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Resumo: O presente artigo busca a compreensão acerca do direito ao parto 

humanizado e o protagonismo da mulher, levando em consideração os mitos e 
preconceitos que rodeiam este evento, criados como forma de restringir a autonomia 
da mulher. A pesquisa considerou as dificuldades de acesso ao parto vaginal e 
humanizado, visto que ao se tratar de parturientes dependentes dos serviços públicos 
de saúde o acesso ao parto respeitoso é influenciado por questões que vão além das 
desigualdades sociais.  
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Abstract: The present article seeks to understand the right to humanized birth 

and the role of women, taking into account the myths and prejudices surrounding this 
event, created as a way to restrict women 's autonomy. The research considered the 
difficulties of access to vaginal and humanized delivery, since when it comes to 
parturients dependent on public health services, access to respectful delivery is 
influenced by issues that go beyond social inequalities. 
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1.  INTRODUÇÃO 

O presente artigo objetivou verificar os condicionantes e particularidades que 

impedem o acesso a uma assistência humanizada ao parto vaginal4 respeitando o 

protagonismo e a autonomia da mulher. Esclarecemos que a escolha de parte do 

título “Nós Sabemos Parir5” faz referência a capacidade fisiológica e natural que toda 

fêmea mamífera tem de expulsar do útero o que gerou, embora seu significado seja 

apenas esse, o seu uso pode provocar desconforto em algumas pessoas que 

restringem o uso do termo “parir” apenas a animais. Parir é um verbo ativo, que deve 

ser conjugado pela mulher, não se pode conjugar passivamente, a mulher é sujeito 

ativo do verbo parir. Como parte da discussão deste trabalho faz referência a 

capacidade da maioria das mulheres em ter seus filhos de forma natural, sem 

interferências, discutindo também a relevância do protagonismo da mulher, achamos 

por bem referenciar essa característica fisiológica feminina já no título deste trabalho. 

As inquietações em levantar essa discussão se solidificaram a partir da 

participação em diversos grupos de apoio ao parto natural e humanizado em Cuiabá e 

também enquanto acadêmicas “gestantes” dos semestres finais do Curso de Serviço 

Social da Universidade Federal de Mato Grosso. A participação nos grupos de apoio 

se deu de forma presencial e via internet, a presencial deu-se em dois grupos bem 

atuantes em Cuiabá: O grupo de apoio da SOS Materna e o grupo de apoio Roda de 

Luz, já via internet a participação mais efetiva ocorreu no grupo Parto Humanizado 

Cuiabá, Parto Humanizado em Cuiabá e o Renascimento do Parto. As reuniões nos 

grupos presenciais acontecem quinzenalmente, onde reúnem-se casais, mulheres 

gestantes, doulas6, enfermeiras, fisioterapeutas, psicólogas entre outros profissionais, 

são discutidas questões variadas sobre o processo da gestação. Já nos grupos via 

internet são compartilhadas experiências, relatos de parto, artigos, matérias todo tipo 

de informação que possa ajudar a mulher a acessar esse direito. 

                                                 
4O parto pode ocorrer por ato cirúrgico (cesárea) ou por via vaginal (normal) que pode ou não 
ter interferência médica, quando não há interferência é chamado natural, é comum ouvir termos 
como fórceps, onde é utilizado instrumento semelhante a um par de colheres que retira o bebê 
de o bebê de dentro da mãe por tração da cabeça, parto de cócoras, na água, humanizado, 
são versões do parto vaginal. (DINIZ; DUARTE, 2004). 
 
5Definição extraída do site https://umavezmamifera.wordpress.com/2014/07/07/cesarea-e-
parto-ou-cesarea-nao-e-parto/. Acesso em 13/03/2015 
6O Ministério da Saúde define a doula como aquela que presta constante apoio a gestante e 
seu companheiro/acompanhante durante o trabalho de parto, encorajando, aconselhando 
medidas para seu conforto, proporcionando e orientando contato físico e explicando sobre o 
progresso do trabalho de parto e procedimentos obstétricos que devem ser realizados. 
Podendo ou não ter treinamento específico pra isso. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001).   
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Através das reuniões nos dois primeiros grupos citados, com gestantes e 

casais que buscavam informações, fortalecimento e o direito a ter um parto e 

nascimento tranquilo e saudável, nos aproximamos e tomamos conhecimento do 

enorme desafio que é para a gestante encontrar profissionais de saúde que estimulem 

o parto natural, respeite o tempo de nascimento do bebê e o protagonismo da mulher 

neste momento. As mulheres participantes buscavam alternativas de acesso à um 

parto respeitoso, compartilhavam experiências e informações, muitas dessas 

experiências compartilhadas davam conta de situações que envolviam violação de 

direitos e violência obstétrica sofrida pelas parturientes na gestação, parto e 

puerpério7. 

Nos grupos os relatos das parturientes e doulas dão conta ainda, que esse tipo 

de atendimento na Capital do Estado é desafiador, segundo elas profissionais da 

saúde não permitem que as doulas acompanhem as gestantes, utilizam métodos 

retrógrados e até mesmo forçam nascimentos antes da hora, comportamento este que 

fere importantes legislações de proteção aos direitos das mulheres das quais podemos 

destacar o Programa de Humanização do pré-natal e nascimento (PHPN) de 2000, a 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher de 2004, bem como a 

Portaria nº 1.459 de 24 de junho de 2011 que institui a Rede Cegonha. 

A Rede Cegonha foi criada com o intuito de garantir atendimento de qualidade, 

seguro e humanizado para todas as mulheres, busca oferecer assistência desde o 

planejamento familiar, passa pelos momentos da confirmação da gravidez, pré- natal, 

pelo parto, pelos 28 dias pós- parto (puerpério), cobrindo até os dois primeiros anos de 

vida da criança. Tudo dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE/REDE CEGONHA, 2013, p.1).  

O município de Cuiabá possui 123 leitos obstétricos em três hospitais 

credenciados a rede cegonha: o Hospital Santa Helena, o Hospital Universitário Júlio 

Muller e o Hospital Geral Universitário (HGU). A coordenadoria da Rede Cegonha de 

Cuiabá afirma que este número é suficiente para atender a capital, de acordo com o 

que está preconizado pelo Ministério da Saúde, contudo afirma que é atendida toda a 

baixada cuiabana e municípios do interior e para um melhor atendimento esse número 

deveria subir para 199 leitos, mas é disponibilizado apenas 154 e desses 15 estão no 

município de Poconé e 16 em Várzea Grande, deixando um déficit de 44 leitos. A 

                                                 
7
Período de quarenta dias após o parto, também conhecido por pós- parto. (DINIZ; DUARTE, 

p.166). 
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coordenadoria lembra ainda, que Mato Grosso é o único Estado que não possui 

maternidade pública.  

No ano de 2013, foram realizados 10.362 partos em Cuiabá, sendo que destes 

9.206 foram de gestantes que residem em Cuiabá. Os demais partos são de mulheres 

residentes em outros municípios de Mato Grosso, totalizando 1.156, ou 11,2% do total 

de partos. A maioria dos partos realizados é normal (5.832) sendo que destes 353 

foram de gestantes de alto risco, já o número de cesarianas foi de 2.663 e 1.121 de 

alto risco. (PREFEITURA DE CUIABÁ, 2014). 

Percebe-se pelos dados disponibilizados pela prefeitura que a maioria dos 

partos realizados nos hospitais credenciados pela rede cegonha é normal, ou seja, por 

via vaginal, contudo baseado nos relatos das mulheres do grupo de apoio o acesso ao 

parto normal não significa que ele está ocorrendo de forma natural e humanizada, o 

que nos instigou a conhecer um pouco mais sobre as condições em que ocorrem 

esses partos segundo as mulheres atendidas. 

 

2.   A evolução no modelo de assistência ao parto 

 

O atendimento humanizado ao parto da mulher no Brasil adquire certa 

centralidade em discussões dos diversos segmentos da sociedade. A 

institucionalização e a excessiva medicalização do corpo feminino têm raízes 

históricas que se relacionam com a forma de introdução das políticas no país e 

principalmente com relações de gênero. Os inúmeros programas e políticas voltadas à 

saúde da mulher são avanços que não garantem na prática o que as normativas 

preveem, contudo há de se ressaltar que são direitos conquistados pelas próprias 

mulheres devido à luta por direitos sociais, cidadania e justiça social. 

Ao longo dos séculos o modelo social dominante impediu a mulher de ser 

sujeita plena de sua história, determinando formas de conhecimento e práticas na área 

da saúde que evidenciam um modelo hierárquico do corpo do homem com relação ao 

da mulher e esses determinantes históricos e sociais influenciaram no decorrer do 

tempo a atuação médica (predominantemente masculina) em assuntos relacionados a 

saúde feminina. 

A forma como se constituiu o discurso de exaltação do modelo de parto 

hospitalar traz em seu bojo a manutenção das relações de poder entre os sexos. E 

ainda no século XIX quando se consolidam esses conceitos se iniciou também a 



 
 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

interferência do Estado, como parte do processo de expansão da assistência médica 

no Brasil, exercida quase sempre por via liberal ou filantrópica. 

O parto até o século XIV era um acontecimento que além de natural e 

fisiológico ocorria em ambiente familiar compartilhado por mulheres, tratava-se de uma 

experiência corporal e emocional feminina intensa e barreiras morais impediam a 

presença de homens no local em que a parturiente estivesse dando a luz. Era um 

procedimento realizado predominantemente por parteiras que possuíam além da 

confiança da gestante o reconhecimento social. O trabalho dessas parteiras, 

aparadeiras ou comadres era baseado em experiência sem embasamento científico, 

eram profissionais de baixo poder aquisitivo e tinham sua profissão como verdadeiro 

sacerdócio, atendiam mulheres de todas as classes sociais (BAIÃO, 2012). 

Por muito tempo médicos e parteiras trabalharam conjuntamente, as parteiras 

no cuidado e no partejar e o médico somente em situações de emergência. O parto 

até então não era considerado procedimento médico, ficando aos cuidados das 

parteiras. 

O médico Semmelweis em 1840 em um hospital de Viena observou a morte de 

muitas mulheres por uma febre pós- parto. Ele notou que elas eram examinadas pelos 

mesmos médicos que realizavam autópsias e não lavavam as mãos após este 

procedimento, sendo que após a obrigatoriedade de que todos higienizassem as mãos 

diminuiu no período de seis meses o número de mortes de 18% para 3% (COSTA, 

2002, apud Leister, 2011). Por essas razões somente mulheres pobres procuravam as 

maternidades, como um último recurso.  

 

A situação começou a mudar quando o corpo feminino 
começou a ser alvo do interesse médico após o nascimento da 
especialidade médica da obstetrícia. A história da apropriação 
do corpo feminino pelo saber médico é marcada por 
conhecimentos centrados no parto, o que deu origem à 
ginecologia. A saúde torna-se fundamental para a reprodução 
social. No século XIX, esta preocupação com a mulher 
destaca-se no campo da medicina, com aperfeiçoamentos na 
ginecologia e obstetrícia, na assepsia do parto e técnicas 
anestésicas. Estas mudanças propiciam o estabelecimento de 
um lugar específico, para a mulher, nos hospitais: as 
maternidades e o atendimento ginecológico. Neste período 
observa-se a relevância dos órgãos reprodutores femininos 
(útero e ovários), não apenas pela capacidade de geração de 
novas vidas, mas pela probabilidade de produção de patologias 
(MENEZES; SENNA, 2011 p.10).  
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A medicina após o Renascimento procura construir um discurso científico sobre 

a mulher e sua natureza que tinha por principal objetivo justificar as desigualdades da 

nova ordem social burguesa. A descrição iluminista da mulher é centrada no útero e 

no determinismo biológico (MAIA, 2008). 

 

No final do século XVIII tais crenças se modificam. O corpo da 
mulher ganha importância. Surge a ideia de diferenciação de 
sexos. É estabelecida uma distinção radical entre homens e 
mulheres. Esta mudança foi possível em um novo contexto 
político: os ideais igualitários da revolução democrático-
burguesa necessitavam justificar a desigualdade entre homens 
e mulheres. A igualdade de todos os cidadãos não abarcava 
homens e mulheres. Foi preciso produzir uma não igualdade 
natural entre eles. A medicina e a biologia se encarregaram de 
formular estas diferenças. O corpo feminino, por sua 
importância na reprodução e nos cuidados com a prole, passa 
a ter crescente importância. O controle exercido no interior da 
família burguesa enfoca a sexualidade, a criança e a mulher. A 
partir de então, observa-se a construção de um ideal feminino 
dirigido à maternidade, seu destino por natureza. (MENEZES; 
SENNA, 2011 p. 9). 

 

Esse novo olhar sob a mulher faz da obstetrícia uma especialidade, e já no final 

do século XIX os obstetras empreendem verdadeiras campanhas para tornar o parto 

em um evento controlado por eles e restrito às maternidades. (MAIA, 2008). A partir de 

então o crescimento e a ampliação das especialidades médicas na área da saúde e 

reprodução da mulher fizeram com que determinadas categorias profissionais como a 

das parteiras se tornassem marginalizadas, sendo atribuídas a elas responsabilidades 

por abortos, infecções puerperais, além de serem acusadas de falta de higiene e 

assepsia (BAIÃO, 2012). 

A presença da figura do médico na cena do parto com práticas 

intervencionistas deu um caráter científico a este evento antes dominado por 

mulheres, ocorre a partir de então uma desqualificação da parteira (desigualdade de 

gênero, de classe e de raça) que usa somente as mãos em seu ofício frente a 

superioridade médica. Com o quase banimento das parteiras perdeu-se um conjunto 

de conhecimento das mulheres sobre seus corpos. (TOUNQUIST, 2004 apud MAIA, 

2008). 

Os hospitais e maternidades foram criados na Inglaterra, Estados Unidos, 

França e Alemanha na segunda metade do século XIX e as mulheres acabaram 

atraídas para esse tipo de atendimento ao parto que oferecia qualidade, segurança 

pela assepsia, uso de anestesia e as cirurgias que quando bem efetuadas resolviam 
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os partos mais difíceis e complexos (MAIA, 2008). O atendimento ao parto em 

hospitais passa a partir de então, ser sinônimo de modernidade, segurança e ausência 

de dor.  

No Brasil as maternidades foram criadas inicialmente com intuito de oferecer 

formação as parteiras em 1832, data de 1884 a instalação dos primeiros leitos 

obstétricos no Brasil para atendimento de escravas e gestantes pobres (LEISTER, 

2011). Até 1870 as práticas médicas no atendimento ao parto eram precárias, o ensino 

da obstetrícia e ginecologia era incipiente e meramente teórico. Os atendimentos 

obstétricos no país permaneceram domiciliares até o final do século XIX, o que 

justificou a ausência de surto de infecção puerperal como na Europa. (MARTINS, 2004 

apud MAIA, 2008).  

Essa transição no modelo de atendimento ao parto ocorreu de forma diferente 

entre as classes no Brasil, as práticas médicas regulamentadas e a imposição do 

modelo médico hospitalar foi para mulheres de classe alta e brancas, com restante da 

população foi somente a partir do início do século XX. As mulheres ricas davam 

preferência ao atendimento médico domiciliar, as pobres que ainda possuíam algum 

recurso recorriam as parteiras e as que se encontravam em situação de miséria 

absoluta acabavam nas enfermarias dos hospitais (MAIA, 2008). Nos dias atuais 

praticamente todas as mulheres tem seus partos com médicos e em instituições 

hospitalares. 

 

A mudança do parto doméstico, assistido por parteiras, para o 
parto hospitalar, conduzido por médicos – passando por uma 
fase intermediária para as mulheres de classe alta, com o parto 
domiciliar com médico – resulta de um conjunto complexo de 
circunstâncias, nem todas completamente compreendidas, 
alguns fatores: os partos complicados e as parteiras (bem 
como os médicos) despreparadas ceifaram muitas vidas; a 
criação de maternidades separadas de hospitais gerais; a 
adoção de medidas de higiene e isolamento reduziu as mortes 
maternas hospitalares; a evolução da técnica da cesariana a 
tornou segura para salvar a vida de mães e bebês, no caso de 
partos com complicações; e os médicos se empenharam em 
divulgar tanto sua técnica e perícia quanto uma postura 
humanitária e filantrópica.(MAIA, 2008 p.40). 

 
 

O modelo de atendimento ao parto no século XX que hospitalar e altamente 

medicalizado confere um novo significado ao ato de parir e nascer, de evento 

fisiológico, familiar onde a mulher era a principal protagonista torna-se um ato médico, 

o parto passa a ser encarado como patológico e complexo inaugurando o modelo 
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tecnocrático de atendimento (MAIA, 2008) onde o excesso de práticas 

intervencionistas promoveu a desumanização deste evento. 

 

3.  O movimento feminista e o direito ao parto humanizado  
 

A Rede Feminista De Saúde lançou em 2002 um dossiê sobre parto 

humanizado onde apresentou uma proposta de mudança no atendimento ao parto, 

baseado em práticas que considere como direito da mulher uma maternidade 

prazerosa e segura. Uma assistência baseada em evidencias científicas, e não na 

conveniência de instituições e profissionais, ou seja, uma assistência humanizada ao 

parto orientada por direitos e baseada em evidências, é como importante estratégia na 

busca da promoção dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres em um momento 

tão especial de suas vidas e para que haja mudança se faz necessário uma nova 

postura dos profissionais de saúde, coragem e firmeza dos responsáveis pelas 

políticas públicas e mobilização das mulheres.  

Em 1993, grupos do movimento de mulheres organizou-se e fundou a Rede 

pela Humanização do Nascimento (REHUNA8)que desde esse período se tem 

mostrado ativo nessa questão, o Rehuna tem colaborado com mudanças de práticas, 

pessoas e instituições por meio de formação, reciclagem de recursos humanos, 

campanhas e serviços. (REDE FEMINISTA, 2002). 

O feminismo compreende a maternidade como um direito da mulher e não uma 

obrigação imposta, um direito que pode ser exercido por todas as mulheres, não só 

aquelas inseridas no casamento numa relação heterossexual de família nuclear, como 

também as solteiras e lésbicas. Qualquer que seja a forma de opressão e 

discriminação direcionada a mulher é repudiada pelo movimento feminista, que 

reivindica inclusive o acesso por essas mulheres ao direito a adoção, apoio social a 

maternidade, aos bancos de sêmen e tratamentos para infertilidade. (REDE 

FEMINISTA DE SAÚDE, 2002). 

Para as feministas esse determinismo biológico que condiciona o destino e o 

lugar da mulher na família e na sociedade, tratar-se não de uma escolha mas de uma 

imposição social que acaba por limitar a mulher a esfera privada, transformando as 

condições que envolvem os períodos da gestação, do parto, da amamentação e dos 

                                                 
8
Maiores informações sobre o REHUNA estão disponibilizadas em: http://www.rehuna.org.br/   
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cuidados com a criança em formas de cerceamento da liberdade feminina e do acesso 

a igualdades sociais.  

Nos anos 70, quando do levantamento dessas questões pelo movimento 

feminista, a mulher vivia a maternidade em condições de opressão, mesmo quando se 

tratava de uma escolha consciente. 

Uma das lutas do movimento de mulheres desde os anos 80 é a assistência ao 

parto, reivindicando a incorporação de dimensões sociais e emocionais a maternidade, 

repudia o modelo médico vigente que concebe o corpo feminino como defeituoso, que 

trata o parto como patológico, valendo-se de técnicas agressivas, invasivas e 

perigosas, sem respeitar a condição de que a gravidez não ocorre apenas na barriga 

da mulher (REDE FEMINISTA DE SAÚDE, 2002). 

Dessa forma, o movimento feminista busca respeito e autonomia para a mulher 

no parto, uma maternidade por opção e socialmente amparada9em vez de uma 

experiência dolorida, sofrida e mesclada por um sentimento de impotência. A situação 

foi muito bem descrita pela poeta norte- americana AdrienneRich ao descrever o 

momento do parto “(...) Parimos em hospitais, rodeadas de especialistas varões, 

negligentemente drogadas e amarradas contra nossa vontade, (...) nossos filhos 

retirados de nós até que outros especialistas nos digam quando nos deixarão abraçá-

los” (ADRIENNE RICH, 1979 apud REDE FEMINISTA DE SAÚDE, 2002 p. 23). 

A Rede Feminista de Saúde alerta que o atendimento ao parto é 

frequentemente relacionado a violação dos direitos da mulher, condicionados a 

aspectos que envolvem além de relações de gênero, classe social e características 

étnico-raciais da parturiente. A assistência a saúde da mulher neste momento tem se 

caracterizado pela excessiva manipulação de seus corpos, não oferecendo 

oportunidade da mulher reconhecer-se como sujeito de sua saúde. (REDE 

FEMINISTA, 2002). 

O Rehuna esclarece que há décadas são feitas denúncias sobre as 

circunstancias que envolvem violações na assistência ao parto, essas denúncias dão 

conta que no parto vaginalsão feitas intervenções que inibem o desenvolvimento 

natural do processo fisiológico do parto, transformando essa experiênciaem dor, 

impotência e alienação, situação que pioraquando a mulher é negra, migrante, pobre, 

portadora de HIV, solteira, adolescente ou usuária de drogas. 

                                                 
9Por “socialmente amparada” entendemos a maternidade como um trabalho social, não como 
responsabilidade individual da mulher. A maternidade é responsabilidade do casal, da família e 
da sociedade, que vai receber a criança, cidadã na plenitude dos seus direitos. (REDE 
FEMINISTA DE SAÙDE, 2002 p.23).   
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O movimento feminista defende que violência obstétrica é violação dos direitos 

humanos da mulher na assistência reprodutiva, a essas violações sofridas podem ser 

aplicadas muitos dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 

especial o que define: que todo indivíduo tem direito a vida, a liberdade e a segurança 

de sua pessoa e que ninguém deve ser submetido a castigos cruéis, degradantes e 

desumanos (REDE FEMINISTA, 2002). O movimento feminista e/ou de mulheres em 

face essa situação torana clara a discussaos acerca dos direitos reprodutivos e o 

qunato esta se faz urgente, as leis brasileiras com relação ao parto humanizado 

garantem a exelencia no atendimento, porém na prática as situações de violência 

continuam acontecendo. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O modelo de sociedade patriarcal impediu a mulher de ser sujeita plena de sua 

história e a determinou formas de conhecimento e práticas na área da saúde que 

evidenciam um modelo hierárquico do corpo do homem com relação ao da mulher e 

determinantes históricos e sociais influenciaram no decorrer do tempo à atuação 

médica (predominantemente masculina) em assuntos relacionados à saúde feminina.  

Verificamos que o atendimento ao parto é frequentemente relacionado à 

violência obstétrica enquanto violação dos direitos da mulher. Atendimento esse, 

condicionados a aspectos que se interseccionam com às desigualdades de gênero, de 

geração, de classe social e de raça/etnia da parturiente. E ainda, a assistência à 

saúde da mulher neste momento tem se caracterizado pela excessiva manipulação de 

seus corpos, não oferecendo oportunidade da mulher reconhecer-se como sujeita de 

sua saúde.  

Conforme a política de saúde (SUS) o princípio da equidade certifica que os 

serviços devem ser disponibilizados considerando as diferenças entre os grupos 

diversos de indivíduos, ou seja, igualdade de acesso. Já o atendimento baseado no 

princípio da integralidade considera a pessoa como um todo, sendo que as ações de 

saúde devem procurar atender à todas as necessidades do indivíduo.  

No entanto, sabemos que não são todas as gestantes que conseguem acessar 

como exemplo, os serviços de uma doula, grupos de apoio e rodas de conversa que 

preparam a mulher para “além do sofrimento e da dor”, e que as mesmas não são 

atendidas em todas as necessidades enquanto individuas, mas sim como mães, pois a 

partir do momento que a criança nasce a atenção da equipe de saúde se volta a ela, 
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muitas vezes negligenciando a situação da mulher que recém-pariu e que encontra-se 

em condições desconfortáveis nos hospitais (como cadeiras) enquanto acompanham 

seus bebês.  

Por fim, acreditamos que trazer à tona situações de violações obstétricas e de 

diretos, além das relações sociais de gênero que desqualificam a mulher e a 

caracterizam como incapaz diante da autonomia de seu próprio corpo, é um debate 

que se faz necessário a sociedade em geral, com intuito de contribuir com ações que 

desenvolvam nas mulheres condições de serem protagonistas de um evento que 

envolve sua sexualidade e para que possam escolher e planejar de forma segura 

como quiserem. 

Constata-se que não faltam políticas que garantam um atendimento de 

qualidade a mulher parturiente em todas as etapas do processo gestacional, a vertente 

do atendimento humanizado vem ganhando força e transformando a assistência à 

saúde da mulher, porém ainda há muito por se fazer para que essas políticas 

realmente se efetivem na prática, visto que encontram barreiras institucionais, de 

profissionais e do próprio contexto capitalista e neoliberal que transforma o corpo 

feminino em mercadoria na medida em que baseia o atendimento na otimização do 

tempo, na padronização do atendimento e no lucro não respeitando a individualidade 

de cada mulher no processo da parturição. 
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