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RESUMO 
 
Estudo sobre a atenção ao parto em uma instituição de saúde. 
O objetivo foi descrever, analisar e discutir as vivências das 
mulheres sobre a assistência prestada no trabalho de parto e 
parto. A pesquisa de abordagem qualitativa foi realizada com 
28(vinte oito) mulheres usando a técnica de grupo focal. Foram 
analisadas as subcategorias: “A busca pelo leito e a negação 
do espaço” “Corpos (des) possuídos: exames de repetição. Os 
dados revelaram que as mulheres vivenciam o parto como um 
evento perpassado por situações de violência, as quais se 
evidenciaram pela busca por leito, desvalorização da dor do 
parto, exames de repetição. 
 
Palavras-chave: Atenção do Parto. Direitos da Mulher. 
Violência Institucional 
 
ABSTRACT 
 
Study on labor care in a health institution. The objective was to 
describe, analyze and discuss the experiences of women on 
the assistance provided during labor and delivery. The 
qualitative research was carried out with 28 (twenty eight) 
women using the focus group technique. Subcategories were 
analyzed: "The search for bed and denial of space" "Bodies 
(dis) possessed: repeat exams. The data revealed that women 
experience childbirth as an event permeated by situations of 
violence, which was evidenced by the search for bed, 
devaluation of labor pain, repeat exams. 
 
Keywords: Attention Childbirth. Women's Rights. Institutional 
Violence 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é um recorte da Tese de Doutorada intitulada “Humanização do 

Parto e as Vivências de Mulheres em uma Instituição de Ensino”, apresentado ao Programa 

de Políticas Públicas da Universidade Federal do Maranhão em outubro de 2013. O estudo 

teve como objetivo descrever, analisar e discutir as vivências das mulheres em uma 

instituição de ensino sobre a assistência prestada no trabalho de parto e parto, com 

perspectivas na humanização. 

O atendimento ao parto, conforme o conhecemos hoje faz parte de um processo 

de mudanças que se processaram ao longo dos últimos séculos, e que culminaram com a 

hospitalização da mulher para o parto e as intervenções sobre ele. O parto e a gravidez 

eram experiências intimas e da esfera doméstica da vida da mulher, considerados eventos 

próprios da natureza, inerentes e integrados à vida cotidiana. 

A hospitalização e o uso de tecnologias no parto, sem dúvida, modificaram a 

situação de vida e saúde de mães e filhos, reduzindo a mortalidade materna e infantil; 

porém, as mulheres durante o parto, passaram a ser expostas a procedimentos 

intervencionistas, invasivos e, muitas vezes, desnecessários (SCHMALFUSS et al, 2010). 

No Brasil, a despeito de 98.07% dos partos ocorrerem no ambiente hospitalar 

(BRASIL, 2011), as mortes maternas ainda acontecem. Os índices de cesariana são 

considerados “epidêmicos” pelos próprios gestores ministeriais; os direitos são 

desrespeitados. 

É neste cenário, que surge um movimento de caráter internacional conhecido 

como Movimento pela Humanização do Parto e Nascimento, para denunciar, questionar e 

se mobilizar para mudanças no modelo de atendimento ao parto hospitalar. O ideário deste 

movimento se contrapõe ao uso abusivo da tecnologia no parto e propugna o retorno da 

mulher a uma condição de sujeito ativo do seu processo de gestação, parto e puerpério. 

O Brasil como signatário de Tratados e Acordos Internacionais de atenção à 

mulher, e buscando responder a essas demandas representadas pelas organizações civis e 

entidades internacionais, lançou em 1/06/2000 através da Portaria Ministerial GM 569, com 

o objetivo de subsidiar a assistência à gestante e recém-nascido, o Programa de 

Humanização do Parto e Nascimento. 

A humanização do parto passa então à ordem do discurso atual, principalmente 

através dos meios de comunicação, consubstanciado em denúncias de precarização do 

atendimento, ou maus-tratos infligidos às mulheres, numa flagrante contradição aos 

princípios do sistema de saúde vigente.  



 
 
 

                  

Nesse sentido, o trabalho foi dividido em duas partes além da presente 

introdução. A primeira contempla o processo metodológico e alguns referenciais teóricos 

sobre o tema. A segunda parte traz a discussão sobre os resultados da pesquisa realizada. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O presente recorte, como já referido anteriormente, fez parte da investigação de 

tese de doutorado e teve como objetivo descrever, analisar e discutir as vivências das 

mulheres em uma instituição de ensino sobre a assistência prestada no trabalho de parto e 

parto, com perspectivas da humanização. A pesquisa de abordagem qualitativa foi realizada 

no período de fevereiro a maio de 2013, com um universo de 28(vinte oito) mulheres usando 

a técnica de grupo focal. A análise dos depoimentos foi feita através da análise de conteúdo,  

tendo como opção a análise temática. O cenário do estudo foi o Alojamento Conjunto de um 

hospital público federal, de grande porte, destinado ao ensino, à pesquisa e à assistência à 

comunidade, localizado em São Luís, capital do Maranhão, no Nordeste brasileiro.  

Os cuidados éticos foram seguidos de acordo com a Resolução 196/96 do CNS- 

MS-Brasil, que regulamenta pesquisas com seres humanos (Brasil, 2001). 

Na análise e discussão do estudo foram extraídas duas categorias temáticas, 

quais sejam: “Violência no Atendimento ao Parto” e “Humanização do Parto e seus 

significados”. A categoria ““Violência no Atendimento ao Parto, ensejou seis subcategorias, 

as quais foram recortadas para este trabalho: “A busca pelo leito e a negação do espaço” 

“Corpos (des) possuídos: 

 

3. DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

3.1 A busca por leito: a negação do espaço 

 

Fruto da violência, a busca das mulheres por local para a parturição, é de 

conhecimento público, algumas vezes como parte de um espetáculo na sensacionalista que 

apesar de evidenciar o descaso com o atendimento à mulher, mantém o ciclo da violência. 

O fenômeno não é novo e vem sendo debatido, por que essa restrição da mulher aos leitos 

para a parturição, que implica risco para sua vida e do seu filho, faz parte de um contexto 

que é da precariedade do sistema de saúde, que resulta em desfinanciamento, condições 

de trabalho precárias ou desfavoráveis para os profissionais, baixa remuneração (AGUIAR, 

2010; MENEZES et al., 2006;  ALVES e SILVA, 2000; NOGUEIRA, 1994). 



 
 
 

                  

A frequência com que essa questão apareceu nos discursos das entrevistadas 

releva como esse direito ainda parece distante das mulheres.  Como direito constitucional 

previsto no artigo 196, onde reza que a saúde como direito do cidadão e dever do Estado, 

deverá ser garantida por políticas de cunho social e econômico “que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação” (Constituição Federal, 1988). A mulher é um 

sujeito de direitos, deveria ter o direito assegurado ao  atendimento ao parto e nascimento 

de forma saudável. 

Assim também expresso como princípio fundamental do Programa de 

Humanização do Pré-Natal e Nascimento, o acesso permanece como umas das muitas 

questões não resolvidas pelo poder público como podemos avaliar pelos vários depoimentos 

das mulheres que fizeram parte deste trabalho.  

Em função do não acesso ou da falta de acesso, as mulheres fazem longos 

percursos à procura de leitos no momento do parto, o qual originou uma categoria que 

Menezes (2006) definiu como “peregrinação anteparto”, ou seja, a busca de serviços de 

saúde para gestantes e seus recém-nascidos no momento do parto.  

Entretanto, neste trabalho, uso o termo “perambulação”, que me parece mais 

apropriado à situação que peregrinar, uma vez que, este tem um caráter de vontade, 

escolha, pautado na fé do peregrino, e aquele ocorre por total falta de opção da mulher.  

A perambulação além dos riscos à saúde da mãe e do seu filho torna-se um 

inibidor de reação das mulheres dentro dos hospitais, pois, como acentua Ratner e Trench 

(2005,p.68) quando discute a questão do respeito à individualidade da mulher no parto, 

refere que devido ao modelo de assistência vigente, a mulher desconhece ou desconsidera 

esse aspecto da assistência, pois, ”já se dá por contente se encontrar o leito obstétrico para 

acolhê-la quando vai parir.”  

Essa busca das mulheres pelo espaço para parir, tem sido alvo de atenção, pois 

implica em aumento da mortalidade materna e fetal, uma vez que, essa “inoportunidade da 

assistência” impede o diagnóstico precoce de complicações e por consequência as 

possibilidades de intervir para salvar a vida da mulher (BRASIL, 2000).  

Os trabalhos de Menezes (2006) no Rio de Janeiro e Cunha et al. (2010) em São 

Luís, realizados em regiões diferentes e com um intervalo bastante longo, revelam traços 

desta realidade. O trabalho de Menezes, realizado entre 1999 a 2001 com 6.652 

entrevistadas, encontrou um percentual de 33,5% de mulheres que estiveram em mais de 

uma maternidade para conseguir internação. Aqui em São Luís os dados da pesquisa de 

Cunha et al., realizada  no ano de 2010, com 3.057 entrevistadas, o número foi ainda maior 

de 40,6% o total de mulheres que perambularam pela cidade.  



 
 
 

                  

O relato a seguir exemplifica a situação da mulher no momento do parto. 

Eu senti dor desde domingo de manhã... o dia todinho sentindo dor, aí de tarde eu não 
aguentei mais não, ah, eu vou pro hospital. Aí eu fui pro hospital (X), deram toque tava 
com 1cm e não tinha leito não. Antes já tinha ido em outro hospital(Y) Voltei prá casa e 
comecei a sentir dor, aí vim prá (Z). “não, ainda tá com poucos centímetros, depois tu 
volta” Aí, voltei 5hs, e fiquei, fiquei... (JASPE). 

 

A violência institucional revelada pelo discurso acima, identifica bem a negação 

de direitos à saúde. Essa negação de direitos leva as mulheres a usar de estratégias para 

conseguir serem internadas nas instituições. Uma delas é ficar nas portarias dos hospitais e 

ali permanecer até que não haja possibilidade de retorno devido a evolução do trabalho de 

parto, a outra é usar a ameaça. Neste caso, as mulheres tentam recorrer aos programas 

jornalísticos televisionados, ou iniciam mesmo aquilo que algumas caracterizaram como 

“verdadeiros escândalos” nas portarias dos hospitais. 

Nos trabalhos acima referidos, a falta de leitos, a não integração entre os 

serviços de assistência pré-natal e parto, a falta de um efetivo sistema de referência e 

contrarreferência, assim como de implementação de sistemas de transporte e comunicação 

entre as unidades, foram os motivos principais aventados para a peregrinação das 

mulheres.  

Este processo também é também analisado por Fleury (2013) na pesquisa com 

usuários do Sistema Único de Saúde, quando avalia que a violência institucional nos 

serviços de saúde se manifesta desde o estrutural ao ideológico/simbólico, sendo a 

peregrinação dos pacientes o “principal analizador del contraderecho a la salud, ya que 

revela la falta de protección asegurada” 

No nosso estudo, a explicação dada para as mulheres foi sempre a falta de 

leitos. O que chama a atenção é que as mulheres não fazem escolhas por local, elas 

buscam aqueles que estão mais próximos, ou os que segundo as informações adquiridas 

possibilitem sua internação. Num dos textos básicos do Ministério da Saúde, encontra-se a 

seguinte nota que pretende ser explicativa desta situação. “Raramente o gestor municipal e 

estadual conhece a relação entre a oferta e a demanda por leitos obstétricos, e planeja o 

sistema de atendimento desde o pré-natal até o parto” (BRASIL, 2000. p.10). Na verdade, 

não é uma questão de suficiência de leitos, mas de organização destes e sua vinculação 

entre as diversas unidades e as centrais de regulação de leitos. 

Em 11 de janeiro de 2005, foi publicada em São Luís, a Lei Ordinária Municipal 

de Nº 4447, cujo conteúdo, “Dispõe sobre a criação de centrais de triagem visando a 

humanização do atendimento à gestante, principalmente no que se refere á proteção 

materno infantil” e acrescenta que o dispositivo irá evitar a busca itinerante por vagas nos 



 
 
 

                  

estabelecimentos de saúde, com a finalidade de reduzir a morbidade e mortalidade materno-

fetal em São Luís. 

A Lei descreve as características das centrais de triagem, forma de atendimento, 

composição da equipe, as situações diagnósticas, os encaminhamentos, assim como define 

no seu artigo 7º que: “Nos casos em que não houver disponibilidade de vaga em unidades 

hospitalares da rede conveniada ao SUS, a gestante deverá ser encaminhada para clinicas 

ou hospitais da rede particular, à custa do Município”.  

Por outro lado, de acordo com os dados do IBGE (2010), a população feminina 

em São Luís é de 539.842, no entanto o quantitativo de leitos obstétricos públicos é 334, o 

que resulta numa disponibilidade de 0,6 leitos por mulher.  

A percepção de algumas participantes da pesquisa, é da conformação, até 

naturalização sobre essa “busca itinerante” pela cidade, pois o mais importante para quem 

está na eminência de parir é a possibilidade de ser atendida e internada. Até por que nunca 

são revelados os custos desta perambulação para as mulheres. 

É importante considerar em relação a essa condição a qual as mulheres são 

submetidas, é que a retirada do parto do ambiente doméstico para o hospital foi uma medida 

que tinha como finalidade ostensiva salvar a vida das mulheres e crianças, buscando 

melhores condições de saúde para ambos.  Entretanto, esse processo propendia o exercício 

do controle estatal, pois a partir daí passa a ser possível o controle e monitoramento da 

população, naquilo que Foucault (1996) analisa como uma estratégia de controle social que 

se faz a partir do controle do corpo.   

Essa consideração do autor se caracteriza como um novo papel do Estado, um 

novo cenário, não mais apenas a domesticação do corpo, mas o próprio controle do corpo 

de toda uma população, através de medidas sanitárias, de higiene, o que causa a assunção 

do controle biológico como característico do poder contemporâneo. 

Ao declarar que “em qualquer sociedade, o corpo está preso no interior de 

poderes muito apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações” Foucault 

(2004,p.126), deixa expresso que existe na sociedade poderes que são difusos por todo o 

corpo social e que levam a transformações e mudanças nos indivíduos. 

Ao se reportar ao corpo como objeto e alvo do poder, Foucalt elucida que a 

tarefa principal desse poder é tornar os corpos maleáveis, e adestrá-los, ou seja, tornar os 

corpos dóceis, moldáveis para assim poder exercer controle e a dominação, uma vez que é 

“um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e 

aperfeiçoado” (FOUCAULT, 2004. p. 126). 



 
 
 

                  

O fato de as mulheres terem sido por muito tempo seres “invisíveis” dentro do 

corpo social, e entendendo que o que é “invisível” pode ser moldado à forma que se 

pretendem, os corpos das mulheres foram alvos perfeitos desse poder disciplinador.  

Os corpos que agora na medicina da sociedade capitalista passam a ser 

mensurados, recortados, controlados. Os processos relativos à gestação, parto, pós-parto e 

ao recém-nascido passam a ser uma primazia da medicina da qual, também naquele 

momento, não fazem parte as mulheres. Como o fundamental era a melhoria das condições 

de vida e saúde de mães e filhos, era necessário que a mulher introjetasse esse processo 

como natural e necessário, mas também lutasse por ele. Nesta perspectiva, da melhoria de 

condições e segurança, os aspectos privilegiados foram aqueles do progresso tecnológico, 

sendo então alijadas no atendimento as condições afeitas aos sentimentos, desejos, 

autonomia e outros relativos à subjetividade do ser. 

A hospitalização do parto, estabelecido por essa necessidade de proteção e 

controle da mãe e do recém-nascido, trouxe a mulher para um ambiente de estranhamente 

e isolamento. No entanto, a violência simbólica que permeia o processo, faz com que, ainda 

que não tenha leito, que sejam internadas e examinadas repetidamente, não alimentadas, 

isoladas, as mulheres introjetem o parto hospitalar como o ideal, o certo, o necessário, o 

mais seguro e mais saudável.   

A violência simbólica se estabelece nessa construção de crenças coletivas e faz 

parte do discurso dominante. Não há oposição, pois para isso é necessário que o dominado 

se perceba na condição de vítima, o que não acontece, o processo é visto como natural e 

inevitável (BORDIER, 2007).  

No Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento consta que “toda 

gestante tem direito à assistência ao parto e ao puerpério e que esta seja realizada de forma 

humanizada e segura”. Para que as práticas sejam humanizadas é necessário que haja 

organização das rotinas, procedimentos e estrutura física. As condutas dentro do que 

prescreve o programa devem estar dentro de uma lógica do acolhimento e de não 

intervenção. 

Ao estabelecer as práticas baseadas em evidências científicas como norma para 

o atendimento, o Ministério da Saúde, mantém a normatização do fazer ou não fazer  em 

relação ao parto. 

 

3.2 Corpos (des) possuídos: os exames de repetição  

 

O modelo tecnocrático de parto tem como uma de suas bases o paciente como 

objeto, uma máquina objeto de cuidados dos profissionais, e neste sentido intervenções são 



 
 
 

                  

realizadas sem levar em consideração que o indivíduo precisa de apoio ou suporte 

emocional (DAVIS-FLYOD, 2001). 

Foucault (2010) nos adverte que o poder da medicina retira do sujeito a 

possibilidade da ser corresponsável no processo de sua cura privando-o de fala ou decisão 

sobre seu corpo e colocando o profissional médico como possuidor de uma verdade 

inquestionável sobre a doença. 

O exame vaginal, ou toque, é uma etapa do exame obstétrico realizado para 

estabelecer a progressão do trabalho de parto. O exame consiste na avaliação do colo 

uterino feito, na maioria das vezes, com a introdução de dois dedos no canal vaginal até 

chegar ao colo uterino. É um exame considerado importante e que se for feito de forma 

criteriosa e por examinador experiente permite uma avaliação adequada dos dados acima, 

sem a necessidade de repetições. 

Nos manuais brasileiros a quantidade e frequência variam entre dois e três 

toques ou um toque em intervalos de duas horas ou até quatro horas, dependendo do 

desenvolvimento do parto. Ainda que não haja uma padronização as orientações 

estabelecem um intervalo para a realização dos mesmos. Além disso, é recomendado a não 

realização de toques em excesso, a fim de evitar infecção (NEME, 2005; CHAVES NETO, 

2005). 

A realização do toque foi referida pelas mulheres participantes deste trabalho 

pela sua repetição, feito de forma dolorosa, sem o consentimento ou mesmo informação 

sobre a sua realização ou resultado. Uma das participantes descreve o momento vivido: 

O meu foi horrível. Estavam tentando forçar eu ter parto normal. Tava com a 
dilatação de 5 cms e não veio, aí toda hora vinha uma pessoa dar o toque, aí teve 
na primeira vez quando eu entrei para a sala de admissão, aí teve um médico que 
veio com a maior ignorância que sangrou, não tava sangrando, nem tava doendo, 
ficou tudo doido. Aí ele disse que tinha que fazer daquele jeito, por que daquele jeito 
é que tinha que ser (ROSA DO DESERTO). 

 

A indiferença, o desrespeito, a rispidez, a desinformação fazem parte da 

construção dessa violência no parto. Uma participante informou a realização de 3 toques no 

intervalo de 20 minutos, outra foi tocada 16 vezes no período de 36 horas, uma outra 

considerou o excesso de toques realizados como “um outro parto”. Esta última depoente 

tinha clareza do abuso, pois caracterizou a situação como inexperiência dos “estagiários”, 

entretanto, permitiu o toque coletivo. 

Para BORDIER (2007. p. 8 ) “... o poder simbólico é, com efeito, esse poder 

invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber 

que lhe estão sujeitos ou mesmo o exercem”. 

Este caráter passa a ser evidenciado no dia-a-dia do atendimento à mulher com 

foco nos órgãos de reprodução, sem que se perceba a integralidade da pessoa, ao mesmo 



 
 
 

                  

tempo em que a mulher passa a ser a gestante, parturiente, puérpera, ou mesmo a mulher 

histerectomizada. Esse processo vai paulatinamente levando a mulher a uma 

descaracterização do seu ser. 

A pesquisa Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Públicos e Privados 

realizada pela Fundação Perseu Abramo, em agosto de 2010, e que foi um dos documentos 

de referência da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre violência contra a mulher, 

revelou que 25% das mulheres que tiveram filhos de parto normal na rede pública ou 

privada de saúde sofreram algum tipo de violência ao serem atendidas durante o trabalho de 

parto. Do total de mulheres que sofreram violência 74% ouviram a ofensa na rede pública e 

17% em hospitais particulares. Ocorreu também um percentual de 8% que ouviram ofensa 

nos dois locais. As mulheres entrevistadas que alegaram violência no atendimento ao parto 

informaram as seguintes situações: exames vaginais feitos de forma dolorosa, o não 

oferecimento de algum tipo de alívio para dor, não informação sobre algum procedimento 

realizado, a negação do atendimento, xingamento ou humilhação. 

O depoimento a seguir é mais marcante dessa relação de poder, de humilhação 

pública, da negação do cuidado, do desrespeito com a mulher: 

Eu fiquei tomando aqueles remédios, eles ficaram dando aqueles toques em mim, 
toda hora vinha 1, vinha 2, vinha 3. Eu fiquei chorando... chorei que minha pressão 
aumentou.. Então eu comecei a passar mal e chamei o médico e aí ele veio para fazer 
outro toque em mim, aí eu disse para ele não fazer isso, aí ele pegou a luva e jogou 
em cima de mim e  disse: “Então fica aí, tu não quer ser tratada...” Jogou as luvas em 
cima da minha barriga e saiu (OLIVINA). 
 

Alguns estudos apontam o fato de algumas mulheres não conseguirem associar 

os maus-tratos no atendimento na maternidade como um ato de violência. O fato do 

reconhecimento da violência como um ato físico, que se inscreve no corpo, e aí incluso 

também a violência sexual, seria um dos motivos das mulheres não conseguirem perceber a 

violência que ocorre nas instituições. 

O que pode ser observado no trabalho realizado é que as mulheres têm uma 

percepção sobre a o ato violento, mas não traduzem isso de forma verbal, isto é, o termo 

violência não aparece nos relatos. 

Nas instituições públicas, e marcadamente naquelas de ensino, como ficou 

evidenciado neste estudo, as mulheres nem sempre tem a prerrogativa de recusa de 

procedimentos como no caso de Rosa do Deserto e Olivina. Os procedimentos tanto em 

serviços públicos como privados são realizados a partir da ótica do profissional que os 

impõem como necessários ou como alegação para a segurança do filho. 

Nas instituições privadas, no entanto, como as relações se dão num contexto de 

menor assimetria, há a comunicação com a mulher em relação ao risco que é referenciado 



 
 
 

                  

ao filho que vai nascer. Na instituição pública o exame vaginal pode acontecer com ou sem 

a vontade da mulher. 

No relatório da Organização Mundial de Saúde o exame vaginal é referido no 

contexto das instituições de ensino, estabelecendo a necessidade da permissão da 

parturiente para a realização do mesmo. No entanto, acentua que nas instituições de ensino 

a realização do toque é repetida pelo supervisor, e completa: “em nenhuma circunstância as 

mulheres devem ser coagidas a passar por exames vaginais repetidos ou frequentes feitos 

por vários prestadores de serviços ou treinados” (OMS, 1996. p.22). 

Apesar da observação que pressupõe o direito das mulheres de se contraporem 

ao poder instituído, na mesma publicação também é colocado o fato de que mulheres no 

primeiro filho e em situação de baixo risco “podem ser atendidas por até 16 pessoas durante 

o trabalho de parto e ainda assim permanecer sozinhas” (OMS, 1996). 

Como se pode apreender das conclusões do referido documento na instituição 

de ensino as práticas são efetivadas pela repetição e mais objetificação do corpo da mulher. 

No entanto, o processo ensino aprendizagem deve se pautar não exclusivamente pela 

técnica, mas pela pelos princípios éticos que pressupõem a beneficência, a ética e a 

autonomia. 

A denúncia sobre o hospital de ensino como palco de violência está retratada no 

documento encaminhado ao Senado Federal “Parirás com Dor”, da organização Parto do 

Princípio. O exame vaginal é descrito como um procedimento feito em sequência e por 

várias pessoas, sem a consulta ou permissão da mulher. A mulher “não é informada dos 

nomes, da qualificação, da necessidade e riscos do procedimento, ou mesmo das 

informações sobre a progressão do seu próprio trabalho de parto” (PARTO DO PRINCÍPIO, 

2012. p. 93). 

 

4.CONCLUSÃO 

 

As vivências das mulheres no parto são perpassadas por situações de violência, 

evidenciadas por ausência de direitos em relação a ter assegurado um leito para a 

parturição, o que tem levado um número expressivo de parturientes a perambularem pela 

cidade; ter o seu corpo físico apropriado e usado como laboratório; o parto e tudo que o 

envolve perdem os significados positivos e passa a ser encarado pelas mulheres como 

momento de sofrimento, tensão, medo e angústia, que só é minorado pela presença do filho 

saudável. 

O corpo da mulher ainda é visto como objeto de trabalho profissional, e a 

fragilidade do momento do parto e as perspectivas de risco em relação à saúde do filho, 



 
 
 

                  

impõe uma condição que colocam a mulher em situação de inferioridade, e assim permite 

que o seu corpo possa ser manuseado, mensurado, tocado, cortado, usado, numa 

demonstração de poder e de reforço da obediência. 

Cada mulher tem as suas formas de enfrentamento da situação violenta. Umas 

entendem que devido ao período curto de internação podem suportar tudo, outras 

compreendem que a situação é melhor que a vivida em sua localidade, outras se 

transportam para a fé religiosa entendendo como parte do viver terreno, e outras, que 

claramente transgridem as normas e assumem uma atitude de questionamento e até de 

agressividade em relação às situações vividas. 
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