da rede estadual como municipal. Destaca-se a escassez de 

recursos humanos em Duque de Caxias, dados problemas de políticas de recursos humanos, 

no tocante à saúde. Duque de Caxias é município de alta densidade demográfica e, como 

Magé, nem sempre consegue suprir a demanda em Ginecologia e Obstetrícia. O foco 

principal da maternidade é realmente primar pelo atendimento à gestante em geral, bem 

jovem e de baixo risco. O atendimento a partos prematuros é restrito, pois o local carece de 

infraestrutura para receber neonato pré-termo. 

O índice de infecções da instituição de saúde é considerado baixo. A humanização, 

pois, pouco se embute nas atitudes dos profissionais de saúde. O acompanhante de escolha da 

parturiente é restrito, quando possível, às acompanhantes do sexo feminino. O parto normal é 

em geral bem tolerado e o perfil dos habitantes é de passividade e menos empoderamento, em 

comparação à capital fluminense. Há grande contingente de parturientes evangélicas em 

relação às católicas ou espíritas. São pouco frequentes parturientes que relatam comparecer a 

bailes funky ou que por vezes manifestem desconhecer o pai do seu filho, conforme 

experiência que já tive em atendimentos às gestantes de hospitais da capital fluminense. O 

atendimento a portadoras do vírus da imunodeficiência humana (HIV) é restrito, embora haja 

estrutura para a situação e os casos de sífilis podem ser detectados. Os casos de alto risco são 

em geral abarcados por hospital situado em Saracuruna, bairro fronteiriço aos municípios de 

Magé e Duque de Caxias. Observa-se, por isso, contexto peculiar à Piabetá, à Magé, devendo 

a análise dos graduandos e suas vivências serem sempre contrapostas ao local, com as 

dificuldades inerentes à localidade, ora cenário escolhido. 

O estágio realizado em Obstetrícia por estudantes médicos no Hospital Municipal 

Vereador Hugo Braga não se restringe a uma ou outra instituição de ensino específica. A 

maioria desses estudantes, porém, é oriunda de instituições privadas. Durante minha prática, 

pude perceber que as universidades não disponibilizam preceptores que venham a se 
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responsabilizar pelos graduandos. Assim, as condutas destes ficam a cargo dos médicos 

responsáveis pelos plantões de Obstetrícia e as questões administrativas, como no quesito 

assiduidade, são de responsabilidade do setor de recursos humanos e direção do hospital. No 

hospital cenário do estudo, todavia, a vivência prática desses estudantes é extracurricular e 

fonte de renda em concomitância. 

Os gestores locais têm notório interesse no presente estudo e fazem esforços no 

sentido de adequar a logística local ao parto humanizado, visando à completa implementação 

legal dos princípios do Sistema Único de Saúde. Ao se estudar individualmente regiões de 

periferia, isto é, distante de capitais, no caso do Rio de Janeiro, depreende-se o pouco 

conhecimento acerca de humanização. Observa-se a dificuldade de se pôr em prática a 

humanização, dada a escassez de recursos na cidade em estudo. Existem discussões acerca do 

que se define por humanização e daquilo que se faz de fato. A falta de contato com o tema 

humanização torna o cuidado pouco individualizado (MABUCHI; FUSTINONE, 2008). 

Tendo em vista a dificuldade em se humanizar o parto na localidade em estudo, pode 

ter havido ansiedade e constrangimento acerca dessa reflexão quando da coleta de dados. 

Evidenciou-se, assim, ao final da entrevista, o quão relevante é o trabalho de cada estudante 

entrevistado. A ansiedade porventura existente pode ter sido, assim, amenizada. O 

acolhimento dessa ansiedade também poderá ser feito, com o contato a ser oferecido dos 

responsáveis pelo estudo. Sendo uma das responsáveis uma médica e as demais psicanalistas, 

e estando o contato disponível no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 

A), a ansiedade poderá ter possível contorno. 

No que concerne aos dados, os mesmos serão coletados a partir do que se preconiza 

no Comitê de Ética em Pesquisa - Resolução 466/12 CNS. 

 

5.3.1 O cenário do estudo: aspectos geográficos de Magé 

 

O município tem área total de 386,8 km2, correspondentes a 8,3% da área da região 

metropolitana. Compõe-se, na atualidade, dos distritos de Magé (1o distrito - sede), Santo 

Aleixo (2o distrito), Agrícola de Rio do Ouro (3o distrito), Suruí (4o distrito), Guia de 

Pacobaíba ou Mauá (5o distrito) e Vila Inhomirim (6o distrito). A sede municipal está situada 

à distância de 50 km da capital do estado, o município do Rio de Janeiro.    

Magé detém história riquíssima, já tendo abrigado em seu território, mais 

especificamente na bacia do Rio Inhomirim, o segundo porto mais importante do país – o 

Porto da Estrela, somente superado pelo do Rio de Janeiro; o trecho inicial da estrada 
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colonial mais movimentada – a Variante do Caminho Novo para Minas Gerais; o primeiro 

sítio particular dedicado à pesquisa botânica em solo brasileiro – a Fazenda da Mandioca, 

pertencente ao diplomata e naturalista Barão Langsdorff; a primeira ferrovia – a Estrada de 

Ferro Mauá, implantada pelo Barão de Mauá; a fábrica de pólvora que abasteceu as Forças 

Armadas Brasileiras durante a Guerra do Paraguai; um dos maiores parques têxteis; as 

primeiras revoltas operárias de inspiração anarquista da nação brasileira; além de ser a terra 

natal do internacional Garrincha – apelido de Manoel dos Santos, considerado um dos 

melhores jogadores de futebol de todos os tempos. 

O município também possui natureza privilegiada, representada por uma das últimas 

reservas de Mata Atlântica do estado, manguezais, praias, a Baía de Guanabara, belíssimas 

montanhas e rios encachoeirados.  

Magé é igualmente dotada de especial vocação logística, por ser banhada pela 

“estrada natural” da Baía de Guanabara, cortada por uma das mais importantes rodovias 

federais brasileiras, a BR 116, e servida por quatro ramais ferroviários, um dos quais 

desativado, a Estação Ferroviária Mauá, que corta longitudinalmente a bacia do Rio 

Inhomirim. 

Podem-se caracterizar no município três áreas bastante distintas, verificando-se 

correlação entre as condições naturais destas e a forma de ocupação e o aproveitamento 

econômico do território municipal. A primeira é a área da Serra do Mar, ao norte do 

município, com grandes massas rochosas. A cobertura vegetal é de matas primárias e 

secundárias densas, sendo que em alguns trechos de patamares aparecem manchas de 

pastagens e em outros trechos de menor declive, nos grotões, plantações de bananeiras. O 

microclima nessa área é de temperaturas baixas e chuvas abundantes, com mais intensidade 

no verão. É nessa área que nascem os rios que banham o município. Na área da serra 

localiza-se parte do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, com sede em Teresópolis e 

subsede em Magé. 

A segunda área plana e semiplana, situada na parte mais central do município, 

desenvolve-se no sentido oeste-leste e é caracterizada por colinas meia-laranja (morros de 

piemonte). Iniciando na base da serra e terminando na baixada, limita-se a sudeste por áreas 

normalmente inundáveis que podem estender-se até o litoral. Nessa área encontram-se os 

melhores solos para a agropecuária. A cobertura vegetal é variável, predominando nos 

morros mais altos matas secundárias, capoeiras e capoeirões; nas colinas, vegetação 

arbustiva, gramíneas e árvores isoladas, formando pequenos conjuntos. O clima é quente e 
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úmido. Cabe ressaltar que os núcleos urbanos do município estão assentados nessa área, 

principalmente na faixa de transição entre a parte semiplana e a de baixada.  

A terceira área, de baixada, é parte sujeita a inundações periódicas e parte 

permanentemente inundada. Predomina a vegetação de brejos e manguezais. Os solos da 

baixada são do tipo hidromórfico, refletem o excesso de umidade, tendo uma composição, 

extremamente salina na parte influenciada pelas marés. Espelhando as condições topográficas 

da área, os rios têm configurações meândricas, com lento escoamento. Apesar das condições 

inadequadas à ocupação urbana, as parcelas contíguas ao núcleo de Magé estão loteadas.  

Os numerosos cursos d’água nascem nas serras dos Órgãos e Estrela, atravessam o 

território municipal no sentido norte-sul e têm importância fundamental no quadro do 

desenvolvimento agropecuário local, na produção industrial e no processo de urbanização do 

município. Desembocam todos na Baía de Guanabara, como os rios Iriri, Suruí, Santo Aleixo 

ou Roncador, Magé e o Estrela, formado com a união do Inhomirim e o Imbariê 

(http://guiadepacobaiba.xpg.uol.com.br/conheca.htm) 

As FIG. 1 e 2 exibem mapas relativos ao cenário do estudo; cidade de Magé. 

 

Figura 1 - Mapa Baixada Fluminense e Região Metropolitana - destaque ao cenário Magé 

 
Fonte: Google Maps. 
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Figura 2 - Mapa do estado do Rio de Janeiro 

 
Fonte: http://guiadepacobaiba.xpg.uol.com.br/conheca.htm. 

 

5.4 Participantes do estudo 

 

O presente estudo de abordagem descritiva e qualitativa teve por base a  entrevista 

fenomenológica (APÊNDICE B) com questões abertas acerca da percepção da vivência do 

parto pelo estudante de Medicina. Os entrevistados têm entre 22 e 30 anos de idade. Sabe-se 

que um universo de pesquisa deve dispor de elementos com características comuns, o que 

ocorreu na presente pesquisa, haja vista terem sido todos estudantes de Medicina os 

participantes propostos.  

Os critérios de inclusão devem representar uma população e dispor de elementos que 

representem seu microcosmo (NICODEMO, 2017). Portanto, foram incluídos estudantes de 

Medicina com idade estabelecida entre 22 e 30 anos. Delimitar a instituição de ensino de 

origem não se constituirá critério de exclusão, uma vez que poderia limitar bastante a 

amostra. O hospital cenário da pesquisa não estabelece convênio com uma ou outra 

universidade; qualquer estudante médico dos dois últimos anos de graduação que se habilite à 

vaga de acadêmico bolsista está apto ao estágio no hospital de Piabetá, desde que haja a 

vacância. O critério de seleção proposto estabeleceu, assim, que a população fosse de 

acadêmicos de Medicina cursando o quinto ou sexto ano da graduação, cujas idades se 

limitassem ao intervalo citado. Com isso, o critério de seleção abordado visou representar a 

população de estudantes de Medicina estagiando no hospital de Piabetá. A seleção 

http://guiadepacobaiba.xpg.uol.com.br/conheca.htm
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contemplou, dessa forma, uma população de estudantes do microcosmo Hospital de Piabetá, 

Magé/R”. 

De acordo, ainda, com Nicodemo (2017), o critério de exclusão pode ser entendido 

como subconjunto do critério de inclusão, considerando os participantes que por motivos 

éticos ou clínicos não devem compor a pesquisa. Assim, foi critério de exclusão o estudante 

de Medicina que preencheu o intervalo de idade proposto, mas em férias ou licença médica. 

 

5.5 Instrumentos de coleta e captura de percepções 

 

Os dados foram coletados com base em lista de acadêmicos de Medicina de quinto e 

sexto anos da graduação incluídos em folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde 

de Magé. Uma vez de acordo, após leitura de consentimento informado e não constando nos 

critérios de exclusão, o estudante pôde participar da entrevista. Esta foi realizada fora do 

horário das atribuições profissionais dentro do hospital e após consentimento da gestora local 

Sra Roberta Portugal. A entrevista realizou-se, pois, no mesmo dia de trabalho do estudante na 

unidade, sendo dispensável ressarcir o deslocamento que pudesse ocorrer caso o estudante 

precisasse se deslocar unicamente ao hospital, a fim de participar da pesquisa. O estudante 

teve sua entrevista feita num dos intervalos de trabalho. 

A entrevista foi fenomenológica, que é aquela que permite conhecer o pensamento e 

as opiniões das pessoas sobre determinado assunto (APÊNDICE B), havendo questão 

estruturada referente à humanização do parto. A pesquisa qualitativa está relacionada aos 

significados que as pessoas atribuem às suas experiências do mundo social e à maneira como 

o compreendem, tentando, portanto, interpretar os fenômenos sociais em termos dos sentidos 

que elas lhe atribuem (SILVA et al., 2014). 

 

5.6 Coleta de dados e registros das percepções 

 

 A entrevista fenomenológica permite (APÊNDICE B) captar a vivência do outro. 

Houve duas questões assim estabelecidas: 

Como você vivencia o aprendizado do trabalho de parto aqui em Magé? 

Que práticas de humanização são aqui utilizadas? 

As percepções foram registradas em sala de ambulatório do Hospital Vereador Hugo 

Braga, onde funciona a maternidade do município; a sala foi  reservada especificamente para 

a entrevista em horário específico predeterminado e fora do horário de atividades do 
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estudante, não interferindo na rotina da unidade. A rotina da unidade poderia ter sofrido 

interferência, em razão da ocupação de uma de suas salas, mas não em razão de se deslocar o 

estudante para a entrevista durante suas atividades. A coleta de dados se fez fora do horário 

de atividades práticas do estudante na instituição, sendo, entretanto, no mesmo dia em que 

este se encontrava no hospital. A entrevista ocorreu em um de seus intervalos de trabalho. 

Não tendo ocorrido deslocamento ao hospital unicamente em razão da pesquisa, o 

ressarcimento pecuniário se fez dispensável. 

As percepções se registraram a partir da transcrição dos relatos das entrevistas, após 

autorização e assinatura de consentimento informado pelos participantes. 

 

5.7 A interpretação dos dados 

 

Os dados das entrevistas foram coletados e transcritos, lidos e relidos. Posteriormente, 

foram analisados por meio da transformação dos relatos em unidades fenomenológico-

existenciais. Os dados sociodemográficos e o cotidiano dos profissionais foram analisados 

em conjunto. Generalizações não foram possíveis, por se tratar de método fenomenológico 

com atenção na percepção do aprendizado e humanização do parto em Magé. Os dados 

demográficos, como mencionado, podem influenciar no conteúdo das entrevistas. 

Escutar as parturientes jovens em relação à vivência de suas dores e até mesmo suas 

expectativas será o objetivo esperado por parte dos jovens médicos. Sua comunicação om as 

gestantes no aspecto do trabalho de parto deve ser mais clara, mas esperada antes da 

hospitalização. Torna-se imprescindível a compreensão das vantagens do parto natural em 

relação ao operatório por parte do médico aprendiz. Conhecer as percepções dessa paciente 

lhes ajudará a entendê-las, ao perceberem o quão desesperador pode ser para uma 

adolescente, em quem muitas vezes recai a culpa de estar grávida:  chegar a um hospital em 

meio a  estranhos, vestida numa fralda geriátrica e com uma dor que vai e volta muito forte, 

para a qual ela não foi preparada. Algumas gritam. Outras aceitam. Algumas querem fugir do 

hospital. Em vez de um embate com a paciente, espera-se mais serenidade para compreender 

e compor um diálogo mais acessível à população carente. 

Dessa forma, o estudo focará a percepção dos participantes do estudo. Terão sua 

vivência examinada, para que se conclua pela melhor forma de lhes assistir no parto; 

operacionalizando a humanização, com menos intervenção, menos tecnologia, menos 

recursos financeiros, dada sua escassez. O parto volta a ser natural como com outros 

mamíferos, mas por outro lado menos sofrido, devido a um olhar fenomenológico.  
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5.8 Dimensões éticas da pesquisa 

 

Por se tratar de estudo que envolve seres humanos, foi aplicado Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A), elaborado segundo os aspectos relativos 

à Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde/Ministério 

da Saúde, que por suas competências legais estabelece as diretrizes e as normas que 

regulamentam pesquisas desse gênero. Nesse sentido, o protocolo de pesquisa (ANEXO A) 

foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Municipal Vereador Hugo Braga 

em Magé, cidade cenário do estudo. Com esse termo os participantes serão esclarecidos sobre 

o conteúdo da pesquisa de modo a sanar quaisquer dúvidas em relação a ela. 

Obteve-se a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

Fluminense, no dia 26 de setembro de 2018, sendo 2.920.146 o número de parecer de 

aprovação por esta universidade. 
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6 DESVELANDO OS PARTICIPANTES 

 

6.1 Resultado e discussão da caracterização sociodemográfica e clínica dos participantes 

 

Os participantes consistiram em acadêmicos de Medicina, em sua maioria, da 

Universidade Estácio de Sá, cursando entre o 10º e o 12o períodos da graduação, estagiando 

no Hospital Vereador Hugo Braga. Os acadêmicos fazem contrato remunerado com a 

prefeitura de Magé com duração de no máximo dois anos. Quanto aos médicos graduados, 

têm contrato de trabalho com a prefeitura também temporário, mas estes foram excluídos da 

pesquisa. Não há registro em carteira de trabalho nem vínculo estatutário por concurso 

público para esses profissionais - daí, possivelmente, a alta rotatividade. 

Os acadêmicos de Medicina situavam-se na faixa de idade de 22 a 30 anos, 

compunham, em geral, classe média alta à  classe rica, a maioria morava na capital 

fluminense, mas alguns eram nascidos em outros estados do Brasil, tendo migrado ao Rio de 

Janeiro, para cursar o ensino médico universitário ou a pós-graduação. Foram respeitados o 

sigilo da identidade e imagem dos participantes, sendo que dados como o endereço e 

identidade não foram registrados. A cidade de origem do participante foi especificada durante 

a entrevista. 

Os dados demográficos, como renda familiar, idade, sexo, fonte de renda e estado 

civil dos participantes, têm suma importância e foram usados na discussão após sua coleta. O 

meio, a cultura e o status socioeconômico são questões passíveis de influir nos referenciais 

internos. Portanto, um estudante economicamente menos favorecido poderia ter 

compreendido humanização do parto, em discordância de outro mais velho ou com situação 

financeira melhor. 

A presente dissertação contou com 20 participantes que, recebendo o convite para 

participar da pesquisa, suas explicações e objetivos, demonstraram motivação em responder 

as perguntas inerentes ao trabalho em desenvolvimento. Houve motivação no nível de 

direção do hospital, uma vez que a unidade hospitalar passa por obras, a fim de se adequar ao 

parto humanizado, um dos objetivos desta pesquisa. Em concomitância, os estudantes que 

participaram tiveram um espaço para falar de seu aprendizado e refletir em um futuro tão 

próximo, que é o de sua atuação profissional. Podem refletir como estudantes, mas a 

judicialização como fator a influenciar as condutas, o pensar ainda está por vir. 

Os participantes tiveram suas percepções captadas individualmente. Preservou-se a 

individualidade de cada ser. Transcreveram-se os relatos em salas de atendimento do 
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Hospital Municipal de Piabetá, sem haver transtornos à rotina do serviço. Os estudantes de 

foram, assim, entrevistados após leitura do Termo de Consentimento (APÊNDICE A) 

Informado Livre e Esclarecido e a coleta inicial relacionou-se a seus dados demográficos. 

Excluíram-se telefone e bairro de moradia dos entrevistados, a fim de melhor proteger sua 

privacidade, reduzindo igualmente a possibilidade de se incorrer em angústias ou ansiedade 

em razão dessa vertente. Em seguida, responderam às perguntas que foram transcritas (TAB. 

1).  

 

Tabela 1 - Análise das variáveis sociodemográficas dos participantes. Magé/RJ, 2018 

Características Categorias Participantes 

N=18 

Percentual 

Aproximado 

Sexo Feminino 

Masculino 

15 

3 

80 

20 

Idade 22-24anos 

25-27 anos 

28-30 anos 

Acima de 30 anos 

6 

7 

5 

0 

34 

36 

30 

0 

Grupo étnico Branco 

Negro 

Pardo 

14 

- 

4 

75 

0 

25 

Estado civil Casado 

Solteiro 

Divorciado 

Viúvo 

6 

12 

- 

- 

34 

66 

Cidade de residência Duque de Caxias 

Niterói 

Petrópolis 

Rio de Janeiro 

Teresópolis 

3 

2 

4 

8 

1 

17 

10 

23 

45 

5 

Fonte de Renda Empregado 

Sem renda 

18 

- 

100 

0 

Renda Familiar Menos de 4 salários mínimos 

Mais de 4 salários mínimos 

1 

17 

5 

95 

Fonte: A autora. 

 

Quanto ao sexo desta amostra, observou-se predominância do sexo feminino, o que 

influenciou na percepção acerca do aprendizado e humanização do parto. A mulher 

biologicamente tem a possibilidade de ser objeto de um parto, seja ele vaginal ou cesáreo.  O 

homem biologicamente nunca será objeto do mesmo evento, a não ser na situação de casais 

grávidos sob o modelo holístico e biopsicossocial. Assim, a empatia pode se diferenciar de 

participantes do sexo masculino que percebem o aprendizado e a humanização em igual 

localidade geográfica. A mulher pode ser sujeito da dor do parto, seja este normal ou 

cesariana. 
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Vale enfatizar a participação cada vez mais legítima de mulheres em espaços como a 

Medicina, reservados em sua maioria aos homens anteriormente, o que se acentuou com o 

avanço do capitalismo industrial (MACHADO, 1997). Com a Primeira e Segunda Guerras 

Mundiais e consolidação do capitalismo no século XIX, passaram a existir leis beneficiando 

mulheres. Elisiana Renata Probst cita que as mulheres vêm conseguindo emprego com mais 

facilidade, com rendimentos crescendo a ritmo mais acelerado que o de homens (PROBST; 

RAMOS, 2003). Nos primórdios, a mulher tinha reservado o lugar de dona de casa, cuidando 

da prole. Com as transformações sociopolíticas e culturais citadas, a mulher adquiriu novas 

configurações sem perder seu papel original (VALENTE, 2018). A participante do sexo 

feminino viverá, como uma e outra mulher, o dilema da maternidade da mulher 

contemporânea, cuja consideração se releva à medida que o estudo lida com a maternidade e 

a humanização de suas dores.  

Há que se considerar, porém, outros dados demográficos em relação ao sexo dos 

participantes. Sexo feminino ou masculino puramente não norteia percepções, mas com 

certeza exercem influência. Faz-se de igual modo pertinente e em face da presente amostra 

colocar a importância da força de trabalho feminino no ambiente hospitalar e na área de 

saúde como um todo. Ressalta-se o interesse de estudantes de Medicina do sexo feminino por 

áreas como Pediatria e Obstetrícia, especialidades estas de maior número de atendimentos no 

Hospital Municipal de Piabetá. Consoante Maria Helena Machado (1997), a escolha 

profissional das médicas recai sobre áreas e funções semelhantes à “condição feminina” da 

vida privada: materno-infantil, aconselhamento, cosmetologia, ensino-burocracia, entre 

outras (MACHADO, 1997). Isso coincide com o significante percentual de estudantes 

médicas, considerando o Hospital de Piabetá e a presente amostra.  

No grupo étnico, vê-se que preponderam os participantes de cor branca. O estudo é 

qualitativo e com amostra reduzida. Faz-se aqui pertinente, porém, considerar o pouco acesso 

do afrodescendente ao curso médico, não obstante política de cotas para negros em 

determinadas universidades públicas, após no ano de 2001 haver votos por aclamação na 

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (MAGGIE; FRY, 2004). No que concerne ao 

presente estudo, então, classificou-se em cor, sendo a minoria parda e a maior parte da 

amostra de cor branca. Não havia negro na amostra.  

Observou-se que os estudantes já casados eram também aqueles já próximos do limite 

superior da idade admitida no estudo. É possível que a exigência do curso de Medicina em 

relação às disciplinas e estágios faça adiar o sonho de um estudante médico constituir sua 

própria família. A maioria dos participantes é solteira, não sendo desprezível, porém o 
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percentual de estudantes casados. A remuneração oferecida pelo estágio no hospital em 

Piabetá pode servir de atrativo à população de estudantes casados, em função da 

responsabilidade financeira que se impõe com o casamento.  

O Rio de Janeiro prepondera como cidade de residência dos estudantes de Medicina 

participantes do estudo. O fato já começa, assim, a tender à concentração de profissionais 

médicos na capital fluminense. Entretanto, há estudantes moradores da capital fluminense, 

cujas cidades natais pertencem a outros estados brasileiros. Assim, ao se formarem poderiam 

não permanecer na cidade do Rio de Janeiro, não influenciando na concentração de 

profissionais nessa metrópole. Entretanto, a fim de salvaguardar a privacidade do 

participante, não se levou em conta a cidade natal do estudante, e sim a cidade de residência 

durante o estudo. As demais cidades foram responsáveis pela minoria de participantes, sendo 

Duque de Caxias, Niterói e Petrópolis, municípios limítrofes ao de Magé.  

A renda como dado demográfico abrange o estágio, que é remunerado. Assim, como 

cada estudante recebe ajuda de custo para atuar no Hospital Municipal de Piabetá, todos 

foram considerados empregados. A análise não fez menção ao tipo de vínculo empregatício 

que o estudante porventura tivesse, além do referido estágio. A proximidade da formatura em 

Medicina, tendo em vista serem estes estudantes cursando entre o 10º e o 12º períodos, a 

idade que avança no mesmo passo e as responsabilidades que surgem podem direcionar os 

estudantes para atividades de aprendizado remuneradas.  

Quanto ao nicho familiar do estudante médico, foi igualmente unânime a renda 

familiar superior a quatro salários mínimos, fazendo jus à tendência a estratos sociais mais 

elevados terem acesso ao curso médico, tidos como os mais concorridos aos exames de 

ingresso às universidades públicas e privadas. Também em se tratando de universidades 

privadas, o ônus do curso médico compara-se a outras carreiras. Segundo Borges e Carnielli 

(2005), evidencia-se no Brasil seletividade escolar não apenas pedagógica, abrangendo 

também a esfera social e a econômica. A aprovação em processos seletivos de cursos de 

Direito, Engenharia Civil e Medicina da Universidade de Brasília relacionam-se às condições 

econômicas e culturais dos candidatos. Os alunos provenientes de estratos sociais mais altos, 

e isso é depreendido também na presente dissertação, procuram cursos de mais prestígio 

social, nos quais obtêm aprovação (BORGES; CARNIELLI, 2005).  
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6.2 As percepções captadas 

 

6.2.1 Os relatos captados 

 

Captaram-se relatos para posterior análise ligada às percepções em relação às 

perguntas anteriormente mencionadas: “como você vivencia o aprendizado do trabalho de 

parto aqui em Magé?” e “que práticas de humanização são aqui utilizadas?”. A entrevista se 

deu em sala reservada à realização do estudo e no intervalo do horário das atividades dos 

estudantes, que foi transcrita. Por se tratar de transcrição de relatos, a análise em relação à 

vivência do corpo, conforme Merleau-Ponty, pode ter sido prejudicada: à medida que o 

estudante verbalizava, eu fazia a transcrição das falas. 

 

PARTICIPANTE 1 (sexo feminino, 27 anos) 

 

A experiência na unidade de Piabetá é muito desafiadora, uma vez que a 

mesma recebe pacientes de localidades para além do município. 

 

A unidade está passando por reformas, visando melhora da estrutura física, 

para melhor atender as pacientes. 

 

A reforma dificulta o trabalho na unidade, bem como a escassez de 

aparelhos e outros insumos. 

 

É possível adquirir muito aprendizado na unidade pois podemos evidenciar 

situações atípicas e aprender como soluciona problemas a despeito das 

dificuldades. 

 

A humanização é outro desafio diário e as condições estruturais não 

favorecem a humanização de forma global. 

 

O tratamento dado pelos profissionais médicos e de enfermagem, observo 

que todos se esforçam. 

 

A visão sobre humanização é muito limitada e muitas  vezes erroneamente 

concebido pelos profissionais e ainda gera muita confusão, porém muitos 

dos que não apoiam acabam por fazê-lo em sua prática clínica. 

 

PARTICIPANTE 2 (sexo masculino, 30 anos) 

 

Como pensar em parto humanizado, se a paciente já chega aqui querendo 

cesariana? 

 

Se falta até sonar e com tanto trabalho, não sei o que é a humanização do parto. 

 

Acho que o pobre acha que a cesárea é um parto mais  humanizado. 
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PARTICIPANTE 3  (sexo feminino, 30 anos) 

 

Vivenciar o trabalho de parto é uma experiência e aqui estamos em reforma para 

melhor atendimento a paciente. O número de pacientes em Magé é infinito e estas 

com dificuldades financeiras e tendo muitos filhos. São pacientes que chegam aqui 

sem dinheiro nenhum às vezes. O hospital está se adequando para dar um 

atendimento humanizado. 

 

As práticas de humanização incluem orientar a paciente sobre a melhor via de parto, 

acalmando a mesma através de massagens, banho com água morna... 

 

PARTICIPANTE 4  (sexo feminino, 30 anos) 

 

O trabalho de parto aqui ocorre com técnica e eficiência. É feita a indução do parto, 

mas tudo da melhor forma para ajudar a mãe e o bebê. 

 

Ainda não tem parto humanizado em Magé, mas a unidade está se estruturando e o 

alojamento conjunto já existe, como parte da humanização do parto. 

 

PARTICIPANTE 5 (sexo masculino, 27anos) 

 

O aprendizado em Magé é muito bom e tanto na emergência quanto na sala de 

parto, somos muito bem orientados por médicos e enfermeiros. 

 

Não são utilizadas em Magé práticas de humanização do parto, mas as mães são 

orientadas sobre essas práticas. 

 

PARTICIPANTE 6 (sexo feminino, 22 anos) 

 

O aprendizado do trabalho de parto em Magé é vivenciado de forma 

engrandecedora para a minha experiência acadêmica, visto que são casos únicos e 

com particularidades diversas. 

 

As práticas de humanização aqui utilizadas e observadas por mim são raras. Mas 

pude perceber o contato entre a mãe e o bebê, assim como as práticas para 

tranquilizar as parturientes. 
 

PARTICIPANTE 7 (sexo feminino, 23 anos) 

 

A primeira coisa que vivencio na unidade começa com a grande demanda de 

gestantes, para um pequeno quantitativo de leitos, algumas vezes as gestantes 

precisam ser orientadas a outras unidades. 

 

No momento do parto presencio diversas emoções das futuras mães, a expectativa 

de chegada de algo tão planejado e sonhado, sentimentos de alegria, choros de 

felicidade e algo que me marcou muito foram as vezes que no momento tão 

esperado a concepção se dá um natimorto, aquela mesma euforia se transforma em 

profunda tristeza, porém nestas ocasiões as mães são acalentadas por médicos, 

equipe de enfermagem, assistente social e psicóloga. 
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Acredito que para um trabalho de parto completamente eficaz, falta mais suporte do 

governo, suprindo as demandas da unidade. 

 

As práticas de humanização que utilizamos constantemente são a deambulação, 

banho quente, as técnicas de agachamento, as gestantes têm apoio emocional e 

através da conversa, se acalmam. 
 

PARTICIPANTE 8  (sexo feminino, 24 anos) 

 

Temos um número muito grande de gestantes que dão entrada aqui no hospital, 

estou aqui há dois anos e cada mês posso dizer que tenho nova experiência. 

 

A maternidade me deixou um marco, pude perceber a expectativa de cada gestante 

ao ser internada, muitas são mães de primeira viagem, outras muito novinhas com 

falta de confiança para vivenciar o parto, já em outros momentos me deparei com 

multíparas, estas com mais experiência. Mas a atenção do profissional é sempre 

necessária. 

 

O que vivencio no trabalho de parto é isso: a coragem, o medo, a expectativa, a 

esperança, a alegria e o nascimento de um ser tão esperado. E por minutos perceber 

que todo aquele sentimento nisto, chegou ao fim. 

 

Vivenciar um trabalho de parto é uma garantia de que está na hora certa de o bebê 

nascer. A mulher se faz forte e capaz. O processo de trabalho de parto é como uma 

grande onda, por várias vezes ficamos passando por ela e chega enfim o momento 

de se ganhar o bebê. 

 

Aqui podemos ajudar a mulher com a posição adequada, havendo esta 

possibilidade. A mão estendida como mensagem de corpo presente. Cada mulher 

com suas necessidades... 

 

PARTICIPANTE 9  (sexo feminino, 30 anos) 

 

Na vivência com as gestantes podemos visualizar seus medos, inseguranças, 

principalmente por estarmos em contato com mães de baixa renda e moradoras de 

comunidades. Às vezes querem cirurgia por medo e as vezes não acreditam no 

médico que lhes assiste. A vizinha disse..., O parente falou.... e assim por diante que 

seria desta ou daquela forma o parto, e após o parto , as pacientes concluem que 

tiveram a melhor via de parto indicada pelo médico. 

 

Muitas vezes não ocorre humanização conforme protocolo estabelecido, percebe-se 

que quando se faz a humanização com essa gestante, respeitando suas  crenças e 

valores, reconhecendo-a como um ser humano e não como um útero gestando- 

assim, a mãe tem uma adesão maior no cuidado a seu recém-nato. Alguns 

profissionais banalizam a humanização com deboche a gestante, o que acaba 

atrasando a evolução do trabalho de parto. 

 

PARTICIPANTE 10 (sexo feminino, 25 anos) 

 

Os partos por mim presenciados em Magé normalmente são trabalhos de parto 

iminentes,, em mães multíparas, a termo e muitas sem ter realizado pré-natal. As 

enfermeiras daqui são bem experientes e atenciosas, o que facilita a humanização 

do procedimento. 
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PARTICIPANTE 11 (sexo feminino, 25 anos) 

 

São geralmente trabalhos de parto de baixa complexidade, pouco laboriosos, 

portanto sinto mais facilidade de interação com o médico responsável e paciente. A 

humanização para mim significa partos naturais, sem induções. 

 

PARTICIPANTE 12 (sexo feminino, 27 anos) 

 

A humanização pra mim aqui diz respeito ao contato da mãe com neonato na sala 

de parto. Não vejo a presença do pai. Não tem pediatra exclusivo para a sala de 

parto. Aqui os pediatras atendem crianças grandes e fazem a sala de parto. A 

unidade está se estruturando com obras para melhorar a humanização do parto. 

 

Aqui tem muito trabalho. A gente aprende mesmo é na prática. 
 

PARTICIPANTE 13 (sexo feminino, 30 anos) 

 

Vivencio o trabalho de parto de forma positiva, vivencio o tipo de trabalho de parto 

de forma muito intensa. 

 

São praticados partos aqui sem uso de soro e sem episiotomia, a não ser em casos 

de extrema necessidade, não se rompe a bolsa e nem se usa ocitocina. 
 

PARTICIPANTE 14 (sexo feminino, 25 anos) 

 

Vivencio o aprendizado do trabalho de parto através do estágio, acompanhando o 

trabalho de parto. 

 

Em Magé, a humanização do parto inclui a assistência a gestante, acompanhamento 

da gestante, presença de acompanhante, tornando o parto o mais fisiológico 

possível. 
 

PARTICIPANTE 15 (sexo feminino, 25 anos) 

 

Muito proveitoso, a sala de parto na unidade me permitiu colocar em prática a 

teoria previamente vista, discutindo algumas vezes atualizações e mudanças de 

protocolo. Apesar de não termos total infraestrutura para partos de maior 

complexidade, os partos de baixa e média complexidade são feitos com tudo o que 

é necessário. 

 

A humanização daqui ocorre com orientação da mãe sobre a importância da relação 

médico paciente, atendimento humanizado realizado pela triagem da enfermagem e 

um olhar humano no pré-parto e momento da alta, tanto da parte obstétrica, quanto 

da parte da pediatria. 
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PARTICIPANTE 16 (sexo feminino, 27 anos) 

 

Os médicos orientam a realizar procedimentos que amenizem a dor, como uso da 

bola, banheira de água quente (imersão), ducha na região lombar, contribuindo para 

um parto mais leve com menos dores. 

 

Entendi que o parto humanizado é um evento da mulher, natural em si, a mulher 

que faz todo o processo e não aparato e tecnologia. 
 

PARTICIPANTE 17 (sexo feminino, 24 anos) 

 

Ainda estou com pouca vivência com os partos. 

 

Em Magé, humanização ocorre com o contato imediato da mãe com o bebê e 

aumento do parto normal sem intervenções. 
 

PARTICIPANTE 18 (sexo masculino, 23 anos) 

 

Segundo meu aprendizado pessoal a respeito do trabalho de parto vivenciado na 

prática médica o cuidado obstétrico transpassa o evento do parto, envolvendo 

também boa relação médico paciente e atenção, ainda que por vezes expectante, em 

todo o processo da gravidez. 

 

Durante muito tempo a obstetrícia caminhou no sentido de mecanizar o parto e 

tentar tornar esse processo menos doloroso e mais simplório para a mulher. A 

humanização do parto caminha sentido contrário, oferecendo uma visão mais 

expectante e natural para que a gestante vivencie cada momento da gravidez como 

uma experiência única. O grande desafio no dia-a-dia da prática médica é encontrar 

o equilíbrio entre as práticas de humanização e o necessário acompanhamento e 

olhar obstétrico. 

 

6.2.1.1 Categorizando o subjetivo: como classificar os dados coletados 

 

As ciências sociais e as ciências políticas no Brasil sofrem com a falta de 

compreensão de seus métodos de análise. A metodologia de análise de conteúdo 

desenvolveu-se na Segunda Guerra Mundial, pela Divisão Experimental para o Estudo de 

Comunicações em Tempo de Guerra. A metodologia foi criada para sintetizar e compreender 

o conteúdo dos argumentos utilizados em jornais e propagandas inimigos, e somente após 

isso passou a ter aplicação em estudos acadêmicos de comunicação política 

(CARLOMAGNO; ROCHA, 2016). 

É etapa específica do processo global de análise de conteúdo o planejamento, a coleta 

e a sistematização dos dados. As etapas analíticas dependem de adequada coleta. Assim, a 

metodologia de análise de conteúdo destina-se a classificar e categorizar qualquer tipo de 
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conteúdo e aqui se faz menção aos dados da entrevista fenomenológica. Reduzem-se 

características a elementos-chave, de modo a se comparar uma série de elementos. A 

primeira regra é fazer regras para inclusão de dados em cada categoria.  

O primeiro requisito de uma técnica que se propõe a descrever qualquer conjunto de 

características é que os resultados tenham alto grau de confiabilidade, isto é, que 

observadores diferentes relatem a mesma coisa. A confiabilidade pode ser atestada pela  

determinação do grau de correlação entre as frequências obtidas quando diferentes analistas 

estudam o mesmo conteúdo de forma independente (JANIS, 1982). 

 

6.2.1.2 Classificando os dados: o aprendizado e a humanização do parto 

 

Diante das falas, foi possível estabelecer duas categorias: uma, relativa ao 

aprendizado; e outra, ao entendimento ou não acerca da humanização do parto. A distribuição 

nas TAB. 3 e 4 é ainda alvo de explicação em detalhe. 

 

Quadro 3 - Categorizando os dados na aferição do aprendizado 

APRENDIZADO 

SATISFATÓRIO INSATISFATÓRIO 

17 NÃO RELATAM 

  

Quadro 4 - Categorizando os dados: a compreensão da humanização como conceito 

COMPREENDEM HUMANIZAÇÃO NÃO COMPREENDEM HUMANIZAÇÃO 

9 9 

 

De acordo com o QUADRO 3 em referência ao aprendizado do parto na maternidade 

de Piabetá-Magé, é quase unânime estabelecê-lo como satisfatório. Um dos estudantes do 

universo de dados não se posicionou em relação à questão didática. Ressalta-se o fato de não 

haver na unidade obstetras com a formação em Pedagogia como complementar. Reconheço, 

entretanto, como pesquisadora, o viés de conciliar minha função de servidora do hospital e o 

fato de muitos dos estudantes me conhecerem. Dessa forma, a opinião formalizada de 

entrevista nem sempre pode coincidir com a percepção do estudante. Considero, entretanto, 

que poderia haver melhora na qualidade do aprendizado percebido se houvesse na instituição 

ações de Educação Permanente em Saúde direcionadas para os obstetras, em sua maioria, 

bem experientes. O funcionalismo nessa instituição é menor, por isso é grande a necessidade 

de recursos humanos. Assim, o acadêmico, mesmo o menos expert, por sua imperiosa ajuda 
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prestada nos plantões, será valorizado, percebendo como satisfatório o aprendizado, o que 

nem sempre pode ser real. 

 Falas, por exemplo, “aqui se aprende na prática”, “número infinito de pacientes”, “o 

aprendizado é bom” e “cada mês tenho nova experiência” tipificam a satisfação de aprender 

no hospital de Piabetá. É certo que a sobrecarga de trabalho pode adoecer o profissional; 

entretanto, traz ao estudante vivência profissional, senão teórica, com raízes no empirismo. O 

paciente sempre ensina algo, mesmo que consideremos o caso clínico que lhe enseja por mais 

óbvio. Em minha experiência, por exemplo, sinto que cada cliente me confere aprendizado 

peculiar, e assim ocorre com o estudante de Medicina. 

A humanização, por seu lado, provém, em termos etmológicos, do verbo humanizar, 

isto é, tornar humano. Parece óbvio que, no cuidado em Medicina, dada a natureza da 

ocupação, sempre se é humanizado, em se tratando da Medicina humana. Isso nem sempre é 

verdadeiro, em função do modelo biomédico, em função do capitalismo adentrar o cuidado e 

a formação médica, senão de maneira oculta, explicitamente. O médico se depara com a 

produtividade, com “quantos” atendimentos e não “como” atendimentos. É desumanizado em 

seu trabalho desde sua formação. Logicamente, poderá ver a mulher grávida que a trata como 

mercado de trabalho, pois a conjuntura assim o direciona. 

Tão pertinentes as ponderações, que neste estudo, com muita frequência, se deduz 

como humanização do parto: a bola de fisioterapia, a infraestrutura da unidade hospitalar, a 

presença do acompanhante. Nem todos os participantes pensam a humanização que 

contempla o conversar, explicar, ainda que respondendo negativamente a uma solicitação da 

parturiente. Aliás, entendo que metade dos participantes entende com limitação e “confusão”, 

nas próprias palavras de um dos participantes, a humanização. Observa-se, assim, uma lacuna 

na dimensão da humanização como conceito por parte dos estudantes de Medicina, sendo que 

cerca de 50% da amostra têm compreensão restrita do tema. A lei que trata da Política de 

Humanização no SUS é frequente item de concursos públicos, mas no ambiente acadêmico 

aparece sem ênfase. Os remédios, a bioquímica, a técnica, tudo enfim, parecendo revestido de 

mais significado no meio médico. Diante dessa perspectiva, agrupam-se a seguir as falas, das 

quais se entende haver restrita dimensão sobre a humanização. A humanização inicia-se com 

o olhar, com a empatia em relação à própria entrevista com a gestante. A seguir, as falas que 

menos abrangem o sentido do olhar, da empatia e classificadas como restrito entendimento 

relativo à humanização. 
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PARTICIPANTE 1 (sexo feminino, 27 anos) 

 

A experiência na unidade de Piabetá é muito desafiadora, uma vez que a mesma 

recebe pacientes de localidades para além do município. 

 

A unidade está passando por reformas, visando melhora da estrutura física, para 

melhor atender as pacientes. 

 

A reforma dificulta o trabalho na unidade, bem como a escassez de aparelhos e 

outros insumos. 

 

É possível adquirir muito aprendizado na unidade pois podemos evidenciar 

situações atípicas e aprender como soluciona problemas a despeito das dificuldades. 

 

A humanização é outro desafio diário e as condições estruturais não favorecem a 

humanização de forma global. 

 

O tratamento dado pelos profissionais médicos e de enfermagem, observo que todos 

se esforçam. 

 

A visão sobre humanização é muito limitada e muitas  vezes erroneamente 

concebido pelos profissionais e ainda gera muita confusão, porém muitos dos que 

não apoiam acabam por fazê-lo em sua prática clínica. 

 

PARTICIPANTE 2 (sexo masculino, 30 anos) 

 

Como pensar em parto humanizado, se a paciente já chega aqui querendo 

cesariana? 

 

Se falta até sonar e com tanto trabalho, não sei o que é a humanização do parto. 

 

Acho que o pobre acha que a cesárea é um parto mais  humanizado. 
 

PARTICIPANTE 4  (sexo feminino, 30 anos) 

 

O trabalho de parto aqui ocorre com técnica e eficiência. É feita a indução do parto, 

mas tudo da melhor forma para ajudar a mãe e o bebê. 

 

Ainda não tem parto humanizado em Magé, mas a unidade está se estruturando e o 

alojamento conjunto já existe, como parte da humanização do parto. 
 

PARTICIPANTE 5 (sexo masculino, 27anos) 

 

O aprendizado em Magé é muito bom e tanto na emergência quanto na sala de 

parto, somos muito bem orientados por médicos e enfermeiros. 

 

Não são utilizadas em Magé práticas de humanização do parto, mas as mães são 

orientadas sobre essas práticas. 
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PARTICIPANTE 10 (sexo feminino, 25 anos) 

 

Os partos por mim presenciados em Magé normalmente são trabalhos de parto 

iminentes,, em mães multíparas, a termo e muitas sem ter realizado pré-natal. As 

enfermeiras daqui são bem experientes e atenciosas, o que facilita a humanização 

do procedimento. 

 

PARTICIPANTE 11 (sexo feminino, 25 anos) 

 

São geralmente trabalhos de parto de baixa complexidade, pouco laboriosos, 

portanto sinto mais facilidade de interação com o médico responsável e paciente. A 

humanização para mim significa partos naturais, sem induções. 

 

PARTICIPANTE 12 (sexo feminino, 27 anos) 

 

A humanização pra mim aqui diz respeito ao contato da mãe com neonato na sala 

de parto. Não vejo a presença do pai. Não tem pediatra exclusivo para a sala de 

parto. Aqui os pediatras atendem crianças grandes e fazem a sala de parto. A 

unidade está se estruturando com obras para melhorar a humanização do parto. 

Aqui tem muito trabalho. A gente aprende mesmo é na prática. 
 

PARTICIPANTE 17 (sexo feminino, 24 anos) 

 

Ainda estou com pouca vivência com os partos. 

 

Em Magé, humanização ocorre com o contato imediato da mãe com o bebê e 

aumento do parto normal sem intervenções. 

 

PARTICIPANTE 18 (sexo masculino, 23 anos) 

 

Segundo meu aprendizado pessoal a respeito do trabalho de parto vivenciado na 

prática médica o cuidado obstétrico transpassa o evento do parto, envolvendo 

também boa relação médico paciente e atenção, ainda que por vezes expectante, em 

todo o processo da gravidez. 

 

Durante muito tempo a obstetrícia caminhou no sentido de mecanizar o parto e 

tentar tornar esse processo menos doloroso e mais simplório para a mulher. A 

humanização do parto caminha sentido contrário, oferecendo uma visão mais 

expectante e natural para que a gestante vivencie cada momento da gravidez como 

uma experiência única. O grande desafio no dia-a-dia da prática médica é encontrar 

o equilíbrio entre as práticas de humanização e o necessário acompanhamento e 

olhar obstétrico. 
 

Vivemos numa sociedade capitalista e até o ato de humanizar se torna material. O 

acompanhante, a infraestrutura para a presença do pai do neonato, as duchas, são todos itens, 

acessórios da humanização da assistência à mulher na gestação. Entretanto, atos de violência 
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são amiúde não relacionados à necessidade de recursos materiais. O humanizar está 

introjetado na mente também como a matéria. Algo inconsciente, algo limitado. “Para 

humanizar, precisa-se de obras... Para humanizar, precisa-se de leis que venham a punir 

infração neste sentido...” É preciso, porém, esperançar, as mudanças no currículo da 

graduação são graduais e mais lenta ainda, a transformação. Ainda que, assistindo a um 

ensino médico ainda desumanizado e com formação de profissionais com entendimento 

restrito quanto à assistência humanizada, assiste-se, na prática, a maior número de estudantes 

que enfatizam a empatia do que outrora. 

 

6.2.2 A percepção velada: o corpo em Merleau-Ponty 

 

O corpo, na filosofia ocidental, sempre foi negligenciado e Merleau-Ponty foi 

inovador ao colocá-lo, da mesma forma que a percepção, como ponto central em sua 

proposta filosófica. Merleau-Ponty considera o sujeito no mundo como corpo no mundo e 

afirma que “a existência se realiza por meio do corpo”. A perturbação da relação entre o 

corpo e o mundo pode abalar profundamente a existência e, nesse sentido, a doença e o 

“adoecer” nos fazem perceber nossos corpos de maneiras diferentes. Os acontecimentos do 

corpo, presentes na doença, “se tornam os acontecimentos da jornada diária”. Assim, o 

pensamento desse filósofo permite o acesso a um tipo de conhecimento oriundo da 

corporeidade por parte de pessoas vivendo com doenças crônicas (NASCIMENTO, 2017). 

Observam-se heterogeneidade e por vezes semelhança de depoimentos. A estrutura de 

uma unidade hospitalar que está em  reforma é questão que se impõe e amiúde parte dos 

relatos. As particularidades socioculturais como elemento relatado pelo participante e 

possível norteador da evolução do trabalho de parto pareceram inerentes à vivência, ao 

trabalho na unidade, decorrente de um saber empírico por parte dos estudantes. 

A fala de cada participante, mesmo que breve, é repleta de significado. Não só a fala 

como a expressão corpórea da comunicação, considerando que a fala emerge como gesto de 

um corpo. Esse corpo é todo  uma relação de sentido com o mundo. Furlan e Bocchi (2003) 

acreditam que é no comportamento que as significações das palavras sempre se encontrarão. 

É também, segundo os mesmos autores, no acordo de nossas intenções práticas, no sentido do 

que fazemos, que se realiza a comunicação. Parte da expressão corpórea escapou à análise, 

dado que os relatos foram tão somente descritos. A percepção dos estudantes em relação à 

dor das parturientes também escapara à análise. Os graduandos não destacaram tal aspecto 
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em suas falas, talvez pelo fato de a primeira das perguntas da entrevista fenomenológica ter 

abordado o aprendizado. 

Acrescente-se que, para Merleau-Ponty, a ideia de corpo vai além dessa estrutura 

física abalada pelo passar dos anos, ou seja: “o corpo é veículo do ser no mundo, e ter um 

corpo é, para um ser vivo, juntar-se a um meio definido, confundir-se com certos projetos e 

empenhar-se continuamente neles”. Nesse sentido, tem-se “consciência de meu corpo através 

do mundo e consciência do mundo por meio de meu corpo”. Um corpo fisicamente forte, de 

estudantes e trabalhadores mais jovens, se contrapõe ao de médicos mais experientes da 

localidade, por vezes idosos, e faz jus às comparações da experiência vivida no passado 

(corpo habitual) e insegurança do viver no presente e futuro (corpo atual) quanto à 

expectativa de ser no mundo (ALMEIDA; BASTOS, 2017). O desgaste do corpo físico e 

biológico do estudante, como mão de obra, ocorre sem que ele perceba, percepção esta 

muitas vezes só acessível na senilidade. 

O horizonte estudantil acerca da humanização pareceu, ademais, limitado. Citaram 

equipamentos usados na humanização do parto, como as bolas de fisioterapia e a relatada 

infraestrutura hospitalar passível de permitir um acompanhante de escolha da parturiente no 

momento de dar à luz. Pouco se foca no curso médico a humanização relativa à empatia, ao 

olhar o outro. Daí não se ter indicado o aspecto percepção da dor do outro, cuja alusão se 

fizera em “objetivos específicos”, por parte dos entrevistados. Vivemos em um mundo 

material e isso, mesmo em se tratando de relações humanas da pós-modernidade. Concluiu-

se, daí, a frequente ligação humanizar e infraestrutura local, humanizar e bola de fisioterapia. 

Os estudantes têm introjetada a ideia de matéria atrelada à comunicação, à humanização, de 

fato, em parte, sinônimas. Não há humanização sem comunicação, seja ao falar, escrever, 

mimetizar, olhar de várias formas. 

A fala para a concepção intelectualista é produto de uma operação categorial interior 

ao sujeito e a ela cabe apenas a função de representar o pensamento. Assim, como um 

invólucro vazio ou a vestimenta do pensamento, é como se a palavra fosse um recipiente oco 

para conter a significação inerente a ele (FURLAN; BOCCHI, 2003). Merleau-Ponty 

(BIBLIOTECA DO PENSAMENTO,2015) comenta: “há pouco a reprodução da palavra, a 

revivescência da imagem verbal era o essencial; agora ela é apenas o invólucro da verdadeira 

denominação e da fala autêntica, que é uma operação interior”. A linguagem é artifício 

secundário do qual dispõe o pensamento no ato da comunicação. 

Sendo assim, a voz não pode ser reduzida às estruturas anatômicas e fisiológicas que 

habitam o físico, embora os componha. Ela também “atua como termômetro do estado 
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emocional” (SILVA, 2009). É na expressão emocional dos gestos e da voz que se encontram 

os primeiros indícios da linguagem como um fenômeno autêntico. O corpo está para além da 

interioridade e exterioridade que reage os estímulos do mundo. Ele é fisiológico e psicológico 

na medida em que o sujeito é seu corpo. Daí que, para Merleau-Ponty, a fenomenologia é 

ciência que se constrói em um movimento de se refazer e de se repensar. “O homem não 

resulta de causas ou determinantes psíquicos. Ele só pode saber de si e do mundo a partir 

daquilo que vê e experiencia” (MERLEAU-PONTY, 2015).  

Merleau-Ponty refere que ver é entrar em um universo de seres que se mostram.  

 

Eles não se mostrariam se não pudessem estar escondidos uns atrás dos outros ou 

atrás de mim. As coisas permanecem moradas abertas ao meu olhar, e percebo sob 

diferentes ângulos o objeto central da minha visão atual. Qualquer visão de um 

objeto por mim reitera-se instantaneamente entre todos os objetos do mundo, que 

são apreendidos como coexistentes, porque cada um deles é tudo aquilo que os 

outros veem dele (MERLEAU-PONTY, 2015).  

 

No mesmo passo, é possível a análise do aprendizado em Obstetrícia pelo estudante 

médico. A coexistência de outros fatores, que Merleau-Ponty define como objetos, trará 

particularidades na forma de ver para determinado estudante numa cidade pequena como 

Magé, com suas particularidades, sua diversidade cultural, o que pode se contrapor à 

realidade da capital do mesmo estado.  

As palavras podem não ter expressado o que de fato o estudante apreendeu do 

trabalho de parto. O entrevistador estava “in mundo”, portanto, palavras referentes à 

humanização do parto ou desesperança em paradoxo podiam não passar de retórica. Decerto, 

Furlan e Bocchi (2003) salientam que toda expressão carrega excesso de significado sobre 

significante. Toda expressão tem um mistério com o esforço constante de selar o pensamento 

pensante a partir do pensamento pensado (FURLAN; BOCCHI, 2003). A aproximação entre 

a fala e a análise do sentido do gesto corporal prefigura a intenção merleaupontiana de buscar 

no corpo a origem do sentido da linguagem. Nesse sentido, em razão de ter havido a 

transcrição das falas à proporção da entrevista, a observação do corpo dos participantes do 

estudo como expressão da fala se perdera. 

O empirismo se faz óbvio com o dizer “aqui a gente aprende na prática” e com o 

relato da estudante que já acompanhava a realidade da instituição dois anos antes do início do 

seu estágio. Há falas mais carentes de esperança, assumindo a dificuldade de humanizar em 

meio a tanta sobrecarga de trabalho e falta de insumos. Cada participante vê, assim, a mesma 
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realidade, porém cada qual com seu olhar, cuja percepção pode em parte ser desvelada por 

intermédio das narrações. 

É certo, assim, que o estudante médico, ao longo de sua trajetória, se expõe a risco de 

transtornos emocionais. A dedicação, esforço, sacrifício e, sobretudo, resistência física e 

emocional são inerentes. Já no primeiro ano médico vivem os estudantes duplicidade de 

sentimentos: o deslumbramento da aprovação no exame de ingresso à universidade se 

contrapondo a aulas cansativas. Os alunos no início da graduação podem se deparar com 

professores que os apavoram, incentivando-os a estudarem 24 horas ao dia (PEREIRA; 

GONÇALVES, 2009). Não houve relatos de estresse acerca do aprendizado em Obstetrícia. 

Tal percepção pode estar velada, em face do estresse com a entrevista ou o medo de se expor. 

Queixas em relação ao aprendizado inexistem nesse cenário, de acordo com os dados 

coletados. Isso pode se dever também à escassez de recursos humanos na região, sendo o 

estudante médico mais valorizado em relação a hospitais de outras cidades. O volume de 

pacientes é também grande, tornando gratificante o trabalho do estudante, de acordo com 

muitas das narrativas. A interdisciplinaridade também parece maior e, embora não haja 

enfermeiro obstetra no hospital, o saber dos técnicos em enfermagem em muito influencia a 

percepção dos estudantes relacionada às ações de humanização. 

A estrutura física ainda é falha para implementar de modo completo o parto 

humanizado no hospital. E o trabalho harmônico entre médicos, estudantes e equipe de 

enfermagem proporcionou a alguns participantes o entendimento de que um simples diálogo  

caracteriza a humanização do parto, tais quais são o banho e a técnica de agachamento, para 

os quais questões logísticas e políticas são prescindíveis. Nota-se ainda um domínio 

incompleto acerca de humanização, tornando relevante um dos produtos desta dissertação, 

que é o Manual Instrutivo de Humanização do Parto adiante apresentado. 

A atenção básica em saúde parece falha no município, de acordo com alguns 

participantes do estudo. A importância do parto normal, natural é pouco valorizada no pré-

natal, havendo consultas restritas à prescrição de exames e vitaminas. Ao se deflagrar o 

trabalho de parto e sem a compreensão da fisiologia do momento, a parturiente entende que 

suas dores são motivo para intervenção cirúrgica. A cesariana também deve ser humanizada, 

de acordo com a lei, mas novamente a unidade carece de infraestrutura, a fim de familiares 

adentrarem um centro cirúrgico. Deve-se, mesmo assim, incentivar o parto normal, na 

ausência de contraindicações, mais fisiológico, humano, com menos morbidade e baixo risco 

de infecções.  
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6.2.3 As percepções captadas: o mundo percebido e o sentir 

 

A epistemologia de Merleau-Ponty para o mundo das ciências ajuda a resgatar a 

percepção e o sentir do mundo vivido, os quais possuem por indicação relações com a 

significação existencial, cuja percepção é o movimento que se tem para percebê-lo e nos 

situarmos como sujeitos. Mundo vivido, construído pelos sujeitos, que são a ação, a 

transformação realizada pelo agir antrópico e dos outros seres vivos sobre o mundo. O viver, 

expresso nas relações diárias cotidianas, no trabalho, no comunicar com o outro, nas 

brincadeiras realizadas entre as crianças, nos objetos construídos pela ciência, que modificam 

o existir, que possibilita criar significados sobre tudo o que é feito (SILVA; SOUZA, 2016). 

Merleau-Ponty considera o mundo vivido, construído pela percepção de cada sujeito, 

que constrói o mundo com base na experiência, e compreende o mundo da ciência como um 

saber que explica e transforma o que existe, considerada por ele como um saber secundário 

de um mundo existente, antes de qualquer análise científica. Considera-se que a percepção 

que Merleau-Ponty tinha sobre o mundo vivido, da qual compreende o mundo da ciência, 

como saber secundário da construção dele (SILVA; SOUZA, 2016), ajuda no processo de 

ensino tal qual o universitário e no ambiente hospitalar, como se analisa. O estudante médico 

deve, com isso, se perceber como sujeito construtor de várias interpretações sobre o mundo 

em que vive. Deve, pois, se apropriar do saber sociocientífico ao lidar com as gestantes e de 

saberes culturais, compreendendo a humanização para além da materialidade de uma bola de 

fisioterapia ou uma obra na unidade hospitalar. “Todo o universo da ciência é construído 

sobre o mundo vivido, e se queremos pensar a própria ciência com rigor, apreciar exatamente 

seu sentido e seu alcance, precisamos primeiramente despertar essa experiência do mundo da 

qual ela é expressão segunda” (MERLEAU-PONTY, 2015). 

E complementa: “Só se sai do pensamento cego e simbólico percebendo o ser espacial 

singular que traz esses predicados em conjunto” (MERLEAU-PONTY, 2015). A 

interpretação dos dados no cenário proposto implica o conhecimento da relação sujeito e 

mundo, consciência e natureza, interior e exterior. O conceito de sujeito ora significa o ser do 

homem como um todo, isto é, sujeito empírico união do corpo e alma (LIMA, 2014). 

Merleau-Ponty afirma que quer se trate de empirismo ou idealismo, quer se afirme o sujeito 

como constituído pelo mundo ou o mundo constituído pelo sujeito, a concepção clássica de 

mundo é a mesma: um mundo constituído por relações objetivas. O objeto é algo 

representado pelo sujeito, o que lhe confere sentido. 
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A representação é o processo pelo qual o sujeito se apropria do objeto, convertendo-o 

em ideia; a verdade é produzida pelo sujeito no processo de percepção do eu intelectual. A 

consciência, entendendo-a como capacidade de síntese, a partir de si mesma, passa a ser 

fundamento, fonte das demais (LIMA, 2014). É preciso considerar, porém, que ser corpo é 

estar atado em certo mundo. Na perspectiva fenomenológica, para Merleau-Ponty, a 

dimensão essencial só apresenta sentido se unida à dimensão existencial, ao mundo vivido. 

Essência e existência apresentam-se como dimensões de um mesmo fenômeno, o ser 

humano. 

No âmbito das ciências da saúde, as pessoas que estão em processo de adoecimento 

possuem conhecimento tácito, altos níveis de consciência corporal e habilidades para o 

automonitoramento, que não são discutidos de forma rotineira, pois pertencem ao mundo da 

vida. A análise fenomenológica pode auxiliar a compreender as diferenças entre a 

experiência imediata do adoecer e a doença emoldurada pelo saber científico; do corpo como 

experienciado pelo sujeito e como objeto da investigação científica; e do processo de uso do 

medicamento, imerso nas rotinas do mundo da vida. Os paradigmas se referem às realizações 

científicas universalmente reconhecidas em determinado tempo ou, ainda, à opinião coletiva 

de uma comunidade de cientistas acerca da forma como a ciência deve ser conduzida, quais 

perguntas devem ser feitas e os métodos adequados para respondê-las (NASCIMENTO et al., 

2017). 

As particularidades do exercício profissional em Magé, o aprendizado pelo estudante 

médico tipicamente considerado como mão de obra valiosa na localidade, a visão da 

humanização do parto, tudo isso corrobora a máxima aludida. É importante reconhecer o ser 

singular, ainda que num espaço idêntico, sob dificuldades semelhantes. O sentir varia. 

É notória a percepção dos participantes em relação às obras para melhorar a 

infraestrutura na unidade hospitalar por parte dos participantes 1, 4, 7 e 12. Ao passo que três 

destes veem as obras como pré-requisito à melhora do atendimento à gestante, apenas o 

participante 1 aborda os transtornos ao trabalho inerentes às mesmas. Abstrai-se daí a 

singularidade na percepção do espaço. O trabalho na unidade é árduo e transtornos quanto ao 

espaço de realização e aprendizado do parto não podem ser desprezados. 

Em relação à humanização do parto, existem narrativas mais carentes de esperança, 

como nos participantes 1 e dois. O estudante médico já assiste seus futuros pares 

sobrevivendo a uma sobrecarga de trabalho e com vínculos empregatícios precarizados. 

“Existem talvez, seja na experiência sensorial, seja em cada consciência, fantasmas que 

nenhuma racionalidade pode reduzir” (MERLEAU-PONTY, 2015). Pode-se inferir que 
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participantes com pensamento mais holístico, que levam em conta o contexto afetivo, assim 

se apresentam pelo fato de já terem mais vivência no campo, mesmo que na condição de 

estagiário em anos mais precoces da formação médica. É possível que o modelo biomédico 

por vezes dominante perca em parte seu espaço, à medida que se constroem experiências, que 

se observem os contextos. Ou se pode falar em racionalismo puro, em cientificismo puro. 

Tentar explicar o que não se explica, o que é fruto da experiência sensorial. 

“A análise da percepção de outrem reencontra a dificuldade de princípio que o mundo 

cultural suscita, já que ela deve resolver o paradoxo de uma consciência vista pelo lado de 

fora” (MERLEAU-PONTY, 2015). As narrativas parecem imbuídas da relação do ser com o 

outrem, a partir de uma consciência que observa outra vivenciando uma dificuldade, o 

desafio de “humanizar” em meio à sobrecarga de trabalho. É o ser estudante em sua 

temporalidade, dotado de uma história de vida e elucubrando seu futuro uma vez graduado e 

exercendo seu papel de médico. Observam-se, com as falas, indícios da dominação 

científico-tecnológica exercida por médicos experientes em relação aos estudantes. No 

hospital, campo de vivência prática, inexistem régua, quadro de giz ou até professor 

diplomado. Ocorrem situações a serem destrinchadas uma atrás da outra: o professor mais 

importante acaba por ser, para o estudante médico, o outro médico graduado há mais tempo. 

Da mesma forma, influem o técnico de enfermagem, os usuários do SUS, o policial, que por 

vezes aparece, a depender de cada cenário, que cada dia de trabalho consigo trazem. 

A fim de se minorar o leque de percepções em relação à humanização do parto, de lhe 

excluir qualquer estereótipo e de facilitar o aprendizado do estudante, tornando um 

profissional mais ético e multiplicador, expõe-se o manual de humanização do parto normal. 

O manual tem linguagem acessível e em razão da sobrecarga laboral narrada começa a expor 

a humanização sob a perspectiva do profissional que vai humanizar, dando-lhe sentido de 

valorização pessoal e profissional. 

 

6.2.4 As percepções captadas e perspectivas na formação do futuro médico 

 

A fenomenologia compreende o corpo fenomenal, o corpo vivo, aquele que se dirige 

ao mundo, conduzindo seu próprio movimento sem que precise de algo ou alguém. O corpo 

não é algo, nem coisa, é movimento, gesto, linguagem e expressão criadora. Na 

fenomenologia, é estrutura dotada de sentidos e significados e não apenas resultado de 

processo mecanicista de causa e efeito. Portanto, é preciso considerar a intencionalidade do 

corpo em suas relações com o meio, a experiência criadora de significações. O corpo não é 
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mero objeto orgânico no mundo. Além do corpo vivo em Merleau-Ponty, existe o corpo 

sensível, do desejo, do gesto da relação com o outro. Na sociedade capitalista, o corpo na é 

visto como objeto sendo manipulado, objeto apenas para ser eficiente no ambiente de 

trabalho (SEBASTIÃO; NÓBREGA, 2016). 

“O indivíduo em sua socialização profissional não é mero objeto a ser moldado 

conforme vontades e preceitos de sua futura corporação, mas também sujeito ativo deste 

processo, isto é, ator”. Merleau-Ponty reforça a teoria da percepção fundada na experiência 

do sujeito encarnado, do sujeito que olha, sente e, nessa experiência do corpo fenomenal, 

reconhece o espaço como expressivo e simbólico. A teoria da percepção em Merleau-Ponty 

também se refere ao campo da subjetividade e historicidade, ao mundo dos objetos culturais 

das relações sociais, do diálogo, das tensões, das contradições e do amor (NÓBREGA, 2008). 

Observa-se, de acordo com essa referência do parágrafo anterior, e com os dados 

coletados, que o aluno não é só sujeito de médicos experientes que lhes orientam. As 

percepções dos estudantes entrevistados remetem, portanto, às incertezas, ao indeterminado 

(NÓBREGA, 2008). A fé perceptiva é uma adesão ao mundo, à realidade, como os 

participantes veem.  Decerto, há aqueles estudantes que veem a sobrecarga de trabalho como 

empecilho à humanização. Há aqueles que enxergam humanização e sobrecarga de trabalho 

como eventos mutuamente exclusivos. Ocorrem também estudantes que enxergam no parto 

não só o modelo biologizante, como algo também arraigado às experiências da parturiente. 

Veem na sobrecarga de trabalho uma ferramenta, uma experiência em humanização. Assim, 

o estudante médico não necessariamente se comportará como médicos mais antigos no 

mercado de trabalho, mas a sociedade moderna impulsionará, manipulará seu corpo a repetir 

condutas, formas mecânicas de lidar com seu cenário de ensino-aprendizagem, produzindo 

um profissional alheio à humanização. 
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7  A CONSTRUÇÃO DO PRODUTO DO MESTRADO PROFISSIONAL: MANUAL 

DE HUMANIZAÇÃO DO PARTO E APLICATIVO PARA ANAMNESE EM 

OBSTETRÍCIA 

 

São recorrentes as situações de abuso, desrespeito, negligência e maus-tratos 

vivenciados por grávidas durante o trabalho de parto. Apesar de essas violações terem 

chances de acontecer em qualquer fase da gravidez, é no parto que essas mulheres se 

encontram mais frágeis e suscetíveis a tais acontecimentos. Ao contrário de outros 

procedimentos que precisam de assistência hospitalar, o parto é um processo fisiológico que 

necessita de cuidados e acolhimento (PEREIRA et al., 2016). Daí, a relevância de se produzir 

um manual de humanização adequado ao Hospital de Piabetá, partindo do princípio daquilo 

que se conhece e do que não se domina em relação à violência obstétrica e humanização do 

parto. 

Durante toda a gestação e o trabalho de parto as mulheres possuem direitos que 

devem ser respeitados pelos profissionais da saúde para que se tenha um atendimento integral 

e de qualidade. Assim, o Ministério da Saúde possui políticas que visam garantir os direitos 

sexuais, de cidadania e reprodutivos das mulheres, a fim de que elas conheçam seus direitos 

para que possam exigi-los e se prevenirem de abusos e desrespeito contra a sua dignidade. É 

direito das usuárias dos serviços de saúde receber informações claras, objetivas e 

compreensíveis sobre as hipóteses diagnósticas, dos diagnósticos realizados e das ações 

terapêuticas, riscos, benefícios e inconveniências das medidas diagnósticas e terapêuticas 

propostas, bem como direito ao planejamento familiar e a receber informações como métodos 

e técnicas para regulação da fecundidade ou prevenção da gravidez (PEREIRA et al., 2016). 

O manual de humanização do parto normal e o aplicativo, visando facilitar o 

aprendizado e humanização da anamnese em Obstetrícia, são os produtos desta dissertação de 

mestrado. Considerando ainda o pouco domínio de questões de humanização e filosofia por 

parte dos estudantes de Medicina, o manual instrutivo, que discorre sobre políticas de 

humanização, poderá aguçar a sensibilidade do aluno nesse sentido. O modelo biomédico 

prepondera nas escolas médicas, não obstante a política de humanização, considerada ainda 

retórica no meio médico segundo alguns autores (REGO, 2003). O aplicativo, em 

contrapartida, vai dinamizar um aprendizado biologizante e compõe o letramento digital. 

Trata-se o último de forma de aprendizado que implica o conhecimento de tecnologia da 

informação como computadores, softwares e internet por parte dos estudantes (DUARTE; 

SILVA, 2016). 
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Em referência ao aplicativo, entende-se que os docentes necessitam de atualização 

constante, repensar a sala de aula e refletir sobre ambientes de ensino e aprendizagem. 

Afinal, para Duarte e Silva (2016), a informática mudou a forma de ver o mundo e ressalta a 

importância de se potencializar a aprendizagem. Há tantos cursos de graduação à distância e 

se a faculdade de Medicina na sala de aula já se utiliza de tais recursos, por que não incluí-los 

no ambiente hospitalar? Há que se notar também a possibilidade desse aplicativo, destinado 

em especial a estudantes médicos, ser acessível aos demais médicos da unidade. A unidade 

hospitalar de Piabetá dispõe de alguns médicos bastante experientes, já graduados há 30 ou 

40 anos. Estes, por terem idade mais avançada, são possivelmente excluídos digitais. Daí, o 

aplicativo poderia ter sua relevância na inclusão digital de profissionais menos destros em 

dispositivos de mídia digital. 

O aplicativo visa orientar a anamnese do estudante de Medicina, desenvolver seu 

raciocínio clínico e inserir o conceito de humanização quando do atendimento na admissão 

da maternidade de Piabetá. Sua aplicabilidade se estende a qualquer atendimento clínico 

emergencial em Obstetrícia e pode orientar o acadêmico, residente e médico, seja obstetra ou 

de outra especialidade, além de enfermeiros e áreas afins, na anamnese de forma objetiva. O 

aplicativo visa distinguir, entre os muitos atendimentos realizados no SUS, aquela gestante 

com alto risco de morte para si e/ou para o binômio materno-fetal. Abordam-se também 

doenças de alta prevalência, morbidade e fácil tratamento, como a sífilis na gestação. Ao se 

perguntar pela idade ou cor da gestante, o aplicativo mostrará um risco implícito, chamando a 

atenção do estudante, público-alvo do dispositivo, não impedindo o uso por outros 

profissionais, em razão do fácil manejo. Além disso, questões relativas à humanização se 

imbutem na referida tecnologia, à medida que se alerta o estudante para o falso trabalho de 

parto ou pródromo de trabalho de parto. Essa é fase em que a gestante já vivencia contrações 

uterinas bastante dolorosas, mas sem ainda ter a indicação de internação hospitalar. O 

aplicativo orienta o estudante médico no sentido de se realizar o acolhimento humanizado 

nessa fase. Afinal, a usuária, por não ser internada nesse momento de dor, pode entender que 

se desdenha de seu sofrimento, o que nem sempre é verdadeiro. Assim parafraseio o 

aplicativo, no tocante à humanização: 

 

Falso trabalho de parto; a conduta é orientar a gestante, orientar que as dores 

permanecerão, mas que pode não ser ainda o momento de internar. Humanizar o 

atendimento, pois a gestante pode se sentir mal compreendida, quando você disser 

que não é necessário hospitalizar. 
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 Expõe-se, a seguir, o conteúdo teórico do aplicativo, que foi desenvolvido para ser 

executado em smartphones e está disponível no Google Drive. Exibem-se também fotos 

relativas ao aplicativo para Androids. O mesmo se adéqua a estudantes de Medicina que 

adentram ambientes de cuidados materno-infantis e mesmo sem muita expertise podem 

necessitar de uma orientação breve, a fim de nortear uma anamnese resolutiva ao trabalho no 

Sistema Único de Saúde. Em seguida ao conteúdo teórico detalhado estão as fotos inerentes, 

que surgem tão logo se toquem as telas, de acordo com o item de interesse em anamnese 

voltada para a Obstetrícia. 

 

Figura 3 – Conteúdo teórico do aplicativo para anamnese 

 

Fonte: Google Drive. 

 

Iniciando o uso do aplicativo, são expostos os seguintes itens: fatores de risco e 

história social, temperatura axilar, pressão arterial, frequência cardíaca, determinismo 

genético, GESTA PARA (este em respeito às gestações pregressas e número de filhos), 

atividade uterina, exame de toque vaginal, batimentos cardiofetais e considerações na 

propedêutica. São todos itens que não devem faltar no atendimento emergencial à gestante. 

Em fatores de risco contemplam-se tabagismo, hipertensão arterial, diabetes mellitus e 

obesidade. Ao abrir a aba tabagismo, é logo informado o risco para sofrimento fetal (falta de 

oxigenação fetal podendo comprometer o desenvolvimento neuropsicomotor do neonato) e 

crescimento restrito fetal. Em obesidade, ao tocar a tela o aluno entende o risco associado à 

macrossomia fetal. Em hipertensão arterial, aparece o valor de corte de 140x90 mmHg 

utilizado em maternidades do SUS para mais atenção. Detalha-se a hipertensão arterial na 
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grávida, que surge no segundo trimestre da gravidez com seus fatores de risco. O diagnóstico 

de diabetes também é contemplado, chamando a atenção para o limite de normalidade da 

glicemia, que é diferente da grávida em relação à mulher não gestante, seja na menacme ou 

pós-menopausa. 

Existem várias classificações para as síndromes hipertensivas na gestação. As mais 

citadas na literatura são variantes da classificação inicial de Hughes, de 1972 (adotada pelo 

American College of Obstetricians and Gynecologists. Nessa classificação definem-se: a) 

pré-eclâmpsia - desenvolvimento de hipertensão arterial com proteinúria significativa e/ou 

edema de mãos e face que ocorre após 20 semanas. Era considerada hipertensa a mulher com 

pressão arterial sistólica de pelo menos 140 mmHg e/ou pressão arterial diastólica de pelo 

menos 90 mmHg. A proteinúria significante era definida como pelo menos 0,3 g/L em urina 

de 24 horas ou de pelo menos 1+ pelo método quantitativo de fita. Eclâmpsia: aparecimento 

de convulsões em paciente com pré-eclâmpsia; b) hipertensão crônica - hipertensão arterial 

persistente anterior à gravidez ou anterior a 20 semanas e que se mantém após o puerpério; c) 

pré-eclâmpsia ou eclâmpsia associada à hipertensão arterial crônica - aparecimento de 

pré-eclâmpsia ou eclâmpsia em paciente com antecedente de hipertensão arterial crônica; d) 

hipertensão transitória - elevação dos níveis pressóricos no final da gestação ou início do 

puerpério (24 horas de pós-parto) sem proteinúria e que retorna aos valores normais em até 

10 dias após o parto. 

Assim, a pré-eclâmpsia é logo abordada como comorbidade, tão logo se abra a aba 

de pressão arterial e abaixo se esmiúça: 

 

Pré-eclâmpsia----- Fatores de Risco (abrir aba) 

- Hipertensão com proteinúria 

- Edema de mãos ou face 

- Para classificação como pré-eclâmpsia ou hipertensão associada à gestação, os sintomas 

acima devem ter início em idade gestacional maior ou igual a 20 semanas. Se hipertensão 

arterial for detectada anterior a 20 semanas de gestação, considerar que a gestante é portadora 

de doença vascular hipertensiva crônica. 

 

Fatores de Risco para Pré-eclâmpsia 

- primiparidade: abrir aba - primeira gestação 

- história familiar de pré-eclâmpsia 

- pré-eclâmpsia em gestação pregressa 
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- hipertensão arterial ou doença renal preexistente 

- obesidade 

- diabetes mellitus 

- trombofilia 

- lúpus eritematoso sistêmico 

- idade materna avançada 

- gravidez múltipla 

- fertilização in vitro 

 

 

 

 

ATENÇÃO, POIS COM MUITOS DESSES FATORES DE RISCO AS PACIENTES 

PODEM SE ENQUADRAR COMO GESTAÇÃO DE ALTO RISCO E, ASSIM, FORA 

DOS CRITÉRIOS PARA ACOLHIMENTO NA MATERNIDADE DE PIABETÁ 

 

DIABETES MELLITUS (TIRAR A ABA DO APLICATIVO NO ITEM DIABETES E 

ESCREVER O QUE SE SEGUE) 

INTERPRETAÇÃO DOS VALORES DA GLICEMIA DE JEJUM (Fonte: 

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DIABETES AND PREGNANCY STUDY GROUPS) 

DIABETES MELLITUS E GESTAÇÃO (VALORES DE GLICEMIA DE JEJUM) 

>OU =126 mg/DL DIABETES MELLITUS PREGRESSO 

92-125 mg/dL DIABETES GESTACIONAL 

<92 mg/dL REALIZAR TESTE ORAL DE TOLERÂNCIA À GLICOSE 

ENTRE 24 E 28 SEMANAS DE GESTAÇÃO 

 

Atenção: da aba idade retirar os itens hipertensão arterial, diabetes, obesidade e tabagismo 

 

Criar a aba a seguir e dentro dela escrever os subitens, conforme se segue: 

 

FATORES DE RISCO E HISTÓRIA SOCIAL 

- HIPERTENSÃO ARTERIAL 

- DIABETES MELLITUS 

- OBESIDADE 
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- TABAGISMO 

 

ATENÇÃO: trocar raça por DETERMINISMO GENÉTICO; daí abrir aba 

AFRODESCENDENTE já colocada no aplicativo 

 

PARIDADE 

NORMAL 

- Quantos partos normais? 

- Considerar primiparidade (primeiro parto, quando maior é o risco ao binômio materno-

fetal) 

- Há quantos anos foram os partos? Ou pergunte “qual idade dos filhos?” 

- Houve intercorrências? 

Abrir aba “Em Obstetrícia as intercorrências no parto chamamos distocias. Exemplos: as 

distocias de motor e trajeto. 

Distocia de motor---- relaciona-se à atividade uterina que pode ser excessiva ou insuficiente 

e, respectivamente, denominada TAQUISSISTOLIA ou HIPOSSISTOLIA. 

Distocia de trajeto - relacionada ao trajeto que o feto percorre até o meio externo. As bacias 

podem ser ginecoides, androides, platipeloide e antropoides. As ginecoides são mais 

frequentes e conferem melhor prognóstico ao parto vaginal. 

 

CESÁREA 

- Analisar indicação clínica 

-  Foi indicação fetal ou obstétrica? 

- Quantas cesáreas prévias? 

- Houve dificuldades cirúrgicas nas cesáreas prévias que a gestante saiba relatar? 

- Houve hemorragia pós-parto? 

INDICAÇÕES PARA REALIZAR OPERAÇÃO CESARIANA (atenção, pois pode surgir 

outras indicações além das que se seguem conforme contexto clínico) 

----- Indicações fetais 

- Apresentações fetais anômalas (pélvica ou transversa) 

- gestação gemelar (quando o primeiro feto não está em apresentação cefálica) 

- malformações fetais 

- sofrimento fetal agudo 

- macrossomia fetal (feto pesando mais de 4.500 g) 
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---------------- Indicações Maternas 

- Cardiopatias como síndrome de Marfan e coartação da aorta 

- Eclâmpsia (presença de crises convulsivas) e síndrome hemólise, enzimas hepáticas 

elevadas e plaquetopenia (HELLP) - pré-eclâmpsia agravada com hemólise, plaquetopenia e 

aumento de transaminases hepáticas, quando o colo uterino não favorece o parto vaginal 

- Tumores obstruindo a passagem fetal como miomas e carcinoma da cérvice uterina 

- Infecção por HIV materna com carga viral maior que 1.000 cópias 

- Infecção ativa por herpes genital 

- Placenta prévia centrototal ou acretismo placentário 

- Cicatrizes uterinas prévias, sejam por exemplos miomectomia ou cesarianas prévias 

 

A seguir estão itens relacionados à paridade. O que se deve perguntar dependendo do 

trimestre em curso na gestação: 

  

ATENDIMENTOS 

 

PRIMEIRO TRIMESTRE 

-----O sangramento de vulto vermelho vivo e o colo uterino entreaberto indicam o 

abortamento inevitável. A presença de restos ovulares no exame vaginal e/ou a 

ultrassonografia obstétrica sem batimentos cardiofetais confirmam o diagnóstico de 

interrupção da gestação. 

 

------ No primeiro trimestre, dê atenção ao tempo de amenorreia, dor abdominal e pressão 

arterial. A amenorreia, dor pélvica e instabilidade hemodinâmica deve nos trazer a hipótese de 

gestação ectópica. Considerar a inclusão da ultrassonografia transvaginal como ferramenta.  

  

PARIDADE 

 

OBSERVAÇÃO: atentar para peculiaridades e riscos associados a primiparidade e 

multiparidade. Na MULTIPARIDADE, o trabalho de parto costuma ser mais breve--- o risco 

de hemorragia pós-parto é, no entanto, maior. 
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IDADE GESTACIONAL 

O cálculo da idade gestacional se faz de preferência por meio de ultrassonografia obstétrica de 

primeiro trimestre. As ultrassonografias obstétricas de segundo e terceiro trimestres impelem 

maior erro ao cálculo da idade gestacional. 

 

ATENDIMENTOS 

 

PRIMEIRO TRIMESTRE 

-----O sangramento de vulto vermelho vivo e o colo uterino entreaberto indicam o 

abortamento inevitável. A presença de restos ovulares no exame vaginal e/ou a 

ultrassonografia obstétrica sem batimentos cardiofetais confirmam o diagnóstico de 

interrupção da gestação.  

 

------ No primeiro trimestre, dê atenção ao tempo de amenorreia, dor abdominal e pressão 

arterial. A amenorreia, dor pélvica e instabilidade hemodinâmica deve trazer a hipótese de 

gestação ectópica. Considerar a inclusão da ultrassonografia transvaginal como ferramenta 

diagnóstica, que neste caso indicará imagem cística anexial com duplo contorno ou até 

indícios de sangramento com aumento significativo de coleção em fundo de saco de Douglas. 

------- No primeiro trimestre, o sangramento vaginal pode ter causas menos graves, como a 

ameaça de abortamento. A infecção do colo uterino (cervicite) também se inclui como causa 

de sangramento vaginal de primeiro trimestre da gestação. 

 

-------- Considerar no primeiro, segundo ou terceiro trimestre a possibilidade de a gestante ser 

portadora de sífilis e/ou síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA), doenças frequentes 

em nosso meio. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

--------------------------- Ao examinar, colher antes a história da gestante. Ouvir com atenção 

suas queixas. O toque vaginal e a ausculta dos batimentos cardiofetais com o Pinard ou sonar 

doppler são importantes componentes do seu exame nessa fase da gestação. 

 

Não conseguir auscultar os batimentos fetais pode indicar óbito fetal. Levar em conta também 

a acurácia do seu aparelho sonar doppler. Atenção novamente ao exame de sangue Venereal 

Disease Research Laboratory (VDRL). A sífilis é importante causa de óbito fetal. 
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----------------------------- Nesse trimestre, tenha atenção à possibilidade de infecção do trato 

urinário como causa de dor em baixo ventre na gestação. Pedir o EAS. Havendo piúria, pode 

valer a pena tratar infecção urinária de forma empírica, ainda que indisponível o exame 

padrão-ouro para esta condição: a urinocultura. Checar se há febre também. 

 

-------------------------------- No segundo trimestre, tenha atenção para distúrbios 

desencadeados pela gestação, como a pré-eclâmpsia e o diabetes gestacional. 

 

----------------------------------- Perguntar se a gestante realizou o exame de ultrassonografia 

morfológica fetal. Atenção à possibilidade de malformações fetais. São causas de perdas 

fetais. 

 

-------------------------------- Atenção aos focos de ausculta cardíaca fetal. Se o caso for de 

gestação gemelar, haverá mais de um foco de ausculta. A posição do foco de ausculta também 

é importante. Pode indicar apresentação anômala fetal. O dorso fetal é onde você deve 

procurar o foco de ausculta cardíaca. 

 

TERCEIRO TRIMESTRE 

 

Aqui devem compor seu exame o toque vaginal, a ausculta fetal e a medida da altura do fundo 

uterino (AFU). Nem sempre a gestante terá disponível a ultrassonografia obstétrica. A AFU 

levanta como hipóteses o crescimento intrauterino restrito (se tem valor aquém do esperado) 

ou macrossomia fetal, polidramnia ou gemelaridade. Nos três últimos casos, espera-se AFU 

acima do percentil para a idade gestacional calculada. 

 

LEMBRAR: com 20 semanas, espera-se numa gestação única ver a AFU na altura da cicatriz 

umbilical da paciente. 

 

-------------------------No exame abdominal, se conseguir palpar com muita nitidez as partes 

fetais como cabeça e membros------------------ pensar em oligodramnia-------------- é a 

insuficiência de líquido amniótico---------------- pensar neste caso em bolsa rota ou 

insuficiência placentária como fatores causais mais importantes. Tentar fazer a correlação 

com a ultrassonografia obstétrica e exame especular vaginal. 
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------------------------- Neste trimestre, prestar atenção à atividade uterina. Se presente antes de 

37 semanas, encaminhar a gestante à unidade hospitalar de alto risco. Descartar existência de 

infecção do trato urinário em caso de ameaça de trabalho de parto prematuro. Ou, de 

preferência, acolher e encaminhar a transferência da gestante. 

 

---------------------- Atenção nessa fase para as causas de hemorragias de terceiro trimestre. 

Entre elas: 

 

------ PLACENTA PRÉVIA--- É a inserção baixa da placenta. Aqui cuidado ao realizar o 

toque vaginal. O exame pode ser causa de hemorragia nessa gestante. Afinal, a placenta 

poderá recobrir todo o orifício interno do útero nesse caso. 

 

------------------ DESCOLAMENTO PREMATURO DE PLACENTA (DPP)---- pode não 

causar sangramento visível, mas se o sangue é visível o vermelho pode ser escuro tipo borra 

de café ou vermelho vivo. Associa-se a dor intensa abdominal e aumento do tônus uterino. O 

risco de morte materna e fetal existe nessa condição. Atenção aqui para ausculta fetal, dor e 

pressão arterial materna. Fique ligado no importante fator de risco para o DPP, que é a pré-

eclâmpsia. Traumas externos também podem causar o descolamento prematuro de placenta. 

 

Anexo está a abordagem inicial para a sífilis e a síndrome de imunodeficiência adquirida 

(SIDA), doenças que podem ocorrer na gestação. Ao se abrir a aba do primeiro trimestre, 

encontram-se duas rápidas leituras sobre a sífilis e SIDA, com leitura acessível a profissionais 

de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

IDADE GESTACIONAL 

 

PRIMEIRO TRIMESTRE 
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SÍFILIS 

É infecção causada pelo Treponema pallidum e sua evolução pode ser dividida em primária, 

secundária ou terciária. O treponema é bactéria que atravessa a placenta, causando infecção 

fetal em qualquer estágio da gestação. O risco de infecção congênita é alto e se associa a óbito 

fetal, anomalias congênitas e sequelas tardias como surdez e retardo do desenvolvimento 

psicomotor na criança. 

 

Os casos de sífilis são altos no Brasil. Atenção para o exame de sangue VDRL a ser pedido na 

admissão ou checado no cartão de pré-natal. A penicilina é o tratamento de escolha para a 

sífilis. 

 

SIDA 

É doença causada pelo vírus HIV. Quando a gestante HIV positivo se interna para término da 

gestação, seja parto normal ou cesariano, há que se iniciar a zidovudina (AZT) endovenosa. 

 

Evitar intervenções no trabalho de parto nessa gestante, como a confecção de episiotomia ou a 

amniotomia (romper a bolsa dágua, em geral, com o amniótomo). Quanto maior o tempo de 

amniorrexe, maior o risco de infecção fetal. 

 

A cesariana está indicada nessa gestante se sua carga viral é maior que 1.000 copias/mL. 

 

Tenha mais atenção nesse caso ao uso de equipamentos de proteção individual. E diante de 

acidente ocupacional, você deve fazer uso de terapia antirretroviral de urgência, a depender de 

sua sorologia prévia para o HIV. Registrar qualquer acidente ocupacional que venha a ocorrer. 

 

Na tela temperatura axilar, explica-se o limite de temperatura na gestante, considerado 

normal até 37,5 graus Celsius, em razão dos altos níveis de progesterona circulantes. A 

frequência cardíaca também se apresenta entre 80 e 100 batimentos por minuto, limites 

superiores aos considerados normais fora do ciclo grávido-puerperal. Em determinismo 

genético, detecta-se o alto risco de hipertensão arterial na população afrodescendente. Em 

GESTA PARA, contempla-se também o aborto com peculiaridades de abordagem se ocorre 

no primeiro ou segundo trimestre.  
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Em idade gestacional, existem abas específicas já detalhadas anteriormente, conforme 

esteja a gestação em curso no primeiro, segundo ou terceiro trimestres.  Descreve-se como se 

deve abordar a gestante de acordo com o trimestre e é apresentada calculadora para a idade 

gestacional, segundo a data da última menstruação. Na aba atividade uterina, o estudante será 

capaz de definir quando se inicia o trabalho de parto, de acordo com o número de contrações 

uterinas percebidas. Mencionam-se os distúrbios associados às discinesias (distúrbios da 

contratilidade uterina, sendo também designadas distocias de motor). 

Embora seja item bastante prático e dotado de certo empirismo, explica brevemente o 

toque vaginal e fatores a serem considerados, como o nível de dilatação do colo do útero e 

pontos anatômicos a serem considerados na avaliação da bacia materna. Em batimentos 

cardiofetais, chama-se a atenção para o intervalo 120 a 160 batimentos por minuto, além de 

condutas e fatores etiológicos a serem considerados, ao se tocar nos respectivos valores. Em 

considerações na propedêutica, expõem-se o partograma, a cardiotocografia e a 

ultrassonografia obstétrica. Sugere-se o partograma em razão da importância clínica na 

avaliação do trabalho de parto normal e suas alterações. A cardiotocografia é exame 

disponível na maioria das maternidades, inclusive em Piabetá, e traz indícios do bem-estar ou 

sofrimento fetal. Estabelece-se a ultrassonografia obstétrica como método complementar e de 

fácil acesso, que ilustra a presença de distúrbios de quantidade de líquido amniótico. 

A seguir, algumas ilustrações do aplicativo, conforme se abram as abas específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Aplicativo para anamnese e exame físico 
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Figura 4 – Aplicativo para anamnese e exame físico - continua 
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Figura 4 – Aplicativo para anamnese e exame físico - conclui 
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Fonte: Google Drive.  

 

 7.1  Manual de humanização do parto  

 

Em relação ao manual de humanização do parto como produto desta dissertação, 

releva-se que a implementação da política de humanização do parto em Magé decorre 

eminentemente questões de subfinanciamento do Sistema Único de Saúde. Envolve 

população carente, de perfil submisso e com empoderamento ainda incipiente. Por outro lado, 

a valorização, o mérito destinado ao estudante médico na região de Magé pode envolvê-lo 

tanto na saúde básica quanto na atenção hospitalar no cuidado e parto humanizado. Os 

objetivos educacionais relacionados à aquisição de valores e atitudes apropriadas estão em 

foco no dia de hoje (REGO, 2003), o que parece congruente com a fala mais humanizada de 

alguns dos participantes. 

Faz-se necessário, assim, aprimorar o conhecimento desse futuro médico que tem a 

função social de multiplicador, de ter e levar a outrem o conhecimento acerca de medidas de 

humanização do parto expostas de forma objetiva e inteligível no manual que se segue. A 

humanização, afinal, inicia-se no primeiro atendimento, ao se olhar no olho da paciente ou ao 

menos enxergar em seus gestos o sofrimento, a peregrinação a que se sujeitam tantas 

mulheres pobres em momento tão delicado como a parturição. Nem sempre a compreensão, o 

sentido do clamor por mínima atenção se liga à infraestrutura. É importante, entretanto, a 

valorização do profissional que é lançado ao mercado de trabalho, a fim de garantir que ele 

também dispensará assistência humanizada. 
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   MESTRADO PROFISSIONAL ENSINO EM SAÚDE 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO, FILOSOFIA E EDUCAÇÃO HUMANIZADA EM SAÚDE 

HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR HUGO BRAGA (PIABETÁ, MAGÉ) 

 

MANUAL DE HUMANIZAÇÃO DO PARTO 

 

Eliane Cristina da Silva Pinto Carneiro (mestranda, UFF; médica Secretaria Municipal de Saúde Magé) 

 Profa Dra Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva (Orientadora, Professora Titular UFF, pós-doutora em Filosofia, Doutora em 

Enfermagem) 

 Profa Dra Eliane Ramos Pereira (Coorientadora, Professora Titular UFF, Doutora em Enfermagem) 

 

 

 

CENTRO DE PEDIATRIA 

MATERNIDADE 

 

DIRETORA ADMINISTRATIVA: ROBERTA PORTUGAL 

 

 

 

 

MANUAL DE HUMANIZAÇÃO DO PARTO 

 

ocê está adentrando o Hospital de Piabetá em Magé, especializado em Pediatria e Obstetrícia. Terá o desafio de 

humanizar suas atitudes frente à nossa alta demanda  por parte de usuárias do SUS, cada vez mais ciente de seus 

direitos. Tarefa difícil, mas não impossível! 

- Antes de tratar alguém de forma humana, você tem que se tratar de forma humana e exigir que assim o façam com você 

como profissional. Você é muito importante para o município de Magé. E para ajudar a população, você precisa estar 

bem, física e mentalmente. Respire fundo e lembre-se: VOCÊ TEM MUITO VALOR! 

v 
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- Mas o que é a humanização? 

Humanização é a ação ou efeito de humanizar, de tornar humano ou mais humano, tornar afável. 

-Você sabia que humanizar o SUS  é lei? 

Sim! O Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento foi instituído pelo Ministério da Saúde a partir da 

Portaria/GM no 569, de 1/6/2000 

Qual o objetivo primordial do Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN)? 

Assegurar a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao 

parto e puerpério às gestantes e ao recém-nascido, na perspectiva dos direitos de cidadania. 

Em que princípios legais se baseia o PHPN? 

• Toda gestante tem direito ao acesso a atendimento digno e de qualidade no decorrer da gestação, parto e 

puerpério; 

•  toda gestante tem direito de saber e ter assegurado o acesso à maternidade em que será atendida no 

momento do parto; 

•  toda gestante tem direito à assistência ao parto e  puerperio e que esta seja realizada de forma 

humanizada e segura, de acordo com os princípios gerais e condições estabelecidas na prática médica;  

• todo recém-nascido tem direito à assistência neonatal de forma humanizada e segura. 

• “Atenção no Falso trabalho de parto; a conduta é orientar a gestante, orientar que as 

dores permanecerão, mas que pode não ser ainda o momento de internar. Humanizar 

o atendimento, pois é momento, no qual a gestante pode se sentir mal compreendida, 

quando você disser que não é necessário hospitalizar”. 

• Ao atender uma gestante ou qualquer pessoa, tente conversar, olhando em seus olhos, observando a fala 

da usuária que se coloca além das palavras. Cuidado para não se prender tanto ao que o sistema de 

computador lhe pede quando estiver fazendo os atendimentos, pois dessa forma a paciente pode se 

sentir mal-compreendida, sem receber a atenção necessária, o que não é verdade. Pois sabemos, que 

você como profissional se esforça um bocado para realizar um trabalho resolutivo. 
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O que deve e pode ser feito para 

humanizar o parto em Magé? 
 

• Permita à mulher a ingestão de alimentos leves ou fluidos durante o trabalho de parto. Isso  não 

aumenta a incidência de complicações  

• Ofereça à mulher apoio físico e emocional, o que pode ser feito por uma acompanhante, assim 

como pelos profissionais que participam da assistência (técnicos em Enfermagem, enfermeiros, 

médicos). 

• Permita à mulher a escolha por posição que melhor lhe convier, seja deambulando ou 

outras posições verticais, não oferece maior risco, proporciona menor duração do trabalho de 

parto.  

• Abandone a episiotomia de rotina. O seu uso pode ser considerado, mas não mandatório, em 

situações cujos benefícios possam ser maiores que os riscos, tais como: distocia de ombro, 

parto pélvico, fórceps, variedades de posições posteriores ou em situações em que seja óbvio 

que a falha da sua realização possa resultar em trauma perineal maior. 

 

• Permita o contato pele a pele imediatamente após o nascimento, em temperatura ambiente de 

26ºC. Isso reduz o risco de hipotermia no RN a termo com respiração espontânea, sem 

necessidade de ventilação, desde que cobertos com campos preaquecidos. Nesse momento, 

pode-se iniciar a amamentação. Os cuidados de rotina na sala de parto só devem ser iniciados 

após ter sido garantido ao bebê, à sua mãe e a seu pai, se este estiver presente, um primeiro 

encontro seguro e protegido. O RN em boas condições clínicas deve ser encaminhado com a 

mãe ao alojamento conjunto. 

 

Existe uma série de razões para acreditar que a assistência humanizada ao parto e ao 

nascimento, centrada na mulher e na família, pode trazer muitos benefícios, tanto do ponto de 

vista dos indicadores de morbidade e mortalidade como também nos aspectos emocionais, 

sociais e culturais.  
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APÊNDICES E ANEXOS 

 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação 

  

Título do Projeto: VIVÊNCIA DO ESTUDANTE MÉDICO EM RELAÇÃO AO PARTO DE 

MATERNIDADE PÚBLICA MAGEENSE SOB ABORDAGEM FENOMENOLÓGICA 

 Pesquisador Responsável: ELIANE CRISTINA DA SILVA PINTO CARNEIRO 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE 
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Telefones para contato do Pesquisador: (21) 994428759 - (21)37952655  

  

Outras formas de contato com o pesquisador e respectivo orientador (por exemplo,e.mail): 

elianecristinaspc@gmail.com; roserosauff@gmail.com 

Nome do participante:  

 

___________________________________________________________________________ 

                              

O(A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa : “VIVÊNCIA DO 

ESTUDANTE MÉDICO EM RELAÇÃO AO PARTO DE MATERNIDADE PÚBLICA 

MAGEENSE SOB ABORDAGEM FENOMENOLÓGICA”, de responsabilidade da 

pesquisadora ELIANE CRISTINA DA SILVA PINTO CARNEIRO. 

  

  Justificativas e objetivos 

• O estudo em referência tem como objetivos: compreender a vivência de estudantes de 

Medicina em relação à humanização do parto e seu aprendizado prático, descrever 

como o estudante de Medicina vivencia o trabalho de parto, analisar, à luz de 

Merleau-Ponty, como o estudante médico percebe a dor de sua parturiente e de que 

mecanismos faz uso para o trabalho de parto, disponibilizar para a Unidade de Saúde 

de Magé manual instrutivo acerca da humanização do parto normal. 

• As entrevistas serão registradas com transcrição do relato por escrito das percepções  

       coletadas acerca do aprendizado do parto e humanização do mesmo na maternidade de    

       Piabetá.  A transcrição de seu relato só ocorrerá após sua autorização para transcrição    

       do relato. Sua voz não será exposta. Seus relatos serão tão somente transcritos. 

• Existe o risco de o participante se sentir constrangido ou ansioso com as perguntas, 

devido à realização de entrevista; não ocorrerá interrupção de seu horário de trabalho 

como estudante, pois a entrevista será feita em horário diferente do trabalho e 

previamente estipulado.  A entrevista será realizada no mesmo dia em que se encontre 

na unidade.        

• Dispor-se-á ao hospital de Piabetá manual instrutivo acerca da humanização do parto, 

trazendo benefícios à melhor implementação da Política de Humanização do SUS.  

• Em caso de eventuais dúvidas em relação à participação nesta pesquisa, incluindo seus 

riscos e benefícios, disponibilizo contato telefônico da pesquisadora Eliane Cristina da 

mailto:elianecristinaspc@gmail.com
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Silva Pinto Carneiro: 21-994428759. Quanto ao Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Federal Fluminense, entrar em contato pelo número 21-2629-9189, em 

caso de dúvidas 

• Esclareço que sua participação é voluntária e que este consentimento poderá ser 

retirado a qualquer tempo, sem qualquer prejuízo à Vossa Senhoria e sem também 

qualquer penalização, sendo este um direito a que faz jus, assim como a 

confidencialidade acerca de dados pessoais. Estes não serão sob qualquer hipótese 

expostos neste projeto atrelados à sua identidade pessoal, sendo garantida a 

confidencialidade. Garantimos o sigilo a seus dados pessoais, preservando qualquer 

material ou dado obtido por meio da entrevista como anônimo. 

·          

São garantidas nesta pesquisa a confidencialidade das informações geradas e a 

privacidade dos participantes, o que inclui sua identificação e dados demográficos. 

O acolhimento de alguma vivência de ansiedade que porventura surja com sua 

participação no estudo também poderá ser feito, no contato aqui registrado dos responsáveis 

pelo estudo, destacado neste termo. Uma das responsáveis pelo presente estudo é médica e as 

demais, psicanalistas. O contato telefônico e eletrônico de uma das responsáveis pelo estudo, 

que é médica, está disponível neste termo de consentimento livre e esclarecido, tal como o 

contato eletrônico da psicanalista Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva. Assim, 

esclarecemos a disponibilidade de acolhimento em caso de ansiedade. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que 

trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam 

aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A 

avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-

los, e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados 

pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os 

interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. 

Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de 

dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por email 

ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas: 

  

Email: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

  

mailto:etica@vm.uff.br
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Eu, ________________________________________,  declaro ter sido informado e concordo 

em participar deste projeto de pesquisa descrito. Abaixo subscrevo-me, além de rubricar as 

páginas anteriores (1, 2 e 3) deste termo, como afirmativa de concordar em participar da 

pesquisa em referência. 

 

Magé, _____ de ____________ de _______. 

 

 

   

(nome e assinatura do participante) 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DA ENTREVISTA FENOMENOLÓGICA 

 

NOME: _________________________________________________________________  

IDADE:_______  

 

“Como você vivencia o aprendizado do trabalho de parto aqui em Magé?” 

“Que práticas de humanização são aqui utilizadas?” 
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ANEXO A - PROTOCOLO DE PESQUISA 

 

AVALIAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DO ESTUDANTE       Data:      /       / 

I.  IDENTIFICAÇÃO 

Nome                                                             

Idade Sexo (  ) F   (  ) M   Cor    

Estado Civil    

    

  Cidade  

Fonte de renda:   (   ) empregado                           (   ) sem renda 

 

Renda familiar:    (   ) < 1 salário mínimo  (   ) de 1 até 2 salários mínimos    (   ) > 2 até 4 

salários mínimos    (   ) > 4 salários mínimos 
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ANEXO B - DEFINIÇÃO DA LEI 8.080/90 

 

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 
 

 

Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes e dá outras providências. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

Art. 1º Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou 

conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado. 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício. 

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que 

visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal 

e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 

Art. 3º A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 

saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 

essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País. 

Art. 3o  Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e 

condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a 

educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.  (Redação dada pela Lei nº 12.864, 

de 2013) 

Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a 

garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. 

TÍTULO II 

DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 

municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

§ 1º Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de 

qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para 

saúde. 

§ 2º A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar. 

CAPÍTULO I 

Dos Objetivos e Atribuições 

Art. 5º São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS: 

I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; 

II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do 

disposto no § 1º do art. 2º desta lei; 

III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização 

integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): 

I - a execução de ações: 

a) de vigilância sanitária; 

b) de vigilância epidemiológica; 

c) de saúde do trabalhador; e 

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; 

II - a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico; 

III - a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde; 

IV - a vigilância nutricional e a orientação alimentar; 

V - a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho; 

VI - a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a 

saúde e a participação na sua produção; 

VII - o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde; 

VIII - a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.080-1990?OpenDocument
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IX - a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e 

produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 

X - o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico; 

XI - a formulação e execução da política de sangue e seus derivados. 

§ 1º Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde 

e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de 

serviços de interesse da saúde, abrangendo: 

I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as 

etapas e processos, da produção ao consumo; e 

II - o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. 

§ 2º Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção 

ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a 

finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. 

§ 3º Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades que se destina, através das 

ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa 

à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, 

abrangendo: 

I - assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho; 

II - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, avaliação e 

controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho; 

III - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), da normatização, fiscalização e 

controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de 

produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador; 

IV - avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde; 

V - informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes de 

trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de 

saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional; 

VI - participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e 

empresas públicas e privadas; 

VII - revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a 

colaboração das entidades sindicais; e 

VIII - a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de 

serviço ou de todo ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores. 

CAPÍTULO II 

Dos Princípios e Diretrizes 

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o 

Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, 

obedecendo ainda aos seguintes princípios: 

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; 

II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 

curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 

III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; 

IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; 

V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 

VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário; 

VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 

programática; 

VIII - participação da comunidade; 

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo: 

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 

X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico; 

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população; 

XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e 

XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. 

XIV – organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica 

em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras, em 

conformidade com a Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013.  (Redação dada pela Lei nº 13.427, de 2017) 

CAPÍTULO III 

Da Organização, da Direção e da Gestão 

Art. 8º As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante 

participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de 

complexidade crescente. 

Art. 9º A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição 

Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos: 

I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12845.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13427.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198
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II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e 

III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. 

Art. 10. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde 

que lhes correspondam. 

§ 1º Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única, e os respectivos atos 

constitutivos disporão sobre sua observância. 

§ 2º No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e 

articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde. 

Art. 11. (Vetado). 

Art. 12. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, 

integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. 

Parágrafo único. As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a 

saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Art. 13. A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as 

seguintes atividades: 

I - alimentação e nutrição; 

II - saneamento e meio ambiente; 

III - vigilância sanitária e farmacoepidemiologia; 

IV - recursos humanos; 

V - ciência e tecnologia; e 

VI - saúde do trabalhador. 

Art. 14. Deverão ser criadas Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de 

ensino profissional e superior. 

Parágrafo único. Cada uma dessas comissões terá por finalidade propor prioridades, métodos e estratégias para a 

formação e educação continuada dos recursos humanos do Sistema Único de Saúde (SUS), na esfera correspondente, assim 

como em relação à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições. 

Art. 14-A.  As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação 

entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS).  (Incluído pela Lei nº 12.466, de 2011). 

Parágrafo único.  A atuação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite terá por objetivo: (Incluído pela Lei nº 

12.466, de 2011). 

I - decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, em 

conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de 

saúde;           (Incluído pela Lei nº 12.466, de 2011). 

II - definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e 

serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional e à integração das ações e serviços dos entes 

federados;        (Incluído pela Lei nº 12.466, de 2011). 

III - fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e 

contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes 

federados.        (Incluído pela Lei nº 12.466, de 2011). 

Art. 14-B.  O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais 

de Saúde (Conasems) são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de 

matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social, na forma do 

regulamento.        (Incluído pela Lei nº 12.466, de 2011). 

§ 1o  O Conass e o Conasems receberão recursos do orçamento geral da União por meio do Fundo Nacional de 

Saúde, para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais, podendo ainda celebrar convênios com a 

União.           (Incluído pela Lei nº 12.466, de 2011). 

§ 2o  Os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) são reconhecidos como entidades que representam 

os entes municipais, no âmbito estadual, para tratar de matérias referentes à saúde, desde que vinculados institucionalmente 

ao Conasems, na forma que dispuserem seus estatutos.  (Incluído pela Lei nº 12.466, de 2011). 

CAPÍTULO IV 

Da Competência e das Atribuições 

Seção I 

Das Atribuições Comuns 
Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as 

seguintes atribuições: 

I - definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde; 

II - administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde; 

III - acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais; 

IV - organização e coordenação do sistema de informação de saúde; 

V - elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que 

caracterizam a assistência à saúde; 

VI - elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para promoção da saúde do 

trabalhador; 

VII - participação de formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e colaboração na proteção 

e recuperação do meio ambiente; 

VIII - elaboração e atualização periódica do plano de saúde; 
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IX - participação na formulação e na execução da política de formação e desenvolvimento de recursos humanos para 

a saúde; 

X - elaboração da proposta orçamentária do Sistema Único de Saúde (SUS), de conformidade com o plano de saúde; 

XI - elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista a sua relevância 

pública; 

XII - realização de operações externas de natureza financeira de interesse da saúde, autorizadas pelo Senado Federal; 

XIII - para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo 

iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa 

correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa 

indenização; 

XIV - implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados; 

XV - propor a celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais relativos à saúde, saneamento e meio 

ambiente; 

XVI - elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde; 

XVII - promover articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional e outras entidades 

representativas da sociedade civil para a definição e controle dos padrões éticos para pesquisa, ações e serviços de saúde; 

XVIII - promover a articulação da política e dos planos de saúde; 

XIX - realizar pesquisas e estudos na área de saúde; 

XX - definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária; 

XXI - fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de atendimento emergencial. 

Seção II 

Da Competência 
Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete: 

I - formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição; 

II - participar na formulação e na implementação das políticas: 

a) de controle das agressões ao meio ambiente; 

b) de saneamento básico; e 

c) relativas às condições e aos ambientes de trabalho; 

III - definir e coordenar os sistemas: 

a) de redes integradas de assistência de alta complexidade; 

b) de rede de laboratórios de saúde pública; 

c) de vigilância epidemiológica; e 

d) vigilância sanitária; 

IV - participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de agravo sobre o meio ambiente 

ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana; 

V - participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das condições e dos ambientes de trabalho e 

coordenar a política de saúde do trabalhador; 

VI - coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica; 

VII - estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser 

complementada pelos Estados, Distrito Federal e Municípios; 

VIII - estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e 

serviços de consumo e uso humano; 

IX - promover articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do exercício profissional, bem como com 

entidades representativas de formação de recursos humanos na área de saúde; 

X - formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da política nacional e produção de insumos e 

equipamentos para a saúde, em articulação com os demais órgãos governamentais; 

XI - identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento de padrões técnicos 

de assistência à saúde; 

XII - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde; 

XIII - prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o 

aperfeiçoamento da sua atuação institucional; 

XIV - elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços privados 

contratados de assistência à saúde; 

XV - promover a descentralização para as Unidades Federadas e para os Municípios, dos serviços e ações de saúde, 

respectivamente, de abrangência estadual e municipal; 

XVI - normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados; 

XVII - acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as competências estaduais e 

municipais; 

XVIII - elaborar o Planejamento Estratégico Nacional no âmbito do SUS, em cooperação técnica com os Estados, 

Municípios e Distrito Federal; 

XIX - estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS em todo o 

Território Nacional em cooperação técnica com os Estados, Municípios e Distrito Federal.  (Vide Decreto nº 1.651, de 1995) 

Parágrafo único. A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais, 

como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar do controle da direção estadual do Sistema Único de 

Saúde (SUS) ou que representem risco de disseminação nacional. 

Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete: 

I - promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde; 
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II - acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS); 

III - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde; 

IV - coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços: 

a) de vigilância epidemiológica; 

b) de vigilância sanitária; 

c) de alimentação e nutrição; e 

d) de saúde do trabalhador; 

V - participar, junto com os órgãos afins, do controle dos agravos do meio ambiente que tenham repercussão na 

saúde humana; 

VI - participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico; 

VII - participar das ações de controle e avaliação das condições e dos ambientes de trabalho; 

VIII - em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a 

saúde; 

IX - identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de 

referência estadual e regional; 

X - coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros, e gerir as unidades que permaneçam 

em sua organização administrativa; 

XI - estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e avaliação das ações e serviços de saúde; 

XII - formular normas e estabelecer padrões, em caráter suplementar, de procedimentos de controle de qualidade para 

produtos e substâncias de consumo humano; 

XIII - colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras; 

XIV - o acompanhamento, a avaliação e divulgação dos indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da 

unidade federada. 

Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete: 

I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de 

saúde; 

II - participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único 

de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual; 

III - participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho; 

IV - executar serviços: 

a) de vigilância epidemiológica; 

b) vigilância sanitária; 

c) de alimentação e nutrição; 

d) de saneamento básico; e 

e) de saúde do trabalhador; 

V - dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde; 

VI - colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar, 

junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes, para controlá-las; 

VII - formar consórcios administrativos intermunicipais; 

VIII - gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros; 

IX - colaborar com a União e os Estados na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras; 

X - observado o disposto no art. 26 desta Lei, celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços 

privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução; 

XI - controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde; 

XII - normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação. 

Art. 19. Ao Distrito Federal competem as atribuições reservadas aos Estados e aos Municípios. 

CAPÍTULO V 

Do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 

(Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999) 

Art. 19-A. As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações indígenas, em todo o território 

nacional, coletiva ou individualmente, obedecerão ao disposto nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999) 

Art. 19-B. É instituído um Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, componente do Sistema Único de Saúde – SUS, 

criado e definido por esta Lei, e pela Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, com o qual funcionará em perfeita 

integração. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999) 

Art. 19-C. Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde 

Indígena. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999) 

Art. 19-D. O SUS promoverá a articulação do Subsistema instituído por esta Lei com os órgãos responsáveis pela 

Política Indígena do País. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999) 

Art. 19-E. Os Estados, Municípios, outras instituições governamentais e não-governamentais poderão atuar 

complementarmente no custeio e execução das ações. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999) 

Art. 19-F. Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos 

povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma abordagem 

diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio 

ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional.  (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999) 

Art. 19-G. O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá ser como o SUS, descentralizado, hierarquizado e 

regionalizado. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999) 
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§ 1o O Subsistema de que trata o caput deste artigo terá como base os Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999) 

§ 2o O SUS servirá de retaguarda e referência ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, devendo, para isso, 

ocorrer adaptações na estrutura e organização do SUS nas regiões onde residem as populações indígenas, para propiciar essa 

integração e o atendimento necessário em todos os níveis, sem discriminações. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999) 

§ 3o As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, em âmbito local, regional e de centros 

especializados, de acordo com suas necessidades, compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde.       

 (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999) 

Art. 19-H. As populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados de formulação, 

acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho Nacional de Saúde e os Conselhos Estaduais e 

Municipais de Saúde, quando for o caso. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999) 

CAPÍTULO VI 

DO SUBSISTEMA DE ATENDIMENTO E INTERNAÇÃO DOMICILIAR 

(Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002) 

Art. 19-I. São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação 

domiciliar.  (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002) 

§ 1o Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os 

procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao 

cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.   (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002) 

§ 2o O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis 

da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.  (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002) 

§ 3o O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa 

concordância do paciente e de sua família.  (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002) 

CAPÍTULO VII 

DO SUBSISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DURANTE O TRABALHO DE PARTO, PARTO E PÓS-PARTO 

IMEDIATO 

(Incluído pela Lei nº 11.108, de 2005) 

Art. 19-J. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a 

permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-

parto imediato. (Incluído pela Lei nº 11.108, de 2005) 

§ 1o O acompanhante de que trata o caput deste artigo será indicado pela parturiente. (Incluído pela Lei nº 11.108, de 

2005) 

§ 2o As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício dos direitos de que trata este artigo constarão do regulamento 

da lei, a ser elaborado pelo órgão competente do Poder Executivo.  (Incluído pela Lei nº 11.108, de 2005) 

§ 3o Ficam os hospitais de todo o País obrigados a manter, em local visível de suas dependências, aviso informando 

sobre o direito estabelecido no caput deste artigo.  (Incluído pela Lei nº 12.895, de 2013) 

Art. 19-L. (VETADO)  (Incluído pela Lei nº 11.108, de 2005) 

CAPÍTULO VIII 

(Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

DA ASSISTÊNCIA TERAPÊUTICA E DA INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE”  

Art. 19-M.  A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea d do inciso I do art. 6o consiste em:  (Incluído 

pela Lei nº 12.401, de 2011) 

I - dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as 

diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do 

protocolo, em conformidade com o disposto no art. 19-P;  (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

II - oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas 

elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde - SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, 

conveniado ou contratado. 

Art. 19-N.  Para os efeitos do disposto no art. 19-M, são adotadas as seguintes definições:  

I - produtos de interesse para a saúde: órteses, próteses, bolsas coletoras e equipamentos médicos;  

II - protocolo clínico e diretriz terapêutica: documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do 

agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as 

posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados 

terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS.   (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

Art. 19-O.  Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas deverão estabelecer os medicamentos ou produtos 

necessários nas diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que tratam, bem como aqueles indicados em 

casos de perda de eficácia e de surgimento de intolerância ou reação adversa relevante, provocadas pelo medicamento, 

produto ou procedimento de primeira escolha.  (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

Parágrafo único.  Em qualquer caso, os medicamentos ou produtos de que trata o caput deste artigo serão aqueles 

avaliados quanto à sua eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade para as diferentes fases evolutivas da doença ou do 

agravo à saúde de que trata o protocolo.  (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

Art. 19-P.  Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será realizada:  (Incluído pela Lei nº 

12.401, de 2011) 

I - com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as competências 

estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite;       

 (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 
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II - no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos 

instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores 

Bipartite;  (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

III - no âmbito de cada Município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos 

gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de 

Saúde.  (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

Art. 19-Q.  A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, 

bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da 

Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.   (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

§ 1o  A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, cuja composição e regimento são definidos em 

regulamento, contará com a participação de 1 (um) representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde e de 1 (um) 

representante, especialista na área, indicado pelo Conselho Federal de Medicina.  (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

§ 2o  O relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS levará em consideração, 

necessariamente:  (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

I - as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, produto ou 

procedimento objeto do processo, acatadas pelo órgão competente para o registro ou a autorização de uso; (Incluído pela Lei 

nº 12.401, de 2011) 

II - a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas, 

inclusive no que se refere aos atendimentos domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, quando cabível.  (Incluído pela Lei nº 

12.401, de 2011) 

Art. 19-R.  A incorporação, a exclusão e a alteração a que se refere o art. 19-Q serão efetuadas mediante a instauração 

de processo administrativo, a ser concluído em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, contado da data em que foi 

protocolado o pedido, admitida a sua prorrogação por 90 (noventa) dias corridos, quando as circunstâncias exigirem.        

 (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

§ 1o  O processo de que trata o caput deste artigo observará, no que couber, o disposto na Lei no 9.784, de 29 de 

janeiro de 1999, e as seguintes determinações especiais: (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

I - apresentação pelo interessado dos documentos e, se cabível, das amostras de produtos, na forma do regulamento, 

com informações necessárias para o atendimento do disposto no § 2o do art. 19-Q;  (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

II - (VETADO);   (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

III - realização de consulta pública que inclua a divulgação do parecer emitido pela Comissão Nacional de 

Incorporação de Tecnologias no SUS;        (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

IV - realização de audiência pública, antes da tomada de decisão, se a relevância da matéria justificar o evento.       

 (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

§ 2o  (VETADO).  (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

Art. 19-S.  (VETADO).   (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

Art. 19-T.  São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS: (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

I - o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico 

experimental, ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA;  (Incluído pela Lei nº 

12.401, de 2011) 

II - a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento e produto, nacional ou importado, 

sem registro na Anvisa.”  

Art. 19-U.  A responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos, produtos de interesse para a saúde ou 

procedimentos de que trata este Capítulo será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite. (Incluído pela Lei nº 12.401, de 

2011) 

TÍTULO III 

DOS SERVIÇOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÙDE 

CAPÍTULO I 

Do Funcionamento 

Art. 20. Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de 

profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação 

da saúde. 

Art. 21. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

Art. 22. Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas 

expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu funcionamento. 

Art. 23. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, 

salvo através de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de 

cooperação técnica e de financiamento e empréstimos. 

§ 1° Em qualquer caso é obrigatória a autorização do órgão de direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), 

submetendo-se a seu controle as atividades que forem desenvolvidas e os instrumentos que forem firmados. 

§ 2° Excetuam-se do disposto neste artigo os serviços de saúde mantidos, sem finalidade lucrativa, por empresas, 

para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a seguridade social. 

Art. 23.  É permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na 

assistência à saúde nos seguintes casos:  (Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015) 

I - doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação 

técnica e de financiamento e empréstimos;  (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015) 

II - pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar:   (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015) 
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a) hospital geral, inclusive filantrópico, hospital especializado, policlínica, clínica geral e clínica especializada; 

e  (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015) 

b) ações e pesquisas de planejamento familiar;  (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015) 

III - serviços de saúde mantidos, sem finalidade lucrativa, por empresas, para atendimento de seus empregados e 

dependentes, sem qualquer ônus para a seguridade social; e (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015) 

IV - demais casos previstos em legislação específica.  (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015) 

CAPÍTULO II 

Da Participação Complementar 

Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de 

uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. 

Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou 

convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público. 

Art. 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para 

participar do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Art. 26. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão 

estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde. 

§ 1° Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da remuneração aludida neste artigo, a 

direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que 

garanta a efetiva qualidade de execução dos serviços contratados. 

§ 2° Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. 

§ 3° (Vetado). 

§ 4° Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de 

chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS). 

TÍTULO IV 

DOS RECURSOS HUMANOS 

Art. 27. A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, pelas 

diferentes esferas de governo, em cumprimento dos seguintes objetivos: 

I - organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-

graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal; 

II - (Vetado) 

III - (Vetado) 

IV - valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Parágrafo único. Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem campo de prática 

para ensino e pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional. 

Art. 28. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só 

poderão ser exercidas em regime de tempo integral. 

§ 1° Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de 

um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

§ 2° O disposto no parágrafo anterior aplica-se também aos servidores em regime de tempo integral, com exceção 

dos ocupantes de cargos ou função de chefia, direção ou assessoramento. 

Art. 29. (Vetado). 

Art. 30. As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas por Comissão 

Nacional, instituída de acordo com o art. 12 desta Lei, garantida a participação das entidades profissionais correspondentes. 

TÍTULO V 

DO FINANCIAMENTO 

CAPÍTULO I 

Dos Recursos 

Art. 31. O orçamento da seguridade social destinará ao Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com a receita 

estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional, 

com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades 

estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Art. 32. São considerados de outras fontes os recursos provenientes de: 

I - (Vetado) 

II - Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde; 

III - ajuda, contribuições, doações e donativos; 

IV - alienações patrimoniais e rendimentos de capital; 

V - taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); e 

VI - rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais. 

§ 1° Ao Sistema Único de Saúde (SUS) caberá metade da receita de que trata o inciso I deste artigo, apurada 

mensalmente, a qual será destinada à recuperação de viciados. 

§ 2° As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) serão creditadas diretamente em contas 

especiais, movimentadas pela sua direção, na esfera de poder onde forem arrecadadas. 

§ 3º As ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), serão 

financiadas por recursos tarifários específicos e outros da União, Estados, Distrito Federal, Municípios e, em particular, do 

Sistema Financeiro da Habitação (SFH). 
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§ 4º (Vetado). 

§ 5º As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão co-financiadas pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), pelas universidades e pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições de fomento e 

financiamento ou de origem externa e receita própria das instituições executoras. 

§ 6º (Vetado). 

CAPÍTULO II 

Da Gestão Financeira 

Art. 33. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada 

esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde. 

§ 1º Na esfera federal, os recursos financeiros, originários do Orçamento da Seguridade Social, de outros Orçamentos 

da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde. 

§ 2º (Vetado). 

§ 3º (Vetado). 

§ 4º O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação 

aprovada da aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios. Constatada a malversação, desvio ou não aplicação 

dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em lei. 

Art. 34. As autoridades responsáveis pela distribuição da receita efetivamente arrecadada transferirão 

automaticamente ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), observado o critério do parágrafo único deste artigo, os recursos 

financeiros correspondentes às dotações consignadas no Orçamento da Seguridade Social, a projetos e atividades a serem 

executados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Parágrafo único. Na distribuição dos recursos financeiros da Seguridade Social será observada a mesma proporção da 

despesa prevista de cada área, no Orçamento da Seguridade Social. 

Art. 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, será 

utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos: 

I - perfil demográfico da região; 

II - perfil epidemiológico da população a ser coberta; 

III - características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área; 

IV - desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior; 

V - níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais; 

VI - previsão do plano quinquenal de investimentos da rede; 

VII - ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo. 

§ 1º Metade dos recursos destinados a Estados e Municípios será distribuída segundo o quociente de sua divisão pelo 

número de habitantes, independentemente de qualquer procedimento prévio. (Revogado pela Lei Complementar nº 141, de 

2012)        (Vide Lei nº 8.142, de 1990) 

§ 2º Nos casos de Estados e Municípios sujeitos a notório processo de migração, os critérios demográficos 

mencionados nesta lei serão ponderados por outros indicadores de crescimento populacional, em especial o número de 

eleitores registrados. 

§ 3º (Vetado). 

§ 4º (Vetado). 

§ 5º (Vetado). 

§ 6º O disposto no parágrafo anterior não prejudica a atuação dos órgãos de controle interno e externo e nem a 

aplicação de penalidades previstas em lei, em caso de irregularidades verificadas na gestão dos recursos transferidos. 

CAPÍTULO III 

Do Planejamento e do Orçamento 

Art. 36. O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local 

até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a 

disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União. 

§ 1º Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de 

Saúde (SUS), e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária. 

§ 2º É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em 

situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde. 

Art. 37. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de 

saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa. 

Art. 38. Não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com 

finalidade lucrativa. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 39. (Vetado). 

§ 1º (Vetado). 

§ 2º (Vetado). 

§ 3º (Vetado). 

§ 4º (Vetado). 

§ 5º A cessão de uso dos imóveis de propriedade do Inamps para órgãos integrantes do Sistema Único de Saúde 

(SUS) será feita de modo a preservá-los como patrimônio da Seguridade Social. 

§ 6º Os imóveis de que trata o parágrafo anterior serão inventariados com todos os seus acessórios, equipamentos e 

outros bens móveis e ficarão disponíveis para utilização pelo órgão de direção municipal do Sistema Único de Saúde - SUS 

ou, eventualmente, pelo estadual, em cuja circunscrição administrativa se encontrem, mediante simples termo de 

recebimento. 
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§ 7º (Vetado). 

§ 8º O acesso aos serviços de informática e bases de dados, mantidos pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério do 

Trabalho e da Previdência Social, será assegurado às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde ou órgãos congêneres, 

como suporte ao processo de gestão, de forma a permitir a gerencia informatizada das contas e a disseminação de estatísticas 

sanitárias e epidemiológicas médico-hospitalares. 

Art. 40. (Vetado) 

Art. 41. As ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional do Câncer, 

supervisionadas pela direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), permanecerão como referencial de prestação de 

serviços, formação de recursos humanos e para transferência de tecnologia. 

Art. 42. (Vetado). 

Art. 43. A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos contratados, ressalvando-se 

as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos com as entidades privadas. 

Art. 44. (Vetado). 

Art. 45. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde (SUS), 

mediante convênio, preservada a sua autonomia administrativa, em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e 

financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos pelas instituições a que estejam vinculados. 

§ 1º Os serviços de saúde de sistemas estaduais e municipais de previdência social deverão integrar-se à direção 

correspondente do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme seu âmbito de atuação, bem como quaisquer outros órgãos e 

serviços de saúde. 

§ 2º Em tempo de paz e havendo interesse recíproco, os serviços de saúde das Forças Armadas poderão integrar-se ao 

Sistema Único de Saúde (SUS), conforme se dispuser em convênio que, para esse fim, for firmado. 

Art. 46. o Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecerá mecanismos de incentivos à participação do setor privado no 

investimento em ciência e tecnologia e estimulará a transferência de tecnologia das universidades e institutos de pesquisa aos 

serviços de saúde nos Estados, Distrito Federal e Municípios, e às empresas nacionais. 

Art. 47. O Ministério da Saúde, em articulação com os níveis estaduais e municipais do Sistema Único de Saúde 

(SUS), organizará, no prazo de dois anos, um sistema nacional de informações em saúde, integrado em todo o território 

nacional, abrangendo questões epidemiológicas e de prestação de serviços. 

Art. 48. (Vetado). 

Art. 49. (Vetado). 

Art. 50. Os convênios entre a União, os Estados e os Municípios, celebrados para implantação dos Sistemas 

Unificados e Descentralizados de Saúde, ficarão rescindidos à proporção que seu objeto for sendo absorvido pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

Art. 51. (Vetado). 

Art. 52. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas 

públicas (Código Penal, art. 315) a utilização de recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) em finalidades 

diversas das previstas nesta lei. 

Art. 53. (Vetado). 

Art. 53-A.  Na qualidade de ações e serviços de saúde, as atividades de apoio à assistência à saúde são aquelas 

desenvolvidas pelos laboratórios de genética humana, produção e fornecimento de medicamentos e produtos para saúde, 

laboratórios de analises clínicas, anatomia patológica e de diagnóstico por imagem e são livres à participação direta ou 

indireta de empresas ou de capitais estrangeiros.  (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015) 

Art. 54. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 55. São revogadas a Lei nº. 2.312, de 3 de setembro de 1954, a Lei nº. 6.229, de 17 de julho de 1975, e demais 

disposições em contrário. 

Brasília, 19 de setembro de 1990; 169º da Independência e 102º da República. 

FERNANDO COLLOR 
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ANEXO C – DEFINIÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTERILIZAÇÃO DEFINITIVA 

 

A LEI DO PLANEJAMENTO FAMILIAR  

E A ESTERILIZAÇÃO VOLUNTÁRIA 

 
Desde a histórica aprovação, pelo Congresso Nacional, da Lei n º 9.263, de 12 de janeiro de 1996, de autoria do 

senador Lúcio Alcântara, que trata da esterilização voluntária e do planejamento familiar, muitos médicos e 

profissionais de saúde ainda tentam, na rotina dos hospitais e consultórios, adaptar-se às novas regras.  

Alguns simplesmente desconhecem a lei, principalmente os que exercem suas atividades nos mais distantes 

rincões do país, e ainda seguem submetendo a mulher a cirurgias intempestivas e em desacordo com a postura 

ético-legal. 

 

A questão alertou as entidades médicas, que desde então tentam antecipar-se aos eventuais descuidos de seus 

profissionais. "Os médicos devem saber que têm que cumprir a lei", afirma Lúcio Mário da Cruz Bulhões, 

conselheiro do CFM. "Se a esterilização continua sendo apenas uma prática comum, sem critério, a 

responsabilidade é de todo o corpo clínico de um hospital". 

 

As entidades médicas, lideradas pelo CFM, vêm discutindo desde o início dos anos 80 o tema da esterilização, 

no capítulo do planejamento familiar. Em abril de 1992, foi instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI 

do Congresso Nacional para investigar a incidência da esterilização em massa de mulheres no Brasil. A 

Comissão foi presidida pela senadora Benedita da Silva (PT-RJ) e relatada pelo senador Carlos Patrocínio (PFL-

TO). 

 

O depoimento do conselheiro Antônio Henrique Pedrosa Neto, do CFM, à CPI constituiu-se um libelo contra a 

indiferença do governo perante a prática indiscriminada da esterilização no país e a atuação de entidades 

financiadas pelo capital internacional no controle da natalidade. Henrique Pedrosa, que é secretário-geral do 

Conselho Federal de Medicina e médico obstetra, disse aos membros da CPI que a regulamentação da 

esterilização poderia ser uma importante forma de controle social. 

 

As investigações da CPI comprovaram a prática indiscriminada da esterilização em massa no Brasil, e o sórdido 

uso eleitoreiro da cirurgia. A denúncia foi confirmada em 1996 em pesquisa da Benfam, com a revelação de que 

a esterilização feminina correspondia a 57% do uso de anticonceptivos artificiais. 

 

O relatório final do senador Carlos Patrocínio incluiu, com ligeiras alterações, grande parte da contribuição 

apresentada pelo CFM. Em janeiro de 1996, o projeto de lei sobre planejamento familiar foi aprovado pelo 

Congresso Nacional, mas teve quatro artigos vetados pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, incluindo o 

que regulamentava a laqueadura tubária. 

 

A divulgação dos vetos provocou uma forte corrente de oposição ao ato de Fernando Henrique, que foi 

pressionado inclusive por sua própria mulher, Ruth Cardoso, para voltar atrás nessa decisão. O presidente recuou 

e a Lei do Planejamento Familiar foi sancionada sem os vetos. 

 

Vitória feminina 

 

A superação do veto presidencial ensejou uma das maiores vitórias da mulher brasileira. Vale relembrar alguns 

principais destaques da lei: 

 

É permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações: 

• Em homens maiores de 25 anos de idade ou pelo menos com dois filhos vivos, com período de sessenta 

dias de prazo entre a manifestação da vontade (de esterilização) e o ato cirúrgico; risco à vida ou à 

saúde da mulher ou do futuro concepto. 

• É condição para que se realize a esterilização, o registro de expressa manifestação da vontade em 

documento escrito e firmado após a informação a respeito dos riscos da cirurgia. 

• É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou aborto, exceto nos casos 
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de comprovada necessidade por cesarianas sucessivas anteriores. 

• A esterilização cirúrgica como método contraceptivo somente será executada através de laqueadura 

tubária, vasectomia ou outro método cientificamente aceito, sendo vedada através da histerectomia e 

ooforectomia. 

 

Resoluções  
Desde a sanção da lei, várias resoluções foram aprovadas pelo Conselho Federal de Medicina com base em 

consultas sobre os procedimentos que devem ser observados em casos de esterilização. 

O último relatório aprovado pelo CFM sobre a matéria data de junho passado, e se originou de consulta sobre um 

anteprojeto de resolução do CRM do Distrito Federal sobre normas éticas e impropriedades jurídicas em casos 

de esterilização.  

 

Muitos dos procedimentos defendidos pelo CFM foram incorporados ao texto final do projeto do senador Lúcio 

Alcântara (PSDB-CE), transformado na Lei do Planejamento Familiar. Em nenhum momento o senador se 

arrependeu da luta empreendida em favor da sua aprovação. "Valeu a pena, principalmente por ter estabelecido 

normas éticas para os procedimentos nessa área", observa Alcântara, que, no entanto, faz uma ressalva: "Parece-

me que desceu um silêncio sobre este assunto", preocupa-se. 

 

Para saber se certas regras da lei estão sendo observadas, como por exemplo se os casais estão sendo informados 

sobre a existência de outros tipos de anticonceptivos, Alcântara requereu informações ao ministro da Saúde, José 

Serra, a respeito do cumprimento integral da Lei nº 9.263 no país. 

 

Parto e aborto 

 

Outro parecer, este do conselheiro Lúcio Bulhões, aprovado em sessão plenária do CFM em julho do ano 

passado, ilustra certos procedimentos confusos em relação às novas regras de esterilização. O parecer foi 

elaborado em resposta a consulta feita por um hospital do Mato Grosso do Sul, por meio do CRM-MS, a respeito 

da esterilização da mulher durante os períodos de parto ou aborto.  

 

O artigo 5º da Lei nº 9.263 determina que, nesta situação, havendo comprovada necessidade, a mulher só poderá 

ser esterilizada com o consentimento expresso de ambos os cônjuges, conforme indica o parecer do conselheiro 

Lúcio Bulhões: 

 

"Há que se utilizar do bom-senso. Em primeiro lugar, a hora do parto jamais é o momento mais apropriado para 

se perguntar à mulher se ela deseja vir a ter uma outra gravidez. Se no momento as condições não forem 

propícias para a aceitação (da esterilização) por parte do casal, não é a exposição do ventre a céu-aberto que 

explicará a atitude da decisão médica para o caso. A esterilização, por não ser urgência, deverá sempre cumprir o 

disposto no inciso I do artigo 10 da Lei nº 9.263 (que estabelece as situações para a esterilização voluntária) 

quanto ao prazo previsto e acesso aos serviços apropriados". 

 

O conselheiro Edilberto Parigot de Souza Filho, do CFM, também teve aprovado um parecer em sessão plenária 

do Conselho, que busca orientar os médicos para as normas do planejamento familiar. O conselheiro refaz todo o 

percurso da luta empreendida por vários setores a favor da saúde da mulher, incorporando as entidades médicas 

às boas iniciativas advindas do Legislativo, da comunidade científica e das entidades médicas em prol do avanço 

da política de planejamento familiar. 
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NORMAS ÉTICAS E LEGAIS DA ESTERILIZAÇÃO 

Este é o relatório do conselheiro Edilberto Parigot de Souza Filho sobre o anteprojeto de resolução do 

CRM-DF  
O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, através do Of. nº 069/93, encaminhou a este egrégio 

Conselho Federal de Medicina um anteprojeto de resolução do CRM-DF, visando normatizar, do ponto de vista 

ético, os procedimentos de esterilização, solicitando exame e contribuição deste CFM quanto a impropriedades 

jurídicas porventura existentes. 

 

Parte expositiva 
O referido anteprojeto de resolução, depois de apresentar uma série de "CONSIDERANDOS", calcados em 

textos legais ligados direta ou indiretamente à esterilização, RESOLVE: 

I - Permitir a prática de esterilização cirúrgica do casal somente no caso de haver risco reprodutivo, ou seja: 

a. Possibilidade de gravidez de alto risco materno por doença de difícil controle ou incurável; 

b. Paridade da mulher igual ou superior a 5 (cinco) gestações viáveis (com registro de nascimento ou D.O. 

fetal comprovado); 

c. Abortamentos consecutivos em número igual ou superior a 5 (cinco); 

d. Idade da mulher igual ou superior a 35 anos; 

e. Situações obstétricas que coloquem em risco a vida materna. 

II - É obrigatório o preenchimento da ata de esterilização cirúrgica, em duas vias, dar os destinos pertinentes, 

conforme modelo fornecido pelo CRM-DF, nos seguintes casos: 

1. Esterilização cirúrgica cuja finalidade seja a não procriação; 

2. Esterilização cirúrgica no período reprodutivo como consequência de ato cirúrgico que vise tratamento 

de patologias relacionadas ou não ao aparelho reprodutor. 

III - Compete às instituições privadas conveniadas remunerarem os profissionais conveniados que executarem os 

procedimentos conforme as normas do CRM-DF. 

 

Ressalte-se que em 1.4.1992 foi instaurada a CPI do Congresso Nacional para investigar a incidência da 

esterilização em massa de mulheres brasileiras no país, presidida pela parlamentar Benedita da Silva (PT-RJ), 

cujo relatório final coube ao senador Carlos Patrocínio. Nesse episódio, novamente, o assunto foi intensamente 

debatido, em discussões que abrangiam todos os ângulos considerados nos diversos pareceres mencionados, bem 

como de outras fontes. 

Conforme foi publicado no jornal do CFM – MEDICINA, nº 85, setembro/97 –, na referida CPI foi ouvido o 

conselheiro Antônio Henrique Pedrosa Neto, que prestou depoimento em 25.6.92, ocasião em que criticou a 

prática indiscriminada de esterilização, solicitando que houvesse intervenção do Estado no sentido de impedir a 

atuação de instituições financiadas pelo capital internacional em programas de controle da natalidade em nosso 

país. Enfatizou, ainda, a necessidade de regulamentação da esterilização cirúrgica, como forma importante de 

controle social. 

 

Todas as observações do CFM, de uma ou outra forma, foram consideradas no relatório final do senador Carlos 

Patrocínio. Os documentos encerravam-se com o texto do projeto de lei original, de nº 3.633/92, regulamentando 

o parágrafo 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar – já admitindo a 

esterilização voluntária. 

 

O MEDICINA diz ainda: "Na Câmara, a matéria tramitou sob o nº 114/94, de autoria do deputado Eduardo 

Jorge (PT-SP), que teve quatro artigos vetados pelo governo em janeiro do ano passado, incluindo o que 

regulamentava a laqueadura tubária, resta-belecida na histórica votação de 13 de agosto de 1998. Fernando 

Henrique foi vencido pela oposição da própria mulher, Ruth, líder discreta da derrubada do veto presidencial. 

"Por precaução, já tinha encaminhado à Mesa do Senado um projeto restabelecendo os artigos vetados pelo 

Executivo", disse Patrocínio. 

 

"De acordo com o projeto aprovado pelo Congresso, a esterilização não mais será feita no momento do parto, o 

que poderá contribuir para diminuir sensivelmente a alta incidência da cirurgia cesariana. Atualmente, o Brasil é 

campeão nessa prática, realizando até 558 mil cirurgias desnecessárias a cada ano (MEDICINA, nº 84, 

agosto/97)". 

 

Vê-se, assim, que superado o veto presidencial e publicada a nova lei, o anteprojeto de resolução do CRM-DF 

foi inteiramente contemplado, tantas as coincidências de princípios e propósitos, merecendo, por isso, nossos 

aplausos. Vale reproduzir os artigos mais específicos da lei no que concerne à esterilização: 

"Art. 10. Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações: 
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I - em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de idade ou, pelo menos, 

com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o 

ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada o acesso a serviço de regulação da 

fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização 

precoce; 

II - Risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado por 

dois médicos. 

§ 1º - É condição para que se realize a esterilização o registro de expressa manifestação da vontade em 

documento escrito e firmado, após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, 

dificuldades de sua reversão e opções de contracepção reversíveis existentes. 

§ 2º - É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou aborto, exceto nos casos de 

comprovada necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores. 

§ 3º - Não será considerada a manifestação da vontade, na forma do § 1º, expressa durante ocorrência de 

alterações na capacidade de discernimento por influência do álcool, drogas, estados emocionais alterados ou 

incapacidade mental temporária ou permanente. 

§ 4º - A esterilização cirúrgica como método contraceptivo somente será executada através de laqueadura 

tubária, vasectomia ou outro método cientificamente aceito, sendo vedada através da histerectomia e 

ooforectomia.  

§ 5º - Na vigência de sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento expresso de ambos os 

cônjuges. 

§ 6º - A esterilização cirúrgica em pessoas absolutamente incapazes somente poderá ocorrer mediante 

autorização judicial, regulamentada na forma da lei. 

Art. 11 - Toda esterilização cirúrgica será objeto de notificação compulsória à direção do Sistema Único de 

Saúde. 

Art. 12 - É vedada a indução ou instigamento individual ou coletivo à prática de esterilização cirúrgica. 

Art. 13 - É vedada a exigência de atestado de esterilização ou de teste de gravidez para quaisquer fins. 

Art. 14 - Cabe à instância gestora do Sistema Único de Saúde, guardado seu nível de competência e atribuições, 

cadastrar, fiscalizar e controlar as instituições e serviços que realizam ações e pesquisas na área de 

planejamento familiar. 

Parágrafo único - Só podem ser autorizadas a realizar esterilização cirúrgica as instituições que ofereçam 

todas as opções de meios e métodos de contracepção reversíveis." 

A partir do art. 15, a lei estabelece os crimes e penalidades referentes à esterilização. 

Em prosseguimento aos trâmites legislativos até aqui mencionados, que culminaram na publicação da Lei nº 

9.263, de 12.1.96, publicada no D.O.U. de 15.1.96, incluindo o veto dos artigos 10, 11, parágrafo único do art. 

14 e art. 15, em conformidade com a Mensagem nº 6 do presidente da República ao presidente do Senado, 

também publicada no mesmo D.O.U., no mês de agosto, foi derrubado o veto pre-sidencial, com 

restabelecimento dos dispositivos pertinentes. Pouco tempo após, a Secretaria de Assistência à Saúde, do 

Ministério da Saúde, publica a Portaria nº 144, de 20 de novembro de 1997, estabelecendo normas referentes à 

inclusão de cirurgia de trompas no Grupo de Procedimentos da Tabela do Sistema de Informações Hospitalares 

do Sistema Único de Saúde, repetindo os dispositivos contidos nos incisos I e II do art. 10 da Lei nº 9.263. E vai 

mais além: 

"4 – O Código de Classificação Internacional de Doenças - CID, 9ª Revisão, para cobrança destes 

procedimentos através da AIH, será obrigatoriamente 2025.2/5 - esterilização. 

5 – As Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, dependendo das prerrogativas compatíveis com o nível de 

gestão, deverão proceder o credenciamento das unidades hospitalares para realização dos procedimentos de 

laqueadura tubária e vasectomia, conforme modelo de ficha, anexo, seguindo os seguintes critérios: 

5.1 – Somente poderão realizar esterilização cirúrgica as instituições que ofereçam todas as opções de meios e 

métodos contraceptivos reversíveis; 

5.2 – Comprovação de existência de médico capacitado para o ato. 

6 – As Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde deverão encaminhar à Gerência Técnica de Sistemas 

Hospitalares/GTSH/DATASUS cópia da portaria de credenciamento da unidade, no prazo de 5 dias a contar da 

sua pu-blicação em Diário Oficial, para cumprimento dos efeitos desta Portaria. 

7 – A esterilização cirúrgica como método contraceptivo somente será executada através de laqueadura tubária, 

vasectomia ou outro método cientificamente aceito, sendo vedada através de histerectomia e ooforectomia. 

8 – Será obrigatório constar no prontuário médico o re-gistro de expressa manifestação da vontade em 

documento escrito e firmado, após a informação dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldade 

de reversão e opções de contracepção reversíveis existentes. 

9 - É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou aborto, exceto nos casos de 

comprovada necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores. 
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Legislação Esterilização Definitiva 

Fonte: http://www.portalmedico.org.br/jornal/jornais1999/0899/CFM_p22.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 - É obrigatório o preenchimento de notificação compulsória, modelo anexo, quando da realização dos 

procedimentos de laqueadura tubária e vasectomia. 

11 - A GTSH/DATASUS, quando do processamento de AIHs com os procedimentos de laqueadura tubária e 

vasectomia, deverá gerar arquivo magnético de procedimento de notificação compulsória para alimentação de 

Banco de Dados do Sistema de Agravos Notificáveis/SINAM. 

12 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-blicação, revogando-se as disposições em contrário." 

Portanto, aprofundado o debate sobre o planejamento familiar, sob todos os ângulos, respeitados os critérios 

éticos, legais e, sobretudo, indicações médicas precisas, sob ri-goroso controle institucional, o Legislativo 

logrou aprovar lei específica sobre a matéria que, a nosso ver, contempla os anseios do povo, da comunidade 

científica, incluindo os Conselhos de Medicina e, por oportuno, o anteprojeto do CRM-DF, em toda sua 

plenitude. 

http://www.portalmedico.org.br/jornal/jornais1999/0899/CFM_p22.htm
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ANEXO D - HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR HUGO BRAGA: 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A unidade hospitalar atende os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo 

porta de entrada do município de Magé e situa-se em Piabetá, distrito da cidade. Atende por 

demanda espontânea com atendimentos em emergência pediátrica e obstétrica 24 horas por 

dia. Possui equipe multiprofissional envolvida na assistência direta ao paciente, composta sw 

médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionista, 

farmacêutico entre outros. 

O hospital prima pela qualidade da assistência e traz ao usuário do SUS sua 

corresponsabilidade. Os pacientes são, assim, orientados a seguir recomendações da equipe 

multiprofissional da unidade hospitalar (BELIANI, 2017). 
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ANEXO E - PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ ÉTICA EM PESQUISA 

DA UFF 
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