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Este estudo tem como objetivo analisar de maneira reflexiva a evolução das diversas políticas de saúde aplicadas no 
Brasil a partir da década de 80 do século XX, focalizando a atenção na dificuldade da gestante no acesso ao servi-

ço público de saúde no momento da assistência ao parto. O estabelecimento das atribuições do Estado, assim como 
a descentralização de determinadas ações de saúde para estados e municípios levaram a discussões sobre o grau de 
responsabilidade de cada participante envolvido no atendimento à população, seja público ou privado. O modelo insti-
tuído com base na Constituição Federal de 1988 procura garantir os direitos de acesso universal e igualitário, buscando 
elaborar uma rede de proteção social à população. As dificuldades observadas pelas mulheres no momento da interna-
ção para o parto no sistema público de saúde podem comprometer a assistência nesse período. 

Descritores: Acesso aos Serviços de Saúde, Políticas de Saúde, Saúde da Mulher

The purpose of this study is to make a reflexive analysis on the evolution of several health policies in Brazil on the 80´s in 
XX century, focusing on difficulty of pregnant women in the access to public health services at the moment of labor.  The 

establishment of the State attributions as well as the decentralization of some specific health actions to states and cities led 
to discussions about the level of responsibility of each involved participant in the assistance to the population, either public 
or private.  The established model based on the Federal Constitution of 1988 tried to guarantee the rights of a universal and 
similar access, elaborating a net of social protection to the population.  The difficulties observed by women at the moment 
of hospitalization in the public system may impair the assistance in this period.

Descritors:  Access to Health Services, Health Policies, Woman’s Health

Este estudio tenía como objetivo analizar del modo reflexivo la evolución de las distintas politicas de la salud apli-
cadas en Brasil a partir de la década de 80 en el siglo XX, centralizando la atención en la dificultad de la mujer 

embarazada en el aceso al servicio público de salud en el momento de la asistencia al parto.  El establecimiento de 
las atribuiciones del Estado, así como la descentralización de determinadas acciones de la salud para Estados y Mu-
nicipios llevaron a discusiones sobre el grado de responsabilidad de cada participante envolvido en la asistencia a la 
población, sea público o privado.  El modelo instituído con base en la Constituición Federal de 1988 buscó garantir los 
derechos del aceso universal y igualitario, buscando elaborar una red de protección social a la población.  Las dificul-
tades observadas por las mujeres en el momento de la internación para el parto en el sistema público de la salud pu-
eden comprometer la asistencia en este periodo.

Descriptores: Aceso a los Servicios de la Salud, Políticas de Salud, Salud de la Mujer
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INTRODUÇÃO

A garantia aos direitos de acesso aos cuidados de 
saúde introduzida pela Constituição de 1988 visa 

atender toda a população brasileira indistintamente 
em suas posições econômicas ou sociais, formulando 
políticas e programas de saúde que promovam a efeti-
va prevenção, proteção e cuidados de saúde.  

Ao utilizar o sistema público de saúde, a mulher em 
trabalho de parto enfrenta dificuldades no momento 
de internação. No Município de São Paulo, ainda hoje, 
a discussão sobre o acesso à maternidade é pertinente 
e essencial, pois embora a necessidade de integração 
da assistência ao período pré-natal, parto e puerpério, 
seja ressaltada, esta associação encontra-se dicotomiza-
da. A mulher realiza o pré-natal sem retaguarda hospi-
talar para o parto, fato que, além de fragilizar a assis-
tência, expõe a futura mãe e o recém-nascido a riscos 
de vida e obriga a gestante a conseguir por conta pró-
pria o local onde será realizado seu parto, ocasionan-
do-lhe ansiedade e angústia.1

Autores sugerem que deficiências 
na assistência ao pré-natal, parto e 
problemas institucionais, caracteriza-
dos pela peregrinação a serviços e 
demora na assistência, elevam o nú-
mero de mortes maternas, na maio-
ria evitáveis.1,2

A existência de mortes maternas 
evitáveis, sugere deficiências na as-
sistência pré-natal e no parto com profissionais de bai-
xa qualidade e problemas institucionais determinados 
pela peregrinação a serviços e demora na assistência.3

A carência de leitos de maternidades e ou distribui-
ção de maternidades inadequadas quanto às necessida-
des das regiões foi estudada na avaliação dos serviços 
de assistência ao parto e ao neonato realizada no Es-
tado de São Paulo, revelando que a situação torna-se 
grave com a evidência de condições estruturais e hu-
manas precárias e deficientes, observadas na sala de 
admissão, pré-parto e sala de parto normal e cirúrgico, 
estendendo-se a assistência ao recém-nascido. A falta 
de vagas é o principal motivo para  transferência da 
gestante ou parturiente.4

Em 1998, na capital de São Paulo foi criado um ser-
viço responsável por mapear as maternidades de hospi-
tais municipais, estaduais, universitários e filantrópicos 
com leitos disponíveis conhecido como “Central de Va-
gas” da Secretaria de Estado da Saúde. Durante pesquisa 
realizada, neste mesmo ano, em uma instituição de cará-
ter filantrópico na cidade de São Paulo, verificou-se que 

86,8% das mulheres peregrinaram em busca da assistên-
cia hospitalar por três ou mais serviços.5 Em 2002, ve-
rificou-se que 76% das mulheres percorreram mais de 
um hospital, nesse grupo 61% buscaram dois hospitais 
e 15% três ou mais. Apenas 24% foram internadas no pri-
meiro hospital de contato. O fenômeno “peregrinação” 
persiste cruelmente elevado.

POLÍTICAS DE SAÚDE

Em 1984, o Ministério da Saúde criou, o Programa 
de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM), 

cuja maior preocupação foi a redução da morbimorta-
lidade feminina, utilizando medidas de ação direciona-
das a esta população. 

Em 1988, com a promulgação da Constituição Bra-
sileira, ocorre garantia da saúde como direito do cida-
dão e dever do Estado, oferecendo-se acesso universal 
e igualitário às ações e serviços de promoção, prote-
ção e recuperação da saúde (Art.196 secção II, saú-
de). Afirma-se, também, que deve haver prioridade às 

ações preventivas sem desfavorecer 
o atendimento assistencial, a partici-
pação da comunidade e a descentra-
lização do sistema de saúde. Saúde 
“como direito de todos e dever do 
Estado” implica enfrentar questões, 
tais como: a população buscar a 
utilização dos serviços públicos de 
saúde, tendo por referência sua pro-

ximidade, ao passo que os serviços privados a referên-
cia principal consiste “em ter direito”.6

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi efetivado pelas 
Leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90, quando ficaram esta-
belecidos a integralidade no atendimento, a universali-
dade na atenção e o controle social e público da assis-
tência.7

As Instituições privadas passam a participar do SUS 
de forma complementar. No entanto, a implantação e 
descentralização do sistema de saúde envolvem a co-
munhão e a integração de políticas de saúde distintas 
em níveis estadual e municipal. As leis orgânicas do 
Sistema Único de Saúde e Municipais e a Constituição 
Estadual fornecem a base à eficácia do processo.6

Na realidade, verificam-se distintos atendimentos 
tanto na qualidade como na amplitude da assistência. 
Esta diversidade pode ser justificada por meio de vá-
rios fatores como as interrupções na implementação 
dos programas, muitas vezes, por condutas políticas 
antagônicas, dificuldade na obtenção de recursos fi-
nanceiros ou carências específicas para determinada 

“A SAÚDE NÃO PODE 
SER VISTA COMO UM BEM 

DE CONSUMO, ELA PRECISA 
SER ENFOCADA COMO 

UM BEM-SOCIAL”.
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ação de saúde, queda na qualidade de recursos huma-
nos e dificuldade na estruturação dos vários serviços 
de atendimento.

Embora a Constituição Brasileira de 1988 tenha 
norteado a implementação de um sistema único de 
saúde com suas propostas de descentralização, para 
que houvesse harmonia entre o sistema oferecido e as 
reais necessidades da população, na política de saúde 
nacional, observou-se uma forte tendência de centra-
lização na definição das prioridades dessa área pelo 
governo federal, ficando os Estados e Municípios alija-
dos na participação e constituição de uma política de 
saúde mais condizente às necessidades da comunida-
de específica.6

Outra questão a ser observada é a alta privatização 
do atendimento a esta população, com recursos oriun-
dos da Previdência Social e da Secretaria de Assistên-
cia à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde, atingindo o 
nível de 70% dos serviços de saúde 
realizados pelo Estado por meio do 
setor privado, já que o investimen-
to dos recursos do orçamento da 
união na área da saúde foi definido 
como não prioritário.6

Como a grande parte dos leitos 
obstétricos oferecidos pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) pertence aos 
serviços privados contratados, há 
uma escolha preferencial pelos trabalhos de parto de 
“baixo risco” com custo menor.

Desse modo, acaba havendo uma distorção entre 
oferta e demanda de leitos obstétricos, criando uma 
sobrecarga aos serviços públicos e filantrópicos que 
não recusam as gestantes, caso haja vagas hospitalares. 
As mulheres em trabalho de parto passam a enfrentar 
um processo de peregrinação em busca de assistência, 
com risco à sua saúde e à saúde do feto. Na “investiga-
ção dos óbitos maternos, observa-se que a sua maioria 
é precedida de peregrinação”.8

Na cidade de São Paulo, o número de leitos hospi-
talares é inferior ao recomendado pela Organização 
Mundial da Saúde, ou seja, 2,84 leitos hospitalares por 
mil habitantes. Segundo os autores do estudo, a falta 
de hospitais é combinada com uma situação geográ-
fica perversa: a má distribuição. Há excesso de leitos 
nos distritos mais ricos e falta nas regiões pobres, jus-
tamente, as mais populosas.8

Com o desenvolvimento da tecnologia voltada à 
área de saúde, formou-se um conjunto de serviços bas-
tante desenvolvido que poderia ser posicionado como 

atendimento terciário, pois 80% das necessidades de 
saúde da população conseguem ser solucionadas pelo 
atendimento primário da rede básica de saúde como 
Unidades Básica de Saúde. No entanto, em razão da 
deficiência na complementação e graduação no aten-
dimento, verifica-se uma discrepância entre a necessi-
dade de atendimento e os recursos tecnológicos, prio-
rizando o aspecto lucrativo do setor privado.

Assim, percebe-se um aumento na complexidade 
do atendimento no aspecto tecnológico, onerando de 
modo significativo o setor privado.

Economicamente, a população ativa e ligada à previ-
dência social possui maiores condições de atendimen-
to dos serviços de saúde, de modo geral, privados. A 
população carente e desprovida de previdência social 
fica restrita aos serviços públicos de saúde, como os 
serviços estatais de saúde, hospitais-escola e setores pri-
vados filantrópicos. Esta situação leva à formulação de 

uma população específica para cada 
serviço de atendimento.

Os recursos financeiros são direcio-
nados, preferencialmente, aos gastos 
com previdência social e desviam-se 
do objetivo final e comum do direito 
constitucional à saúde, pois o acesso 
aos serviços de saúde encontra-se in-
tensamente relacionado a um vínculo 
com a previdência social.

Em 1987, foram assinados convênios entre o Institu-
to Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 
(INAMPS) e as Secretarias Estaduais de Saúde caracteri-
zando a proposta do Sistema Descentralizado e Unifica-
do de Saúde (SUDS), a fim de criar serviços de atendi-
mento que satisfizessem as necessidades da população.6

A partir de 1994, começou a aparecer o controle 
social no SUS com os Estados e Municípios apresen-
tando conselhos de saúde instituídos legalmente.9

A formação desses conselhos e o controle social 
sobre a definição de recursos combatem a corrupção, 
assim, a política de saúde do município não transcor-
re de forma pacífica em muitos Estados e Municípios 
com reações contrárias fortes e agressivas como a de-
sativação de conselhos e alteração ou manipulação na 
constituição desses conselhos.

Em sua implantação efetiva, o controle social do 
SUS é fundamental porque visa um atendimento de 
qualidade. 

Os papéis ainda sofrem indefinições e a busca pela 
identidade, objetivos e o aperfeiçoamento legal têm 
sido perseguidos por um grupo que acredita que só, 

“AS MULHERES EM TRAB-
ALHO DE PARTO PASSAM A 

ENFRENTAR 
UM PROCESSO DE PEREGRI-

NAÇÃO EM BUSCA 
DE ASSISTÊNCIA”.
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assim, a Saúde será um bem comum e de todos. O 
questionamento sobre o que se deseja em termos de 
saúde é considerado importante.

A imagem do modelo assistencial desejável dentro 
dos princípios e diretrizes do SUS que permite o aces-
so universal adequado à oferta e procura dos serviços 
e à qualidade dos resultados é um desafio dos parcei-
ros envolvidos, o estado e a sociedade.

Em São Paulo, o Plano de Assistência à Saúde (PAS) 
impossibilitou o Conselho Municipal de Saúde de par-
ticipar das diretrizes políticas da área pelo Município, 
por apresentar uma forma de controle inadequado 
com conselhos de gestão em cada módulo formado.

O término do PAS marca o retorno do Conselho Mu-
nicipal de Saúde, constituído por representantes e enti-
dades da sociedade eleitos de forma democrática e, por-
tanto, legítima. Na 10ª Conferência Municipal de Saúde9, 
nota-se uma preocupação constante, no sentido de im-
pedir que atitudes político-partidárias 
e corporativistas dificultem a ação do 
conselho, no comprimento das diretri-
zes do SUS, ou seja, acesso universal e 
equilíbrio entre  oferta e procura dos 
serviços prestados, baseados na quali-
dade deste atendimento.

O fator que contrapõe o conceito 
democrático e constitucional de aces-
so à saúde, está na política neolibera-
lista adotada pelo governo federal nos últimos anos, no 
qual o ajuste fiscal baseia-se na diminuição dos déficits 
públicos, reduzindo seu patrimônio por intermédio de 
privatizações observadas nos mais diversos segmentos 
econômicos do País, transferindo suas ações e encargos 
do setor privado.

Na área social, o processo caracteriza-se pela terceiri-
zação por intermédio de Cooperativas e Organizações 
Sociais (OS), que são baseadas no direito privado e fi-
nanciadas com recursos estatais, teoricamente, sem fins 
lucrativos e gerenciadas pelas chamadas Organizações 
não-governamentais (ONGS), cooperativas e entidades 
filantrópicas.9

Novamente, percebe-se uma política de saúde anta-
gônica ao SUS, com privatização e fragmentação da as-
sistência por meio de vários serviços e conselhos de 
administração, afastando-se da proposta de controle 
social pelo Conselho de Saúde.

No Município de São Paulo, em especial, obser-
vam-se diversas entidades não integradas como: rede 
de hospitais da Secretaria de Estado da Saúde, hospi-
tais Estaduais sob a gerência das Organizações Sociais; 

rede de hospitais e serviços de apoio diagnóstico-tera-
pêutico-filantrópicos ou não contratados pelo serviço 
Estadual de Saúde no território municipal, além de Au-
tarquias Municipais.9

A diversidade de atendimento não permite que a 
população saiba, quem é o responsável direto pelo 
seu atendimento ou não. Para o segmento da popula-
ção, que possui condições aceitáveis, a opção de pa-
gar planos de saúde privados ou seguradoras de saúde 
para preencher a lacuna deixada pelo sistema estatal é 
escolhida, embora com problemas amplamente conhe-
cidos, como a existência de carência no atendimento, 
custos elevados e exclusões no tratamento de diversas 
doenças.

No Município de São Paulo, segundo levantamen-
to feito pelas seguradoras de saúde a utilização desse 
tipo de assistência de saúde atinge a cifra incrível de 
40 a 50% da população.9

Quando não existem condições 
financeiras de assegurar planos de 
saúde privado para toda a família, 
opta-se pela restrição de atendi-
mento para aquele membro fami-
liar com maior necessidade ou que 
seja, financeiramente, ativo.

Na implantação de uma política 
de saúde, fica evidente que existem 
diversos interesses conflitantes, tan-

to nos aspectos político–administrativos como nos 
econômicos por meio de razões ideológicas, econô-
micas, morais e até religiosas. No entanto, são consi-
derados fundamentais manter o princípio da igualda-
de social e da qualidade de vida obtidos com a atual 
Constituição.

A saúde não pode ser vista como um bem de con-
sumo, como um produto ou objeto “saudável” como re-
médio, vacina, vitamina, alimento, ginástica e outros. A 
saúde precisa ser enfocada como um bem-social, assim 
como a justiça social, a igualdade da distribuição de ri-
queza e a paz que deverão ser alcançadas pelo exercí-
cio pleno da cidadania e no cumprimento das diversas 
leis que estabelecem os direitos sociais do cidadão, en-
tre eles, o direito à saúde.10

A BUSCA DE SOLUÇÕES

Um projeto do Ministério da Saúde com a intenção 
de evitar a segmentação da assistência e reorgani-

zar o atendimento básico consiste no modelo “saúde 
da família”, quando cada indivíduo pertencente à fa-
mília é avaliado em sua integralidade concernente às 

“É NECESSÁRIO UMA ORGA-
NIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO 
DE UM SISTEMA DE SAÚDE 

EFICAZ E INTEGRAL NO ATEN-
DIMENTO À POPULAÇÃO”.
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suas necessidades e recursos.10

Na proposta para a assistência integral à saúde da 
mulher, as entidades sociais organizadas e a realização 
de Conferências Internacionais exerceram importante 
participação abordando questões relativas à sua saúde.7 
É relevante destacar que as orientações do Programa de 
Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) passam 
a ser referência, inclusive, para toda a América Latina.

As duas últimas conferências a respeito da saúde das 
mulheres abordaram assuntos como os direitos sexuais 
e reprodutivos, dentro de uma visão mais ampla dos di-
reitos humanos e do desenvolvimento sustentável e fo-
ram elaboradas as prioridades: integrar as organizações 
de mulheres nas tomadas de decisões, com pleno respei-
to a sua autonomia; promover o direito ao livre exercí-
cio da sexualidade, livre de coerção e violência; promo-
ver condições para o exercício pleno do direito dos 
indivíduos terem filhos ou não; promover a participação 
dos homens, seus direitos reprodutivos e responsabili-
dades em relação à sexualidade e reprodução. Além de 
reconhecer o aborto como problema de saúde pública, 
promover a melhoria da assistência e implementação de 
leis visando à redução da morbimortalidade das mulhe-
res por esta causa; promover o fortalecimento de auto-
estima e poder de decisão das mulheres e promoção da 
igualdade entre homens e mulheres.7, 11

Com a intenção de melhorar a qualidade da assis-
tência obstétrica, o Ministério da Saúde7 criou algu-
mas diretrizes básicas como: o fortalecimento do pré-
natal na atenção básica por meio de sua inclusão no 
piso de atenção básica (PAB), cuja meta corresponde 
a seis consultas por gestante; implementação da assis-
tência ao parto pela Portaria nº 2.883 de 4 de Junho 
de 1998, quando foram elevados em 30% os valores 
pagos aos hospitais e profissionais de saúde para reali-
zação do parto pelo SUS. 

Iniciaram-se o pagamento do parto realizado por en-
fermeiras obstetras, da anestesia durante o parto nor-
mal e a criação de um sistema para atendimento das 
gestantes de alto risco. Para a redução das taxas de ce-
sáreas, ficou estabelecido um percentual máximo das 
que seriam pagas aos hospitais ao atingir a taxa de 30% 
ao final do ano 2000, obtendo-se um resultado imedia-
to de redução no SUS de 32% para 28%.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os profissionais de saúde envolvidos na assistência à 
mulher devem possuir uma visão integral de suas 

necessidades inseridas em uma sociedade complexa e 
exigente, cuja abordagem deve ser estruturada em prin-

cípios básicos como a integralidade e a universalidade 
do atendimento, além da igualdade entre as pessoas.

A solução dos problemas enfrentados pela mulher, 
não depende, exclusivamente da capacidade técnica 
dos profissionais de saúde ou de sua preocupação na 
resolução de suas dificuldades.

Existe uma necessidade premente de organização 
e estruturação de um sistema de saúde eficaz e inte-
gral no atendimento à população. O processo depen-
de de decisões e opções políticas e financeiras, além 
de recursos humanos e gerenciais em níveis federal, 
estadual e municipal. 

 

Referências 
  1. Tanaka ACA. Maternidade dilema entre nascimento e morte.   

       São Paulo: Hucitec; 1995. 101p.

2.  Berquó E, Cunha EMGP. Mortalidade feminina no Brasil (1979-

1995). Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2000. p.141-193.

3.  Laurenti R. Mortalidade materna no Brasil: faltam dados e uma 

assistência digna. J Rede Saúde 1998; (15):3-4.

4.  Rosas CF. Avaliação dos serviços de assistência ao parto e 

ao neonato no Estado de São Paulo 1997-1998. São Paulo: 

CREMESP; 2000. 91p.

5.  Goldman RE, Barros SMO. Hospitalization for labor: profile of 

the clinical and obstetric conditions and access to patients 

[poster]. In: 22º Quadrennial Congress of the International 

Council of Nurses; 2000; Copenhage. Copenhage; 2000.

6. Cohn AA. Saúde na previdência social e na seguridade social: 

antigos estigmas e novos desafios. In: Cohn A, Elias PE. Saúde 

no Brasil: políticas e organização de serviços. 3ª ed. São Paulo: 

Cortez; 1999. p.34-57.

7. São Paulo (cidade). Conselho Municipal de Saúde. 10ª Conferên-

cia Municipal de Saúde. Efetivando o SUS - municipalização 

com acesso, qualidade, humanização e controle social [online]; 

2000a; São Paulo. [citado 2001 Mar 10]. Disponível em: URL: 

http://www.prodam.sp.gov.br/sms/instituc/ conferencia2000/

conf2000.htm

8. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Aten-

ção integral à saúde da mulher 1999-2002. Brasília: Ministério 

da Saúde; 1999. 22p.

9. Carvalho MC, Athias G. Faltam 11 mil vagas para internação em 

São Paulo. Folha de São Paulo 2000; Out 15. p.23.

10. Lefèvre FC. Saúde como bem social. In: Conferência  

Municipal de Saúde [online]; 1999; São Paulo. Anais eletrônicos. 

São Paulo: Secretaria Municipal de Saúde; 1999. [citado 2001 

Mar 25]. Disponível em: URL: http://www.proda.sp. gov.br/

sms/instituc/c _saude.htm

11. Heyzer N. Pequim+5. Avaliação da aplicação da plataforma de 

ação da IV Conferência Mundial sobre mulher. Maria Maria 


