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RESUMO: A fim de averiguar se a observância das políticas públicas de Humanização do SUS 
e Rede Cegonha na macrorregião do município de Corumbá-MS são efetivas como forma de 
preservação dos direitos reprodutivos femininos, elegeu-se o método indutivo como base e 
adotou-se a abordagem de natureza quantitativa. Bem como, os principais procedimentos de 
coleta de dados foram: revisão literária, legislativa, documental, jurisprudencial e o estudo de 
caso do Inquérito Civil nº 1.21.004.000149/2019-91 instaurado na Procuradoria da República 
no município de Corumbá/MS. Diante do exposto, os resultados da pesquisa constatam que 
políticas públicas bem conduzidas podem mudar o cenário da atenção ao parto e nascimento, 
promovendo a redução de práticas intervencionistas desnecessárias, como as elevadas taxas de 
cesarianas e episiotomias em prestígio ao protagonismo e autonomia da mulher. 
 
Palavras-chave: Políticas Públicas. Direitos Reprodutivos da Mulher. Parto Humanizado. 
Qualidade de Assistência no SUS. Saúde Coletiva em Corumbá/MS. 

ABSTRACT: In order to verify whether the observance of public policies for Humanization of 
SUS and Rede Cegonha in the macro-region of the municipality of Corumbá-MS are effective 
as a way of preserving female reproductive rights, the inductive method was chosen as the basis 
and the approach was adopted. of a quantitative nature. As well as, the main data collection 
procedures were: literary, legislative, documental, jurisprudential review and the case study of 
the Civil Inquiry No. 1.21.004.000149/2019-91 instituted at the Public Prosecutor's Office in 
the city of Corumbá/MS. Given the above, the research results show that well-conducted public 
policies can change the scenario of care during labor and birth, promoting the reduction of 
unnecessary interventionist practices, such as the high rates of cesarean sections and 
episiotomies in prestige to the protagonism and autonomy of women. 
 
Keywords: Public Policy. Women's Reproductive Rights. Humanized birth. Quality of care in 
SUS. Public Health in Corumbá/MS. 
 
INTRODUÇÃO  

A gravidez, o aborto, o parto e puerpério são eventos sociais, biológicos e fisiológicos 

estritamente relacionados aos direitos sexuais e reprodutivos femininos, os quais merecem ser 

tratados sempre sob o viés da humanização, de modo que a dignidade da pessoa humana seja 

sempre resguardada. Tais direitos são conquistas alcançadas para que todas as mulheres e seus 

filhos tenham uma experiência digna e saudável em um momento da sua vida em que necessita 

de atenção e cuidado.  
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No entanto, no cenário brasileiro a assistência ao parto é complexa, tendo em vista que 

as práticas médicas intervencionistas são rotineiramente utilizadas de maneira indiscriminada, 

como demonstram os elevados índices de cesáreas realizadas no Brasil (OMS, 2015). Por 

consequência, o mau uso destas tecnologias contribui para a persistência de altas taxas de 

morbimortalidade materna e perinatal, de acordo com a UNICEF (2017).  

Desse modo, o presente trabalho visa averiguar se a observância das políticas públicas 

de Humanização do SUS e Rede Cegonha na macrorregião do município de Corumbá-MS são 

efetivas como forma de preservação dos direitos reprodutivos femininos. 

Portanto, traçou-se como objetivo geral deste estudo: verificar a efetividade das políticas 

públicas em relação a preservação dos direitos reprodutivos femininos com foco no atendimento 

humanizado. Sendo os objetivos específicos: identificar os fundamentos dos direitos 

reprodutivos femininos e de que maneira o parto humanizado é uma forma e concretização 

desses direitos; analisar as políticas públicas de Humanização do SUS e Rede Cegonha na 

macrorregião do município de Corumbá-MS e averiguar a aplicabilidade/efetividade de 

políticas públicas de Humanização no SUS e Rede Cegonha, na Associação Beneficente do 

município de Corumbá. 

Frequentemente, no âmbito da saúde, o termo “humanização” tem sido veiculado devido 

ao surgimento de práticas empregadas como forma de humanizar o nascimento e preservar os 

direitos reprodutivos femininos, o quais são pautas constantes de projetos como o “Quem 

espera, espera” da UNICEF (2017). 

Noutro norte, as pesquisas acadêmicas estão em sentido crescente, as quais avançam 

para denotar e denunciar práticas abusivas sofridas pelas mulheres1. Em busca de construir 

novas possibilidades e por conseguinte melhorar as assistências prestadas nas instituições 

públicas e privadas de saúde. 

Portanto, é imprescindível o estudo sobre a temática por operadores do direito e pela 

sociedade em geral, a fim de sensibilizá-los frente à relevância de se evitar que garantias legais 

sejam descumpridas por diversas instituições hospitalares. Pois, o combate à violência contra 

as gestantes é complexo e demanda tanto medidas preventivas quanto repressivas. 

 
1REIS, A. E.; PATRÍCIO, Z. M. Aplicação das ações preconizadas pelo Ministério da Saúde para o parto 
humanizado em um hospital de Santa Catarina. Ciênc Saúde Colet, Rio de Janeiro,  v. 10 (sup), p. 221-230, 2005. 
Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1413-81232005000500023. Acesso em: 3 set. 2021. 
RODRIGUES, D. P. et al. O Descumprimento da Lei do Acompanhante como agravo à Saúde Obstétrica. Texto 
Contexto Enferm, v. 26, n. 3, 2017. e5570015. Disponível em: https://doi.org/10.1590/0104-
07072017005570015. Acesso em: 14 ago. 2021. 
 

https://doi.org/10.1590/S1413-81232005000500023
https://doi.org/10.1590/0104-07072017005570015
https://doi.org/10.1590/0104-07072017005570015
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Nesta pesquisa exploratória elegeu-se o método indutivo como base e adotou-se a 

abordagem de natureza quantitativa. Bem como, os principais procedimentos de coleta de dados 

foram: revisão literária, legislativa, documental, jurisprudencial e o estudo de caso do Inquérito 

Civil nº 1.21.004.000149/2019-91 instaurado na Procuradoria da República no município de 

Corumbá/MS. 

Importante destacar que inicialmente o projeto de pesquisa visou observar a aplicação 

das políticas públicas preconizadas pelo Ministério da Saúde no período compreendido entre 

2019 a 2021. Entretanto, por impulsionamento insuficiente, a evolução da demanda do estudo 

de caso foi insatisfatória, desta maneira as informações contidas nos autos tornaram-se inábeis, 

considerando a atualização destas e o período estabelecido para investigação.  

Diante da dificuldade encontrada a fim de subsidiar a execução satisfatória deste 

trabalho e gerar os resultados esperados foi imprescindível ponderar que o Relatório da 20ª 

Visita Técnica da Auditoria da Saúde do SUS, elaborado em 2017, era um dos documentos 

fundamentais para demonstrar/ilustrar a realidade observada, porém aquele não era tão 

"recente" quanto se gostaria, por conseguinte foi necessária a ampliação do período para 

2017/2021. 

 
1 PARTO HUMANIZADO COMO CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS 
REPRODUTIVOS DA MULHER  
 
1.1 ASPECTOS NORMATIVOS E PRINCIPIOLÓGICOS VOLTADOS À PROTEÇÃO DOS 

DIREITOS REPRODUTIVOS FEMININOS  
 

1.1.1 Evolução histórica dos Direitos Reprodutivos da mulher  
 

Inicialmente, cabe pontuar sobre questões intrinsecamente relacionadas aos direitos 

femininos. Diante da segregação enfrentada, durante longos períodos, por diversos grupos 

vulneráveis, dentre eles as mulheres, um dos triunfos fundamentais foi a promulgação da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) pela Assembleia Geral da Organização 

das Nações Unidas em 1948, a qual contemporaneamente é o documento basilar de âmbito 

internacional (STEFENS, 2018, p.16), responsável por assegurar a dignidade inerente a todos 

de maneira igualitária e fundado na liberdade, como destaca-se: “Art. 1º Todas as pessoas 

nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir 

em relação umas às outras com espírito de fraternidade” (ONU, 1948). 

Neste contexto, a luta das mulheres por igualdade de direitos regressa a 1791, na França, 

com a publicação da Declaração dos Direitos das Mulheres e da Cidadã, por Olympe Gouges, 
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como crítica à exclusão da mulher nos documentos oficiais da Revolução Francesa. (TAVASSI, 

2021). Desde então, um árduo caminho foi percorrido em busca de tratamento equânime entre 

mulheres e homens. 

Sendo assim, o movimento feminista conquistou exitosamente um dos instrumentos 

internacionais mais importantes de proteção da mulher em 1979 (ONU, 1979), o primeiro 

tratado internacional a dispor amplamente sobre os direitos humanos da mulher, promulgado 

pela Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra Mulheres 

(CEDAW, sigla em inglês) pela Organização das Nações Unidas (ONU), a qual foi ratificada 

com ressalvas pelo Brasil por meio do Decreto nº 4.377/2002 (BRASIL, 2002a).  

No mesmo norte, ante a urgente necessidade de uma aplicação universal às mulheres 

dos direitos e princípios relativos à igualdade, segurança, liberdade, integridade e dignidade de 

todos os seres humanos foi proclamada pela Assembleia Geral da ONU a “Declaração sobre a 

Eliminação da Violência Contra as Mulheres”, na Resolução nº 48/104, em 20 de dezembro de 

1993, acrescenta-se ainda que esta foi o primeiro instrumento internacional a prever 

expressamente a definição sobre a violência contra as mulheres (ONU, 1993), como segue 

disposto: 

 
Art. 2º A violência contra as mulheres abrange os seguintes actos, embora não se 
limite aos mesmos:  
a) violência física, sexual e psicológica ocorrida no seio da família, incluindo os maus 
tratos, o abuso sexual das crianças do sexo feminino no lar, a violência relacionada 
com o dote, a violação conjugal, a mutilação genital feminina e outras práticas 
tradicionais nocivas para as mulheres, os actos de violência praticados por outros 
membros da família e a violência relacionada com a exploração;  
b) violência física, sexual e psicológica praticada na comunidade em geral, incluindo 
a violação, o abuso sexual, o assédio e a intimidação sexuais no local de trabalho, nas 
instituições educativas e em outros locais, o tráfico de mulheres e a prostituição 
forçada;  
c) violência física, sexual e psicológica praticada ou tolerada pelo Estado, onde quer 
que ocorra. 
 

Em decorrência à atuação crescente do movimento feminista centrado no respeito às 

mulheres como sujeitos de direitos, diversas conquistas foram alcançadas nas últimas décadas, 

dentre estas vale destacar os direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Tendo em vista as 

necessidades da época, as reivindicações na década de 1970 por direitos fundamentais estavam 

centradas na autonomia corporal, no controle da própria fecundidade e na atenção especial à 

saúde reprodutiva. (UNFPA, 2009, p. 22) 

 Neste sentido, no âmbito internacional, em 1995, a IV Conferência Mundial sobre a 

Mulher impulsionou mudanças significativas nesta seara, haja vista que a Declaração e 

Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial Sobre a Mulher, intitulada também como 
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Declaração de Beijing, foi o primeiro documento internacional a citar tais institutos, pelo que 

enfatiza a autonomia sexual da mulher, a proteção contra o estupro e a mutilação genital, 

conforme transcrição: 
 
13. O empoderamento da mulher e sua total participação, em base de igualdade, em 
todos os campos sociais, incluindo a participação no processo decisório e o acesso ao 
poder, são fundamentais para a realização da igualdade, do desenvolvimento e da paz; 
 
17. O reconhecimento explícito e a reafirmação do direito de todas as mulheres de 
controlarem todos os aspectos de sua saúde em especial o de sua própria fertilidade, é 
essencial ao seu empoderamento; 
 
113. A expressão “violência contra a mulher” se refere a quaisquer atos de violência, 
inclusive ameaças, coerção ou outra privação arbitrária de liberdade, que tenham por 
base o gênero e que resultem ou possam resultar em dano ou sofrimento de natureza 
física, sexual ou psicológica, e que se produzam na vida pública ou privada. Por 
conseguinte, a violência contra a mulher pode assumir, entre outras, as seguintes 
formas: a) a violência: física, sexual e psicológica que ocorre na família, inclusive 
sevícias; o abuso sexual das meninas no lar, a violência relacionada com o dote, a 
violência por parte do marido, a mutilação genital e outras práticas tradicionais que 
atentam contra a mulher, a violência exercida por pessoas outras que o marido e a 
violência relacionada com a exploração [...] (ONU, 1995).  
 

Primordialmente, vale destacar que o Direito Reprodutivo Feminino se desenvolve na 

esfera dos Direitos Humanos, pois os tratados e as convenções possuem este caráter, sendo 

assim é direito fundamental da mulher passar pela gestação, parto e pós parto de maneira segura 

e digna, como disposto no texto constitucional transcrito:  

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  I - 
homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;  
 
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 
aos desamparados, na forma desta Constituição;  
 
Art. 196º A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas 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 (BRASIL, 1988).  
 

Desse modo, a fim de resguardar que os tais institutos sejam respeitados na esfera da 

saúde, os órgãos oficiais, tais como o Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde 

(OMS), estabelecem diretrizes relativas à preservação do direito à saúde, aos direitos sexuais e 

reprodutivos, à não violência e a maternidade segura, seguindo o preceito disposto nas 

declarações da ONU, como segue: 
 
Art. 1º Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados 
de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de 
fraternidade. (ONU, 1948)  
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96. Os direitos humanos das mulheres incluem os seus direitos a ter controle sobre as 
questões relativas à sua sexualidade, inclusive sua saúde sexual e reprodutiva, e a 
decidir livremente a respeito dessas questões, livres de coerção, discriminação e 
violência. A igualdade entre mulheres e homens no tocante às relações sexuais e à 
reprodução, inclusive o pleno respeito à integridade da pessoa humana, exige o 
respeito mútuo, o consentimento e a responsabilidade comum pelo comportamento 
sexual e suas conseqüências. (ONU, 1995) 

 
Em consonância às definições estabelecidas pelo Ministério da Saúde e consagradas na 

Declaração de Beijing - 1995, extrai-se que o Direito Sexual se relaciona à autodeterminação 

sexual, consistente na liberdade subjetiva de as pessoas fazerem suas próprias escolhas, no que 

diz respeito a sua sexualidade. Ademais, o Direito Reprodutivo assegura a autonomia dos 

indivíduos de decidirem sobre a própria fecundidade, gravidez e saúde reprodutiva com base 

em informações seguras e livres de discriminação, coerção ou violência. 

Conforme disposto em documento oficial do Ministério da Saúde (BRASIL, 2009, p. 

06) a natureza dos direitos sexuais e reprodutivos, respectivamente, envolve direitos 

relacionados ao: 

 
Direito de viver e expressar livremente a sexualidade sem violência, discriminações e 
imposições e com respeito pleno pelo corpo do(a) parceiro(a). Direito de escolher o(a) 
parceiro(a) sexual. Direito de viver plenamente a sexualidade sem medo, vergonha, 
culpa e falsas crenças. Direito de viver a sexualidade independentemente de estado 
civil, idade ou condição física. Direito de escolher se quer ou não quer ter relação 
sexual. Direito de expressar livremente sua orientação sexual: heterossexualidade, 
homossexualidade, bissexualidade, entre outras. Direito de ter relação sexual 
independente da reprodução. Direito ao sexo seguro para prevenção da gravidez 
indesejada e de DST/HIV/AIDS. Direito a serviços de saúde que garantam 
privacidade, sigilo e atendimento de qualidade e sem discriminação. Direito à 
informação e à educação sexual e reprodutiva. 
 
Direito das pessoas de decidirem, de forma livre e responsável, se querem ou não ter 
filhos, quantos filhos desejam ter e em que momento de suas vidas. Direito a 
informações, meios, métodos e técnicas para ter ou não ter filhos. Direito de exercer 
a sexualidade e a reprodução livre de discriminação, imposição e violência. 
 

Neste contexto, pode-se inferir que os direitos reprodutivos femininos estão 

fundamentados, tanto na CF/88 e na DUDH, quanto nos instrumentos mencionados 

anteriormente, bem como em legislações específicas, as quais asseguram às mulheres 

atendimento humanizado que deve nortear as práticas de cuidados durante e após a gestação, 

vislumbrando a melhoria nos indicadores de saúde das mães e seus bebês. 

 
1.1.2 Parto Humanizado e Políticas Públicas  

No âmbito da saúde o termo “humanização” tem sido muito utilizado devido ao 

surgimento de práticas empregadas como forma de acolhimento a fim de preservar os direitos 

reprodutivos femininos. Nesse universo, humanizar o parto requer diversos requisitos, como 
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garantir a assistência médica qualificada e dispor de um ambiente adequado para a realização 

do procedimento, por exemplo. Além disso, permitir o protagonismo da mulher, respeitando 

suas escolhas e necessidades, no que tange aos direitos femininos, portanto o presente estudo 

adotou como conceito de parto humanizado o estabelecido pela World Health Organization - 

WHO (1996, WHO apud SANTIAGO, 2011; NAGAHAMA, 2011, p. 417), cujo teor segue 

disposto:  

 
um conjunto de condutas e procedimentos que visam à promoção do parto e do 
nascimento saudável e à prevenção da morbimortalidade perinatal. Incluem o respeito 
ao processo fisiológico e à dinâmica de cada nascimento, nos quais as intervenções 
devem ser cuidadosas, evitando-se os excessos e utilizando-se, criteriosamente, os 
recursos tecnológicos disponíveis. 

 
Ademais, é necessário que tal assistência seja compreendida de forma abrangente e 

digna, para tanto é imprescindível ultrapassar o paradigma “saúde-doença” diversas vezes 

atrelado, erroneamente, à gestação, de modo a possibilitar o entendimento de todo o processo 

que envolve o atendimento à gestante, o qual não deve ser reduzido meramente à dimensão 

biológica/patológica, pois o parto é um evento fisiológico, cuja realização não necessita de 

controle exacerbado e sim de cuidados, bem como passar por esta experiência de maneira 

segura é um direito da mulher, em consonância ao disposto: 

 
Com o passar dos anos, o ato fisiológico de parir e nascer passou a ser visto como 
patológico, privilegiando a técnica medicalizada e despersonalizada, em detrimento 
do estímulo, apoio e carinho à mulher que vivencia essa experiência. (CASTRO e 
CLAPIS, 2005, p. 961) 
 

Sendo assim, o parto humanizado envolve diversos fatores, diante das conquistas legais 

e políticas focadas neste instituto tanto os(as) gestores(as) quanto os(as) profissionais de saúde 

têm papel primordial em cuidados básicos fundamentais, a fim de pôr em prática as diretrizes 

nacionais e internacionais, bem como proporcionar às mulheres uma experiência natural e 

digna, sem anulações, violações e traumas. 

Em âmbito nacional, no início do século passado a saúde da mulher era limitada às 

demandas relativas à gravidez e ao parto, as quais traduziam uma visão baseada restritivamente 

no caráter biológico e no seu papel social de mãe, doméstica, isto é, a “mantenedora do lar”, 

responsável pela criação, pela educação e pelo cuidado com a saúde dos filhos e demais 

familiares, o que implica forte impacto em sua respectiva saúde (BRASIL, 2004). No entanto, 

além das previsões constitucionais relacionadas aos direitos sexuais e reprodutivos, há 

importantes marcos referenciais instituídos ao longo dos anos, os quais merecem destaque 

considerando o avanço legislativo adquirido, como segue sistematizado. 
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O Programa de Assistência Integral à saúde da Mulher (PAISM) – MS/1984 é 

considerado um marco histórico na seara das políticas públicas, cujo teor é centralizado na 

integralidade e na equidade das ações inerentes à saúde da mulher, o qual propunha uma 

abordagem global deste ramo em todas as fases do seu ciclo vital, e não apenas no ciclo 

gravídico-puerperal (BRASIL, 1984). Subsequentemente, em 1996 foi publicada a Lei nº 

9.263/1996, para dispor sobre o planejamento familiar disposto no artigo 226, §7º, da 

Constituição Federal de 1988. 

Posteriormente, o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento – MS/2002 foi 

instituído com o enfoque na atenção à mulher e ao nascituro durante e após o parto, 

fundamentado na humanização da assistência obstétrica e neonatal, e consequentemente à 

melhora nas condições de atendimento observando a importância da participação familiar 

durante todo o período gravídico e puerperal, bem como centrado na dignidade da mulher 

(BRASIL, 2002b). 

Além disso, em 2004, o Ministério da Saúde elaborou a Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher, a qual reflete o compromisso com a implementação de ações de 

saúde que contribuam para a garantia dos direitos humanos femininos legalmente constituídos 

a todas brasileiras sem qualquer discriminação, bem como engajado com a redução da elevada 

morbimortalidade por causas preveníveis e evitáveis. Ainda enfatiza a melhoria da atenção 

obstétrica, o planejamento familiar, a atenção ao abortamento inseguro e às mulheres e às 

adolescentes em situação de violência doméstica e sexual. Para mais, aborda a importância de 

ações voltadas às especificidades e necessidades de mulheres indígenas, presidiárias, moradoras 

e trabalhadoras da zona rural, a fim de atingir estes grupos historicamente excluídos das 

políticas públicas singularizadas (BRASIL, 2004) 

Em 22 de março de 2005, o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional dos Direitos 

Sexuais e dos Direitos Reprodutivos (BRASIL, 2005a). Entre as diretrizes e ações propostas 

por essa política estão: a ampliação da oferta de métodos anticoncepcionais reversíveis no SUS; 

incentivo à implementação de atividades educativas em saúde sexual e saúde reprodutiva para 

usuários(as) da rede SUS; capacitação dos profissionais da Atenção Básica em saúde sexual e 

saúde reprodutiva; ampliação do acesso à esterilização cirúrgica voluntária (laqueadura tubária 

e vasectomia) no SUS; implantação e implementação de redes integradas para atenção às 

mulheres e aos adolescentes em situação de violência doméstica e sexual; ampliação dos 

serviços de referência para a realização do aborto previsto em lei e garantia de atenção 

humanizada e qualificada às mulheres em situação de abortamento; entre outras ações. 
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Ademais, a Lei nº 11.108, de 7 de abril de 2005, intitulada como Lei do Acompanhante, 

promoveu alteração na Lei nº 8.080/19902 para garantir às parturientes o direito à presença de 

acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema 

Único de Saúde – SUS (BRASIL, 2005b). Na sequência, em 02 de dezembro 2005, a Portaria 

nº 2.418 do Ministério da Saúde passou a regulamentar, em conformidade com o art. 1º da Lei 

nº 11.108/2005, a presença de acompanhante para mulheres em trabalho de parto, parto e pós-

parto imediato nos hospitais públicos e conveniados ao SUS (BRASIL, 2005c). 

Apesar dos avanços expostos, ulteriormente vislumbrou-se a necessidade de ampliar e 

estimular a proteção dos direitos reprodutivos femininos, consequentemente a fim de 

estabelecer diversos parâmetros como resguardo ao parto humanizado o Ministério da Saúde 

publicou a Portaria nº 1.429/2011, cujo teor institui no âmbito do SUS a Rede Cegonha 

(BRASIL, 2011). Outrossim, na esfera estadual, em junho de 2016, foi publicada a Resolução 

nº 026/SES/CIB/MS, a qual estabeleceu o Plano de Ação Regional da Rede Cegonha, ante a 

carência da população e a dinâmica de cada município e os seus respectivos estabelecimentos 

de saúde (MATO GROSSO DO SUL, 2016). 
 
1.1.3 Contextualização dos atos de violência obstétrica e a opressão dos direitos 

reprodutivos das brasileiras  

Contemporaneamente, ainda pode-se observar o abismo existente no seio da sociedade 

brasileira provocado pela opressão e intolerância em face do gênero feminino, razão pela qual 

há mulheres vítimas de violência que sofrem em silêncio, pois têm sua liberdade de expressão 

tolhida, por consequência não são ouvidas e socorridas. Diante disso, reiteradamente práticas 

desumanas ocorrem pela falta de espaço para diálogo, além da sobreposição do poder patriarcal 

e do abuso de autoridade médica (EUFRÁSIO, 2015, p. 1039-40). Dessa maneira, é 

imprescindível a supressão de toda e qualquer forma de violência obstétrica para que práticas 

desumanas não se perpetuem de modo a dificultar o combate à violação de direitos femininos. 

Neste contexto, vale ressaltar a definição de violência por Diniz (1998, p. 781): 

 
Violência. 1. Intervenção física voluntária de um indivíduo ou grupo contra outro, 
com o escopo de torturar, ofender ou destruir [...]. 2. Ato de constranger, física ou 
moralmente, uma pessoa para obrigá-la a efetuar algo contra sua vontade. 3. Força; 
emprego ilegal da força. 4. Opressão. 5. Qualidade de violento. 6. Tirania. 7. Ação 
violenta. 8. Alteração danosa do estado físico da pessoa ou do grupo. 9. Irascibilidade. 
10. Coação física ou moral. 

 
2Lei 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 (BRASIL, 1990). 
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Apesar da previsão de diversas normativas sabe-se que constantemente diversas 

mulheres têm seus direitos violados, não são tratadas de maneira humanizada, tampouco seus 

desejos são respeitados. Haja vista, o Brasil ocupar a segunda posição no ranking mundial de 

países com maior em percentual de cesarianas, enquanto a OMS recomenda a taxa de 10% a 

15% a proporção de partos por cesariana, neste país é de 57%, sendo que 40% dos partos 

realizados na rede pública são por meio intervenção cirúrgica e na rede particular chega a 84% 

dos partos, isto porque as intervenções médicas e o uso abusivo de tecnologias são priorizadas 

em detrimento ao parto humanizado e natural, segundo a UNICEF (2017, p. 03). 

Considerando que a via de parto intervencionista deve ser a medida adotada como 

exceção, a qual deve ser realizada primordialmente para salvar a vida da mãe e do bebê em 

casos necessários e não como regra geral, sendo de extrema importância a discussão a respeito 

de índices, injustificadamente3, tão altos. Tendo em vista que intervenções cirúrgicas 

desnecessárias sem motivação fundamentada acarretam riscos imediatos e a longo prazo à saúde 

da mulher e de seu filho(a), não há evidências de que cesáreas realizadas sem necessidade 

tragam benefícios. Ainda vale mencionar que estes perigos são maiores em mulheres com 

acesso limitado a cuidados obstétricos adequados (OMS, 2015) 

Ademais, a epidemia de cesarianas é o maior indício do processo de medicalização do 

parto e a desvalorização do protagonismo da parturiente4. Além de elevar os riscos de 

mortalidade materna, a qual é um importante indicador para avaliar as condições de saúde de 

uma população, considerando que a taxas elevadas desta demonstram as precárias condições 

socioeconômicas, baixo grau de informação e escolaridade, e dificuldades de acesso a serviços 

de saúde de excelência em países subdesenvolvidos (BRASIL, 2004). Cuja incidência poderia 

ser evitada se as gestantes tivessem acesso ao atendimento pré-natal de qualidade. (OMS, 

2018a) 

Outra questão relacionada à medicalização do parto é prática invasiva realizada em 

grande parte dos partos normais no Brasil, a episiotomia, cuja definição adotada será: 

“procedimento cirúrgico que objetiva aumentar a abertura vaginal por uma incisão no períneo, 

no final do período expulsivo, no momento do desprendimento fetal”, tal conceito é disposto 

 
3Não há justificativas clínicas para um percentual tão elevado dessas cirurgias. Estima-se que, no país, quase um 
milhão de mulheres, todos os anos, são submetidas à cesariana sem indicação obstétrica adequada, perdem a 
oportunidade de ser protagonistas do nascimento de seus filhos, são expostas com eles a maiores riscos de 
morbidade e mortalidade e aumentam desnecessariamente os recursos gastos com saúde (FIOCRUZ, 2011/2012). 
4A atenção ao parto e nascimento é marcada pela intensa medicalização, pelas intervenções desnecessárias e 
potencialmente iatrogênicas e pela prática abusiva da cesariana. Ocorre ainda o isolamento da gestante de seus 
familiares, a falta de privacidade e o desrespeito à sua autonomia. Tudo isso contribui para o aumento dos riscos 
maternos e perinatais (BRASIL, 2001). 
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pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO). Esta 

técnica foi introduzida com a justificativa de facilitar partos ‘difíceis’ a fim de proteger o 

períneo contra lesões por laceração desordenadas, além de abreviar o tempo de desprendimento 

evitando sofrimento fetal. Embora tenha sido muito utilizado no final do século passado, a 

episiotomia foi introduzida sem evidência científica suficiente sobre sua efetividade 

(FEBRASGO, 2018). 

Ante o exposto, o Ministério da Saúde apresenta possíveis efeitos adversos do uso desta 

técnica, quais sejam: extensão do corte com lesão de esfíncter anal e retal, resultados 

anatômicos não satisfatórios tais como pregas cutâneas, assimetria ou estreitamento excessivo 

do introito, prolapso vaginal, fístula reto-vaginal e fístula anal, aumento na perda sanguínea e 

hematomas, dor e edema locais, infecção, deiscência e disfunção sexual (BRASIL, 2014, p. 41). 

Apesar de não haver evidência científica suficiente para definir as indicações para a 

episiotomia, a FEBRASGO recomenda, somente, o uso seletivo e justificado como a melhor 

prática a ser adotada. Bem como, desaconselha a episiotomia rotineira e indiscriminada, além 

de ressaltar a importância de que esta intervenção seja realizada com o consentimento da 

parturiente e após informá-la dos motivos que justificam sua realização (FEBRASGO, 2018). 

De igual modo, a OMS (2018b, p. 05) estabelece a seguinte recomendação: 

 
39. O uso rotineiro ou liberal de episiotomia não é recomendado para mulheres 
submetidas a parto vaginal espontâneo. Não há evidências que corroborem a 
necessidade de episiotomia nos cuidados de rotina, e uma taxa “aceitável” de 
episiotomia é difícil de determinar. O papel da episiotomia em emergências 
obstétricas, como asfixia fetal que requer o parto vaginal instrumental, continua a ser 
estabelecido. Se uma episiotomia for realizada, a anestesia local efetiva e o 
consentimento informado da mulher são essenciais. A técnica preferida é uma incisão 
médio-lateral, com técnica contínua de sutura - não recomendado.  

 
Diante dos institutos relacionados à humanização do parto, o direito ao acompanhante 

foi instituído como forma de garantir à parturiente que durante todo o processo gestacional, esta 

tenha ao seu lado alguém que lhe dê suporte afetivo e psíquico, além de transmitir confiança. 

Bem como, para fiscalizar todo o procedimento atentamente com vistas a inibir qualquer 

eventual violação de direitos ao exercício livre e incondicional da autonomia da mulher. 

No entanto, as demandas por reparação à violação dos direitos reprodutivos femininos 

têm sido frequentes, devido às renitências injustificadas em impossibilitar a presença de 

acompanhante, associadas a maus tratos verbais e tratamento aviltante e intervencionistas por 

profissionais da área da saúde, cuja incidência caracteriza violência obstétrica, além da afronta 

direta aos preceitos da Lei nº 11.108/2005, como é reconhecido pelo egrégio Tribunal de Justiça 
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do  Estado de  São Paulo, no julgamento do Recurso de Apelação, interposto  nos autos 

processuais nº 0001314-07.2015.8.26.0082 (TJSP, 2017):  

 
RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. 
Direito ao parto humanizado é direito fundamental. Direito da apelada a assistência 
digna e respeitosa durante o parto que não foi observada. As mulheres tem pleno 
direito à proteção no parto e de não seres vítimas de nenhuma forma de violência ou 
discriminação. Privação do direito à acompanhante durante todo o período de trabalho 
de parto. Ofensas verbais. Contato com filho negado após o nascimento deste. Abalo 
psicológico in re ipsa. Recomendação da OMS de prevenção e eliminação de abusos, 
desrespeito e maus-tratos durante o parto em instituições de saúde. Prova testemunhal 
consistente e uniforme acerca do tratamento desumano suportado pela parturiente. 
Cada parturiente deve ter respeitada a sua situação, não cabendo a generalização 
pretendida pelo hospital réu, que, inclusive, teria que estar preparado para enfrentar 
situações como a ocorrida no caso dos autos Paciente que ficou doze horas em trabalho 
de parto, para só então ser encaminhada a procedimento cesáreo. Apelada que teve 
ignoradas proporção e dimensão de suas dores. O parto não é um momento de “dor 
necessária” Dano moral mantido. Quantum bem fixado, em razão da dimensão do 
dano e das consequências advindas. Sentença mantida. Apelo improvido. 

 
Neste sentido, a pesquisa “Nascer no Brasil: Inquérito Nacional sobre Parto e 

Nascimento”, realizada pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) de 2011 a 2012, aponta que 

somente 18,7% das mulheres tiveram a presença contínua do acompanhante, demonstrando 

notório desrespeito ao ordenamento jurídico brasileiro, o qual assegura a obrigatoriedade da 

rede própria e conveniada de saúde, em âmbito público ou privado5, permitir a presença, junto 

à parturiente, de um acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-

parto.6  

Outro fator que contribui para a privação dos direitos reprodutivos femininos é o 

desconhecimento da legislação por parte das gestantes e pelos profissionais de saúde, conforme 

os relatos transcritos abaixo muitas mulheres são privadas de usufruir direitos inegáveis e 

inegociáveis de caráter constitucional, por parte dos médicos, segundo Rodrigues et. al (2017, 

p. 03 e 04).  

 
[...] como já sou maior de idade não posso ter mais acompanhante. [...] somente menor 
de idade pode ter alguém com você. [...] falaram isso logo quando eu entrei para ser 
atendida [...]. não deixaram a minha mãe entrar comigo [...] e como eu não tenho mais 
direito se fosse adolescente até eu brigaria para ter, mas fazer o que? [...]  
 

 
5Lei nº 8.080/1990: 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 (BRASIL, 1990). 
6Lei nº 8.080/90: 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. §1° O acompanhante de que trata o caput deste artigo será indicado 
pela parturiente [...] (BRASIL, 1990). 
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[...] na sala de parto foi estranho, não deixaram a minha mãe entrar. [...] o médico 
disse que não podia entrar na sala. [...] nesse momento iria ficar sozinha, somente 
depois iria me ver [...]  
 
[...] já sei como funciona, achei normal, porque eles [profissionais] falam que não 
pode entrar ninguém, e temos de respeitar e acatar o que falam para a gente [...] 
 

De modo que predomina a falta de ampla transparência e a tirania de parcela destes 

profissionais em detrimento do protagonismo e da autodeterminação da mulher, uma vez que 

as parturientes têm suas escolhas personalíssimas coibidas, o que caracteriza ato de violação 

dos direitos reprodutivos. 

Por conseguinte, a humanização do parto é uma política de saúde pública que busca 

melhorar a assistência à mulher, a qual pode ser compreendida como a concretização dos 

direitos reprodutivos femininos, sendo necessário que a gravidez deixe de ser tratada como uma 

patologia/problema que necessita de intervenção médica para “garantir” um bom resultado em 

detrimento à autonomia da parturiente. Sendo assim, é extremamente importante que durante 

todo o processo da gestação, do parto e pós-parto sejam preservados os aspectos físicos e 

psicológicos como forma de humanização, visando a superação de paradigmas 

intervencionistas e contribuindo para o empoderamento e protagonismo da mulher em prol de 

seus direitos reprodutivos e sexuais. 
 
2 CAMINHO METODOLÓGICO 

Tendo em vista a qualidade do objeto investigado fez se necessário buscar com 

profundidade a essência das legislações relacionadas à humanização da assistência ao parto. 

Desse modo, utilizou-se a abordagem de natureza qualitativa, a qual segundo LIMA et. al, 2014, 

p. 2, caracteriza-se pela análise das expressões humanas presentes nas relações, nos sujeitos e 

nas representações. 

Bem como, para coleta de dados elegeu-se os procedimentos de revisão literária, 

legislativa e documental, com a finalidade de identificar de que forma o parto humanizado é 

uma forma de concretização dos Direitos Reprodutivos Femininos. No que diz respeito à análise 

documental7 como técnica de pesquisa empregada, utilizou-se como fontes arquivos públicos, 

isto é, documentos oficiais, tais como leis e relatórios. Demais disso, exploraram-se fontes 

secundárias de caráter bibliográfico já publicadas em relação ao tema de estudo, como: jornais, 

 
7A característica da pesquisa documental é tomar como fonte de coleta de dados apenas documentos, escritos ou 
não, que constituem o que se denomina de fontes primárias. Estas podem ter sido feitas no momento em que o fato 
ou fenômeno ocorre, ou depois. (LAKATOS e MARCONI, 2017, p. 299) 
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revistas, pesquisas, monografias e artigos científicos eletrônicos (LAKATOS e MARCONI, 

2017, p. 311). 

De mais a mais, um dos principais procedimentos de coleta de dados foi o estudo de 

caso8 do Inquérito Civil nº 1.21.004.000149/2019-91, em trâmite no 1º Ofício da Procuradoria 

da República no município de Corumbá, cujo objeto de investigação cinge-se a apurar os altos 

índices de cesáreas e episiotomias na Associação Beneficente de Corumbá, com o fito de 

assegurar o atendimento humanizado à gravidez, ao parto, ao puerpério e ao abortamento, bem 

como à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis. 

Para tanto, a proposta de estudo foi apresentada ao presentante do Ministério Público 

Federal responsável pelo andamento do procedimento em questão, e após a devida autorização 

deu-se continuidade à instrução do presente trabalho. 

Durante a construção da análise dos dados aplicou-se o método indutivo, pois utilizou-

se o processo cognitivo ao observar dados particulares, suficientemente constatados por meio 

da realidade empírica, da qual infere-se uma verdade geral ou universal (LAKATOS e 

MARCONI, 2017, p. 146). 

Portanto, o tipo de pesquisa utilizado foi o exploratório, cuja investigação central foi 

buscar respostas a fim de concluir sobre a efetividade das políticas públicas no município de 

Corumbá/MS. 
 
3 ANÁLISE SOBRE A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
PRECONIZADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE 
 
3.1 APLICABILIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA REDE CEGONHA EM 
CORUMBÁ/MS  
 

A fim de verificar se os direitos reprodutivos da mulher são efetivos em Corumbá/MS, 

durante o período de 2017/2021 selecionou-se como objeto de análise da presente pesquisa 

científica uma maternidade do interior do Estado do Mato Grosso do Sul, estabelecimento 

médico hospitalar, situado na fronteira do Brasil com a Bolívia, conveniada ao Sistema Único 

de Saúde, a qual é o único serviço de referência para obstetrícia presente na macrorregião de 

Corumbá (MATO GROSSO DO SUL, 2011, p. 58/62), haja vista que a Associação Beneficente 

atende a demanda corumbaense, do município vizinho Ladário, ademais a referida instituição 

 
8Os estudos de caso utilizam estratégias de investigação qualitativa para mapear, descrever e analisar o contexto, 
as relações e as percepções a respeito da situação, fenômeno ou episódio em questão. Metodologicamente, 
evidenciam ligações causais entre intervenções e situações de vida real. (LIMA et. al, 2014, p. 5) 
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presta atendimento aos estrangeiros, bolivianos, residentes na localidade, considerando a 

disposição geográfica regional. 

 
3.1.1 AS CONDIÇÕES CONCRETAS DA ESTRUTURA FÍSICA DA MATERNIDADE  

Em detida análise ao Inquérito Civil (IC) nº 1.21.004.000149/2019-91, em 

conformidade ao Relatório de Visita Técnica n º 20/2017 (MPF, 2019, p. 07/8), elaborado pela 

Auditoria Municipal de Saúde do SUS, as instalações físicas para assistência de urgência, 

ambulatorial, bem como o centro cirúrgico da Santa Casa de Corumbá atendem as necessidades 

do serviços, isto porque em 19/12/2017 fora realizada visita in loco pelos auditores para se 

verificar as condições dos leitos hospitalares, além da realização de entrevistas para aferir a 

satisfação dos colaboradores. 

Neste contexto, importante mencionar que em breve o referido município será 

contemplado com um novo complexo hospitalar, isto porque a obra encontra-se 85% concluída 

(MATO GROSSO DO SUL, 2021)9, tal empreendimento contará com a reestruturação do 

centro obstétrico e a enfermaria da maternidade, com a finalidade de padronizar a unidade 

observando as normativas estabelecidas pela Rede Cegonha, do Ministério da Saúde, de modo 

a proporcionar às usuárias do SUS atendimento de qualidade na região. 

Outro fator que demonstra o comprometimento dos gestores públicos em relação à 

assistência de qualidade disponível às usuárias é a aquisição de camas de parto dentro o sistema 

Pré-Parto, Parto e Pós-Parto - PPP (CORUMBÁ, 2020)10 permitindo a realização do parto ativo, 

como a adoção de parto em posição não supina, o que anteriormente era descumprido pela 

instituição, segundo Relatório da 20ª Visita Técnica da Auditoria da Saúde (MPF, 2019, p. 

15/16), o percentual de partos normais realizados em posição não supina à época apresentava 

percentual maior do que 70%. Tal avanço é imprescindível para que durante o trabalho de parto 

a parturiente possa ter autonomia para decidir sobre a posição em que se sente mais confortável, 

pois a cama proporciona mais conforto e segurança em todas as posições durante o parto, além 

de facilitar o trabalho de parto tanto para a mulher quanto para os profissionais e assistentes, 

com objetivo de atender às prerrogativas do parto humanizado. 

 
9MATO GROSSO DO SUL. SUBCOM - Subsecretaria de Comunicação. Com novo cronograma, complexo 
hospitalar e Corumbá está com 85% e sua estrutura pronta. Portal do Governo de Mato Grosso do Sul, 27 fev. 
2021. Disponível em: http://www.ms.gov.br/com-novo-cronograma-complexo-hospitalar-de-corumba-esta-com-
85-de-sua-estrutura-pronta/ Acesso em: 9 set. 2021 
10CORUMBÁ. Santa Casa faz aquisição de Camas de Parto para Maternidade de Corumbá. Prefeitura municipal 
de Corumbá, Corumbá, 17 mar. 2020. Disponível em: https://www.corumba.ms.gov.br/2020/03/santa-casa-faz-
aquisicao-de-camas-de-parto-para-maternidade-de-corumba/. Acesso em: 9 de setembro de 2021 

http://www.ms.gov.br/com-novo-cronograma-complexo-hospitalar-de-corumba-esta-com-85-de-sua-estrutura-pronta/
http://www.ms.gov.br/com-novo-cronograma-complexo-hospitalar-de-corumba-esta-com-85-de-sua-estrutura-pronta/
https://www.corumba.ms.gov.br/2020/03/santa-casa-faz-aquisicao-de-camas-de-parto-para-maternidade-de-corumba/
https://www.corumba.ms.gov.br/2020/03/santa-casa-faz-aquisicao-de-camas-de-parto-para-maternidade-de-corumba/


16 
 

 

Ademais, a compra de biombos hospitalares destinados à sala de pré-parto da 

maternidade para dar conforto imediato e para assegurar o cumprimento da Lei do 

Acompanhante (Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, art. 19-J, parágrafo 3º), a fim de 

garantir a privacidade da mulher e seu acompanhante, com a dimensão mínima orientada na 

Resolução 36/2008 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA11 (MPF, 2019, p. 

01/188) e a contratação de médico obstetra responsável pelas cirurgias eletivas da Maternidade 

MPF, 2019, p. 20-23/906-909), demonstram que os administradores da Santa Casa estão 

buscando fortalecer o ambiente médico-hospitalar para melhor atender toda a população. 

Em sentido contrário, o Doc. 147 (MPF, 2019, p.01/468) presente no IC, traz à tona 

diversas irregularidades12 existentes na sala de ultrassom da maternidade de Corumbá, as quais 

divergem das regulamentações do SUS quanto à humanização do atendimento das pacientes. 

Importante destacar tal fato, pois a realização de exame de ultrassonografia em grávidas durante 

o pré-natal por um provedor competente pode permitir a detecção precoce de condições que 

não são prontamente aparentes, como gestações múltiplas e placenta prévia, facilitando assim 

o manejo oportuno e apropriado de complicações da gravidez, o que possibilita melhorar a 

experiência gestacional da mulher (OMS, 2018c). Todavia, durante a pesquisa não foi possível 

averiguar se tal cenário apresentou mudanças. 
 
3.1.2 A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA O ATENDIMENTO 

HUMANIZADO  

No que diz respeito à capacitação dos profissionais para o atendimento humanizado na 

Associação Beneficente de Corumbá – ABC, extrai-se do Relatório de Visita Técnica nº 

20/2017 (MPF, 2019, p. 08/09) o descumprimento das metas estabelecidas para participação 

dos funcionários em Programa de Capacitação e Desenvolvimento e Recursos Humanos 

durante o período analisado. De igual modo, a auditora municipal por meio do Relatório nº 

123/2019 (MPF, 2019, p. 08/53) aduziu que durante as 03 (três) últimas avaliações qualitativas 

 
11BRASIL. ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução nº 36, de 3 de junho de 2008. Dispõe 
sobre o Regulamento Técnico para Funcionamento dos Serviços e Atenção Obstétrica e Neonatal. Brasília, DF: 
Ministério da Saúde, 2008. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2008/res0036_03_06_2008_rep.html. Acesso em: 9 set. 2021 
121) inadequação da sala para realização de exames pela falta de vestiário/sanitário, para troca de roupa e possível 
esvaziamento da bexiga; 2) a maca de realização dos exames, como o transvaginal, não é apropriada para execução; 
3) o aparelho de ultrassom é antigo e ultrapassado, desse modo há dificuldade de visualizar as imagens, pois não 
são nítidas, o que pode levar a interpretações erróneas nas confecções dos laudos; 4) necessidade de uma 
impressora no local, para imprimir os laudos que são sigilosos, bem como de uso de roupas adequadas pelo 
paciente, no momento da realização dos exames, como aventais; 5) técnica treinada para recepcionar, auxiliar e 
posicionar o paciente, anotar dados do exame, e de digitar os laudos. 

 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2008/res0036_03_06_2008_rep.html
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realizadas constatou-se que não houve nenhum treinamento por parte da Instituição na temática 

de adesão às boas práticas de atenção ao parto e nascimento. 

Todavia, ante a necessidade de atualização relacionada à rede de Atenção ao pré-natal 

alinhado com as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde, em 01/11/2019 a Gerência 

de Atenção à Saúde informou cronograma de capacitação aos médicos e enfermeiros (MPF, 

2019, p. 01-02/201-202), porém após detida análise aos autos não foi possível concluir a efetiva 

execução deste. 

Outrossim, um relevante avanço observado no curso do IC (MPF, 2019, p. 01/1056) que 

merece ser mencionado é a homologação do Protocolo Assistencial relativo à linha de cuidado 

materno infantil em dezembro de 2020, cujo regulamento foi aprovado pelo Conselho Regional 

de Enfermagem do Mato Grosso do Sul (COREN/MS) e pelo Conselho Regional de Medicina 

do Mato Grosso do Sul (CRM/MS), o qual deve ser adotado pelos profissionais da instituição, 

mas não se tem notícias se o referido documento foi devidamente aprovado pelo Conselho 

Municipal de Saúde. 

Portanto, vale destacar que manejo inerente ao parto humanizado implica desenvolver 

as capacidades profissionais dos funcionários, devido ao papel fundamental que estes exercem 

durante o pré-natal, parto e pós-parto, a fim de melhor atender às necessidades de cada mulher. 
 
3.1.3 A MEDICALIZAÇÃO DO CORPO FEMININO 

 
3.1.3.1 A INCIDÊNCIA DE PARTO POR MEIO CESARIANAS 

No que tange à incidência de partos cirúrgicos na maternidade de Corumbá pode-se 

extrair do Sistema Tabnet/DATASUS informações atualizadas a respeito do número de 

nascidos vivos no Brasil relacionado ao tipo de parto, no período de 2017/2019, como pode-se 

observar: 

 
Tabela 1 - número de partos na região de Corumbá/MS período de 2017/2019 

Município Período Vaginal Cesário Total 
Corumbá/MS 2017 669 1.545 2.214 
Corumbá/MS 2018 696 1.491 2.187 
Corumbá/MS 2019 623 1.472 2.095 

Fonte: dados obtidos por meio do Sistema de Informações TabNet /DATASUS, 2021. 

Os dados supramencionados avaliaram o grau de ocorrência de partos cesáreos em 

relação ao total de partos realizados no período considerado, sendo possível por meio deste 

mensurar a qualidade da assistência prestada uma vez que o aumento dos percentuais indicados 
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pode demonstrar o acompanhamento inadequado do pré-natal, bem como em indicações 

equivocadas do parto intervencionista em detrimento ao parto normal. 

Desse modo, para aferir as taxas de partos cesáreos nos anos de 2017 a 2019 na Santa 

Casa, utilizou-se como método de cálculo: o total de partos cesárea/total de partos realizados x 

100, seguindo o estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar obteve-se o 

resultado demonstrado abaixo.  

 
Tabela 2 - taxa de partos cesáreos período de 2017/2019 

Município Período Percentual de partos Cesáreo 
Corumbá/MS 2017 69,75% 
Corumbá/MS 2018 68,26% 
Corumbá/MS 2019 70,26% 
Fonte: dados obtidos por meio do Sistema de Informações TabNet/DATASUS, 2021 

Importante destacar que o Relatório de Recomendação nº 179 elaborado pela Comissão 

Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) sobre a 

operação cesariana e aprovado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 306/2016 

(BRASIL, 2016), comunica que devido às características da população brasileira, a taxa de 

referência ajustada pela OMS para este fim estaria ao redor de 25-30% (CONITEC, 2016, p. 

12). 

Ante o exposto é imprescindível reconhecer que taxas altíssimas afrontam diretamente 

as recomendações da OMS, a qual preconiza que o total de partos cesáreos seja de 25-30% em 

relação ao número total de partos realizados em um serviço de saúde no Brasil. Pois, a 

realização de cesarianas deve ser pontual, somente em uma situação excepcional de risco à vida 

em que é fundamental para preservação da saúde materna/fetal que o procedimento seja 

realizado cirurgicamente e não por via natural. 

Portanto, os índices constatados demonstram que este tipo de parto é realizado na ABC 

de maneira excessiva e predominante o que fortalece o processo de medicalização do parto e a 

desvalorização do protagonismo da parturiente.  
 
3.1.3.2 A INCIDÊNCIA DE MANOBRAS DESESTIMULADAS PELA ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DE SAÚDE 

No que diz respeito à taxa de episiotomia, os relatórios nº 20/2017 (MPF, 2019, p. 14 e 

15/15 e 16) e nº 123/2019 (MPF, 2019, p. 06 e 07/ 51 e 52) elaborados pelo Serviço Municipal 

de Auditoria do SUS relatam que a única fonte de acesso à quantidade de episiotomias 

realizadas são as fornecidas pela própria Santa Casa, que mantém o controle por meio de um 

caderno físico preenchido pelo setor de supervisão da maternidade.  
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Ademais, o relatório nº 123/2019 utilizou como análise das metas a periodicidade 

semestral, desse modo apresentou o seguinte resultado: 
Tabela 3 - quantitativo e taxas de episiotomia período de jan./2018 a dez./2018 e jan./2019 a jun./2019 

Período Episiotomias Parto Normal Percentual de 
Episiotomias 

Jan/2018 a Dez/2018 142 693 20,49% 
Jan/2019 a jun./2019 44 347 12,68% 

Fonte: dados obtidos por meio do relatório nº 123, Serviço Municipal de Auditoria do SUS, 2019 

Sendo assim, no ano 2018 a taxa de episiotomia foi de 20,49% (vinte vírgula quarenta 

e nove por cento), e para o período que compõe os primeiros 06 meses de 2019 a taxa de 

episiotomia obtida foi de 12,68% (doze vírgula sessenta e oito por cento). 

 
Tabela 4 - quantitativo e taxas de episiotomias ago./2017 a jul./2019 

Semestre Episiotomias Parto Normal Percentual de 
Episiotomias 

Ago./2017 a Jan/2018 72 315 22,85% 
Fev. a Jul/2018 85 361 23,54% 

Ago./2018 a Jan/2019 51 340 15,00% 
13Fev. a Jul/2019 37 269 13,75% 

Fonte: dados obtidos por meio do relatório nº 123, Serviço Municipal de Auditoria do SUS, 2019 

Dessa forma, o referido documento evidenciou que em uma comparação entre a taxa 

obtida no período de agosto/17 a janeiro/18 e entre fevereiro a julho de 2018 a taxa de 

episiotomia apresentou um aumento de 0,69% (zero vírgula sessenta e nove por cento). Já em 

comparação deste período com os meses de agosto/18 a janeiro/19 a taxa de episiotomia 

apresentou uma redução de 8,54% (oito vírgula cinquenta e quatro por cento). 

Bem como, à época, a taxa obtida para o período de referência entre fevereiro a julho 

de 2019 foi de 13,75% (treze vírgula setenta e cinco por cento). Considerando o disposto no 

relatório nº 20/2017 pode-se inferir que a instituição descumpre a seguinte meta estabelecida: 

a redução das episiotomias em 20% a 30% ao ano. 

No entanto, para verificar a compatibilidade dos percentuais informados nos 

documentos citados utilizou-se como método de cálculo: número de episiotomias/total de partos 

normais x 100, considerando os dados e o mesmo método apresentados no relatório nº 20/2017, 

obteve-se o que segue: 

 
Tabela 5 quantitativo e taxas episiotomias ago./2017 a jan./2018 e fev.-jul./2017 

Semestre Episiotomias Parto normal Percentual de 
Episiotomias 

Ago./2017 a Jan/2018 78 305 25,57% 
 

13À época os dados disponíveis para análise estavam limitados até a competência junho/2019, desse modo as 
conclusões foram parciais 
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Fev. a Jul/2017 76 371 20,48% 
Fonte: dados obtidos por meio do relatório nº 20, Serviço Municipal de Auditoria do SUS, 2017 

Portanto, comparando os dados presentes na tabela 04 e na tabela 05 é notória a 

divergência do quantitativo aferido pelo Serviço Municipal de Auditoria do SUS. Outrossim, 

vale mencionar que de acordo com o relatório nº 123/2019 o número total de partos normais 

realizados em Corumbá/MS foi de 693, todavia o sistema Tabnet/DATASUS apresentou na 

tabulação de dados o total de 696 partos vaginais, conforme tabela 01. 

Ademais, não foi possível aferir a incidência, bem como as inconsistências deste 

procedimento nos períodos apresentados por meio do sistema Tabnet/DATASUS, tendo em 

vista que este não apresenta informações sobre o procedimento. 

Neste contexto, apesar de não existir atualmente uma definição de taxas recomendadas, 

sabe-se que o uso rotineiro indiscriminado do procedimento cirúrgico pode acarretar sérios 

prejuízos para mulher, razão pela qual devem ser evitadas sempre que possível. Em comparação 

ao parâmetro recomendado pela OMS sobre taxas de cesáreas (15%), igualmente consideradas 

como intervenção cirúrgica que deve ser evitada e reduzida, evidenciando-se, portanto, que a 

incidência da episiotomia na instituição também é elevada. 

Destarte, faz-se imprescindível que tal intervenção seja realizada com o consentimento 

da parturiente, além de cientificá-la sobre os eventuais danos que possa sofrer, sob pena de 

acarretar violação direta de direitos reprodutivos femininos, haja vista que sua autonomia 

jamais deve ser tolhida de maneira arbitrária. Corrobora ao exposto no art. 2º da Portaria nº 

353/2017, do Ministério da Saúde, a qual aprovou as Diretrizes Nacionais de Assistência ao 

Parto Normal conforme: “é obrigatória a cientificação da gestante, ou de seu responsável legal, 

dos potenciais riscos e eventos adversos relacionados ao uso de procedimento ou medicamento 

para a realização do parto normal” (BRASIL, 2017). 

Sendo assim, resta evidente que uma das práticas desestimuladas pelo Ministério da 

Saúde e pela OMS ainda estão sendo executadas com contumácia no local estudado, essas 

condutas quando desnecessárias e arriscadas são consideradas violações ao direito da mulher à 

sua integridade corporal. 
 
3.1.3.3 A PARTICIPAÇÃO DO ACOMPANHANTE NO PROCESSO DE PARIR 

O Relatório da 20ª Visita Técnica da Auditoria da Saúde (MPF, 2019, p. 6/7), analisou 

o período de fevereiro a julho de 2017, o qual aponta que o local possui infraestrutura adequada 

para permanência dos acompanhantes. Porém, a meta de 100% estabelecida para taxas de 
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pacientes com acompanhantes não é cumprida integralmente, pois as parturientes não têm 

familiares para acompanhá-las ou não desejam ser acompanhadas durante a internação. 

Além disso, à época, a equipe de Auditoria constatou em visita in loco que anexo aos 

prontuários existia Termo de Oferecimento de Acompanhante, no qual constava a ciência do 

responsável pela internação e/ou familiar do direito de permanência de um acompanhante 

durante a internação. 

 
Tabela 6 - Taxas de parturientes com acompanhantes 

Período Diárias de permanência 
das pacientes 

Diárias de permanência 
do acompanhante 

Percentual de 
parturientes com 

acompanhante de livre 
escolha da parturiente 

 
Fev./2017 a Jul./2017 1.841 1.755 95,33% 

Fonte: dados obtidos por meio do relatório nº 20, Serviço Municipal de Auditoria do SUS, 2017 

Por conseguinte, o referido documento observou o total de diárias pagas pela 

permanência das pacientes e de seus acompanhantes para aferir o percentual de parturientes 

acompanhadas, durante os 06 (seis) primeiros meses do ano, desse modo constatou-se o 

demonstrado na tabela 06. De mais a mais, pode-se concluir que o percentual de mulheres 

desacompanhadas no referido período foi de 4,67%. 

Ante o exposto, e considerando que o período de fevereiro/2017 a setembro/2021 

compreende um total de 56 meses, não é pertinente afirmar que os dados de 06 (seis) meses são 

hábeis o suficiente para aferir a predominância do cumprimento contraposto ao 

descumprimento do direito estabelecido pela Lei nº 11.108/2005. Ainda assim, deve-se 

reconhecer que a legislação foi seguida em fev./2017 a jul./2017. 

Por fim, não foi possível extrair dos documentos presentes nos autos as taxas referentes 

aos períodos de 2018 a 2021, tampouco os reflexos da pandemia Covid-19 em relação à 

violação da lei do acompanhante. Diante disso, procuraram-se casos práticos para expor as 

consequências deste flagelo frente ao cumprimento da lei do acompanhante. 

Apesar de serem insuficientes os dados acima informados, sabe-se que durante a 

pandemia Covid-19 a violação do direito ao acompanhante aumentou, em desacordo às 

recomendações do Ministério da Saúde14, pois hospitais estão restringindo a presença do 

acompanhante utilizando a justificativa de risco de contaminação. Além disto, especialistas 

 
14BRASIL. Ministério da Saúde. Nota Técnica nº 9/2020-COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS. 
Recomendações para o pré-parto, parto e puerpério durante a pandemia da COVID-19. Brasília, DF: Ministério da 
Saúde, abr. 2020. Disponível em: https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-mulher/covid-19-atencao-as-
gestantes/  Acesso em: 15 de setembro de 2021 

https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-mulher/covid-19-atencao-as-gestantes/
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-mulher/covid-19-atencao-as-gestantes/
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explicam que o número de ações na Justiça que pleiteiam a garantia do direito é pouco e não 

reflete a realidade (RIBAS, 2021). Neste sentido, no estado de Mato Grosso do Sul, o Poder 

Judiciário vem decidindo pela ilegalidade da suspensão desse direito, como dispõe a ementa do 

Agravo de Instrumento nº 1404181-54.2020.8.12.0000 (TJMS, 2020, p. 1): 
  
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROIBIÇÃO DA 
PRESENÇA DE ACOMPANHANTES NA SALA DE PARTO E NO CENTRO 
CIRÚRGICO DA MATERNIDADE CÂNDIDO MARIANO NO MOMENTO DO 
PARTO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DEVIDO À SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA SANITÁRIA – MEDIDA DESARRAZOADA E EM 
DESCONFORMIDADE COM AS ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
QUE PERMITE A PRESENÇA DE ACOMPANHANTE COM RESTRIÇÕES. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A proibição da presença de 
acompanhantes na sala de parto e no centro cirúrgico no momento do parto, em caráter 
excepcional, devido à situação de emergência sanitária, dada sua generalidade, não se 
mostra razoável e tampouco conforme com as orientações do Ministério da Saúde, 
que permite a presença de acompanhante, com restrições, em face da predominância 
dos interesses sociais envolvidos. Diante da situação de emergência sanitária 
vivenciada pela agravada, de ser garantido às parturientes da Maternidade Cândido 
Mariano, no momento do parto, a presença de um acompanhante, desde que munido 
(às suas expensas), de todos os EPI's necessários para utilizar no momento do parto, 
quais sejam, luvas de procedimento e máscara N95", conforme especificado nas 
contrarrazões (f. 152), e desde que esteja fora dos grupos de risco para COVID-19 e 
que apresente resultado de exame (também às suas expensas) negativo para o vírus 
SARS-CoV-2.  

 
3.1.3.4 A ARBITRARIEDADE NO PROCESSO GESTACIONAL 

Quanto ao abuso de autoridade médica em relação à privação do direito ao 

acompanhante destaca-se que não é possível extrair do Inquérito Civil esta possível forma de 

violência obstétrica. No entanto, sabe-se que tal fato, entre outros, tem sido recorrente em 

diversas instituições do Brasil, como demonstra o crescente número de pesquisas15 sobre as 

experiências das mulheres durante a gravidez, com atenção ao parto, as quais descrevem um 

quadro perturbador, como relatos de desrespeito, abusos durante o parto, inclusive 

procedimentos médicos coercivos. 

Neste contexto, vale reiterar que todas as mulheres têm direitos inegáveis e inegociáveis, 

de caráter constitucional para usufruir ao mais alto padrão e saúde atingível, isto inclui o direito 

à assistência digna e respeitosa durante o pré-natal, o parto e o pós-parto, até mesmo em casos 

de aborto. Assim como, de estar livre de toda e qualquer forma de violência, discriminação, 

abusos, maus-tratos, negligência, desrespeito, violação de sua autonomia, etc. 

 
15BARRERA, D. C.; MORETTI-PIRES, R. O. Da violência obstétrica ao empoderamento de pessoas gestantes no 
trabalho das doulas. Rev Estud Fem, Florianópolis, v. 29, n. 1, p. 1-15, 2021. e62136. Disponível em:  
https://doi.org/10.1590/1806-9584-2021v29n162136. Acesso em: 14 out. 2021. 
MATOS, M. G. M.; MAGALHÃES, A. S.; FÉRES-CARNEIRO, T. Violência Obstétrica e Trauma no Parto: O 
Relato das Mães. Psicol ciênc prof, Brasília, v. 41, p. 1-13, 2021. e219616. Disponível em: 
https://doi.org/10.1590/1982-3703003219616. Acesso em: 14 out. 2021. 

https://doi.org/10.1590/1806-9584-2021v29n162136
https://doi.org/10.1590/1982-3703003219616
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente estudo fundou-se na necessidade de averiguar se a observância das políticas 

públicas de Humanização do SUS e Rede Cegonha na macrorregião do município de Corumbá-

MS são efetivas como forma de preservação dos direitos reprodutivos femininos, à vista disso 

é pertinente destacar o avanço da assistência humanizada no município de Corumbá/MS como 

fruto da atuação ministerial, particularmente no período de 2019 a 2020, diante da temática do 

Inquérito Civil, ora em apreço, que visa tutelar garantias constitucionais para as usuárias do 

SUS, em sua maioria mulheres pobres e carentes.  Sendo assim, é importante a reivindicação 

destas pautas por órgãos competentes em prol da proteção de direitos intrinsecamente 

relacionados à saúde pública de grupos vulneráveis. 

Portanto, observa-se que os serviços básicos prestados às gestantes na Associação 

Beneficente de Corumbá têm evoluído rumo à assistência positiva, considerando o possível 

comprometimento dos profissionais e gestores em melhorar as instalações da maternidade, por 

exemplo. 

No entanto, a promoção do parto humanizado atualmente traz muitos desafios, de modo 

que é necessário a ponderação dos diversos fatores envolvidos com tal assistência. De tal forma, 

para aumentar a aplicabilidade e efetividade das ações preconizadas pelo Ministério da Saúde 

faz-se imprescindível uma dinâmica de interações entre gestores, profissionais e usuárias do 

Sistema Único de Saúde. 

Por conseguinte, é primordial que os profissionais sejam devidamente qualificados com 

foco no parto humanizado. Bem como, é essencial que estes considerem as particularidades de 

cada parturiente, respeitando suas vontades e anseios, observando a individualidade de cada 

uma, além de suas necessidades e capacidade de lidar com o processo do nascimento, pois isto 

é humanizar. A fim de evitar possíveis atos de tirania, promovendo relações menos desiguais, 

ressaltando que a principal protagonista do parto é: a mulher, para assim garantir a segurança 

da mulher e do bebê. 

Embora, todas as iniciativas públicas existentes em âmbito nacional e estadual tenham 

sido desenvolvidas, ao longo dos anos, é notório que permanece a intervenção excessiva na 

assistência à gestação e ao parto, transgredindo direitos básicos e colocando em risco a vida das 

mulheres e dos neonatos. Para o Ministério da Saúde (BRASIL, 2001), a grande conquista está 

em disseminar a prática de partos naturais em detrimento do número de cesarianas. 

Há de se perceber, portanto, que o cerne da questão não se pauta em somente reduzir o 

número de partos cesáreos em índices aceitáveis, com objetivo de prevalecer o parto normal em 

detrimento ao cirúrgico. Isto porque, um parto vaginal repleto de intervenções médicas, como 
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as episiotomias desnecessárias e injustificadas, de igual modo desprestigia o protagonismo e 

autonomia corporal da mulher. Pois, é inconcebível supor que uma mulher não é capaz de parir 

simplesmente porque ela “não dá conta”, porque o parto é difícil. Pelo contrário, a 

medicalização do parto e sua introdução no ambiente hospitalar, tratando-o como uma “doença” 

afeta drasticamente o empoderamento feminino, considerando que em muitos casos prevalece 

a autoridade médica sobre a parturiente devido ao desconhecimento. 

Ante o exposto, é substancial que as mulheres sejam cientes de seus direitos, com a 

finalidade de serem plenamente capazes e exigentes para assumirem as rédeas de sua gestação 

e parto, de forma a exercerem sua autonomia corporal frente aos seus direitos sexuais e 

reprodutivos previstos no ordenamento jurídico brasileiro e internacional. 

A vida é gerada e se transforma no corpo da mulher para posteriormente se projetar no 

mundo, desse modo pode-se afirmar que o ventre feminino expressa a continuidade da 

existência humana e o cuidado com ele é primordial para proteção física e moral da mulher, 

visando que seus direitos sexuais e reprodutivos sejam respeitados, para que ao carregar uma 

criança em seu ventre não sofra qualquer forma de violência contribuindo assim para 

incolumidade do corpo feminino, bem como para transcendência da reprodução humana. 

Contudo, apesar da riqueza de diversos instrumentos jurídicos existentes, a mulher 

continua sendo objeto de grande discriminação, anulação e violência, portanto de nada valem 

as conquistas se estas forem violadas e não executadas. Consequentemente, isto só alimenta um 

grande abismo entre a concreta dignidade feminina, sua autonomia e empoderamento em face 

das iniquidades existentes devido às moléstias sofridas pelas mulheres em uma sociedade de 

cultura patriarcal arraigada e intransigente. 

O apresentado neste estudo serve como um alerta para o que pode (ou poderá) acontecer 

se nada for feito para interromper e reverter a tendência de violação dos direitos reprodutivos 

femininos, a incidência crescente de cesarianas e episiotomias e o descumprimento da lei do 

acompanhante. 

Bem como, o objetivo não é criticar os gestores, os profissionais de saúde ou as 

mulheres, mas alertar sobre a necessidade de buscar conhecimento sobre qual é o melhor 

caminho a ser seguido pela mulher quando se trata de direitos sexuais e reprodutivos. 

Como tudo que envolve a evolução, barreiras necessitam ser superadas para que seja 

efetiva a prestação dos serviços relativos aos direitos femininos, em particular, os dependentes 

da execução eficaz de políticas públicas. 

Além disso, é importante a reivindicação destas pautas junto ao Poder Judiciário, tanta 

pelas titulares dos referidos direitos, como pelos órgãos com deveres legais para tanto, como o 
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Ministério Público, a fim de que demandas relativas ao Direito Reprodutivo sejam apreciadas, 

considerando a relevância de resguardar institutos fundamentais para saúde pública de grupos 

vulneráveis, de modo a contribuir com uma prestação jurisdicional digna. 

Por fim, sob os auspícios da esperança de mudanças significativas e profícuas no âmbito 

dos direitos reprodutivos femininos destaca-se a importância de que mais estudos são 

necessários para se ir além da exposição de problemas em direção a um futuro no qual a atenção 

obstétrica humanizada se torne realidade no Brasil. 
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