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Artigo Original

CONTRIBUH;:OES DO PRÉ-NATAL PARA O PARTO VAGINAL: PERCEPt;:ÁO DE
PUÉRPERAS

CONTRIBUTIONS OFPRENATAL ['ARE FOR THE VAGINAL CHILDBIRTH: MOTHERS'
PERCEPTION

CONTRIBUCIONES DE CUIDADO PRENATAL DE PARTO VAGINAL: PERCEPCIÓN DE LAS
PUERPERAS

Aleksandra Pereira Ccsta-, Leila Alcina Cerreta Vaz Hustorff", Ana Rita Ribeirc da Cunha-', Maria Cidney da Silva Soares", Verbena
Santos Araújo-'

As acños educativas vcltadas accnstrucác do ccnhecímentc ccletívc e ccmpartilhadc cm favor do parto /nascimento cstáo entre
aquelas contempladas no Programa Nacional de Humanizacác no Pré-Natal e Nascímento. Objetívcu-se analisar de que modo
o acompanhamento pre-natal no ámbito da atencáo básica na rede de servíccs de saúde, contribuí para a prcmocáo do parto
vaginal, a partir de percepcño de puerperas primíparas. Estudc explcratóríc-descrttívo, abcrdagem qualitatíva, realizado na
Fundacác Assistencial da Paraíba-Hrasil, Partíciparam da pesquisa 30 mulheres no pós-partc ímedíato. Utilízcu-se a técnica de
análise temática de conteúdo. Percebeu-se que os proñssíonats que realízam o pre-natal falham na sua consumacáo causando
descrenca e desmctívacáo das gestantes em relacác a essu prática, o que as leva a nao optarem pelo parto normal. Assím, perdem
se oportunidades de adorar novas práticas e de construir noves saberes, comprometidos ccm a saúde das mulheres e com as
mudancas necessártas nos servíccs de saúde.
Descrltores. Enfermagem Obstétrica; Cuidado Pre-Natal: Parto Normal; Educacác em Saúde.

The educatícnal actícns focused en the ccnstructíon of ccllectíve and shared knowledge in favor of labcrybirth are among thcse
íncluded in the National Program for Humanizatíon of Prenatal ami Bírth. Thís study aimed to analyze the way in whích the prenatal
follows the ccntext of primary care in the health servíce netwcrk, ccntríbuting to the promotíon of vagínal parturttion, from the
perceptícn of prfmíparcus puérpera! wcmen. It was an explcratcry-descríptíve study wíth qualitative apprcach, ccnducted at
the Foundation Can; in Paraíba-Hraztl. The research partícipants were 30 women in the ímmediate pcst-partnm periodo vee used
the techníque of thematíc ccntent analys¡s. It was nctíced that the protesstcnats whc had performed the prenatal faíl in their
consummatíon causing disbelíef and motívation in the pregnant women in relation to such practíce: which makes them avcíd
optíug for normal parturttion. So, they miss the oppcrtunítíes to adopt new practíces and to buíld new knowledge, ccmnutted to
the health of the patients and wíth the necessary changes in health servíces.
Descrlpters: Übstetrícal Nursing; Prenatal Caro: Natural Chíldbirth: Health Educatícn.

Las acciones educativas orientadas a construir el conocimiento colectivo y compartido en favor del parto/nacimiento están
entre las que contempla el Programa Nacional de Humanizacíón en Prenatal/ Nascímíento. La finalidad fue analizar cómo el
acompañamiento prenatal en la atención básica de salud, contribuye para promover el parto normal, a partir de percepción de
puérperas primíparas. Estudio exploratorio-descriptivo, abordaje cualitativo, realizado en la Fundación Asistencial de Paraíba
-Bras¡l. Participaron de la investigación 30 mujeres en post-parto inmediato. Se utilizó técnica de análisis temática de contenido.
Se percibió que profesionales implicados en la atención prenatal fallan en su realización causando incredulidad y desaliento de
las gestantes con esta práctica, que los lleva a no optar por el parto normal. AsÍ, se pierden oportunidades de adopción de nuevas
prácticas y de construcción de nuevos saberes, comprometidos con la salud de las mujeres y con los cambios necesarios en los
servicios de salud.

Descriptores: Enfermería Obstétrica; Atención Prenatal; Parto Normal; Educación en Salud.
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INTRODU~ÁO

onascimento e suas formas de expressao ocorrem

Huma estreita relacáo de influencia com Iatores socíaís,

culturais, históricos, políticos e económicos. Nao se trata,

portanto, apenas de um evento biológico, mas se reves

te desses outros aspectos que acabam por influenciar as

expectativas de gestantes com relacáo ao parto cm dife

rentes países e culturas. Essas incluern a possibilidade de

participarem ativamente do processo, controle sobre as

contracóes uterinas, atendimento profissional. possibili

dade de ter acompanhante, vivencia de dar e sofrimcn

to, reconhecimento dos sinais e síntomas do trahalho de

partof'J.

Durante multo tempo, o parto foi domínio de pes

soas leigas como as parteíras, e os Iilhos eram criados

por amas durante os primeiros anos de vida. No entan

te, a materuidade passou por várias transforrnacóesf-I.

Nessc contexto, o parto era considerado um fenómeno

natural e f[siológico(3), mas as importantes perdas por

mortes maternas, detectadas no período industrial, cha

mararn a atencáo das autoridades públicas e passou a

ser discutida, por urna necessidade político-económica

de garantir os exércitos e trabalhadoresr'J. Desse modo,

ocorreram as primeiras acóes voltadas a disciplinar o

nascímcnto, passando o parto a ser visto nao mais como

um evento natural, mas sírn como um evento médico,

sendo incorporado a esse campo do saber a partir de

meados do século XX. Tal fato abre caminhos para a Iir

macao da obstetricia como matéria médica na formacáo

profissional e institucioualizou-se, assim, o parto hespí

talar, intensiíicando sua int.erven¡;:ao(5). Durante a déca

da de 1940, foi intensificada a hospitalizacáo do parto,

que perrmtíu a medicalizacáo e controle do período gra

vídíco puerperal e o parto, como um processo natural,

privativo e familiar, passou a ser vivenciado na esfera

pública, em instítuícóes de saúde com a presenca de vá

rios atores ccnduzindo este período. Esse fato favorecen

a submissáo da mulher que deíxou de ser protagonista

do processo parturítívol'".

Na segunda metade do século passado, políticas

públicas de saúde voltadas a mulher e a enanca. foram

instituidas no Brasil através do Programa Mat.erno-In

fantll (PMI), sob pressao de organismos internacionais,

mediante as altas taxas de morbimortalidade sobre esses

grupos da populas:ao. As as:6es contempladas no PMI, li

mitadas á assistencia ao parto e ao acoInpanhaInento da
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enanca, váo ser ampliadas quase urna década depois, com

a críacáo, no ano de 1984, do Programa de Assisténcia

Integral aSaúde da Mulher (PAISM]. Desde sua implanta

<;::<10, diversas acoes voltadas ao ciclo gravídico puerperal

foram sendo propostas e implementadas em busca de

urna atencáo de qualidade e de reducáo dos índices de

morbidade e de mortes incidentes até os dias atuaís,

Entre as diversas acócs contempladas na atencáo

á mulher, a do pré-nat.al nos dias atuais é rediscutida

abordando a concepcáo de saúde numa perspectiva in

tegral, a de humanizacáo como aporte teórico-filosófico

norteador das práticas de saúde e a criacáo e a expan

sao da estratégia de saúde da familia. No que se refere

á humanizacáo, essa se apresenta como um conjunto de

condutas e procedimentos capazes de promover o parto

e o nascimerito saudáveis, onde o respeito ao processo

natural, evitando condutas desnecessárías ou de risco

para a máe e o recém-nascido, devern ser ofertados pelos

profissionais de saúde que acornpanham a parturientcl/J,

contempladas através do Programa Nacional de Humaní

zacáo da Asststéncia Hospitalar (PNHAH) e Programa de

Humanízacáo no Pre-Natal e Nascimento (PHPN), mm o

objetivo de estimular urna melhoria na assísténcía obsté

trica(8J. Esse programa disserninava ideias da humaniza

¡;:fio, os diagnósticos situacíoriais e a promocáo de acñes

humanizadoras de acorde com realidades Iocaísí'",

Reconhecer os aspectos sociais e culturais do par

to e nascimento é condicáo necessária para a humaniza

¡;:<10 no parto, e isso implica que os enfermeiros (e demais

profissionais da saúde) respeitem os aspectos da Iisiolo

gia feminina, sern íntervencócs desnecessárias, oferecen

do suporte emocional á mulher e a sua familia, de modo a

garantir os direitos de cídadanial 'v!

O preparo para o parto o antecede, sendo o perío

do da gravidez adequado ao desenvolvimento de prátícas

educativas tanto nos espacos de atendirnento individual,

quanto nos processos coletivos através de trabalho de

grupos. A educacáo em saúde traduz-se como urna prá

tíca social, baseada no diálogo e na troca de saberes, é

um dos modos estruturantes de práticas de saúde, so

bretudo durante o pré-natal, para a prornocáo do parto

normalf-U.

O acornpanhamento pré-nat.al na atencño básica,

sistemático e organizado atendendo a normatlza¡;:ao

preconizada acerca da periodicidade das consultas, e

das a¡;:oesa serem realizadas, permite o desenvolvimen

to do vínculo, e atribui aos servi¡;:os de saúde o reco-
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nhecimento dos mesmos como locais adequados para o

desenvolvimento de um trabalho individual ou coletivo,

de oríentacáo e preparo da gestante para o parto nor

mal, na perspectiva da desconstrucáo de um modelo de

rnedicalizacáo e de práticas intervencionistas ligadas ao

parto.

Práticas benéficas e simples de serern adoradas e

realizadas tém sido indicadas pela Organízacáo Mundial

de Saúde (OMS') há mais ou menos tres décadas como a

presenca do acornpanhante, o rcspeito as práticas cul

turalmente significativas, o estimulo á deambulacáo e a

rnovimentacáo da gestante durante o trabalho de parto;

o abandono de prátícas desnecessárias de uso rotineiro

ern muitos servicos: a deñnícáo de limites para algumas

íntcrvencoes obstétricas, como parto cesáreo, inducáo

do parto, amníotomía, uso de monitonzacáo eletrónica

e de admínísrracáo rotineira de analgesia e anestesia

durante o parto; e estimulo a algumas condutas como

partos vaginais após uma cesárea anterior, protecáo do

perineo evitando o uso sistemático de episiotomia, mo

nítorizacáo dos batimentos cardíacos Ietais através de

ausculta intermitente, permanencia do bebe junto á máe

sernpre que possível, e inicio do aleitarnento materno

ímediatc'"!

Com relacáo as organizacóes e servícos de saú

de propicios, os centros de parto cm ho spitaís ou fora

deles, sao alternativas de locais onde as gestantes de

baíxo risco podem parir num ambiente sernelhante ao

domiciliar sob os cuidados de enfermeiras obstétricas.

De acordo com a OMS, o grau de satísfacáo das mulhe

res com esse tipo de cuidado supera o da assisténcia

convencionall'".

O trabalho com as mulheres nesse sentido deve

ser ressigmficado com a abrangéncia na producáo de

informacóes garantidas as gestantes desde o início da

gestacáo. durante o acornpanharnento pre-natal, crian

do oportunidade de envolvirnento da mulher e de seus

familiares, na promocao do parto normal. A consulta a

gestante pode ser usada como urna Ierramenta propicia

ao acolhimcnto e vínculo na rede de servícos de saúde, e

como urn momento privilegiado de preparo da gestante

para o parto normal. Poderá se constituir um veículo le

gítimo de informacóes sob os aspectos técnicos e tecno

lógicos do parto, as repercussócs positivas asua saúde

e a do RN.

Desse modo, os servicos de saúde da rede públi

ca no atendímcnto as mullieres durante o pre-natal sao
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em potencial urna ferramenta para a prornocáo do parto

normal, pois enquanto espacos sociais garantem o aces

so frequente e regular, favorecem vínculo e acolhimento

propicios, enquanto estrategias de aproxímacáo e acesso

as mullieres.

Considerando que o parto e o nascimento sao

eventos significativos para a vida e para a saúde das mu

lheres; que o modelo médico atual ignora os reais signi

ficados que as mullieres dáo a experiencia da gravidez e

do parto; que o acompanhamento da gravidez se faz num

espaco de ternpo relativamente longo criando oportu

nidades de vínculo, de confianca, de respcnsabilízacáo,

este artigo se propóe a analísar de que modo o acornpa

nharnento pré-natal no ámbito da atencáo básica na rede

de servicos de saúde, contribui para a promocao do parto

normal, a partir de percepcáo de mulheres.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo explorarório-descritívo.

com abordagern qualitatíva, A pesquisa foi desenvolvida

na Fundacáo Assistencial da Paraíba (FAP], localizado no

Munícípío de Carnpina Grande-PB. Participaram da pes

quisa 30 mulheres selecionadas a partir dos scguintes

crit.érios de inclusáo: ser primípara, estar no alojamento

conjunto há pelo menos 8 horas pos-parto vaginal, enten

dendo ser urna aproximacao entre o bmómio máe-Iilho.

efetívando assím os laces da relacáo,

Conforme recomenda a Resolucáo n'', 196/96 so

bre diretrizes e normas reguladoras da pesquisa envol

vendo seres humanos a coleta de dados ocorreu após

autorizacáo formal da Secretaria Municipal de Saú

de de Campina Grande e o parecer de aprovacáo deste

projeto pelo Comité de Ética ern Pesquisa sob número

0320.0.000.405-09.

A coleta dos dados se deu através de entrevista in

dividual, dirigida as puérperas que se encontravam em

atendímento no hospital em estudo, orientada por um

ínstrumento semiestruturado elaborado pela pesquisa

dora com a seguinte questáo norteadora: Que informa

cóes foram recebidas pelas futuras máes sobre o parto

vaginal, durante o período de pre-natal?

A pesquisa foi realizada no período compreendido

entre setembro e outubro de 2009, sendo as entrevistas

gravadas e posteriormente transcrita na íntegra.

A técnica de análise de conteúdo, na modalidade

de análise temática, fo¡ utilizada na pesquisa por permitir



urna sequéncia de etapas que inclui dissociar os dados

de suas Juntes e das condicóes gerais que o pruduzíram:

colocar os dados num novo contexto, tendo como base

os objetivos e o objeto da ínvestígacáo: recorrer a um

sistema de conceítos analíticos cuja articulacáo permite

formular as regras da inferencia( 2).

A técnica de análise temática de conteúdo ado

tada pressupóe tres etapas básicas: pré-análise, des

cricáo analítica e interpretacáo inferencial. A pré-aná

lise refere-se a organízacáo de todo o material para a

constituicáo do corpus, que será subrnetido a estudo

aprofundado. orientado pelos objetivos, pelo objeto

da ínvestígacáo e pelo referencial teórico, ou categoria

analítica, no caso a categoria genero [descricáo analí

tica)1l3). Essa etapa inclui a codíficacáo, classifícacáo

e categorízacáo. Na etapa da interpretacáo inferen

cíal, sao estabelccidas relacó es com a realídade estu

dada. Obtérn-se o material necessario a interpretacáo

ínfercncial apoiada nos dados, e no conteúdo latente,

o desvelamento de ideo logias a partir do conteúdo

manifesto. O Corpus das cornunicacóes Ioi construido

observando os seguintes critérios: exaustívidade (que

contempla todos os aspectos levantados nas comunica

cües): de representatividade (que contém a apresenta

<;:<10 do universo pretendido); de hornogeneidade (que

obedece a critérios precisos de escolha dos temas); de

pertinencia (os documentos devern se adequados aos

objetivos do estudoJC13 ] .

Analísando as unidades de significados, os elemen

tos foram agrupados, com base na sernelhanca sernántí

ca, a partir das quais foram identificadas subcategorias

empíricas reagrupadas em torno de categorías analíticas

centrais, numa lógica unificadora.

RESULTADOS E D1SCUSSAO

O período da gestacáo e mais especifícamente o

acompanhamento pré-natal feíto nos servícos de saú

de, apresentarn-se como dispositivos oportunos e ade

quados a ccnstrucáo e partilha do conhecimento entre

mullieres gestantes e profissiouais de saúde, buscando

-se com isso integrar esse conhecimento ern beneficio e

prornocáo do parto normal e nascimento. Os relatos das

mulheres [puérperas primíparas) foram transcritos, or

ganizados e codificados permitindo assim urna descricáo

exata das características relevantes do conteúdo exprés

sa na scguinte categoría analítica:

Costa AP,Bustorff Lé.Cv Cunha ARR Soares MCS; Araú¡c VS

O acompanhamento pré-natal como dispositivo
de construcáo e partílha do conhecímento
sobre o parto e de promocáo do parto normal

O preparo para o parto compreende um conjunto

de cuidados, medidas e atividades cuja Jinalidade é ofe

recer amulher a possibilidade de vivencíar a experiencia

do trabalho de parto e o parto como processos fisioló

gicos, sentindo-se protagonista. nesses processos, Essas

orientacóes incluem o diálogo com a mulher durante

qualquer procedirnento realizado na consulta pre-natal,

esclarecimento de dúvidas e temores ern relacáo a gcs

tacáo, trabalho de parto, parto e puerpério, as informa

cóes sobre rotinas e procedimentos do trabalho de parto

e parto, e sobre as etapas do trabalho de parto e parto; e

orientar sobre sinais de alerta UO).

No diálogo estabelecido a partir do vínculo for

mado entre o profissional de saúde através da atencáo

básica de saúdc e gestante, a cducacáo ern saúde apre

senta-se como urna ferramenta instigadora do cuidado

integral e de empoderamento amulher gestante, urna vez

que, permite urna maior aproximacáo do conhecimento

científicamente produzido no campo da saúde com a vida

cotidiana das pessoas, oferecendo dessa forma subsídios

para a adocáo de noves hábitos e condutas adequadas de

saúdeU4J, ou seja, um espaco de partilha e acumulacáo

dos conhecimentos técnico-científico e o popular. Essa

ínterlocucáo deve estar voltada também a qualificacáo

da assisténcia e aatenuacáo das relacñes verticais que se

estabelecern entre usuarios e profissionais.

O PAISM, na década de 1980, den énfase 'lOS cui

dados básicos de saúde e destacou a importáncia das

acócs educativas no atcndímcnto amulher, trazendo as

sim, a marca diferencial em relacáo aos demais progra

masU5J. A dimensáo educativa foi um dos seus aspectos

inovadores e vislumbrava a producáo do conhecimento

das mullieres acerca do seu corpo e a valorizacao de suas

experiencias de vida. No contexto da assísténcía pré-na

tal, através das práticas educativas com gestantes, faz-se

neccssário aprovcitar as oportunidades e cm todos os

momentos vislumbrar educacáo em salute, devendo en

volver acoes concretas de acorde com o perfil das gestan

tes, contemplando aassistéricia a mulher, desde a clínica

ginecológica até o clnnaténof'vl.

O trabalho educativo no pre-natal apresenta-se

como urna ferramenta facilitadora de producáo de ce

nhecimento e autonomía para as mulheres, potenciali-
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zando positivamente as experiencias na gcstacáo, parto

e pos-parto. e deve ser favorecido através de um trabalho

coletivo de escura e de partilha que "produzam o encon

tro das idéias, a construcáo de consensos e a responsabi

Iizacáo dos participantes"(17:861).

Ao serern questionadas sobre terem recebido

orientacóes sobre o parto durante o pré-natal, algumas

entrevistadas responderam afirmativamente, reveladas

nos seguíntes depoimentos a seguir: Falou todas as críen

taciies como a dar que eu ia sentir, os cuidados em geral que eu

tinhu que ter como evitar esforco. e o toque que iriam fazer (PIl).

Me orientan em tudo, das dores que eu ia sentir, [icor mais na

posicáo de lado esquerdo, pois será melhor (P14). Dícasdo parto

como colocartorco para baixo quando as contmcóesviessem. que

tivesse paciencia na hora do parto e se tivesse algum sanaromen

to fosse ao hospital(PI9). Orientou em relacáo arespiradio: a

colocar force quando víessem as contrccoes e que mantivesse a

calma (P22). Quando a contradio víesse colocassc muita forra

pra o bebe nascel:.. me ensinou a respirar lentamente que podia

andar também (P26).

Nos relatos das mulheres, os aspectos relaciona

dos especifícamente as contracóes uterinas e a dor do

parto, em detrimento dos dernais aspectos relacionados

ao parto e nascímento, configuram insuficiencia de in

forrnacóes, apesar de enferrneiros reconhecerern a im

portáncia de atividades de comumcacáoymformacáo em

saúde dirigidas as gestantes no transcorrer das consultas

de enfermageml-t'J.

Esses processos educativos possibilitam, pela re

lacáo de interacáo que se estabelece, que a gestante se

sinta a vontade para abordar temas que venham ao en

centro de suas necessidades. Alérn disso, constituí um

momento de aprcndízado, o qual torna oportuno o maior

conhecimento a respeito do processo gravídico-puerpe

ral, além de possibilitar a prevencáo de problemas tanto

para rnáe quanto para o conceptc'V'l.

Entendendo o processo ensino-aprendizagem

como interativo e os sujeitos que dele participam como

integrantes ativos, capazes de (re) construir e transfor

mar suas vivencias(20), os servií;:os de saúde no contexto

da Estratégia de Salute da Famíha, apresentam-se com

espa~os de vincula~<1o que se estabelecem de modo sis

teInático, com a~5es organizadas, por uIn longo tempo,

e por isso oferecem a oportunidade para mudan~a das

práticas de saúde e das vivencias no parto e nascimento.

Para a maioria das entrevistadas, nfio foram repas

sadas informa~5essobre o parto durante o pré-natal. Os

552 Rev Rene, Fortaleza, 2011 jlll/set; 12(3]:548-54.

depoimentos abaixo ilustram a percepcáo da maioria das

mulheres: Nada de nada, me examinava muíto rápido, nao, só

nassaram exames para eu fazer. mal otñavo pra mimo Do parto

nao, só da omomcntncóo que era muito bom (P30). Ruím, pois

jaita compreensíio, sao muito calados, ve voce como ninquém,

pois sáo multo riqidos, qrosseiros, náo ve a pessoa dtretto. como

gente igual a eles (PI).

As falas das mulheres expressavam insatisfacáo,

especialmente em relacáo a falta de cordialidade nos ser

vícos de saúde, pouco ou ausencia de diálogo. Além disso,

queixaram-se de atendimentos rápidos, dificultando o

diálogo corn o profissional de saúde. Consultas rápidas

fazern corn que possíveis anormalidades nao sejam per

cebidas e impedem que as mullieres possam manifestar

suas queixas, dúvidas e medos intrínsecos a gravidez. A

possibilidade de comunicacáo passa entño, a constituir

a referencia conceitualmais importante, no processo de

humanizar as práticas de saúde(10).

Para alcancar um born dcsempenho no desenvolví

mento do trabalho de parto, é índispensável o bem-estar

físico e emocional da parturiente, com isso, favorecendo

a reducáo dos riscos e complicacoes. Para tanto, o res

peito ao direito da mulher á privacidade, á seguranca e

ao conforto, com uma assisténcia humana e de qualidade,

aliado ao apoio familiar durante a parturícáo. transfor

mam o nascimento cm um mornento único e especial(21).

Provavelmente o momento de maior tensáo para mulher

grávida seja o momento do parto. Mesmo para pacientes

que tíveram experiencias anteriores, sempre haverá ex

pectativas, que iráo ser diferentes e vividas ern íntensí

dade diferente por cada mulher, O principal objetivo da

atencáo pré-natal e puerperal é acolher a mulher desde

o início da gravidez, assegurando, ao fim da gestacáo, o

nascimento de urna enanca saudável e a garantía do bem

-estar materno e neonatal(22).

Os depoimentos falam do modo como se seritiam

inferiorizadas durante o atendimento. A satisfacáo dos

usuáríos de saúde depende muito mais da forma como o

servi~o é prestado, ou seja, da at.en~<1o recebida durante

o servi~o, que de qualquer outro recurso disponfvel. Des

considerar esse estado ou tratar o paciente com displi

cencia, superficialidade ou mesmo pressa e desaten~ao

ás suas emo~5es nao é s6 UIna üdha ética, mas, sin1, uIn

erro técnico que pode provocar danos no paciente e o fra

casso do tratarnento(23).

A aten~fio obstétrica e neonatal, prestada pelos

servi~os de saúde, deve ter como características essen-



cíaís a qualidade e a humanízacáot''J Épreciso considerar

as necessidades das mulheres e nao a doenca, a escuta

de suas falas, e o seu protagonismo no atendimento, nos

contextos e práticas de saúde, tornam a humanizacáo do

cuidado um projeto ideal ainda bern distante da realída

de dos servicos de saúdef-"!

A atencáo humanizada requer que toda a equipe

atenda os usuáríos com respcito e dignidade, como pre

coniza a Carta de Díreitos de Usuáríos do SUS(20) e defi

ne que qualquer cidadáo tem díreíto a um atendimento

humanizado e sem nenhum tipo de exclusño ou discri

rninacáo. Emhora urna atencáo humanizada exija mu

dancas cstruturais e de ordem económica, o respeito

pela paciente e pelo momento que a mesma está viven

do deve ser ro tina estabelecida dentro dos servicos de

saúde, pois apenas as mudancas estruturais nao huma

nízam o servíco. A humanizacáo diz rcspeito aadocáo

de valores de autonornia e pro tagonismo dos sujeitos,

de corresponsabilidade entre eles, de solidariedade

dos vínculos estabelecidos, de díreítos dos usuáríos e

de partícipacáo coletiva no processo de gestao(4J. Na

assisténcia a saúde, a supremacía do recorte biológico

e o autoritarismo dos discursos de saber e poder de

flagraram crítica contundente ao modelo biomédico de

at.eIwao(9).

Para as mulhercs do estudo os profíssionais de

saúde algumas vezes eram vistos como íncornpreensí

vos, grosseiros e indiferentes. O desrespeito apalavra e

a falta de troca de informacóes, a debilídade da escuta e

do diálogo prornoveriam a violencia, cornprometeriam a

qualidade do atendimento e manteríam o profíssíonal de

saúde reférn das condicóes inadequadas que nao raro lhe

imputam desgaste e mesmo sofrimento psíquico(23J.

CONSIDERAt;:OES FINAIS

Esse estudo analisou a partir das percepcóes de 30

puérperas, se a assísténcía pré-natal no ámbito da aten

~ao básica, constituí um espaco de aprendizagem sobre o

parto/riascimento e de promocáo do parto normal, Arra

vés da análise temática de conteúdo foram definidas em

urna categoria analítica, reveladoras dos conteúdos ma

niJestos nos depoiment.os dos sujeitos.

Os resultados mostraram que apesar de oportuni

dades serem criadas nesses processos de aproxima~ao,

favorecendo o desenvolviTnento de vínculo e de comuni

ca~ao entre sujeitos envolvidos, esses espa~os de apren-
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dizagens e de construcao coletiva do conhecimento nao

sáo adequadamente utilizados. Nessas condicóes, perde

-se duplamente a oportunidade de se estabelecerem mu

dancas de prátícas nccessárías e comprometidas com a

transformacáo dos individuos e da atencáo asalute e de

se desenvolverem acóes em busca da prornocáo do par

to/nasciTnento previstas para os contextos ende se pro

póem a humanizacáo do cuidado.
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