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RESUMO
A partir da década de setenta, a forma pela qual a prática obstétrica era conduzida foi revista,

abrindo caminho para uma nova ótica de atendimento na assistência ao parto e nascimento.

Sua premissa é resgatar o caráter humano do nascimento em seu sentido mais amplo. Esta

mudança repercutiu em tudo que estava associado ao atendimento obstétrico, tal como no

espaço que o abriga.

O objetivo deste trabalho é analisar o espaço construído relativo à assistência ao parto e

nascimento em maternidades municipais na Cidade do Rio de Janeiro, focando as questões

atinentes ao movimento de humanização no atendimento obstétrico, tendo como estudo de

caso a Maternidade Municipal Leila Diniz.

Através de uma revisão do processo histórico pretende-se a contraposição deste com o

movimento de humanização no atendimento obstétrico e suas propostas. Buscar nas

informações recolhidas no estudo de caso e nas entrevistas realizadas as respostas as

questões levantadas.

Como resultado, este trabalho apresenta uma análise crítica e recomendações relativas aos

espaços estudados e sua relação com as proposta de humanização da assistência ao parto e

nascimento.

ABSTRACT
Starting from the 1970’s, the form for which the obstetric practice was faced was reviewed,

leading to a new optics in childbirth and birth attendance. The premise is to rescue the human

character of the birth in its wider sense. This change echoed in everything that was associated

to the obstetric service, just as in the space that shelters it.

The objective of this work is to analyze the space built relative to childbirth and birth

attendance in municipal maternities in the city of Rio de Janeiro, focusing the subjects related

to humanization movement in the obstetric service, having, as case study, the Municipal

Maternity Leila Diniz.

Through a revision of the historical process, this work intends to oppose humanization

movement in the obstetric service and their proposals. Searching through the information

collected in the case study and in the accomplished interviews, the answers to the proposed

subjects.

As result, this work presents a critical analysis and relative recommendations to the

studied spaces and its relationship with the humanization’s of the attendance to the

childbirth and birth proposals.
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INTRODUÇÃO

O crescente empenho de entidades governamentais, de profissionais da área da saúde e

da opinião pública em reavaliar a conduta médica e hospitalar, demonstram a

insatisfação com a forma pela qual os serviços na área da saúde vêm sendo prestados. A

partir do séc. XIX, com a consolidação da profissão médica e o aumento de seu prestígio

dentro da sociedade, os assuntos relativos à saúde e à doença passam ser monopólio

destes. Sendo “legitimadas pelo discurso científico, as práticas médico-sanitaristas

logram constituir-se como a melhor e mais correta interpretação do vivido, de

experiências humanas no âmbito sócio-vital”.(D’OLIVEIRA, 1996, p.5)

Chamado de medicalização, este processo ganha força com os avanços tecnológicos,

mostrando-se como uma ferramenta eficaz no cuidado à vida humana. A atribuição da

responsabilidade obstétrica passa a especialistas, fato que se dá simultaneamente ao

desenvolvimento tecnológico e à profissionalização da classe médica.

“Este processo de medicalização manifesta-se claramente na assistência

ao parto: a prática médica conquistou, não sem luta, a hegemonia neste

campo de cuidados, adquirindo uma eficácia técnica e autoridade

econômica e cultural que lhe conferiu igualmente autoridade

moral.”(DINIZ, 1996)

De acordo com Kátia Maria Lima, atualmente na Cidade do Rio de Janeiro 99,9% dos

partos são hospitalares. A assistência a eles prestada se caracteriza pelo abandono da

mulher e a intervenção excessiva. Esta situação passou a ser o retrato do cotidiano no

atendimento obstétrico, tendo como conseqüência péssimos resultados perinatais e

demonstrando claramente a crise que se instaurou na assistência ao parto e ao

nascimento.

A prática do atendimento obstétrico no ambiente hospitalar se justificava principalmente

pelas condições assépticas por ele oferecidas e pela possibilidade de um pronto

atendimento às urgências, mas o quadro apontado por alguns autores é o de que nestes

ambientes o que encontramos é uma prática “onde a assepsia acontece apenas nas vias

que dariam acesso às relações humanas” (SILVA, 1995, p.52). O hospital hoje se

apresenta como um ambiente hostil e de indiferença, onde as práticas médicas tratam da

vida como “bem de consumo” (SILVA, 1995, p.52), onde o tempo se torna o culpado de

procedimentos que buscam acelerar o trabalho de parto, visando à liberação de um maior
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número de leitos para novas parturientes, “numa espécie de linha de montagem”

(D’OLIVEIRA, 1996, p.9).

A partir da década de 1970, inicia-se uma discussão referente à forma pela qual a prática

obstétrica vinha sendo conduzida. O movimento em busca da humanização na

assistência ao parto e nascimento passa a ganhar adeptos dentre todos os envolvidos de

algum modo no processo do nascimento, surgindo assim vários estudos e pesquisas

sobre o assunto (RATTO,1996). Governos e organizações internacionais aderem ao

movimento implementando políticas e normas no intuito de modificar o quadro existente

dentro da assistência obstétrica. Resgatar a simplicidade e singularidade deste

acontecimento, devolver à mulher a postura de ator e não paciente neste processo são

os principais objetivos deste movimento.(JICA/SESA, 2002)

Estas propostas de mudanças relacionadas ao atendimento obstétrico e a conduta

médica exercida derivam em mudanças globais em tudo que envolve este assunto, não

deixando de repercutir no espaço. O ambiente hospitalar, especificamente a maternidade

e centro obstétricos, tendem a passar por mudanças a fim de receber as novas propostas

de atendimento discutidas, sendo assim necessário uma reavaliação desses espaços e

enquadra-los dentro das novas políticas de atendimento obstétrico.

Este trabalho surge a partir desta questão, objetivando analisar a relação entre o espaço

construído e a questão relativa ao processo de humanização na assistência ao parto e

nascimento. Através de um estudo de caso esta pesquisa busca compreender como seria

este espaço e de que forma ele poderia contribuir para a implementação de uma

assistência humanizada no que diz respeito ao atendimento obstétrico.

A escolha da maternidade Leila Diniz se justifica pelo fato de ser uma instituição pública

de saúde no Rio de Janeiro que teve a sua estrutura modificada com o intuito de receber

os ambiente necessários para a implementação das políticas de humanização na

assistência ao parto e nascimento. Outro fator de importância e destaque desta

maternidade é o seu caráter percussor no que diz respeito à aplicação das políticas

referentes à humanização, sendo a primeira maternidade no município do Rio de Janeiro

a adotar tais medidas.

Os profissionais que atuam na maternidade Leila Diniz são submetidos a treinamentos

pedagógicos e orientação sobre humanização, sendo constante a reciclagem de seus

conhecimentos sobre este assunto. Este fato condiciona modificações nas relações de
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trabalho e atendimento ao paciente tal como no ambiente, que se adapta aos novos

conceitos de humanização. No decorrer de sua atividade desde 1995, a maternidade já

sofreu inúmeras reformas em seu prédio. Estas modificações revelam os espaços que

não se consolidaram e apontam os espaços construídos para receber os novos conceitos

sobre humanização. Sendo de grande importância para a analise dos espaços referentes

à humanização da assistência ao parto e nascimento o estudo desta unidade de saúde.

Situada em Curicica, no bairro de Jacarepaguá, funciona desde 1994, ano de sua

inauguração, e é considerado um marco dentro do movimento de humanização na

assistência ao parto e nascimento.

A metodologia adotada baseou-se no uso de questionários, entrevistas com profissionais

chaves ligados ao assunto, levantamento e observação de campo. Os questionários

forma elaborados em dois modelos, um para ser aplicada para pacientes e o outro para

profissionais. O uso dos questionários teve como objetivo um resultado qualitativo, sendo

entrevistadas cinqueta pessoas. Como forma de alcançar respostas mais abrangentes

foram selecionados pacientes e profissionais de perfis distintos. Para as entrevistas foram

escolhidos profissionais que estão envolvidos com o assunto de discussão deste

trabalho, sendo estes profissionais da área médica e arquitetos.

O capítulo 1 se divide em duas partes: Do evento natural à medicalização e Humanização

da assistência ao parto e nascimento. Nele é feito uma revisão do processo histórico da

assistência ao parto e nascimento, onde são apresentados as mudanças ocorridas no

decorrer da história sobre as questões que envolvem o nascimento. Posteriormente é

apresentado um quadro do panorama atual sobre a medicalização e o surgimento do

movimento de humanização na assistência obstétrica.

No capítulo 2 são apresentados três programas governamentais que tratam da

implementação da humanização no atendimento obstétrico e um levantamento dos

ambientes relacionados ao assunto discutido. O primeiro projeto apresentado,

Maternidade Segura possui a proposta de melhoria da qualidade do atendimento

hospitalar com foco nos serviços obstétricos e pediátricos. Seu diferencial é que trata

diretamente do espaço construído, avaliando-o e determinando os critérios que deve

possuir para obter o título de Maternidade Segura. Sem possuir pontos específicos com o

espaço construído, mas também importantes, são apresentados os projetos Programa de

Humanização no Pré-natal e Nascimento e Parto, Aborto e Puerpério: Assistência

Humanizada à Mulher.
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Já no capítulo 3 é descrito o processo de concepção e construção da Maternidade Leila

Diniz. Sua importância para o movimento de humanização descrito através de sua

história, e de sua participação nas mudanças ocorridas no atendimento obstétrico. Aqui

também são apresentados os instrumentos de avaliação utilizados e seus respectivos

resultados.

Através dos dados coletados avaliar a relação que o espaço construído possui com a

humanização da assistência obstétrica. Apontar os problemas e soluções referentes ao

conjunto de ambientes relacionados ao assunto e propor um caminho que ajude a

construir um espaço humanizado.
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CAPITULO 1

P R Á T I C A  O B S T É T R I C A :  A S P E C T O S  H I S T Ó R I C O S

 E  A T U A I S .
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1.1 – Do evento natural à medicalização.

Historicamente o nascimento é um evento natural, e que por muito tempo se manteve

dissociado de formas e mecanismos de controle. A experiência do parto possuía um

caráter íntimo e privado, sendo, nas mais diferentes culturas, uma experiência vivenciada

por mulheres. Ainda hoje, partos acontecem sem nenhuma intervenção, a não ser a da

própria mãe, que como agente ativo neste acontecimento, o vivencia de forma plena.

Esta plenitude se traduz no fato de o nascimento ser um evento singular, único dentro do

universo humano, uma experiência que significa nada mais do que gerar a vida. O ato do

nascer, dar à luz é inerente à nossa natureza, faz parte do processo que dá continuidade

à nossa espécie, e o corpo humano foi especialmente concebido para tal função, tendo-a

exercido por milhares de anos. A prova disto é a nossa existência.

                           FIGURA 01. Ilustração de um nascimento indígena.

A idéia de que existe uma natureza biológica determinante e dominante no que diz

respeito à condição feminina, se torna o meio pelo qual a medicina poderá se apropriar

do corpo da mulher. A capacidade de gestar, parir e amamentar são fatos biológicos que

ocorrem no corpo da mulher e se baseiam em sua natureza feminina. Estes fatos se

tornam alvos dos interesses da ciência, que diante deste evento de uma importância

imensurável vêem a necessidade de buscar sua compreensão. Como argumento

descrevem que por serem tidos como fatos biológicos e científicos tornam-se passíveis

de serem compreendidos e estudados (VIEIRA,1999).
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Com o surgimento de conquistas científicas em áreas como a biologia, aliadas às

descobertas conceituais e filosóficas, emersas no início do séc. XIX, todos estes fatores

criaram espaço para o desenvolvimento do saber médico na obscuridade que, até então,

envolvia o ato do nascimento humano. A razão, transformada em ferramenta, começava

a ocupar o lugar outrora ocupado pela intuição e pela experiência provenientes de um ato

natural da mulher. Este ato natural ao corpo humano, passa a ser objeto e ato fisiológico

controláveis pelo conhecimento científico, não havendo mais lugar para o saber nato da

mulher.

Segundo Milles, medi-calizar é o processo de transformar aspectos da vida cotidiana em

objeto da medicina de forma a assegurar conformidade às normas sociais (MIlLlES apud

VIEIRA,1999). No que se aplica a mulher, a medicalização do corpo se torna particular no

que diz respeito às questões relativas à reprodução humana, mais especificamente ao

aspecto orgânico deste evento. Sendo esta afirmação dirigida à maneira pela qual o

corpo feminino vem sendo tratado pela área médica, devido ao fato de transformá-lo em

seu objeto de saber e prática (VIEIRA,1999).

“Se não houvesse médicos, o que aconteceria com os partos?

Não nasceriam crianças?

Haveria muita complicação materno-fetal?

Menos do que se pensa.

 Deixados à natureza, mais de noventa por cento dos partos dar-se-iam

espontaneamente, sem necessidade de auxílio nenhum “.

(PACIORNIK, 1996, p.9)

Existem indícios de que na antiguidade grega clássica surgiram os primeiros estudos que

dizem respeito ao processo biológico relativo ao nascimento, ficando esquecido durante

séculos até que, no Renascimento, este assunto volta a ser discutido. Durante muito

tempo os partos foram assistidos por parteiras leigas, sendo uma atividade

exclusivamente feminina. A partir do início do séc. XVI este quadro atividade passa a

sofrer regulamentações por parte do governo e da igreja, submetendo as parteiras das

cidades européias a inúmeras condições, entre elas a obrigação de prestar exames

diante de comissões municipais e eclesiásticas. O intuito desta regulamentação era o de

prevenir as parturientes contra abortos e infanticídios, assegurando também o batismo

dos recém-natos, princípios de interesse tanto da igreja como do estado (VIEIRA, 1999).
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A partir do início do século XVII, o homem já se iniciava na tarefa de atender as gestantes

e realizar os partos, deslocando paulatinamente as parteiras, curiosas e "bruxas", que

durante milênios foram as únicas "cuidadoras de mulheres" no momento de parir.

Começa a surgir uma inversão de postura diante do parto. A mulher, que tinha o domínio

do ato de parir, passa cada vez mais a assumir uma postura passiva diante deste

processo. O marco inicial desta revolução poderia ser materializado no primeiro grande

instrumento médico empregado no atendimento ao parto: o Fórceps. Criado pelos irmãos

Chamberlen, na Inglaterra, este instrumento, utilizado para extrair o bebê do útero em

casos indicados foi mantido em segredo por muito tempo, por ser uma ferramenta tão

importante, a ponto de ser alvo da cobiça de concorrentes (JONES, 2002).

                FIGURA 02. Ilustração do séc. XVI, da cena de um parto.

Para Foucault a natureza política da medicina na sociedade capitalista surge como uma

estratégia de controle social. A discussão da sexualidade e reprodução, emersas durante

o séc. XVII como um objeto político nas sociedades ocidentais, é vista por ele como uma

forma de exercer um domínio sobre a população (FOUCAULT apud VIEIRA, 1999).

Na França, em 1700, a preocupação com a alta taxa de mortalidade materna levou a

classe médica a observar diretamente o processo de trabalho de parto e nascimento. O

parto e nascimento passaram a ser definidos como inerentemente patológicos e

anormais, acarretando um aumento da participação dos médicos na solução de

complicações obstétricas que implicavam risco de vida materna. Essa participação mais

ativa dos médicos dentro deste processo teve como uma de suas conseqüências o
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afastamento das enfermeiras e a apropriação de seus conhecimentos. Outra

conseqüência, talvez a de maior importância, foi o afastamento da participação da mulher

no trabalho de parto e no processo do nascimento, dando ao médico um papel interventor

(LIMA, 1996).

A morte da nora de Maria de Médicis, a Duquesa de Montpensier após dar à luz, em um

parto realizado por uma parteira, levou ao questionamento da capacidade desta classe

de profissionais para a realização deste trabalho. Após o acontecido, Louise Bougeois,

que durante anos foi à parteira da família real, é afastada de seus serviços. Em seu lugar

foi escolhido um homem, o médico Julien Clement, que a pedido da família real faz o

parto da Madame Montespan, amante do rei Luiz XIV, que realizou-se sem maiores

complicações.  Madame Montespan tornara-se assim a primeira mulher a dar a luz

assistida por um homem, como também seu parto se tornou o primeiro parto deitado de

que se tem registro na história. Estes acontecimentos geraram uma grande mudança na

assistência ao parto e nascimento, dando a Julien Clement o título de primeiro cirurgião

parteiro (LIMA, 1996).

                   FIGURA 03. Ilustração do séc. XVII, de um homem auxiliando um parto,

                                       e adotando para tal a posição horizontal.

Essas mudanças causaram reações fervorosas na classe médica, como o exemplo do

decano Phillippe Hequet, que demonstrando sua indignação ao fato, publica um volume

intitulado: Indecência dos Homens que Fazem o Parto de Mulheres. Mesmo tendo este

acontecimento sofrido inúmeras criticas, a burguesia logo começa a seguir o exemplo de
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Julien Clement, e outro homens passam a conduzir a prática obstétrica. Inicia-se assim

uma nova conduta na assistência ao parto e no nascimento.

Um dos resultados que se observa num primeiro momento com a intervenção médica no

parto é o aumento da mortalidade materna. Durante os séculos XVII, XVIII e XIX a febre

puerperal foi a responsável por inúmeras mortes, e o sua principal causa provinha dos

próprios médicos. Ao examinarem as parturientes com suas mãos sujas, provenientes de

trato com outros pacientes ou cadáveres da sala de autópsia, os médicos infectavam as

mulheres, fato que muitas vezes as levava à morte. Esta constatação veio da relação do

número de parturientes mortas na enfermaria em que eram assistidas pelos médicos e

estudantes de medicina, com relação ao número de mulheres mortas na enfermaria em

que as parteiras prestavam assistência. A conclusão deste fato fez com que

posteriormente o índice de mortalidade materna diminuísse, e serviu de base para

Pasteur desenvolver seus estudos sobre a transmissão de germes (LIMA, 1996).

Por quase três séculos os médicos se prepararam para ocupar o lugar até então ocupado

pelas parteiras, e com isso transformar o parto em um evento médico. A produção de

idéias com relação ao corpo feminino veio acompanhada do estudo deste corpo como

objeto da prática médica, não tardando a ser incorporada à chamada medicalização, que

se estabeleceria mais tarde, no séc XIX (VIEIRA, 1999).

Com a entrada do médico neste processo a sala de parto sofre sua primeira modificação:

a cadeira de obstetrícia cede seu lugar à cama. O sentido dessa pequena mudança em

um mobiliário da sala de parto representa uma nova forma de intervenção no processo do

parto, pois a posição horizontal, que a cama imprime, surge em benefício do médico e

não da mulher. Essa modificação dita mais civilizada na forma de atender ao parto,

seguramente fundou-se em diversas causas, mas a principal influência foi à comodidade

do médico e/ou das pessoas responsáveis pelo atendimento à parturiente. O preço dessa

mudança foi o desrespeito ao mecanismo fisiológico do parto, repercutindo

negativamente na qualidade de atendimento do parto normal e de baixo risco.

As mulheres passaram a ser encorajadas a adotar a postura de decúbito dorsal, sendo

esta posição não apenas usada no período de expulsão do feto e nascimento, mas

também passando a ser adotada na fase de dilatação cervical, impondo a mulher cada

vez mais um caráter de paciente e não de ator neste processo (LIMA, 1996).
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Outros fatores importantes para a manutenção da posição reclinada, a partir do séc.

XVIII, foram o aumento da prática das cirurgias de litotomia e o aumento do uso do

fórceps. Há diferenças entre os paises europeus e os Estados Unidos com relação à

posição utilizada no trabalho de parto, mas todos têm em comum a preferência pela

posição mais conveniente ao médico. Até o séc. XX, não houve uma padronização das

práticas obstétricas, prevalecendo as várias formas de posição horizontal na hora do

parto. A adoção da posição de litotomia não foi baseada em pesquisa científica bem

fundamentada, mas sim em conflitos entre cirurgiões e parteiras.(LIMA, 1996)

Segundo o Dr. Hugo Sabatino (1996, p.38) já no séc. XVI podem ser observados casos

de pratica de parto em posição horizontal, sem que haja sustentação cientifica para sua

adoção. Acredita ainda que esta pode ser uma das causas da alta incidência de término

da gestação com tecnologia desnecessária, o que acaba colocando as mulheres em uma

posição antifisiológica para ter seus filhos.

A partir da década de 1950, nos Estados Unidos, começam a surgir trabalhos que

chamam atenção para os prejuízos maternos e fetais ocasionados pela posição

horizontal no momento do parto. Estes estudos chegam a conclusão de que esta posição

aumenta consideravelmente o esforço materno durante o período expulsivo, sendo mais

prejudicial à parturiente. No Uruguai e na Inglaterra da década de 1960, pesquisas

sugerem a adoção da posição verticalizada durante o parto, sendo desenvolvidas

cadeiras especiais para tal. Mesmo assim estes trabalhos não tiveram aceitação no meio

científico, e até hoje encontram resistência dos mais conservadores. (SABATINO, 1996).

No Brasil do séc XVI ao XIX, a assistência obstétrica às parturientes era atribuição da

“comadre”. Independentemente da classe social a que pertencesse, a mulher só

procurava a ajuda de um cirurgião em patologias de risco, ou, no caso da burguesia, por

ostentação. Além da assistência ao parto, as parteiras permaneciam acompanhando a

dieta e prestando auxílio ao recém nascido, decidindo se a mãe devia ou não amamentar

e escolhendo uma “ama de leite” para fazê-lo no caso de impossibilidade.(FRAGA, 1996)

Em 1808 com a vinda da Família Real para o Brasil, parteiras, na sua maioria com

formação na Faculdade de Medicina de Paris, foram trazidas e se estabeleceram nas

principais cidades do país. Chamadas de madames francesas, as parteiras vindas da

Europa encontraram um mercado enorme de clientes burgueses prontos para assediá-

las. Suas qualidades profissionais não se restringiam somente à assistência ao parto,

mas também vacinavam contra varíola e tratavam particularmente das doenças do útero.
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Pode-se observar a partir dai que a obstetrícia ganha um novo rumo, incorporando outras

questões a sua prática profissional.(FRAGA, 1996)

A partir do séc. XIX, no entanto, começa a haver alterações dentro do panorama

assistencial do parto. Tal como no resto do mundo, a medicina, enquanto instituição,

passa a incorporar a prática obstétrica, denominando-a “Arte Obstétrica”. Os médicos,

novos atores neste cenário, introduzem seus instrumentos de intervenção e deslocam a

atenção, que antes era dada à mãe, para o bebê, impondo gradativamente à mulher o

papel de paciente.

“... nós vivemos em uma sociedade industrializada onde se elaborou um

homem tecnológico, inteiramente dominado pela tecnologia toda

poderosa – uma nova natureza – que chega para impor sua própria lei,

tomando o lugar da Mãe-Natureza, uma sociedade onde domina o

prestígio da insensibilidade e onde o desapego, a reserva, a frieza e a

atração pelo cerebral são comportamentos exemplares...”.

 (RATTO, 1996, p.29).

A profissão médica consolida seu monopólio sobre a saúde e a doença, e ganha enorme

prestígio econômico, cultural e social a partir da segunda metade do séc. XIX. A

medicina, comparada com outras ciências, teria um estatuto especial. Apesar de ser

constituída de uma essência técnica, ela implica em um contato direto com o ser humano

e sua vida, proporcionando ao médico uma autoridade não só técnica, mas também

moral. Simultaneamente ao desenvolvimento tecnológico e à profissionalização da

medicina, o parto passa a ser transferido para o contexto hospitalar, atribuindo aos

especialistas a responsabilidade obstétrica. A prática médica conquista a hegemonia

neste campo, adquirindo não só eficácia técnica, mas, principalmente, a autoridade

econômica e cultural. Outras práticas alternativas à prática médica na assistência

obstétrica encontram grande dificuldade de serem defendidas, pois os conceitos que

envolvem o processo de medicalização se tornaram uma barreira a outros conceitos ou

idéias. (D’OLIVEIRA, 1996)

No início do séc. XX na Europa Ocidental, a assistência ao parto e ao pré-natal se

institucionalizava e era bastante difundida. No ano de 1911, um movimento na Inglaterra

propiciou o apoio financeiro do governo para a instalação de clínicas pré-natais,

chegando no ano de 1927, ao número de 600 clínicas em funcionamento. Seguindo o

modelo médico que surgiu na maternidade de Baudelocque, um médico francês chamado
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Pinard liderou um movimento médico relacionado aos cuidados pré-natais, imprimindo

prestígio e dinamismo a puericultura, fundando posteriormente o Instituto de Puericultura

e impondo a disciplina ao meio acadêmico (VIEIRA, 1999).

                  FIGURA 04. Imagem de um berçário do início do Séc. XX.

O processo de medicalização provém do fato, que se generalizou nos paises

desenvolvidos e se firma nos paises não desenvolvidos, de que o bem estar físico,

mental e social pode ser alcançado no plano individual, desde que cada aspecto da vida

seja regulado cientificamente, cabendo ao profissional da saúde esta função. (SINGER,

1978).

Segundo Ana Flávia Pires Lucas D’Oliveira (1996, p.5), o processo de medicalização

pode ser explicado a partir de dois sentidos complementares. O primeiro compreende

que a medicalização seja a “extensão da intervenção técnica das ações médico-

sanitárias no âmbito da normatividade sócio-vital”.  Pode-se dizer que a extensão de

tecnologia saneadora do meio, a extensão de serviços, extensão de disciplinas de

aconselhamentos, além da definição socialmente normal ou patológica não corresponde

a um processo linear de aumento de algum consumo específico, mas sim a uma

dinâmica complexa da política e da economia, que representam os interesses de

diferentes classes.

O segundo sentido se justifica no discurso cientifico no qual a medicina se apropria de um

saber que lhe fornece respaldo e confiança. Suas respostas empíricas para os problemas

da saúde tomam o lugar de soluções que cumpriam com seu propósito, mas careciam de
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explicações plausíveis. Seu poder provém do público que está convicto a respeito dos

poderes ilimitados da ciência, vista por este como capaz de vencer até a morte

(D’OLIVEIRA, 1996).

“Os procedimentos seguros tornaram-se uma espécie de produção

industrial. A mulher tornou-se impotente diante da experiência vivida,

incapaz de buscar seu significado, uma vez que sua consciência do

processo e sua participação no evento foram reduzidas ao

mínimo”.(FRAGA, 1996: p.8)

Em 1960, no Uruguai, Caldeyro Barcia escreve sobre as condutas médicas

desnecessárias que eram realizadas para acelerar o nascimento e também sobre o

abuso do uso de tecnologias agressivas à mulher e ao feto (SABATINO, 1996).Hoje, o

predominante é uma política obstétrica baseada na postura de encarar todo o nascimento

como ato de máximo risco, e tratá-lo como procedimento cirúrgico. A relação que existia,

com ato do nascimento carregado de emoção para mulher e sua família, se perderam no

momento em que o hospital passou a atender aos partos. (MELLO, 1996)

Hoje, no Estado do Rio de Janeiro, os partos realizados em hospitais representam 98%

do total de partos (LIMA, 1996: p.36), onde grande parte destes são realizados com

intervenção cirúrgica. O Brasil assume a triste posição de campeã mundial em

cesarianas. No ano de 1970, o índice de cesáreas era de 14,6%, chegando a 31% em

1980 em unidades públicas e mais de 75% em clínicas particulares (dados INAMPS

referentes ao período de 1970 a 1980). Já em 1981, segundo dados do PNDS, a taxa de

cirurgia cesariana nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo chegaram a 40%.

Organização Mundial de Saúde (OMS) considera que a taxa máxima de cirurgias

aceitável para o total de partos é de 15%. Sendo assim pode-se dizer que hoje, no Brasil,

a operação cesariana atinge “níveis epidêmicos”. A opção por este tipo de parto deixou

de ser baseada em necessidades provenientes de risco na gestação, e passou a ser uma

escolha, cujos parâmetros não se justificam por questões clínicas, e sim por

conveniência, tanto de médicos como de parturientes. Este procedimento cirúrgico já foi

incorporado pela sociedade, e se distancia cada vez mais de sua função original, que é a

de tratar de casos de risco à vida da parturiente e de seus filhos (MEIRA, 1996).

Outro aspecto negativo do uso desnecessário da cesariana está no seu gasto aos cofres

públicos. Chegam a ser desperdiçados cerca de R$ 83,4 milhões por ano com o emprego
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da cesariana, que por ser uma intervenção cirúrgica acarreta no uso de equipamentos e

pessoal qualificado para a execução de um procedimento que em muitos casos poderia

ser feito pela própria natureza com um custo muito menor.

Para se ter noção do uso desmesurado da cesariana no Brasil, basta compará-lo com o

índice de outros paises. Em paises desenvolvidos a quantidade de cesarianas varia entre

13% (Dinamarca) e 7% (Áustria), tendo este índice uma relação direta com a qualidade

de vida. Quanto maior ela for, menor será o índice de cesariana. Há paises, como os

Estados Unidos, com uma média de 24%, e o Canadá, que atinge a marca de 19% de

partos com intervenção cirúrgica, em que esses indicadores são considerados um

problema de saúde pública e são combatidos incisivamente pelos órgãos oficiais. Os

menores índices são do Japão com 8% e Austrália com a média de 7,5%, e ocupando o

primeiro lugar, se encontra o Brasil com a média de 36,4%, conforme a comparação da

tabela 01 (ISTOÉ, 1998).

Paises com maior número de cirurgia cesariana

Brasil 36,4 %
Estados Unidos 24,7 %

Canadá 19,5 %

Portugal 15,8 %

Dinamarca 13,1 %

Suécia 11,1 %

França 10,9 %

Inglaterra 10,0 %

Japão 8,0 %

Austrália 7,5 %

                  TABELA 01. Relação dos paises e o percentual de cirurgia cesariana.

Historicamente, o Brasil já apresentava um perfil de intervencionista no processo do

nascimento e parto. Em 1882, um viajante estrangeiro que estava de passagem pelo Rio

de Janeiro, se mostrou perplexo com a prática médica no parto. Seu relato com relação

ao uso excessivo do fórceps reflete-se nas suas palavras: “não se imagina a que ponto

aqui se abusa do fórceps. Entre algumas mãos seu uso é regra, e um parto sem fórceps

é exceção” (apud:LEITE, 1982, p.6).
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O que se busca dentro de um centro médico é a segurança, mas, ao contrário do que se

imagina, a intervenção cirúrgica no parto aumenta em três vezes o índice de mortalidade

materna. Outro fato que a cesariana potencializa são as complicações para o bebê,

sobretudo as respiratórias, que se tornam mais freqüentes nos casos de intervenção

cirúrgica no parto (CECATTI, 1991).
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1.2 – A Humanização da Assistência ao Parto e Nascimento

Segundo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (1996) o termo Humanização se explica

por: ato ou efeito de humanizar. Que por sua vez se traduz em: tornar humano; dar

condição humana a; tornar benévolo, afável, tratável.

A princípio, o que se encontra como tradução do processo de humanização da

assistência ao parto e nascimento, parece ir muito além dos termos encontrados em sua

explicação dentro da língua portuguesa. Hoje, tanto a sociedade civil como as

autoridades competentes atuam de alguma forma na busca de dar um significado mais

amplo ao verbo humanizar, incorporando ao seu significado literal algo que o torne ainda

mais humano.

O movimento de humanização aqui apresentado reflete a linha de pensamento de um

grupo formado por profissionais que acreditam na necessidade de modificar o quadro de

assistência ao parto e nascimento praticado nas ultimas décadas e que ainda perdura

nos dias de hoje. Sua luta se reflete e materializa em medidas adotadas por vários paises

do Mundo, seja pelos governos ou mesmo a iniciativa privada, um movimento de

mudança digna do nome que carrega. Buscar alternativas concretas de parto seguro,

ampliar a gama de escolhas para parturientes, de forma a integrá-las novamente no ato

de nascer, tratar não só a mãe, mas também o bebê sob outro prisma, pelo qual passam

de pacientes deste processo para atores, ativos e participantes (D`OLIVEIRA, 1996).

Segundo o Ministério da Saúde, a humanização do nascimento compreende ações desde

o pré-natal, onde todos os esforços para evitar condutas intempestivas e agressivas para

o bebê devem ser realizados. A atenção dedicada ao recém-nascido deverá caracterizar-

se pela segurança técnica da atuação dos profissionais que a realizam. As condições

hospitalares deverão ser adequadas e aliadas à suavidade no toque durante a execução

de todos os cuidados prestados, dando especial enfoque ao conhecimento agregado com

relação ao bebê, à mãe e à família (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002).

Fazer com que o parto seja visto como um momento de alegria e não como doença;

tratar a mãe como ser um humano, com delicadeza, segurança e conforto: não tratá-la

mais como uma paciente; incentivar o acompanhamento seja pelo pai, familiares ou

amigos, como forma de tornar este evento feliz para todos os envolvidos, transformando

assim o parto normal numa prática comum, mais saudável para mãe e para o bebê

(JICA/SESA, 2002).
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Buscar diminuir a incidência de morbidade e mortalidade materna, através do emprego

de uma ação menos intervencionista, com critérios bem definidos. O desenvolvimento

precoce do vínculo entre a mãe e seu filho é uma forma de trazer uma repercussão

positiva não apenas no aspecto relacionado à saúde física de ambos, mas com reflexo

também nos aspectos emocionais e sociais (CAMPOS, 1996). Resumindo, humanização

da assistência ao parto e nascimento.

Discutida a partir da década de 1970, a humanização na área perinatal tem como marco

a entrada em cena do obstetra Frédérik Leboyer, que passa a rever a conduta médica

referente à assistência perinatal. Talvez um dos principais precursores do movimento de

humanização, Laboyer busca questionar a forma pela qual os seres humanos eram

trazidos ao mundo. Insatisfeito com a forma com que conduzia sua prática obstétrica, tal

como outros profissionais da área, que ao se depararem com condutas distintas às que

costumavam proceder, passam a questionar os aspectos relativos assistência ao parto e

nascimento praticados pela medicina (LIMA, 1996).

“... quando assisti pela primeira vez a um parto vertical e percebi ser

possível uma assistência ao recém-nato a mulher totalmente diversa

daquela que havia aprendido a reproduzir por mais de uma década em

minha vida profissional. O impacto foi enorme e a emoção aflorou de tal

forma, que permitiu o resgate de uma dimensão até então insuspeitada

ou deixada de lado... a subjetividade deste momento tão especial na vida

de cada um de nós”.(RATTO, 2001: p.116)

Como muitos outros, Laboyer sofreu forte repressão, mas por ser um fenômeno vigoroso

e acreditar no poder transformador de suas idéias, não desistiu, pois apesar de críticas,

acreditava que seus métodos surpreenderiam as pessoas “ditas sérias”. (RATTO, 1996)

Repensar a prática medica dos profissionais de saúde e buscar a simplicidade sem

dispensar a eficiência é o que sugerem Luis Cláudio da Rocha Fraga e Rita de Cássia

Pentes de Matos (1996: p. 8). Essa mudança de atitude implica em se discutir a prática

médica por meio de uma vontade consciente e verdadeira. Faze-lo propondo uma re-

leitura do saber apreendido cientificamente, reconhecendo o sistema cultural que envolve

este processo, contextualizado-o e inseri novamente a mulher como sujeito deste

processo.
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Em 1974 Michel Odent criou em Pithiviers, na França, uma casa de parto onde implantou

uma sala chamada de “sala de parto instintiva”. Esta sala buscava se assemelhar com

um cômodo de uma casa, onde não havia aparelhos médicos e sim almofadas coloridas,

luz indireta, toca-discos e tudo que lembrasse um lar. Sua intenção era provocar um

comportamento regressivo, permitindo ultrapassar os conceitos adquiridos culturalmente

e possibilitar a adoção de atitudes que fossem mais naturais à mulher. (LIMA, 1996) Este

mesmo conceito é aplicado hoje em Juiz de Fora, onde através de uma parceria entre a

Universidade Federal de Juiz de Fora e a Prefeitura da cidade, foi construída uma casa

de parto. Sua proposta visa criar um ambiente diferenciado do ambiente hospitalar

resgatando o parto como evento natural. Nela só são atendidos casos que não

apresentem risco de vida à parturiente ou a seu bebê. Em casos que necessitem de um

atendimento especializado existe uma ambulância para fazer a remoção. Uma das

premissas para construção deste tipo de unidade de saúde é a sua localização próxima a

um hospital de referência para eventuais problemas. Seus quartos são semelhantes a um

quarto comum de uma casa, possuem uma cama comum, armários e um banheiro

individual, sendo o único elemento estranho uma pia localizada próximo a porta, utilizada

para higiene dos médicos. Neste quarto são realizados o pré-parto, parto e pós-parto.

                       FIGURA 05. Quarto pré-parto, parto e pós-parto (PPP) da Casa de

                                              Parto de Juiz de Fora.

Esta proposta de atendimento à parturiente enfrenta grande resistência por parte dos

médicos, que presos aos conceitos enraizados na sua formação, não encaram a casa de

parto como uma boa solução e sim como um risco desnecessário ao paciente. Mesmo

assim a Prefeitura do Rio esta trabalhando na construção de três Casas de parto no
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município, que devem ser inauguradas até o final deste ano. Um dos objetivos dessa

proposta é o de diminuir a interferência médica no atendimento obstétrico, criando um

ambiente diferenciado ao de um hospital, onde a prática do humano seja maior do que a

prática médica.

“Os profissionais médicos tendem a um conjunto padronizado de práticas

obstétricas e isto não os torna certos ou errados, de uma forma simplista.

Devemos entender que profissionais têm uma participação não

consciente em práticas que estão enraizadas na definição cultural do

nascimento como um evento médico”.(KLAUS, 1993, P.43)

Hoje é comprovado que inúmeros procedimentos adotados como rotina são inúteis e

danosos à saúde. Ao submeter à mulher ao uso excessivo da cirurgia cesariana,

causando taxas de mortalidade materna e neonatal incompatíveis com o nível do serviço

de saúde conquistado em nosso meio, demonstram o quanto a hospitalização está sendo

mal empregada. De acordo com Ana Flávia Pires Lucas D’Oliveira (D’OLIVEIRA,1996:

P.8), a postura intervencionista se manifesta não só através do uso desnecessário da

cirurgia cesariana, como através de outras rotinas adotadas, que se afastam da

racionalidade técnica da prática obstétrica. Entre os exemplos de rotinas que são

praticadas cotidianamente nas maternidades cabe ressaltar alguns, tais como: impedir a

gestante de comer, beber, gritar e expressar sua dor ou medo; imobilizar a parturiente na

posição horizontal impedindo-a da possibilidade de escolha da posição que lhe seja mais

conveniente; submetidas à indução de parto de rotina com ocitocina e em alguns locais,

até tornar a cesárea rotina. O mais intrigante nesta situação é que todos esses

procedimentos algumas vezes acontecem com o consentimento ou até mesmo com a

solicitação das próprias mulheres.(D’OLIVEIRA, 1996)

Estudos demonstram que a individualidade do ser humano começa durante a gestação,

tal como a formação de seu caráter, de seus medos e confianças. Esse processo de

formação se apresenta contínuo durante o trabalho de parto e nas primeiras horas e dias

de sua vida. Segundo Sybille Vogt Campos (CAMPOS, 1996: p.19), quanto mais respeito,

carinho, amor e confiança forem dados à criança, mais saudável ela será, tanto no

aspecto relativo à saúde física como mental. Tendo em vista a importância deste

momento na vida de todos, não só dos pais e familiares, mas também de quem nasce, os

profissionais buscam maneiras mais humanas de trazer as pessoas ao mundo.
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A partir de inúmeras perspectivas baseadas em estudos antropológicos, entre outros,

pode ser percebida a importância das primeiras experiências do recém-nascido. Um

exemplo deste fato pode ser encontrado nos estudos realizados pela antropóloga norte

americana Margaret Mead, que na década de 30 realizou pesquisas entre algumas tribos

na Nova Guiné. O resultado revela a diferença de comportamento social de tribos no que

se refere à forma pela qual tratavam os recém nascidos. Contrapõe-se a personalidade

serena e sociável de uma tribo habitante das montanhas chamadas de Arapesh, onde o

bebê em seus primeiros meses está em contato constante com adultos, que atendem ao

choro dos recém nascidos e colocam-los em seu seio sempre que solicitado, com relação

à personalidade agressiva de outra tribo, de habitantes dos vales, chamada de

Mundugumor, que por sua vez deixavam os recém nascidos em cestos duros, sem

contato cutâneo e sem a visão do exterior. (LIMA, 1996)

“Talvez seja um lugar-comum dizermos da extensa da bibliografia hoje

disponível, demonstrando-nos de que modo grande parcela da alegria e

da tristeza na vida de cada individuo gira em torno das experiências

vividas, das ligações ou relacionamentos afetivos que modulam cada um

de nós.”(LIMA, 1996: p.6)

A realização de estudos iniciais de uma investigação, que repercutem na área da

perinatologia, afirmam a importância da relação dos bebês com o laço original que se

forma com seus pais. A partir da leitura de autores  como Donald Winnicott (1965), Daniel

Stern (1992), Berry Brazelton (1992) e particularmente Klaus & Kennel (1993), Kátia

Maria Ratto Lima traz a tona esta questão, na qual a criança desenvolve neste primeiro

momento um sentido de si mesma que influenciará na sua qualidade de vida e em seus

laços afetivos com outros indivíduos. Estes estudos reafirmam a importância deste

primeiro momento, não só no nascimento como também no pré-natal, e como podem

repercutir ao longo da vida de cada indivíduo. (LIMA, 1996)

O reflexo da importância do momento de nascer, como algo que pode influenciar na

formação das pessoas, é o que mostram também estudos realizados nos Estados

Unidos. Estes estudos revelam que pessoas nascidas de parto normal são mais

equilibradas emocionalmente, enquanto pessoas nascidas de parto com intervenção

cirúrgica apresentam uma maior dependência emocional.(CAMPOS, 1996)

Segundo Ana Flávia Pires Lucas d`Oliveira (1996, p.9), o processo de humanização age

diretamente contra a violência (violência para a autora é o significado de hospitalização).
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Ela acredita que o poder de mudar o quadro existente, que é reflexo da hospitalização, se

apresenta de diferentes formas, dependendo do cargo e posição institucional, mas é

responsabilidade de todos. Os movimentos atuais que lutam pela humanização do parto

demonstram que o exercício do poder pode ser transformado, criando alternativas

concretas de parto seguro e buscando ampliar o campo de escolha para parturientes. A

exemplo deste fato pode-se citar a discussão sobre a casa de parto que é uma alternativa

real ao quadro que hoje existe no atendimento obstétrico, e que a maior barreira esta na

aceitação por parte dos profissionais de saúde. O medo e a falta de informação se

apresentam como as justificativas desta discussão.  Outra vantagem deste processo

seria a conquista da cidadania e do respeito aos direitos humanos em nosso país.

Um dos primeiros passos dados para introdução desta mudança de paradigma foi no ano

de 1985, em uma reunião da Organização Mundial da Saúde (OMS) junto à Organização

Pan-Americana de Saúde (OPAS), onde, pela primeira vez, peritos de parto de cada

região da OMS estavam presentes. Neste encontro foram feitas várias recomendações

fundamentadas em práticas de medicar, baseadas em evidências, sendo que muitas

dessas práticas permanecem usuais, sem a devida consideração de seus valores para

mulheres e recém-nascidos. Todas as questões levantadas deveriam ser comprovadas

para que assim ganhassem a confiança não apenas dos médicos, mas principalmente

dos pacientes. Desta forma todas foram trazidas e esclarecidas a luz dos conhecimentos

atuais, como forma de atingir seu objetivo. O resultado deste trabalho se traduz em

quatro categorias de recomendações e condutas, classificadas de acordo com suas

utilidades, efetividades e malefícios. São condutas a serem adotadas, todas relacionadas

a partos normais, descritas a baixo:

RECOMENDAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO AO

PARTO NORMAL.(MINISTÉRIO, 2001)

A) Práticas demonstradamente úteis e que devem der encorajadas.

1. Plano individual determinando onde e por quem o parto será realizado, feito em

conjunto com a mulher durante a gestação, e comunicado a seu marido/

companheiro e, se aplicável, a sua família.

2. Avaliar os fatores de risco da gravidez durante o cuidado pré-natal, reavaliado a

cada contato com o sistema de saúde e no momento do primeiro contato com o

prestador de serviços durante o trabalho de parto e parto. 
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3. Monitorar o bem-estar físico e emocional da mulher ao longo do trabalho de parto

e parto, assim como ao término do processo do nascimento. 

4. Oferecer líquidos por via oral durante o trabalho de parto e parto. 

5. Respeitar a escolha da mãe sobre o local do parto, após ter recebido

informações. 

6. Fornecer assistência obstétrica no nível mais periférico onde o parto for viável e

seguro e onde a mulher se sentir segura e confiante. 

7. Respeito ao direito da mulher à privacidade no local do parto. 

8. Apoio empático pelos prestadores de serviço durante o trabalho de parto e parto. 

9. Respeitar a escolha da mulher quanto ao acompanhante durante o trabalho de

parto e parto. 

10. Oferecer às mulheres todas as informações e explicações  que desejarem. 

11. Não utilizar métodos invasivos nem métodos farmacológicos para alívio da dor

durante o trabalho de parto e parto e sim métodos como massagem e técnicas de

relaxamento. 

12. Fazer monitorização fetal com ausculta intermitente. 

13. Usar materiais descartáveis ou realizar desinfecção apropriada de materiais

reutilizáveis ao longo do trabalho de parto e parto. 

14. Usar luvas no exame vaginal, durante o nascimento do bebê e na dequitação da

placenta. 

15. Liberdade de posição e movimento durante o trabalho do parto. 

16. Estímulo a posições não supinas (deitadas) durante o trabalho de parto e parto. 

17. Monitorar cuidadosamente o progresso do trabalho do parto, por exemplo, pelo

uso do partograma da OMS. 

18. Utilizar ocitocina profilática na terceira fase do trabalho de parto em mulheres com

um risco de hemorragia pós-parto, ou que correm perigo em consequência de

uma pequena perda de sangue. 

19. Esterilizar adequadamente o corte do cordão. 

20. Prevenir hipotermia do bebê. 

21. Realizar precocemente contato pele a pele, entre mãe e filho, dando apoio ao

início da amamentação na primeira hora do pós-parto, conforme diretrizes da

OMS sobre o aleitamento materno. 

22. Examinar rotineiramente a placenta e as membranas.
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B) Práticas demonstradamentes prejudiciais ou inefitivas e que devem ser
eliminadas.

1. Uso rotineiro de enema. 

2. Uso rotineiro de raspagem dos pelos púbicos. 

3. Infusão intravenosa rotineira em trabalho de parto. 

4. Inserção profilática rotineira de cânula intravenosa. 

5. Uso rotineiro da posição supina durante o trabalho de parto. 

6. Exame retal. 

7. Uso de pelvimetria radiográfica. 

8. Administração de ocitócicos a qualquer hora antes do parto de tal modo que o

efeito delas não possa ser controlado. 

9. Uso rotineiro da posição de litotomia com ou sem estribos durante o trabalho de

parto e parto. 

10. Esforços de puxo prolongados e dirigidos (manobra de Valsalva) durante o

período expulsivo. 

11. Massagens ou distensão do períneo durante o parto. 

12. Uso de tabletes orais de ergometrina na dequitação para prevenir ou controlar

hemorragias. 

13. Uso rotineiro de ergometrina parenteral na dequitação.

14. Lavagem rotineira do útero depois do parto. Revisão rotineira (exploração manual)

do útero depois do parto.

C) Práticas com evidências insuficientes para afirmar que são benéficas e que
devem ser utilizadas cuidadosamente enquanto se fazem novas pesquisas.

1. Método não farmacológico de alívio da dor durante o trabalho de parto, como

ervas, imersão em água e estimulação nervosa.

2. Uso rotineiro de amniotomia precoce (romper a bolsa d’água) durante o início do

trabalho de parto. 

3. Pressão no fundo uterino durante o trabalho de parto e parto. 

4. Manobras relacionadas à proteção ao períneo e ao manejo do pólo cefálico no

momento do parto. 

5. Manipulação ativa do feto no momento de nascimento. 

6. Utilização de ocitocina rotineira, tração controlada do cordão ou combinação de

ambas durante a dequitação. 
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7. Clampeamento precoce do cordão umbilical. Estimulação do mamilo para

aumentar contrações uterinas durante a dequitação.

D) Práticas que são freqüentemente utilizadas inapropriadamente.

1. Restrição de comida e líquidos durante o trabalho de parto. 

2. Controle da dor por agentes sistêmicos. 

3. Controle da dor através de analgesia peridural. 

4. Monitoramento eletrônico fetal . 

5. Utilização de máscaras e aventais estéreis durante o atendimento ao parto. 

6. Exames vaginais freqüentes e repetidos especialmente por mais de um prestador

de serviços. 

7. Correção da dinâmica com a utilização de ocitocina. 

8. Transferência rotineira da parturiente para outra sala no início do segundo estágio

do trabalho de parto. 

9. Cateterização da bexiga. 

10. Dilatação cervical completa ou quase completa, antes que a própria mulher sinta o

puxo involuntário. 

11. Adesão rígida a uma duração estipulada do segundo estágio do trabalho de parto.

12. Parto operatório (cesariana). 

13. Uso liberal ou rotineiro de episiotomia. Exploração manual do útero depois do

parto.

No Brasil o Ministério da Saúde implementou algumas medidas, como: estipulação do

percentual de cirurgias cesarianas nos serviços; a legitimação do atendimento ao parto

pela enfermeira obstetra; o reforço na fiscalização dos serviços prestados pelo SUS

(como forma de coibir o duplo faturamento ou a complementação de cirurgias cesarianas

desnecessárias) e a normatização e construção de casas de parto. Essas medidas

refletem o empenho de modificar o quadro existente, e representam o primeiro passo

para a humanização da assistência ao parto e nascimento.(CARNEIRO, 2002)

As políticas públicas na área da saúde, hoje, buscam formas de modificar as atitudes e

práticas referentes à assistência ao parto e nascimento, visando recuperar a dimensão

subjetiva deste evento (RATTO, 2001: p.115). Os diversos programas existentes e

colocados em prática, não só pelas instâncias municipais ou estaduais, mas também

federais, demonstram a grande preocupação com a questão.
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Exemplo desta iniciativa pode ser caracterizado pêlo Método Canguru. Desenvolvido em

1979 no Instituto Materno-Infantil de Bogotá (Colômbia), o Método Canguru vem sendo

utilizado em vários países, principalmente naqueles que dispõem de poucos recursos, e

tendo como um dos muitos reflexos a oferta de um número insuficiente de incubadoras.

FIGURA 06. Método Canguru.

No Brasil, esta estratégia possui uma conotação diferente, pois segundo o MINISTÉRIO

DA SAÚDE responsável pela implantação deste programa no Brasil, além de diminuir os

problemas resultantes do pequeno número de leitos para recém-nascidos prematuros,

busca principalmente uma mudança na atenção à saúde. Este método, que surge a partir

de uma necessidade econômica, hoje representa um grande papel na busca de uma

humanização na assistência obstétrica, pois implica em um contato pele a pele precoce,

entre a mãe e o recém-nascido de baixo-peso, de forma crescente e pelo tempo que

ambos entenderem ser prazeroso e suficiente, permitindo dessa forma uma participação

maior dos pais no cuidado ao seu recém-nascido. (Prochnik, 2000)

Hoje no mundo inteiro, vários países, sejam eles na Europa ou na África, pobres ou ricos,

manifestam a necessidade de encarar de forma diferente a assistência ao parto e

nascimento, por meio da opinião pública, organizações não governamentais ou pelos

governos.
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Segundo a proposta elaborada pelo Projeto Luz da JICA (Agência de Cooperação

Internacional do Japão) em parceria com o Governo do Estado do Ceará, a maternidade

deve ser um local onde se acompanha o processo fisiológico da gravidez, puerpério e

recém-nascido, por isso não deve ser confundindo com os processos patológicos. Por

este motivo, torna-se conveniente que os procedimentos relativos à conduta obstétrica

sejam separados ou que seja criado um ambiente independente do hospitalar. Essa

atitude visa a não infecção tanto da mãe como do recém-nascido ao serem manipulados

clinicamente dentro de um hospital, onde se tratam pacientes doentes e passiveis de

transmitirem possíveis patologias. Outro aspecto relativo a esta separação de ambientes

está relacionado à tensão gerada entre as gestantes e parturientes provenientes do

ambiente hospitalar, o qual está associado à doença e a dor.(JICA/SESA, 2002)

“Apenas paciência e modéstia. Silêncio. Uma atenção leve mais sem

falhas. É preciso muito amor. Peço que não condenem o método. A

criança não se engana. A criança sabe de tudo. Vê até o fundo do

coração. O recém-nascido é como um espelho. Reflete sua imagem.

Depende de vocês não fazê-lo chorar.” (LABOYER, 1992: p161)
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CAPITULO 2

P R O G R A M A S  D E  H U M A N I Z A Ç Ã O  N A

A S S I S T Ê N C I A  O B S T É T R I C A
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2.1 – Projeto Maternidade Segura

No ano de 1987 em Nairobi, foi lançado o projeto “Safe Motherhood” (Maternidade

Segura) programa criado a partir da cooperação entre a Organização Mundial para

Saúde (Word Health Organisation - WHO), o Banco Mundial (World Bank), Fundo das

Nações Unidas para Saúde (United Nations Population Fund – UNFPA), Fundo das

Nações Unidas para Infância (United Nations Children’s Fund – UNICEF), Federação

Internacional de Planejamento Materno (International Planned Parenthood Federation –

IPPF) e Conselho da População (Population Council). A busca de uma melhora na

assistência obstétrica e a redução das taxas de mortalidade levam essas organizações a

unirem seus esforços na busca de soluções para questões que envolvem o nascimento e

o parto, resultando assim neste projeto.

Os principais fatores geradores deste projeto são: a preocupação com a mortalidade

materna e infantil e as questões referentes ao processo de humanização da assistência

ao parto e nascimento.

Hoje, o Projeto Maternidade Segura é difundido em vários paises pelo Mundo, buscando

atingir seus objetivos de assegurar o direito à vida. No Brasil, através da iniciativa do

Ministério da Saúde e da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, o projeto

esta sendo amplamente aplicado, sendo conferido em agosto de 1997 o primeiro título de

Maternidade Segura para a Maternidade Darcy Vargas, em Joinvile (SC).

Com o intuito de enquadrar as unidades de assistência à saúde dentro de um formato

que representasse os objetivos do Projeto Maternidade Segura, foram elaborados alguns

mecanismos de avaliação. Entre eles, o Questionário de Auto-Avaliação de Hospitais.

Dividido em oito passos, este questionário é a primeira etapa do processo que busca

fornecer o título de Maternidade Segura às unidades de saúde requerentes. Cada passo

se refere a um ponto específico do projeto Maternidade Segura, tratando das questões de

educação, preparo técnico, humanização do parto entre outros.

No que diz respeito à avaliação do espaço construído, o questionário apresenta o 6°

Passo: Ter estrutura adequada ao atendimento. Este passo representa os critérios

relativos às necessidades físicas das unidades de saúde que buscam qualificar-se dentro

das metas do projeto. Nele é possível definir algumas áreas e seus condicionantes

necessários a cumprir as metas do projeto e que devem constar dentro do programa de

arquitetura das unidades requerentes ao título.
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No setor de atendimento pré-natal são feitas as seguintes recomendações:

No ambulatório pré-natal o questionário cita se há uma área física ampla, iluminada,

arejada e se estas oferecem conforto ao usuário. No que diz respeito aos ambientes de

apoio é questionado se existem banheiros para pacientes, acompanhantes e

funcionários.  Com relação à área para exames tocoginecológicos é questionado se a

área para o exame possui privacidade e se conta com vestiário para pacientes.

Relacionado ao mobiliário e equipamentos é necessário conter na sala mesas, cadeiras,

mesas de exame ginecológico, esfignomamômetro, balança, fita métrica, luvas,

estetoscópio clínico e estetoscópio de Pinard.

Já nos setores de períodos clínicos do parto, puerpério e recém-nascido são feitas as

seguintes recomendações:

Para os períodos clínicos do parto, puerpério e recém-nascido a maternidade deverá

constar de sala de parto com as seguintes características: possuir iluminação adequada,

ser de fácil manutenção, contar com ponto de oxigênio e ponto de vácuo. Relacionado

ainda ao período clinico do parto, é preciso ter local para exames de ultra-sonografia e

cardiotocografia, local para exames de pacientes internados, banco de sangue, banco de

leite, UTI para adultos e relativo ao atendimento de recém-nascidos contar com UTI

neonatal.

O ambulatório pré-natal não necessita estar na maternidade, devendo, no entanto, fazer

parte do complexo de referência.

Referente aos ambientes da maternidade no geral o questionário exige que este tenha

sala de admissão, sala de pré-parto, puerpério, berçário, as enfermarias adotem o

alojamento conjunto e que haja uma enfermaria específica para portadores de

necessidades especiais.



32

2.2 – Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento

O Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento foi instituído pelo Ministério da

Saúde, através da portaria/GM n 569, de 01/06/2000, e se baseia em análises das

necessidades de atenção específica ao recém-nascido e à mulher no período pós-parto.

Seus principais pontos são:

1. Concentrar esforços no sentido de reduzir as altas taxas de morbi-mortalidade

materna e perinatal;

2. Adotar medidas que assegurem a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade

do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto, puerpério e neonatal;

3. Ampliar as ações já adotadas pelo Ministério da Saúde na área de atenção a

gestante, como os investimentos nas redes estaduais de assistência à gestação de

alto risco, o incremento de custeio de procedimento específico e outras ações, como

o Projeto de Capacitação de Parteiras Tradicionais, do financiamento de cursos de

especialização em enfermagem obstétrica e a realização de investimentos nas

unidades hospitalares integrantes destas redes.
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2.3 – Parto, Aborto e Puerpério: Assistência Humanizada à Mulher.

Elaborado pelo Ministério da Saúde este programa tem o objetivo de disseminar os

conceitos e práticas da assistência ao parto entre os profissionais de saúde. Buscando

resgatar para mulher a singularidade deste momento dentre os profissionais de saúde, e

principalmente integrar a capacitação técnica necessária à humanização do processo de

atenção a mulher durante o período de gestação e parto.

Este programa visa propiciar a cada mulher o direito de cidadania mais elementar, dar à

luz, recebendo uma assistência humanizada e de boa qualidade. Busca dentre os

profissionais da saúde uma mudança de postura com relação a sua visão do que

representa a gestação, o parto, o aborto e o puerpério. Processos predominantemente

biológicos onde hoje o patológico ainda é o mais valorizado. Devido à sua formação que

trata de enfatizar doenças e intercorrências, as técnicas intervencionistas são

consideradas de maior importância e  esquecem que geralmente a gestação decorre sem

complicações. Nas faculdades são ensinadas as práticas rotineiras, como uma linha de

montagem, sem uma avaliação crítica do caso, ocasionando um grande número de

intervenções desnecessárias.

Com o reconhecimento da individualidade se estará humanizando o atendimento.

Construir uma relação mais humana entre cada mulher e o profissional da saúde, que

deve buscar perceber suas necessidades e capacidade de lidar com o processo de

nascimento. Partindo do princípio de que o profissional abre mão do papel de comando

da situação permitindo uma relação menos desigual e autoritária, dando lugar a condutas

que visem o bem estar e garantam a segurança para a mulher e o bebê.

Através de uma mudança na relação profissional de saúde / mulher este programa

determina parâmetros de conduta e comportamento diante da mulher, praticar uma

medicina baseada em evidências, com olhar de observador, sintonizada com as novas

propostas e experiências e as novas técnicas, reconhecendo que a grávida não é doente

e sim condutora do processo que é a gravidez.
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2.4 – O espaço e a assistência ao parto e nascimento humanizada

O local do nascimento pode influenciar no processo do nascimento? Esta pergunta vem

sendo estudada nas últimas duas décadas, seguindo o movimento de humanização da

assistência ao parto e nascimento. A mudança do parto de um processo natural para um

procedimento controlado acarretou na transferência do local do parto do domicílio para

unidades hospitalares. Desta forma, parte do “calor humano” e do ambiente conhecido e

acolhedor foi retirado deste momento. O hospital, se comparado a uma casa, se

apresenta como um local impessoal e desconhecido, criando um ambiente de

desconforto e frieza. Hoje a dor é que pode ser aliviada por uma série de procedimentos

médicos, levam as mulheres a serem atraídas pela idéia de segurança e “conforto” do

parto hospitalar, e acabam adotando-o como o melhor local para terem seus filhos. Ao

contrário do que se vê em outras partes do mundo, onde a situação encontrada e de que

menos de 20% das mulheres possuem facilidade de acesso ao atendimento hospitalar,

sendo assim o parto domiciliar não é uma opção e sim o único meio para terem seus

filhos. Seja por razões geográficas, sociais, econômicas e até culturais estes partos são

realizados em domicílios e são assistidos por parteiras e por não uma equipe médica.

Um dos primeiros passos para que a assistência obstétrica em ambientes hospitalares se

tornasse um acontecimento mais humano foi à abertura da sala de parto (delivery rooms)

para a presença do acompanhante nas maternidades.  Esta medida busca dar à paciente

a segurança de contar com alguém de sua confiança neste momento, proporcionando

maior tranqüilidade. Outra proposta efetivada é a de transformar as salas de parto em

ambientes similares aos de um quarto de uma casa, na tentativa de resgatar o ambiente

familiar. Essas práticas, segundo Hugo Sabatino (HUGO, 1998, p.15), “aumentaram a

satisfação materna e também reduziram a percentagem de trauma perinatal, assim como

também reduziram o desejo de uma forma diferente de termo de gestação para o próximo

nascimento”. Cabe ressaltar que estas mudanças na relação do espaço construído e o

processo de nascimento não foram acompanhadas de mudanças com relação aos

procedimentos executados na assistência ao parto e nascimento, pois não reduziram o

uso de analgesia epidural, de fórceps e tão pouco a realização de cirurgia cesariana.

O espaço tende a responder à demanda de um programa estabelecido. Busca encontrar

soluções para abrigar as idéias das propostas provenientes das políticas de

humanização, criando os espaços onde elas possam se desenvolver. Sendo assim,

alguns destes espaços podem ser identificados devido as suas particularidades e relação

direta com o que se propõe como um espaço humanizado.
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Sala de Pré-parto, Parto e Pós-parto (PPP)

A sala PPP é um ambiente no qual três procedimentos são realizados: pré-parto, parto e

pós-parto. O intuito de unir estes procedimentos em um mesmo ambiente provém do fato

de ser extremamente penoso o ato de transferência da parturiente de uma sala para

outra, e também por ser uma conduta que diminui a tensão nos profissionais de saúde

relacionados ao processo. De acordo com o projeto JICA, as salas PPP propiciam a

parturiente à noção de bem estar e segurança, criando um ambiente familiar e diferente

do aspecto de uma sala de cirurgia. Estas salas individuais permitem também a presença

da família em todo o processo, sem tirar a privacidade do acontecimento. Além de

individuais, as salas PPP possuem sanitários próprios com banheira ou não, cama e

espaço suficiente para a parturiente movimentar-se o quanto quiser. Tudo para criar um

espaço próximo ao de um quarto de uma casa, tornando o ambiente familiar e

aconchegante, e mais humanizado. Após o parto a parturiente pode permanecer na sala

para receber familiares ficando no máximo de 12h às 24h na sala PPP, a depender da

maternidade.

                      FIGURA 07. Sala Pré-parto, Parto e Pós-parto. FERA - Berlim.

 Esta rotina vem sendo estudada pelo Ministério da Saúde, o qual está elaborando uma

norma oficial para sua conduta, pois ainda hoje em algumas maternidades estes

procedimentos são realizados em salas separadas, gerando uma série de inconvenientes

a todos os envolvidos. (JICA/SESA, 2002).  Graças a estas mudanças, grande parte dos

projetos de novas maternidades incorporaram o PPP em seus programas, aumentando

assim o grau de discussão sobre o assunto.



36

Enfermaria de alojamento conjunto

O Ministério da Saúde define alojamento conjunto como um sistema hospitalar em que o

recém-nascido sadio, logo após o nascimento, permanece ao lado da mãe 24 horas por

dia, em um ambiente, até a alta hospitalar. Talvez na prática seja mesmo isso, mas o

sentido deste ambiente representa muito mais, pois agrega uma série de benefícios tais

como os citados por Simone R. R. Santos (SANTOS,1996, p64):

                  FIGURA 08. Alojamento conjunto.

 Estimular e motivar o aleitamento materno, de acordo com as necessidades da

criança, tornando a amamentação mais fisiológica e natural. A amamentação

provoca a contração do útero e de vasos atuando como profilaxia das

hemorragias pós-parto.

 Fortalecer os laços afetivos entre mãe e filho, através do relacionamento precoce.

 Permitir a observação constante do recém-nato pela mãe, o que faz conhecer

melhor seu filho e possibilitar a comunicação imediata de qualquer anormalidade.

 Manter intercâmbio biopsicossocial entre mãe, criança e os demais membros da

família.

 Oferecer condições à enfermagem de promover o treinamento materno, com

cuidados com o coto do umbilical, banho do recém-nascido, entre outros.

Para implementar esta conduta é preciso prever o lugar onde ficará o berçário e quando

possível lugar para o acompanhante, que também representa grande diferença neste
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processo. Estudos realizados comprovam que a presença do acompanhante contribui

para a melhora da paciente, sendo relacionado sua participação à diminuição do tempo

de internação e uma melhor recuperação da paciente ou do recém-

nascido.(DOMINGUES, 2000).

Pátio

O pátio é um espaço descoberto dentro das maternidades que conta com incidência de

luz solar direta, podendo ter ou não áreas de vegetação. É neste espaço que o recém-

nascido pode tomar banho de sol, sendo indicado pelo médico em horários específicos.

Outra função deste espaço é de receber familiares nos horários de visita, pois não existe

na maternidade local próprio para receber os familiares, sendo as visitas realizadas

dentro das enfermarias ou nos corredores. Geralmente as enfermarias de unidades de

saúde públicas são coletivas, o que não permite privacidade para visita, e em certos

casos não são possíveis devido ao estado em que se encontra a companheira de quarto

de quem esta recebendo os familiares.

Nos casos em que haja necessidade o pátio pode ser usado como elemento de

ventilação e iluminação natural de ambientes que o circundam, como também área para

deambulação.

Enfermaria Canguru

O método Canguru consiste em retirar os bebês das incubadoras, desde que saudáveis,

e mantê-los em contato pele a pele com a mãe, numa posição em que a cabeça fica

próxima ao peito. Este nome é referencia à bolsa do mamífero australiano, na qual os

filhotes que nascem sem condições de estabelecerem um contato direto com o meio

externo permanecem em bolsas localizadas no colo do animal, até terem condições de se

lançarem ao mundo. Usado desde 1979 em Bogotá e na Colômbia, o método Cuidado

Mãe Canguru (CMC) consiste em colocar o bebê verticalmente entre os seios da mãe

envolvidos por um tecido, favorecendo um maior contato entre os dois. Seu principal

objetivo á o de acelerar a recuperação de bebês prematuros, atuando diretamente no seu

tratamento. Os benefícios desta forma de tratamento são inúmeros, podendo ser

destacados os seguintes aspectos:
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 Humanização da assistência à saúde e grande participação materna no

tratamento de recém-nascidos prematuros, o que ajuda eliminar os efeitos

negativos da separação;

 Incentiva a troca de afeto entre a mãe e o bebê, o que ajuda a construir laços

emocionais entre eles;

 Encoraja o aleitamento, que é de enorme importância para todos os bebês e

ainda mais importante para aqueles mais frágeis;

 É especialmente eficiente para o relaxamento dos bebês: quando na posição

canguru os batimentos cardíacos e a temperatura dos bebês ficam mais estáveis,

com menos variações do que quando nas incubadoras. Melhora, ainda, a

freqüência e duração do sono regular e calmo, uma vez que a redução da

atividade ajuda a preservar a energia, sem falarmos dos benefícios psicológicos;

 Quando não há incubadoras suficientes, o CMC pode ser uma alternativa. As

mães permanecem na ala da maternidade cuidando dos bebês e  alimentando-os,

o que dispensa o uso de alguns serviços da maternidade, especialmente   das

fórmulas para alimentação dos prematuros e a necessidade de um grande

número de funcionários;

 O aleitamento materno evita contatos precoces com água não-potável usada nas

fórmulas para amamentação dos prematuros e, conseqüentemente, a diarréia,

que é responsável por um enorme número de mortes na infância;

 Uma vez que não é incomum a morte dos bebês nas incubadoras devido a

bactérias como a salmonela, pode ajudar a reduzir a mortalidade de bebês;

 Fatores como o baixo nível de educação e renda das mães e a grande incidência

de mães adolescentes que dão a luz a bebês prematuros devem se levados em

conta. Enquanto permanecem na maternidade essas mães podem ser instruídas

sobre como cuidar do bebê prematuro, da casa, da alimentação, higiene, etc.

As enfermarias onde funcionaram o Método Canguru deverão obedecer à norma para

alojamento conjunto (cinco metros quadrados para cada conjunto leito materno/berço) e

ter acesso fácil ao setor de cuidados especiais. O número de leitos materno/berço, por

enfermaria, deverá ser de no máximo seis e para cada enfermaria são necessários

dispositivos sanitários, chuveiros, pia e recipiente com tampa para recolhimento de roupa

usada.   Como mobiliário são necessários: uma cama, berço, aspirador e vácuo central ou

portátil, cadeira, material de asseio, balança pesa bebê, régua antropométrica, fita

métrica de plástico, termômetro, carro de reanimação cárdio-respiratório.
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Sala de atividades

A sala de atividades constitui um espaço destinado a promover atividades físicas e

educativas junto às pacientes da maternidade. Nela são realizados trabalhos que visam

preparar a gestante para o parto, seja através de exercícios, através de dinâmicas

coletivas e aulas sobre assuntos referentes ao parto e nascimento. Nela também são

realizadas atividades com familiares e a participação de profissionais, que através de

trabalhos com sonorização, ilustração e imagens buscam conduzir a gestante a um parto

mais prazeroso. (JICA/SESA, 2002)

                       FIGURA 09. Sala de atividades Casa de Parto de Juiz de Fora.

Sua estrutura é bastante simples, trata-se de uma sala com espaço que permita a

realização de atividades em grupo. Não possui mobiliário fixo, permitindo a flexibilidade

do espaço, podendo variar de acordo com a atividade que será realizada no local. Nele

são necessárias apenas cadeiras, bancada e armários para a guarda do equipamento

utilizado. Em algumas salas existem objetos de ginástica, como barras para alongamento

fixadas nas paredes, tatames ou semelhantes para atividades realizados no chão, entre

outros. A presença de sanitário incorporado à sala de atividades é de grande importância

para a realização de atividades em grupo. Por motivos fisiológicos a gestante necessita

constantemente utilizar o sanitário, a proximidade deste da sala de atividade permite a

maior permanência das pacientes durante atividades, diminuindo seu tempo de ausência.
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Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal Aberta

Da mesma forma que a presença da família ou acompanhante no momento do

nascimento é de grande importância, em todos os processos que se seguem isso

também se mostra como verdade. No entanto quando é necessária a assistência

complexa de uma Unidade de Tratamento Intensivo, quer para a mãe ou para o recém-

nascido, as questões relativas à humanização são tornam mais complexas devidos às

dificuldades desta situação. A proposta da UTI Neonatal Aberta, defendida por alguns

médicos, busca resgatar a simplicidade que antes envolvia o ato de nascer,

transformando a UTI Neonatal em uma unidade interdisciplinar e “multiprofissional”,

funcionando com um grupo operativo em momentos necessários, quer junto ao usuário

ou mesmo na elaboração de medidas protocolares. Sua proposta é a de ser uma unidade

de tratamento intensivo complexa, mas que permite a presença de família e esta

permaneça em harmonia com a equipe técnica para contribuir com a melhora do quadro

do paciente. A idéia é criar uma unidade que valorize a presença da família, a qual

deverá permanecer informada e compartilhar do dia-a-dia do paciente (ELIAS, 1996).

Segundo Sônia Pereira Nunes (1996), é necessário que toda a equipe envolvida neste

processo trabalhe com o objetivo de restaurar o elo que é rompido muito cedo nos casos

de nascimentos prematuros, na busca de restabelecer o vínculo afetivo entre mãe e

recém-nascido.

Salas de atendimentos diferenciadas

Estes ambientes que promovem atividades diferenciadas são de grande importância para

a construção de um atendimento relacionado com as propostas de humanização. Como

exemplo temos alguns projetos governamentais que trabalham dentro dessas propostas

e que se utilizam destes ambientes para serem implementados. Entre eles podemos citar

os programas de incentivo ao aleitamento materno, projetos relacionados a doenças

sexualmente transmissíveis e programas direcionados educação sexual e suporte aos

adolescentes. Estes projetos não lidam diretamente com o parto ou com recém-nascido,

mas são de grande importância para auxiliar e educar todas as pessoas relacionadas a

questão, atuando nos momentos que antecedem o parto, durante e após o nascimento.

As salas de atendimento de fonoaudiólogo, psicólogo e de atendimento ao adolescente

são exemplos de serviços que atuam neste sentido. Elas servem de suporte com relação

a problemas da família ou da mãe, como forma de prestar um atendimento preventivo

com assuntos relacionados ao parto, nascimento e cuidados com o bebê.
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Sala de relaxamento

Localizada próximo ao pré-parto ou até mesmo dentro do centro obstétrico, a sala de

relaxamento é um espaço com a finalidade de auxiliar a parturiente, através de exercícios

ou equipamentos, a diminuir a tensão e estimular o trabalho de parto.  Neste espaço são

realizadas atividades terapêuticas para melhorar as condições do parto, trablhando tanto

com a parturiente quanto com seu bebê, tal como exercício com bola, que ajuda a colocar

o bebê na posição correta para a hora do parto. Algumas salas de relaxamento possuem

banheira, onde são feitos exercícios de relaxamento dentro da água com ajuda de

enfermeiros, diminuindo as dores das contrações da parturiente.

   FIGURA 10. Sala de relaxamento - destaque para o exercício com ajuda da bola

                                  realizada ao centro da figura.

   FIGURA 11. Sala de relaxamento com                          FIGURA 12. Sala de relaxamento da

                        banheira – FERA-Berlim.                                                Maternidade Leila Diniz.
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Parto vertical (cócoras)

Como já discutido na capitulo anterior, o processo de hospitalização torna como rotineira

ou até mesmo obrigatória, devido à falta de opção dentro da sala de parto, a posição

horizontal em detrimento da posição vertical no trabalho de parto e parto (LIMA, 1996).

São vários os autores que demonstraram a importância do parto na posição vertical. Sua

adoção repercute em ganhos tanto para mãe como para o recém-nascido, além de

respeitar os processos fisiológicos da parturição. Outras justificativas podem ser

descritas, tais como: força da gravidade, não compressão dos vasos maternos, diâmetro

do canal do parto maiores, melhor ângulo de encaixe da apresentação, melhor ventilação

pulmonar, contrações uterinas mais eficientes, força de puxo maiores, menores pressões

vaginais, melhor oxigenação e equilíbrio ácido-básico materno e fetal, menor duração de

dilatação e expulsivo, menor utilização de drogas e anestesias, menores complicações no

parto e puerpério.

                             FIGURA 13. Parto de cócoras.

A partir de 1980 surgem outros trabalhos sobre a contratilidade uterina em partos em

posição de cócoras que viriam a confirmar os benefícios da posição vertical. Um dos

primeiros trabalhos realizados no Brasil para a adoção da posição vertical do parto,

aparece na década de 80, efetivado pelo Grupo de Parto Alternativo do Departamento de

Tecnologia da FCM, na Unicamp. O grupo traz uma proposta de modificação da sala de

parto, mudando a altura de uma parte da sala de parto, elevando o piso a 40cm para

colocar a cadeira de parto. Uma simples alteração que representaria uma enorme
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diferença. Essa modificação permitiria à parturiente a possibilidade de parir na posição

vertical, de cócoras, e ao mesmo tempo dar certo conforto ao médico para prestar auxilio

à parturiente. Outra solução, bastante adotada para este procedimento é a utilização de

cama obstétrica adaptada para este tipo de parto, que é a opção mais usual (SABATINO,

1996).

Hoje, no Brasil, muitas das maternidades adotam a posição vertical no momento do parto,

fato que segundo o Dr. Hugo Sabatino fornece “a população formas mais fisiológicas

(humanas) de poderem ter seus filhos” (SABATINO, 1996: p.40).
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CAPITULO 3

E S T U D O  D E  C A S O

M A T E R N I D A D E  L E I L A  D I N I Z
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3.1 – O Nascimento de uma Nova Maternidade

Em dezembro de 1991 a maternidade do Hospital Raphael de Paula Souza foi fechada

por falta de recursos humanos que garantissem o atendimento obstétrico com segurança

para seus usuários. Seu funcionamento durou quatro anos, apresentando os melhores

índices qualitativos e quantitativos dentre as maternidades públicas da cidade do Rio de

janeiro, segundo dados da comissão Perinatal-RJ. A maternidade era responsável pelo

atendimento aos Bairros de Jacarepaguá, Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes,

que constituem a Área de Planejamento 4 (A.P. 4), com uma população de

aproximadamente seiscentos mil habitantes e com uma demanda perto de quinze mil

nascimentos por ano. (LIMA, 1997)

Em 1992 uma comissão de profissionais de saúde do Hospital Raphael de Paula Souza

pleiteou junto a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro uma solução para a

reabertura da maternidade. Paralelo a isto, a Superintendência da Saúde Coletiva da

Secretaria Municipal de Saúde havia terminado de elaborar um diagnóstico sobre a

situação perinatal na cidade, onde apresentava a necessidade de leitos públicos na área

referente à antiga Maternidade de Curicica, que atingia o número de 15.000 partos por

ano.

A direção do Hospital Raphael de Paula Souza, junto com as antigas chefias da

maternidade, assumiu a responsabilidade pela administração e cessão de profissionais

para a reabertura da maternidade, o que encaminhava para a solução do problema

referente à falta de leitos da região. A possibilidade de construção de uma nova

maternidade parecia ser a oportunidade para implementação de novas idéias, que já

estavam sendo discutidas dentro da Superintendência da Saúde Coletiva. Formada por

uma equipe de profissionais oriundos do Movimento Feminista, esta superintendência já

refletia sobre as questões da humanização, e investiu nas abordagens provenientes das

experiências de Pithiviers, na França; da Casa de Saúde Paciornick em Curitiba; Hospital

São Pio X em Ceres e principalmente a Casa de Parto em Niterói. Seus ideais eram os

de propiciar o resgate da subjetividade, da autonomia da mulher e da interação mãe e

bebê. Este trabalha buscava a compreensão do parto não só como fato cultural, mas

também como fato eminentemente fisiológico. Todos esses pontos estavam convergindo

e cada fez mais elementos fundiam-se a eles, tornando-se uma proposta formada por um

conjunto de idéias, somente à espera de um local onde poderiam ser aplicadas.
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As reflexões e o amadurecimento acumulados pela equipe da Secretaria Municipal de

Saúde referentes às questões sobre a humanização não poderiam ser deixadas de lado,

tal como o seu descontentamento com as condutas e o modelo de assistência que eram

praticados. Um novo modelo de assistência ao parto e nascimento seria o caminho para

a nova maternidade, onde não se admitiriam normas e rotinas rígidas, pois estas seriam

dinâmicas e constantemente avaliadas e adequadas. As premissas para a reabertura da

maternidade convergiam para um mesmo ponto: a humanização. Todas as questões

relativas à política adotada pela direção da unidade tal como seus espaços físicos

deveriam corresponder aos conceitos da humanização. A tecnologia moderna e seus

equipamentos não seriam utilizados como rotineiros e somente em casos que realmente

necessitassem, buscando reconstruir a idéia de parto como evento biológico e não de

intervenção médica.

“No cotidiano do ambiente hospitalar deveriam ser provocadas mudanças

de tal ordem que fossem além de melhorias técnicas, de modo a

permitirem mínima intervenção durante o processo do trabalho de parto,

parto e nascimento”. (LIMA, 1997, p. 34)

Para que fosse possível a construção de uma nova maternidade e concretizar as

mudanças na prática obstétrica pretendidas pela Secretaria Municipal de Saúde, a

reabertura da maternidade deveria seguir cinco pontos básicos essenciais a sua

viabilização.

O primeiro ponto diz respeito ao projeto arquitetônico. A preocupação com relação ao

espaço físico esta relacionada com a sensação de bem estar. O ambiente deverá ser

acolhedor e confortável para seus usuários e profissionais, buscando se aproximar o

máximo possível ao de uma casa, com jardins e áreas para deambular. Deverá constar

de salas de pré-parto com espaços individualizados onde fosse permitida a presença de

acompanhante, banheiros com ducha e banheira para relaxamento da gestante e

hidroterapia, sala de parto com a possibilidade de optar pelo parto vertical, como também

a possibilidade do parto horizontal. Aplicar os estudos referentes à cromoterapia nas

dependências da maternidade, desassociar o ambiente da maternidade com as

características do ambiente hospitalar, fazendo com que a gestante se sinta menos

doente, pois segundo a doutora Kátia Maria Ratto de Lima “... o fato de a maternidade ser

igual a um hospital já induz a isso”.(LIMA, 1997, p. 35)
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O segundo ponto está relacionado com a presença do acompanhante. Esta simples

condição, que ainda hoje não é regra em todas as maternidades, proporciona maior

segurança à gestante, prestando apoio afetivo e emocional de grande importância nesse

evento. Gerando grande número de críticas por partes dos médicos, a presença do

acompanhante foi bastante discutida e ainda é vista com resistência por alguns médicos.

O que parece um paradoxo, pois seus benefícios comprovados por estudos, incluindo

trabalhos realizados na atual maternidade Leila Diniz, descrevem os ganhos da presença

de acompanhante.

O respeito ao processo fisiológico do trabalho de parto e parto seria o terceiro ponto.

Buscar intervir o mínimo possível e proporcionar liberdade à gestante para escolher a

posição e movimentos que lhe forem mais convenientes, derivando em um parto menos

doloroso. Evitar o emprego desnecessário de medicamentos e práticas médicas,

desmedicalizando o atendimento à gestante, e abolir atitudes imperativas na hora do

parto, tal como mandar forçar ou tentar despertar contrações.

A quarta questão se refere à forma de acolher o recém-nascido, que deve respeitar suas

primeiras vivencias motoras e sensoriais, usando manobras e aspiração somente quando

houver intercorrência. Realizar o exame completo do recém-nascido após a primeira hora

de vida, facilitar o início da interação mãe-filho, pois neste primeiro momento “o recém-

nascido vive sua independência somática, experimentando a passagem de um lugar

fechado – o útero, para um lugar aberto – o mundo” (LIMA, 1997, p.37). A instabilidade

que acompanha este momento pode produzir a sensação de angústia, pois o recém-

nascido acaba de perder o mundo que habitava dentro da vida intra-uterina e passa se

relacionar com uma outra realidade.

Como ultimo ponto está a busca de proporcionar à mãe e ao recém-nascido o lugar de

protagonista deste evento, dando autonomia à gestante na condução deste processo,

cabendo ao profissional de saúde o papel de facilitador. Restaurar o evento como natural

e não médico, deixando que a gestante seja um ator e não mais paciente. (LIMA, 1997)

Outro aspecto importante e necessário para concretização deste projeto seria a re-

qualificação dos profissionais envolvidos. Fazer um treinamento que propiciasse

mudanças de práticas e atitudes que são adotadas como verdades inquestionáveis, onde

a dissociação e a relação excludente e hierárquica entre profissionais de saúde e

paciente é regra. Buscar modificar a maneira de ver e compreender o nascimento,

reconstruindo noções tratadas como certezas, apreendidas desde formação do



48

profissional até a sua prática. Para alcançar esta mudança na mentalidade dos

profissionais seriam feitos seminários, estágios, cursos e oficinas de reflexão onde os

novos conceitos seriam passados e discutidos, como forma de sustentar a proposta da

nova maternidade. (RATTO, 2001)

Em experiências e reflexões dentro da equipe da Secretaria Municipal de Saúde foram

verificadas que para o equilíbrio da experiência do trabalho de parto, do parto e

nascimento eram necessárias que as questões levantadas acima fossem seguidas, e que

seriam condicionantes para que o processo de mudança alcançasse o objetivo desejado.

Após a Secretaria Municipal de Saúde e a direção do Hospital Raphael de Paula Souza

terem discutido exaustivamente estes aspectos, tornava-se necessário fazer um a grande

reforma nas dependências que iriam receber a nova maternidade de Curicica a fim de

adequar o espaço às idéias propostas. A primeira planta baixa foi elaborada pela

Assessoria de Obras da Secretaria Municipal de Saúde, que possuía em sua equipe

profissionais com formação em arquitetura hospitalar e cromoterapia. Alguns exemplos

foram usados pela Superintendência de Saúde Coletiva como referência para o projeto

inicial da maternidade de Curicica, entre eles a maternidade de Pithiviers criada por

Michel Odent em 1974, a Casa de Parto Nove Luas e Lua Nova de Niterói criadas em

1993, que hoje estão desativadas.

  FIGURA 14. Local para banho e troca de fralda do recém-nascido e sala de atividades em grupo

                      da maternidade de Pithiviers, França.

No dia primeiro de julho de 1994 a Maternidade Leila Diniz era inaugurada. Após quase

três anos de trabalho e negociações, saía do papel e do mundo das idéias um exemplo

de determinação que se concretiza.
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 As resistências e críticas que vinham de todas as partes não foram mais fortes do que o

desejo de seus idealizadores. Seu nome já havia sido escolhido e estava aprovado pelo

prefeito. O nome Leila Diniz representava ousadia, trazia em si a autenticidade e a

naturalidade da mulher que o inspirou. A relação de quebra de conceitos simbolizadas na

barriga grávida exibida numa época em que isso era considerado um escândalo,

trazendo em si o símbolo da vida e da mudança (LIMA,1997).
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3.2 - Maternidade Leila Diniz

A Maternidade Leila Diniz é atualmente a única unidade de saúde pública responsável

pelo atendimento obstétrico de toda a AP4 (Área de Planejamento Quatro), possui

capacidade para prestar aproximadamente mil e oitocentos atendimentos e realiza um

total de quatrocentos e oitenta internações por mês. Estes números ainda são pequenos

perto dos quinze mil partos estimados por ano nesta Área de Planejamento, levando a

maternidade a receber um número de pacientes muito maior do que sua estrutura estaria

preparada para receber.

Um dos símbolos de maior representação, quando se fala de maternidades, é sinônimo

de mudanças na assistência obstétrica e neonatal, possui uma proposta diferenciada

entre as maternidades tradicionais, onde busca humanizar o parto e nascimento,

estimulando o trabalho de parto ativo. Seu planejamento sistematizado visa resgatar o

nascimento como ato natural, restringindo a intervenção médica obstétrica aos casos

estritamente necessários. Segundo a equipe formada por Walter Palis, Rosa Domingues,

José Vasconcellos e Marcos Dias que juntos trabalharam para efetivação e para

continuidade da Leila Diniz, entre outros aspectos a maternidade busca:

“... avaliar avanços tecnológicos na assistência obstétrica e neonatal com

atitudes que resgatam a visão da gestação parto e nascimento como

evento essencialmente fisiológico. Devolvendo à mulher a possibilidade

de vivenciar estes momentos com respeito, dignidade e prazer,

incentivando-a a tornar-se protagonista de fato de seu trabalho de parto e

favorecendo os laços afetivos que surgem nesta ocasião ...”

(PALIS, 1996, p.66)

Segundo eles, a maternidade possui um ambiente agradável e bonito, os profissionais

envolvidos recebem treinamento constante e são feitas reavaliações periódicas de seus

procedimentos. Nela são elaboradas normas e rotinas que permitem a presença de

acompanhante é estimulada a participação ativa da parturiente em todo o processo de

parto. A adoção da posição vertical na hora do parto é discutida e explicada às

parturientes, da mesma forma são feitos trabalhos de conscientização com relação ao

aleitamento materno, sendo este realizado desde o nascimento. (PALIS, 1996)

A prática de banho de sol para recém-nascido é indicada quanto este está

hemodinamicamente estável, sendo excluídos os casos que ainda estejam usando
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prótese respiratória, hidratação venosa e monitorização cardíaca contínua. Entre 7:30 e

10:00 horas da manhã é permitida a permanência de quinze a trinta minutos de recém-

nascidos no solário, onde o prematuro é levado por sua mãe enrolada por tecido macio

junto ao seu peito, para permanecer aquecido e não sofrer desequilíbrio térmico. Nos

casos em que a mãe esteja internada, o recém-nascido é encaminhado por um

profissional, que seguirá os mesmos procedimentos.

Outra proposta de destaque é o trabalho realizado com assistentes sociais e psicólogos

junto aos pais. Com o objetivo de orientar os pais com relação à problemática referente a

seus filhos recém-nascidos internados na unidade neonatal, são realizados encontros

semanais com a presença de dois enfermeiros, um psicólogo e um assistente social.

Nestes encontros é feita uma reflexão dos sentimentos gerados pela situação

apresentada pelos problemas que passam os recém-nascidos, buscando integrar os pais

na assistência direta e a prestar cuidados a seus filhos.

A maternidade realiza em média quinze partos por dia, totalizando quase trezentos e

cinquenta por mês.  Deste apenas 24% são cesarianas, como pode ser visto na tabela 00

onde se compara o número referente ao total de partos realizados na Maternidade Leila

Diniz com sua distribuição de acordo com cada forma de procedimento e profissional

responsável. O percentual de partos cesarianos ainda é muito alto com relação à taxa

máxima aceitável pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que é de 15%, mas quando

comparada aos 36% da média nacional do Brasil ela é pequena.(MEIRA, 1996)

GRÁFICO 02.Gráfico comparativo com relação ao total de partos e seu procedimento, na

                      Maternidade Leila Diniz - Agosto 2002 .
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Os números também mostram a grande quantidade de partos realizados na posição

vertical, chegando a 44% do total de partos normais. Em 1996 os números relativos a

partos realizados na posição vertical não chegavam a 5% dos partos (PALIS, 1996). Este

fato reflete o empenho da política de humanização da maternidade com relação a

alternativas ao parto horizontal, resgatando a posição originalmente utilizada na hora do

parto e diminuindo prejuízos maternos e fetais. (SABATINOI,1996)

Outro fato importante que pode ser observado na maternidade é a participação efetiva

das enfermeiras responsáveis pelo atendimento à parturiente, correspondendo à cerca de

44% do total de partos normais. Uma das questões de grande importância referentes à

humanização da assistência ao parto e nascimento gira em torno do aumento da

participação de enfermeiros obstetras no atendimento à parturiente na hora do parto. Sua

formação profissional torna-lhes menos intervencionistas no atendimento obstétrico com

relação aos médicos, o que permite o resgate do controle e do papel ativo da parturiente,

cabendo ao enfermeiro somente auxiliar e conduzir o parto.

A maternidade conta ainda com uma série de práticas que a diferem das demais

maternidades e a tornam especial. Uma das premissas da elaboração inicial da Leila

Diniz corresponde ao fato de que as regras aplicadas na gestão da maternidade não são

definitivas, mas sim resultados de constante mudanças ou aprimoramentos das condutas

praticadas dentro da maternidade ou de novos conceitos descobertos. Por este motivo, a

maternidade se destaca pela constante renovação de suas idéias, sempre buscando

melhorar a qualidade de seu atendimento. Um exemplo de prática aplicada e que foi

aprimorada é a do alojamento conjunto, que mesmo sendo bastante difundida ainda não

é regra em todas as maternidades. O diferencial desta prática na Leila Diniz é que não só

as parturientes e seus recém-nascidos provenientes de parto normal são encaminhados

ao alojamento conjunto, mas também os de cirurgia cesariana. É permitido um

acompanhante do sexo feminino nas doze horas pós-cirurgia ao lado da mãe, tendo

como objetivo a ida do recém-nascido o mais rápido possível para a enfermaria junto com

a mãe além de acelerar sua recuperação. Outro objetivo dessa prática é o de tornar o

aleitamento materno mais precoce em mães de parto proveniente de cirurgia cesariana,

pois, como os estudos indicam, uma das causas do fracasso da amamentação é o

afastamento prolongado do recém-nascido da mãe.(SANTOS, 1996)

Motivo de muitas críticas por parte de profissionais de saúde, a presença de

acompanhante durante o parto representa outra conquistas na construção de um novo
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modelo na assistência obstétrica praticada pela Maternidade Leila Diniz. Trabalhos

realizados em maternidades revelam contribuição da adoção desta prática e seus

benefícios, que conduzem a um parto menos traumático e diminuem o tempo de

internação devido a uma recuperação mais rápida (DOMINGUES, 2000). A presença do

acompanhante na Maternidade Leila Diniz não se restringe somente ao momento do

parto, mas sim a todas as etapas que a parturiente percorre dentro da maternidade, tal

como no pré-parto, parto e na enfermaria.

Mesmo com tantas características positivas a maternidade não possui estrutura para

receber a quantidade de pedidos de internação que chegam a sua porta todos os dias.

Sua arquitetura não permite a possibilidade de uma expansão, devido as características

do prédio existente. Tendo em vista estas questões e a demanda de um aumento do

número de leitos para atender a região da AP4, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio

de Janeiro esta estudando a construção de uma nova maternidade. A nova maternidade

receberá o mesmo nome que a maternidade atual, Leila Diniz, e será construída no

mesmo terreno, mas em outra localidade.
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3.3 – Maternidade Leila Diniz e Seus Espaços

O prédio que abriga a Maternidade Leila Diniz faz parte do conjunto arquitetônico do

Hospital Rafael de Paula Souza, cuja edificação é formada por longos blocos

retangulares intercalados por jardins e interligados transversalmente por uma circulação

aberta. A concepção inicial do projeto do Hospital Rafael de Paula Souza previa o

atendimento de tuberculose e hanseníase, sendo assim foram criadas áreas de vazio

com jardins entre os blocos, provendo grande ventilação aos blocos, fato que visava à

diminuição do perigo de contágio da tuberculose que poderia se dar através do ar. Ao

longo dos anos a incidência dessas enfermidades no quadro de saúde pública foi se

modificando, fazendo com que o enfoque do atendimento do hospital se direcionasse

para outras áreas. Com a incorporação da maternidade e de outros serviços ao hospital,

o prédio que o abrigava sofreu uma série de reformas, buscando adaptar suas

instalações para receber novas especialidades. Uma dessas especialidades seria o

atendimento obstétrico, surgindo assim maternidade do Hospital Rafael de Paula Souza,

mas conhecida como Maternidade de Curicica, que em 1994 passaria mais uma vez por

reformas para se tornar Maternidade Leila Diniz.

                FIGURA 15. Foto da fachada principal da Maternidade Leila Diniz.

Quando a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro inicia a discussão a respeito

da reabertura da maternidade de Curucica, a primeira condição imposta por sua equipe,

representada pela Superintendência de Saúde Coletiva SMS-RJ, era de que o espaço

que viria a abrigar a nova maternidade deveria passar por várias mudanças em sua

estrutura. Essas mudanças visavam a adequação do antigo espaço da maternidade de
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Curicic, que deveria ser modificado a fim de receber o programa correspondente às

finalidades da nova maternidade, criando um ambiente possibilitasse a prática de uma

assistência ao parto e nascimento mais humanizados.

“Em primeiro lugar medidas e decisões relativas ao projeto

arquitetônico... um ambiente agradável, confortável, acolhedor, o mais

semelhante possível a uma casa, onde cores e jardins fizessem parte do

espaço físico, proporcionando assim bem-estar à gestante, que seria

menos doente...” (LIMA, 1996, p. 36)

Esta mudança no projeto existente não significava apenas uma reforma de manutenção

para colocar em funcionamento a maternidade. Sua maior importância estava no

rompimento com a forma pela qual o espaço estava organizado e com a prática

obstétrica que ali era exercida e que ele representava. Como as propostas da Secretaria

Municipal de Saúde buscavam uma outra forma de exercer a prática obstétrica o espaço

não poderia deixar de ser modificado. Desta forma o projeto de arquitetura da

Maternidade Leila Diniz surge a partir da adaptação de um espaço existente, tendo que

lidar com limitações impostas pelo antigo projeto do Hospital Rapheal de Paula Souza e

adaptar esse espaço ao programa proposto.

Após sua inauguração em julho de 1994, a maternidade já sofreu inúmeras reformas em

sua estrutura, sendo a mais recente finalizada em outubro de 2001, onde a recepção e

espera foram completamente modificadas, com a incorporação de uma “triagem”.

Problemas herdados da antiga edificação, tais como inundações provenientes de chuvas,

levam muitas vezes à suspensão do atendimento e interdição da maternidade. Sua

estrutura castigada pelo tempo e pelo uso necessita de reparos constantes, pois

patologias provenientes de infiltrações, instalações elétricas e hidráulicas comprometidas

estão sempre surgindo.

No que diz respeito ao projeto arquitetônico e seu programa, a maternidade possui uma

planta separada por setores definidos de acordo com sua localização e função, cortados

por uma circulação central que percorre toda a maternidade. Estes setores possuem um

fluxo bastante resolvido com relação às suas atividades e os demais setores com que se

relacionam e são representados por: recepção, centro obstétrico, unidade neonatal, apoio

administrativo, apoio técnico e enfermarias, que por sua vez são separadas em duas

alas. A circulação central corta toda a maternidade, atende tanto a médicos quanto a

pacientes e seus visitantes, não havendo em nenhum setor a existência de uma
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circulação única para médicos. Próximos às enfermarias existem dois jardins abertos,

que permitem a ventilação dos alojamentos, servem de áreas para banho de sol das

mães e de seus recém-nascidos, como também para receber visitas. No projeto existem

duas ligações com o Hospital Raphael de Paula Souza, uma no centro obstétrico e outra

na enfermaria. Estas ligações funcionam para casos de remoção de pacientes cujos

cuidados não poderiam ser ministrados na maternidade, sendo estes encaminhados ao

hospital ou transferidos para outra unidade de saúde.

                    FIGURA 16. Fluxograma dos setores da Maternidade Leila Diniz.

O primeiro setor da maternidade corresponde à recepção e compreende ainda as salas

de admissão e esperas. Existem duas esperas, uma externa e coberta com capacidade

para um maior número de pessoas e outra interna, onde esta localizado o balcão de

atendimento e por onde se faz o acesso aos demais setores da maternidade como

também às duas salas de admissão. Nestas salas são realizados os exames que

determinarão a internação ou liberação da parturiente. São duas salas com um sanitário

comum e que possuem acesso ao centro obstétrico através de uma circulação

independente.

Seguindo a recepção está o centro obstétrico. Nele estão a sala de curetagem, sala de

prescrição médica e uma sala de pré-parto. A sala de pré-parto possui capacidade para

até oito leitos, separados por biombos, e conta ainda com uma sala de relaxamento com

banheira e também com um pátio interno. Conta com duas salas de parto normal e uma

para partos cirúrgicos. A maternidade Leila Diniz não é considerada como referência para
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partos de risco, mesmo assim são prestados atendimentos para pacientes com este

quadro clínico devido à necessidade de suprir a demanda da região, estes atendimentos

são realizados na sala de cirurgia.

No terceiro setor estão agrupadas as atividades relativas ao atendimento neonatal e que

tal como o centro obstétrico também possui ligação com o acesso principal da

maternidade. São duas salas de neotatologia, sendo uma de tratamento intensivo (UTI) e

a outra de tratamento semi-intensivo (UI) possuindo respectivamente cinco e quinze leitos

cada. Para prestar apoio à Unidade Neonatal, foram locados no seu entorno as salas de

ordenha, pasteurização e higienização, que juntas formam o banco de leite e são

imprescindíveis para seu funcionamento.

Seguindo o corredor de acesso principal, chega-se ao setor de apoio, onde se executa

parte do serviço burocrático da maternidade. Neste setor estão: a sala de registro e

cartório, a sala da direção, sala da coordenação e secretaria. Localizado à frente do setor

administrativo estão os ambientes relativos ao apoio técnico que correspondem às salas

de descanso médico, estar médico, vestiários, copa e depósito.

Abaixo do setor de apóio administrativo e apoio técnico estão os leitos de alojamento

conjunto, que são divididos em duas alas de enfermaria. Na primeira ala estão

localizadas seis alojamentos com capacidade de até trinta e quatro leitos, possuindo

ainda uma enfermaria canguru com capacidade de cinco leitos, dois consultórios de

atendimento as mães cangurus, sala da chefia de enfermagem, posto de enfermagem,

estar médico e consultório de serviço social. Já na segunda ala estão sete salas

alojamentos conjunto com capacidade de vinte e seis leitos, contando também com posto

de enfermagem, consultório de psicologia e fonoaudióloga. Entre estes dois blocos há um

jardim aberto que funciona como área de estar das pacientes.

Por fim, separado do prédio que abriga a maternidade, está localizada a Casa da

Puérpera, uma edificação de um pavimento com capacidade para até dez pacientes,

composta por dois quartos, banheiro coletivo, cozinha e estar. Esta edificação é

responsável pelo acolhimento das mães que receberam alta médica, mas encontram-se

com seus filhos internados na Unidade Neonatal. Elas são para lá transferidas junto a

seus filhos auxiliando em suas recuperações sem estarem ocupando leitos da

enfermaria.
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      FIGURA 17 - Representação esquemática da planta da maternidade com seus principais

                            fluxos e respectivas atividades.
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FIGURA 18 - Planta da maternidade Leila Diniz e suas principais atividades.
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3.4. – Metodologia

Objetivando compreender de que forma o espaço pode contribuir para implementação de

uma assistência humanizada no que diz respeito ao atendimento obstétrico em

maternidades do município do Rio de Janeiro, a metodologia proposta busca definir

através de uma abordagem qualitativa os meios que conduzam a esse resultado.

A opção por uma maternidade da rede pública deriva da necessidade de alcançar

resultados que beneficiassem ao maior número de usuários, e que representassem

interesses coletivos baseados em políticas de saúde governamentais e não em sistemas

privados de maternidades particulares.

A abordagem metodológica definida foi a de uma pesquisa qualitativa, configurando-se

em um estudo de caso. O campo escolhido para ser analisado foi a Maternidade

Municipal Leila Diniz. Sendo incluídos como sujeitos de pesquisa os profissionais

médicos obstetras, pediatras, enfermeiras obstetras, chefias ligadas ao atendimento

obstétrico, as parturientes e profissionais envolvidos com o tema.

A escolha da maternidade Leila Diniz justifica-se pelo fato de ser uma instituição pública

de saúde no Rio de Janeiro que teve sua estrutura modificada com o intuito de receber os

ambientes necessários para a implementação das políticas de humanização na

assistência ao parto e nascimento. Outro fator de importância e destaque da maternidade

é o seu caráter precursor no que diz respeito à aplicação das políticas referentes à

humanização, sendo a primeira maternidade no município do Rio de Janeiro a adotar tais

medidas.

Os profissionais que atuam na maternidade Leila Diniz são submetidos a treinamentos

pedagógicos e orientação sobre humanização, sendo constante a reciclagem de seus

conhecimentos sobre este assunto. Tal fato condiciona modificações nas relações de

trabalho e atendimento ao paciente assim como o ambiente, que se adapta aos novos

conceitos de humanização. No decorrer de sua atividade desde 1995, a maternidade já

sofreu inúmeras reformas em seu prédio. Estas modificações revelam os espaços que

não se consolidaram e apontam os espaços construídos para receber os novos conceitos

sobre humanização. Desta formaconsidera-se de grande importância para a análise dos

espaços referentes à humanização da assistência ao parto e nascimento o estudo desta

unidade de saúde.
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3.4.1 – Instrumentos de pesquisa

 O caminho do paciente

A partir da experiência acumulada no grupo de pesquisa Espaço Saúde do Programa de

Pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PROARQ) foi utilizada nesta

pesquisa esta ferramenta de avaliação do espaço construído.

Esta ferramenta proporciona uma visão da relação entre o paciente e os espaços por ele

utilizado, ressaltando os aspectos positivos e negativos que envolvem este percurso.

Proporciona uma visão contínua dos espaços utilizados pelo paciente, pois representa o

fluxo natural dentro da edificação e a correlação dos espaços. Esta visão,

compreendendo desde o momento no qual o paciente é recepcionado na entrada da

maternidade até o momento de sua saída, proporciona uma perspectiva não fragmentada

ou isolada dos ambientes, mas sim uma visão global de todos os fluxos e a relação de

cada espaço com o todo.

De acordo com o perfil de cada paciente e o tipo de atendimento prestado, o caminho a

ser percorrido será diferente, pois o levará aos espaços referentes ao atendimento que

lhe for necessário. A descrição realizada no capítulo 3.4.2, em apresentação dos

resultados, busca incorporar todos os tipos possíveis de percursos que possam ser

realizados, incorporando todos os ambientes diretamente relacionados com os pacientes

e seu tratamento.

 Os questionários

A elaboração dos questionários objetivou detectar dentro da percepção dos usuários

(pacientes e funcionários) a relação entre o espaço e a humanização da assistência ao

parto e nascimento. Para tal foram criados dois modelos de questionários, sendo um

direcionado a pacientes e o outro a funcionários. Esta divisão se justifica pelo diferente

enfoque que cada uma dessas duas categorias de entrevistados tende a ter com relação

ao espaço e a sua função. Os questionários foram divididos em cinco grupos de

perguntas com objetivos distintos, mas com o intuito de direcionar o pensamento do

entrevistado a relacionar o parto e a humanização ao espaço.

Em primeiro lugar foram feitas perguntas com o intuíto de definir o perfil do usuário, tais

como idade, escolaridade e estado civil. No caso dos funcionários foram colocadas
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perguntas referentes a trabalhos prestados à maternidade em questão ou em outras,

buscando avaliar sua experiência no assunto. Em seguida são feitas perguntas

destinadas à avaliação da maternidade e com relação à satisfação da paciente, buscando

detectar pontos críticos, perguntas estas somente presentes nos questionários das

pacientes. O terceiro grupo de perguntas visa apreender informações referentes às

experiências vividas do entrevistado com relação ao nascimento. O quarto grupo de

perguntas funciona como forma de trazer a atenção do entrevistado ao assunto em

discussão deste trabalho e identificar entre os espaços pertinentes a maternidade os que

se relacionam com a humanização. São questionados o entendimento do entrevistado

com relação ao que é humanização, a relação da humanização com o atendimento ao

parto e nascimento e a relação dessas duas respostas com o espaço. No quinto grupo é

apresentado um quadro onde o entrevistado deverá pontuar de um a dez os espaços

existentes na maternidade e justificar sua avaliação. Finalizando o questionário, uma

pergunta destinada à formulação de propostas com o intuito de propor melhorias a

maternidade.

 Entrevistas com profissionais da arquitetura e da saúde

A seleção dos profissionais a serem entrevistados foi baseada em duas premissas:

estarem envolvidos com programas de humanização e serem responsáveis por projetos

na área de atendimento obstétrico seja no campo da saúde ou da arquitetura. Pelo

caráter multidisciplinar do assunto em questão, que trata do espaço físico completamente

atrelado com uma proposta da área médica, foram selecionados arquitetos e profissionais

da saúde que atendessem às premissas citadas acima.

Entre os profissionais da saúde estão os médicos Kátia Maria Neto Ratto, coordenadora

do Atendimento Integral da Saúde da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de

Janeiro, Marcos Augusto Bastos Dias, ex-diretor da Maternidade Leila Diniz e gerente do

Programa de Saúde da Mulher, Rosa Maria Domingues assessora da Avaliação

Programática de Atendimento Integral a Saúde e integrante da equipe responsável pela

implementação da Maternidade Leila Diniz e a Ana Lucia Alves dos Santos, atual diretora

da Maternidade Leila Diniz.

No campo da arquitetura foram realizadas entrevistas com o Arq. Roberto Almendra de

Almeida, da Coordenadoria de Engenharia e Obras da Secretaria Municipal de Saúde do

Rio de Janeiro e com o Arq. Celso Hugo Girafa, diretor da Arqhos Consultoria e Projetos,
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responsável por projetos de maternidades municipais envolvidas com propostas

humanizadas.

 Informações complementares

No decorrer do desenvolvimento desta pesquisa foram realizadas visitas a outras

unidades públicas responsáveis pelo atendimento obstétrico, buscando colher um maior

número de informações relativas ao assunto em questão.
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3.5 – Resultados

 O caminho do paciente

A porta de entrada - A porta de entrada é representada pelos os ambientes de espera,

recepção e salas de admissão.

O atendimento pré-natal não é feito na maternidade, as gestantes recebem este

atendimento no hospital Rafael de Paula Souza, ou são encaminhados para Maternidade

Leila Diniz através de outra unidade. No caso de gestação de alto risco a paciente é

encaminhada de ambulância à Maternidade Fernando Magalhães, que é a maternidade

de referencia da AP4, sendo o caso da gestante de maior complexidade e que inspire

maior cuidado clínico ela será encaminhada a uma unidade de maior porte.

FIGURA 19. Fluxograma da porta de entrada da maternidade.

A entrada da maternidade possui estacionamento para pacientes e vaga para

ambulância, tendo os funcionários o direito ao uso do estacionamento do hospital Rafael

de Paula Souza. A maternidade possui boa localização no que diz respeito ao seu

acesso, ela é abastecida pela rede de transporte pública e seu acesso é realizado pela

estrada de Curicica, via de mão dupla com ligação a Estrada dos Bandeirantes.
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Ao chegar na maternidade a gestante dirige-se ao balcão de atendimento, onde será

procedida a abertura de um novo prontuário, ou no caso de ter sido feito o pré-natal no

Hospital Rafael de Paula Souza este será pego nos arquivos médicos do mesmo. Para a

espera do atendimento existem dois espaços, um maior localizado ao lado de fora da

maternidade e outro dentro do prédio com mais conforto, onde geralmente ficam as

gestantes.

A espera de fora da maternidade é aberta e coberta, como uma grande varanda,

possuindo bancos em seu entorno, um bebedouro e uma máquina de refrigerantes. O

espaço possui boa ventilação e sombra, sendo que em dias de grande movimento se

torna apertada para atender ao grande número de pacientes e acompanhantes.

                FIGURA 20. Espera localizada no exterior da maternidade.

Localizada dentro da maternidade o segundo ambiente de espera é o responsável pala

triagem das pacientes. Nela esta localizado o balcão de atendimento, onde é procedido o

encaminhamento das pacientes aos serviços da maternidade.

Com uma área de aproximadamente 40m² esta sala é dividida em duas esperas

diferenciadas separadas por uma porta localizada na frente do balcão da recepção. Na

primeira ficam as gestantes e seus respectivos acompanhantes à espera de atendimento

médico, e na segunda as pacientes que foram atendidas pelos médicos nas salas de

admissão e que, de acordo com seu caso, serão encaminhadas para enfermaria ou sala

de pré-parto da maternidade (figura 21). Ambas as salas possuem bancos e ar
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refrigerado, contando ainda com um aparelho de televisão que fornece um pouco de

distração, tornando mais agradável o tempo de espera das pacientes e acompanhantes.

                FIGURA 00. Espera interna da maternidade e balcão da recepção.

Após passar pela recepção a gestante é dirigida ao consultório médico onde será

avaliado seu caso, o que poderá resultar na sua internação ou sua liberação. Havendo a

necessidade de internação, a paciente será encaminhada novamente à espera onde

aguardará o preparo do leito no qual ira permanecer até iniciar o trabalho de parto.

São duas salas de admissão, ambas equipadas com cama ginecológica e local para troca

de roupa. Estas salas possuem aparelhos de ultra-sonografia e tococardiógrafo. Um

problema detectado é a existência de um único sanitário para atender as duas salas, que

alem de ser incômodo para as pacientes e médico é contra a norma, que exige a

existência de um sanitário para cada sala de atendimento que executam estes

procedimentos. Em alguns casos são internadas pacientes que ainda não estão em

trabalho de parto, que pela dificuldade de deslocamento devido a distancia de sua

residência à maternidade, são encaminhadas para um leito de enfermaria, onde

permanecerá até o momento de ser transferida para sala de pré-parto.

As salas de procedimento possuem ligação direta tanto com a recepção como com o

centro obstétrico, permitindo manter o fluxo direto das pacientes com os serviços e

espaços que estão diretamente relacionados com os mesmos neste momento inicial,

evitando seu contato com outros espaços da maternidade.
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O centro obstétrico - O centro obstétrico é composto pela sala de pré-parto, sala de

curetagem, sala de prescrição médica, posto de enfermagem, sala de parto, sala de

cirurgia, apoio técnico e logístico.

FIGURA 21. Fluxograma do centro obstétrico.

Após ser admitida na maternidade a paciente é dirigida à sala de pré-parto, onde

receberá os cuidados necessários até estar pronta para ser transferida à sala de parto ou

à sala de cirurgia, permanecendo nela por um tempo médio de 12 horas, podendo variar

de acordo com cada caso.

                   FIGURA 22. Sala de pré-parto.
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A sala de pré-parto possui oito leitos individuais separados, com espaço para uma cama

e uma cadeira para acompanhante por leito.  Mesmo sendo individuais a separação dos

leitos feita por cortina suspensa não fornece privacidade as parturientes, pois o som e a

questão relacionada à presença de acompanhantes do sexo masculino não são

resolvidas.

                FIGURA 23. Sala de relaxamento, com a banheira em primeiro plano, e ao

                                    fundo o solário.

A sala de relaxamento é um espaço que busca diminuir a tensão da gestante como

também é onde se realizam atividades físicas destinadas a ajudar no trabalho de parto e

parto. Sob orientação de profissionais habilitados, exercícios com o de movimento de

báscula da bacia que facilita a colocação do bebê em posição para o parto, encontram

nesse espaço a oportunidade de serem realizados. Nele ficam guardados os

instrumentos para a realização das atividades, possui iluminação e ventilação direta e

acesso ao solário. Elemento de destaque nesta sala é a banheira, que é usada para

exercícios de relaxamento ou simplesmente para um banho, contando com barras de

apoio para ajudar na entrada e saída. A banheira não esta em uso atualmente devido a

problemas de manutenção, não sendo possível vê-la em uso.

Ligado à sala de pré-parto e com acesso pela sala de relaxamento encontra-se o solário.

O solário é aberto e descoberto, sendo seu uso destinada a gestantes que estão na sala

de pré-parto que desejam se movimentar e relaxar. Com uma metragem quadrada de

aproximadamente 14m² , possui bancos ao redor e o piso em concreto, tendo ao seu
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redor paredes em alvenaria que impedem a visão para o exterior. Devido as suas

dimensões e a falta de áreas verdes, este solário não parece ser um ambiente muito

acolhedor, tanto que no decorrer das visitas realizadas a maternidade não foi encontrada

parturiente utilizando-o.

Situada ao lado da sala de pré-parto estão as duas salas de parto. Quando se aproxima a

hora do parto a paciente é transferida para sala de parto junto com seu acompanhante,

onde irá escolher a posição que lhe for mais confortável para dar a luz. Seu

acompanhamento é feito por cinco enfermeiros e um pediatra, que orientam a paciente

durante todo o parto. Logo ao nascer, a criança é avaliada pelo pediatra e o mais rápido

possível é colocada junto à mãe.

                 FIGURA 24. Sala de parto.

Com aproximadamente 15m² cada, as salas de parto possuem ar refrigerado, uma cama

de parto que possibilita posições variadas para o parto, paredes na cor verde claro e o

piso em cimentado de alta resistência em tons pastéis, tal como quase todo o centro

obstétrico. Essas cores foram fruto do trabalho de humanização proposto na primeira

reforma da maternidade, com a intenção de criar um ambiente mais aconchegante e

saudável, através do uso da cromotarapia.

A relação de proximidade da sala de pré-parto com a sala de cirurgia permite que no

caso de complicações no parto a paciente seja deslocada para esta com rapidez. Já em

casos de maior gravidade, há possibilidade de transferência da paciente para o centro
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cirúrgico do Hospital Rafael de Paula Souza. Essa transferência é feita por uma porta

localizada no final do centro obstétrico que faz a ligação com o corredor de acesso do

centro cirúrgico do hospital, servindo de apoio para a sala de parto como também para a

sala de cirurgia da maternidade.

Ocorrendo a indicação de cesariana, a paciente é levada à sala de cirurgia, que se

localizada junto às salas de parto, no centro obstétrico. Esta sala com 20m² de área é

responsável por 10% dos partos realizados dentro da maternidade. Possui ar refrigerado,

foco cirúrgico, aparelhos de reanimação e outros equipamentos necessários para os

procedimentos realizados nela. O piso tal como as paredes recebem os mesmos

acabamentos da sala de parto, mantendo os tons claros. Como barreira médica e local

para aparamentar para a sala de cirurgia foi criado um espaço utilizando para sua

construção painéis divisórios, não possuindo vasos ou pia neste ambiente. Os serviços

de apoio a esta sala, como expurgo e depósito de roupa limpa e suja, localizam-se entre

o posto de enfermagem e a sala de cirurgia.

                                  FIGURA 25. Sala de cirurgia.
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O posto de enfermagem localiza-se entre as salas de parto e a sala de pré-parto,

permitindo o controle de todos os procedimentos realizados dentro do centro obstétrico.

Ao seu redor estão o expurgo, depósito de roupa suja, depósito de materiais, copa e um

corredor de acesso aos leitos de enfermaria de alojamento conjunto.

                  FIGURA 26. Posto de enfermagem do Centro Obstétrico.

Ao sair do centro obstétrico o caminho a ser realizado pela mãe e o recém-nascido

apresentará variações de acordo com o quadro clínico de cada um. Para que possamos

representar todas as possibilidades de percurso, as descrições feitas serão baseadas nos

setores da maternidade, compreendendo todos os caminhos possíveis a serem

realizados pelas pacientes.

Unidade Neonatal - Este setor compreende a Unidade de Tratamento Semi-intensivo

Neonatal (UI), Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (UTI), posto de enfermagem,

sala de prescrição médica e o banco de leite onde funcionam as salas de coleta, sala de

pasteurização e sala de higienização.

Localizada de forma estratégica, a Unidade Neonatal possui uma relação de proximidade

com os principais espaços que lhe estão associados, imprimindo grande agilidade e

eficácia ao setor.

Com relação ao centro obstétrico da maternidade esta relação de proximidade permite o

rápido deslocamento do bebê de uma área para a outra, tornando mais seguro tal

procedimento. Da mesma forma com relação ao banco de leite, o qual fornece leite
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materno aos recém-nascidos internados nas unidades neonatais, tornando mais dinâmico

o abastecimento de leite como também permitindo a presença das mães junto aos

recém-nascidos durante um período maior de tempo.

FIGURA 27. Fluxograma da Unidade Neonatal.

Nos casos em que haja a necessidade de internação, os recém-nascidos são

encaminhados à Unidade Neonatal. Com capacidade para dez recém-nascidos a

Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) possui uma área de 27m² , ventilação e

iluminação natural, sendo o ambiente refrigerado através de condicionadores de ar.

Como ambientes de apoio, a UTI conta com uma sala de procedimentos para

manipulação de materiais e medicamentos, um posto de enfermagem localizado junto às

unidades de tratamento intensivo, permitindo o monitoramento constante dos recém-

natos e sala de prescrição médica que serve tanto para UTI como para UI.  A localização

da sala de prescrição médica dentro da UTI faz com que os médicos fiquem bem

próximos aos recém-nascidos, permitindo seu deslocamento em pouco tempo.

Os casos de menor complexidade que exigem menores cuidados, como também os

casos de recém-nascidos prematuros e de baixo peso que receberam alta da UTI, são

encaminhados a Unidade de Tratamento Semi-intensivo (UI). Situada na mesma ala que

ao UTI, a UI possui capacidade de atendimento para vinte recém-nascidos, e tal como a

UTI possui ventilação e iluminação natural e aparelhos de ar condicionado, sendo suas

dimensões bastante superiores, possuindo uma área de 80m² .
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               FIGURA 27. Unidade de Tratamento Semi-intensivo.

No centro da sala com 12m² está localizado o posto de enfermagem, possuindo uma

visão geral do espaço referente à UI, o que permite a plena monitorizarão dos recém-

nascidos. Nesta unidade é permitida a presença de acompanhante durante o tratamento,

sendo previsto para estes uma poltrona, localizada dentro da Unidade Neonatal. No caso

de pernoite, é permitida a estadia da mãe dentro das instalações da maternidade, sendo

esta hospedada na Casa da Puérpera, que será descrita no final deste capítulo.

Contígua à UI, está a farmácia e o depósito de matérias, espaço que presta suporte a

toda Unidade Neonatal, fornecendo medicamentos e materiais de auxilio aos

procedimentos realizados nesta ala. Ha também um espaço entre a UI e a UTI, que seria

destinado para as mães canguru ficarem com seus filhos, mas que atualmente é ocupado

por equipamentos hospitalares.

Na mesma ala da Unidade Neonatal, mais precisamente ao lado da UI, estão os

ambientes que compõem o banco de leite, composto pela sala de coleta, sala de

pasteurização, sala de higienização e sala de administração. A sala de coleta ou ordenha

é o local onde e feita a retirada do leite materno, destinado a alimentar os recém-

nascidos internados nas unidades neonatais. Possui um sofá para a execução da

ordenha e ligação direta com a sala de pasteurização. Esta última recebe o leite e o

manipula, preparando também outros tipos de alimentos para os recém-nascidos

internados. Nela existe uma bancada com pia e área para execução dos trabalhos e

possui ainda refrigeradores responsáveis para o armazenamento dos alimentos. A sala



74

de esterilização receberá os utensílios utilizados para esses procedimentos após seu

uso, onde passaram por um processo de esterilização para que possam ser reutilizados.

Enfermaria - Este setor é formado pelo conjunto de atividades referentes ao setor

administrativo, salas de enfermaria e posto de enfermagem.

FIGURA 29. Fluxograma setor de Enfermaria de Alojamento Conjunto.

 Após o parto, a paciente e o recém-nascido saudável, que não tenha sido encaminhado

ao setor de Neonatologia, são conduzidos às enfermarias de alojamento conjunto, onde

permanecerão juntos por um período de até 48 horas. Existem dois setores de enfermaria

divididos por um pátio interno e ligados por uma única circulação. Ao todo são 35 leitos

distribuídos em nove enfermarias, sendo estas divididas em alojamentos de dois, quatro

ou oito leitos. Nem todas as enfermarias possuem sanitário e pia junto aos leitos,

existindo um sanitário coletivo para atender as demais. A ventilação e iluminação são

naturais, tendo em alguns alojamentos ventiladores de teto para amenizar a temperatura

do ambiente.

De forma a manter sempre a paciente junto ao recém-nascido, são colocadas ao lado de

cada leito um berçário, onde o bebê permanece ate o momento de ganhar alta da

maternidade. Nos casos de cesariana e pacientes adolescentes, é permitida a presença

de um acompanhante durante as primeiras 24 horas após o parto. Nos demais casos são

permitidas visitas diárias, realizadas em horários regulares.
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                FIGURA 30. Enfermaria de Alojamento Conjunto.

Nos setores de enfermaria existem dois pátios internos, com áreas verdes e sombreadas,

onde as pacientes internadas podem deambular e receber suas visitas. Estes pátios são

responsáveis pela ventilação e iluminação das enfermarias, como também de outros

setores da maternidade.

                   FIGURA 31. Pátio interno, junto à enfermaria.

Para fazer todo o acompanhamento das pacientes internadas existem dois postos de

enfermagem. Estes estão situados em frente aos mesmos corredores que ligam as

enfermarias e contam com expurgo, depósito de material de limpeza e sala de estar,

havendo ainda sala de repouso para plantonistas com vestiário e camas.
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O registro do recém-nascido é feito na própria maternidade, que possui uma sala

específica para este serviço. A sala que compreende as atividades de registro e cartório

encontra-se próxima ao acesso principal da maternidade e junto ao setor administrativo,

onde se tem acesso aos documentos da paciente.

Enfermaria Canguru  - Fazendo parte do mesmo setor estão os serviços relacionados

com enfermaria canguru, que é composto por uma sala de enfermaria canguru e dois

consultórios.
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 FIGURA 32. Fluxograma da enfermaria canguru.

A enfermaria canguru é um espaço idêntico às demais enfermarias, sua diferença está no

tipo de atendimento prestado e sua relação com os demais ambientes da maternidade. A

prática do “canguru” começa na UI, onde a paciente faz o acompanhamento do seu filho

até o momento em que o recém-nascido alcance condições de ser transferido com sua

mãe para a enfermaria canguru. Como apoio, existem duas salas de consulta para

prestar o devido suporte.

Casa da Puérpera - Situada fora do bloco onde se localiza a Maternidade Leila Diniz,

mas dentro do conjunto do Hospital Rafael de Paula Souza, esta a Casa da Puérpera.

                                      FIGURA 33. Fluxograma da Casa da Puérpera.
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Para os casos em que a mãe recebe alta mas o seu filho ainda permanece internado na

Unidade Neonatal, foi construída uma casa para poder hospedá-la. Esta solução foi

encontrada para proporcionar uma maior permanência da mãe junto ao seu filho,

permanecendo junto a ele sem necessariamente ocupar um leito de enfermaria da

maternidade. Seus espaços foram projetados para receber até dez mães, separadas em

dois quartos, sendo um para seis camas e o outro para quatro. Conta também com uma

cozinha, banheiro coletivo, área de serviço e uma sala de estar, onde as mães podem

trocar suas experiências. Com exceção do banheiro, todos os cômodos se assemelham

aos de uma casa tradicional, o que representa uma alternativa ao ambiente hospitalar.

                  FIGURA 34. Casa da Puérpera.
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 Os questionários

Foram entrevistadas cinquenta pessoas no total, sendo vinte e cinco profissionais e vinte

e cinco pacientes. Antes de começar a entrevista, todos os entrevistados foram

esclarecidos com relação ao conteúdo do questionário e seu objetivo, sendo mantido o

compromisso de se prestar qualquer esclarecimento no decorrer da entrevista. A

participação foi voluntária e o anonimato do entrevistado mantido, sendo todos os

questionários desprovidos de qualquer identificação pessoal.

Para que fosse possível recolher dados com maior diversidade de informações e com

uma maior abrangência foram selecionados diferentes perfis de usuários dentro de cada

grupo de entrevistados. No que diz respeito ao questionário aplicado a pacientes foram

escolhidos entrevistados que realizaram partos normais; pacientes provenientes de

cesariana, aborto e pacientes que se encontram alojadas na enfermaria canguru. Já com

relação ao questionário aplicado a profissionais, foram escolhidos para participar das

entrevistas dos médicos e enfermeiros de todas as especialidades e setores da

maternidade, sendo também entrevistados profissionais de todos os turnos.

No decorrer da aplicação dos questionários todos os entrevistados se apresentaram

bastante receptivos à pesquisa e cooperaram com o seu desenvolvimento, sendo que

algumas pacientes não participaram do trabalho se recusando a responder às perguntas

do questionário, não dando explicações sobre o fato. O número de pacientes que se

recusaram a responder as perguntas do questionário foi pequeno, sendo apenas três

pacientes. Aparentemente o motivo para a não participação na pesquisa foi à timidez e

vergonha, sendo que uma dessas pacientes demonstrou desconfiança, mesmo sendo

explicado o motivo da pesquisa.
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Questionário dirigido as pacientes

Entre os entrevistados a idade predominante é de até vinte anos de idade, representando

a grande maioria das pacientes somando onze entre os vinte e cinco entrevistados. Já na

faixa etária entre vinte e vinte e cinco anos aparecem sete entrevistadas, as restantes se

dividem em três e quatro entrevistadas para as faixas etárias entre vinte e cinco a trinta e

trinta a trinta e cinco anos respectivamente. O estado civil encontrado entre as

entrevistadas foi o de dezenove solteiras e seis mulheres casadas, sendo incluídas como

casadas as mulheres que possuem parceiro fixo residindo na mesma moradia.

Faixa etária total

15-20 11

20-25 7

25-30 3

30-35 4

TABELA 03 – Relação etária das entrevistadas.

A distribuição desses dados representou que cerca de vinte das entrevistadas estão no

grupo de menor escolaridade, não tendo completado o 1º grau, apenas quatro cursando

ou interrompido os estudos durante o 2º grau e uma entrevistada sem nenhuma

escolaridade. Já com relação à atividade profissional, somente três das vinte e cinco

mulheres possui alguma profissão. Este dado é importante uma vez que tem sido

demonstrado uma associação entre grau de instrução e mortalidade infantil. O número de

recém-nascidos com complicações neonatais possuem relação direta com o grau de

instrução da mãe, tal como a renda doméstica, como revelam estudos na área da saúde.

(SILVA, 1996, p.30)

Escolaridade total

Até o 1º grau 20

Até o 2º grau 4

Até o 3º grau 0

Sem escolaridade 1

                                       TABELA 04 – Escolaridade das entrevistadas.
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Atividade total

Possui atividade prof. 3

Não possui atividade prof. 22

                                      TABELA 05 – Atividade profissional.

A escolha da maternidade Leila Diniz para ser realizado o parto, apresentou uma

tendência de respostas concentradas na relação de proximidade do domicílio. A segunda

resposta de maior ocorrência foi com relação a indicações de terceiros, associando a

maternidade como um bom lugar para se ter o filho, sendo as demais: transferência de

outras unidades; por permitir a presença do acompanhante e parturientes reincidentes,

que satisfeitas com o atendimento procuram a maternidade novamente.

Ao ser indagada sobre a satisfação com a maternidade apenas uma das vinte e cinco

entrevistadas se mostrou insatisfeita. A satisfação da paciente estava sempre associada

ao atendimento, seja com relação aos serviços prestados por médicos, enfermeiros,

profissionais administrativos ou até mesmo os responsáveis pela segurança. A

justificativa da paciente que apresentou insatisfação com relação à maternidade também

estava associada ao atendimento, dizendo que não havia sido bem tratada na sala de

pré-parto e que não recebeu informações suficientes sobre seu estado. Esta mesma

paciente foi a única a ter escolhido a maternidade por causa de um serviço específico

prestado por ela, que é a presença de acompanhante. Teve o seu primeiro filho nesta

ocasião, o qual nasceu de parto normal, tinha vinte anos de idade e a mãe a

acompanhava.

SATISFAÇÃO COM RELAÇÃO À
MATERNIDADE

Resposta total

sim 24

não 1

                                        TABELA 06 – Satisfação das entrevistadas.

Quanto à percepção de aspectos positivos e negativos na grande maioria dos

questionários, chegando a ser associado por vinte das vinte e cinco entrevistadas, o
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atendimento aparece como o que há de melhor na maternidade. Cabe dizer ainda que

entre as entrevistadas que se disseram satisfeitos com a maternidade e apontaram o

“atendimento” como o que há de melhor na maternidade, a resposta para a pergunta

sobre “o que há de pior na maternidade” foi nula ou “nada”.

O MELHOR O PIOR

Ambiente total Ambiente total

Atendimento

Médicos/enfermeiros
20

Atendimento

Médicos/enfermeiros
4

Limpeza 4 Sanitários 7

Sala de Pré-Parto 1 Sala de Pré-Parto 1

Enfermaria 1 Enfermaria 1

Tudo 2 Mosquitos 2

Calor 1

TABELA 07 – Relação dos pontos que a maternidade possui de melhor e de pior.

Ainda com relação aos aspectos positivos da maternidade houve uma resposta bastante

peculiar. Uma das pacientes se referiu ao fato de poder caminhar pela maternidade como

que há de melhor, sem saber estava se referindo a uma prática que é, entre outras, uma

das premissas da humanização adotada pela maternidade.

 Cabe ressaltar que esta entrevistada é uma das quatro entrevistadas com o 2º grau

completo, trabalha e é casada, tendo um dos melhores quadros socioeconômicos entre

as entrevistadas.

Com relação ao que há de pior na maternidade o mais citado foi o sanitário de uso

conjunto da enfermaria. Este fato procede devido ao estado precário e da sujeira em que

se encontra o sanitário, que segundo as próprias entrevistadas não se trata de uma

deficiência da equipe de limpeza e sim de um uso inadequado desse espaço, sendo a

sujeira e depredação causada pelos próprios usuários. Mesmo com a constante limpeza

do sanitário, a equipe de limpeza não consegue dar conta da demanda, permanecendo o

sanitário sujo constantemente.
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Uma das soluções apontada nas entrevistas seria a colocar um sanitário para cada

enfermaria, pois as próprias pacientes poderiam fazer o controle da limpeza, sendo mais

fácil detectar o possível causador da sujeira.

Como pode ser visto nos quadros abaixo, a maioria das entrevistadas tiveram seus filhos

de parto normal.

NÚMERO DE FILHOS TIPO DE PARTO

número total TIPO total

Um filho 14 Normal 30

Dois filhos 7 Cesárea 7

Três filhos 3 Aborto 1

TABELA 08 – Relação do número de filhos.                        TABELA 09 – Relação do tipo de parto.

O único diferencial encontrado nas respostas foi uma entrevistada que teve dois filhos de

parto normal, sendo que ambos os partos foram realizados em sua residência com ajuda

de familiares. Devido a complicações com seu ultimo filho, que teve de ser internado na

unidade neonatal, ela se encontrava na enfermaria canguru.

No que diz respeito às experiências vividas pelas entrevistadas em seus partos, são

questionados os aspectos positivos e negativos relacionados a essas experiências. Entre

os aspectos positivos mais citados podemos destacar: a limpeza do ambiente, o

tratamento dos funcionários, a presença do acompanhante, a experiência de dar a luz.

Os aspectos negativos se concentraram na dor da parturiente no trabalho de parto e na

hora de parir, outro ponto muito citado foi a falta de leitos nas maternidades e o pequeno

número de vagas.

As questões seguintes trazem a atenção da entrevistada para o conceito de humanização

que, em seguida, esta é associada ao espaço, buscando detectar quais seriam os

ambientes que promoveriam a humanização.

Todas as respostas referentes à humanização convergiam para um mesmo ponto. As

respostas “tratar bem as pessoas” e “dar atenção a gente” foram repetidas inúmeras

vezes entre as entrevistadas, não fugindo muito da noção de carinho, cuidado e

compreensão respondida nas demais entrevistas.
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AMBIENTES QUE PROMOVEM A
HUMANIZAÇÃO

Ambiente total

Enfermaria 12

Pré-Parto 5

Sala de Parto 3

Pátio 3

Unidade Neonatal 2

Sala de admissão 1

Banco de leite 1

Respostas nulas 4

                                    TABELA 10 – Ambientes relacionados à humanização.

Uma das respostas se refere ao incômodo gerado pelo barulho de dores sentidos por

parturientes na sala de pré-parto, e humanizar para esta paciente seria acabar com este

barulho. Ela aponta para uma das questões discutidas dentro das propostas de

humanização, que é a sala individualizada de pré-parto, na qual também se realizariam o

parto e pós-parto (PPP). A sala de pré-parto da Leila Diniz não é individual, ela é coletiva

e comporta oito leitos. A separação entre os leitos é feita por uma cortina que impede

apenas o contato visual entre pacientes, não interferindo na acústica contribuindo para a

falta de privacidade na sala de pré-parto.

Associando o espaço construído ao conceito de humanização, as entrevistadas citam

com maior frequência a enfermaria, tendo em seguida a sala de pré-parto e depois a sala

de parto, como pode ser visto na tabela 10. O grande número de citações da enfermaria

como ambiente que promove a humanização se relaciona a vários fatores. Entre eles

existe o fato de que no período de permanência da parturiente na maternidade, o local no

qual ela passa a maior parte desse tempo é na enfermaria. Muitas pacientes nem

chegam a conhecer outros ambientes da maternidade, preferem se manter nas

enfermarias à espera de sua liberação, por vários motivos, desde cansaço ou até mesmo

a falta de conhecimento da existência de outros lugares. Outro fator que tende a esse

maior número de citações da enfermaria, como ambiente que promove a humanização, é

o fato de que é permitida a permanência do recém-nascido junto à mãe após o parto

dentro da enfermaria. A prática de alojamento conjunto busca estabelecer o contato entre
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a mãe e seu filho o mais precoce possível, permitindo também que a mãe seja orientada

sobre tarefas de cuidado com o bebê e o faça desde cedo sobe a orientação da equipe.

Entretanto cabe destacar que entre as pacientes que possuíam filhos internados na

maternidade o local que mais promove a humanização em suas opiniões é a Unidade

Neonatal. A relação dessas pacientes com a maternidade acontece principalmente na

Unidade Neonatal, onde passam grande parte do tempo prestando cuidados a seus filhos

sob a orientação dos profissionais.

Foi solicitado a entrevistada que avaliasse os ambientes da maternidade listados em uma

tabela, atribuindo a nota de um a dez e devendo justificá-la. De forma resumida a tabela

11 reproduz a média de pontos atribuídos a cada ambiente, e da mesma forma que

aparece em questões anteriores, muitos ambientes não foram avaliados por falta de

conhecimento da paciente com relação a este.

Prova disso pode ser encontrada na resposta de uma entrevistada que conhecia os

pátios da maternidade, mas achava que não podiam ser usados, por este motivo não

chegou a frequentá-los.

AVALIAÇÃO DOS AMBIENTES

Ambiente média

Espera 8.4

Recepção 8.5

Sala De Admissão 8.5

Sala De Pré-Parto 9.5

Sala De Parto 8.9

Enfermaria 9.0

Pátio 8.2

Unidade Neonatal 10.0

Enfermaria Canguru 10.0

Casa Da Puérpera 10.0

Sanitários 4.4

                                 TABELA 11 – Pontuação média atribuída aos ambientes.
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Muitas das justificativas referentes a notas altas atribuídas a ambientes da maternidade

estavam associadas a alguns aspectos bastante específicos. Entre eles pode-se citar a

limpeza do local, a existência de equipamentos médicos, ar condicionado, ventilador de

teto e televisão.

A espera e recepção que possui ar condicionado e televisão foram consideradas boas

para as entrevistadas. Já a espera externa foi considerada espaçosa, porém quente. A

Unidade Neonatal e a sala de admissão possuem um grande número de equipamentos

para diagnósticos e tratamento de pacientes, este fato dava maior credibilidade ao

serviço que ali são prestados, sendo associado ao ambiente a mesma qualidade e

importância.

Os ambientes nos quais há uma preocupação maior com relação à assepsia, tal como o

Centro Obstétrico, receberam muitas notas altas, onde a justificativa se voltava para

preocupação das pacientes com relação à limpeza do ambiente, sendo incluído nesses

ambientes a sala de pré-parto e salas de parto. Ainda com relação à sala de pré-parto,

algumas entrevistadas fizeram críticas com relação ao barulho de dor de outras

pacientes, se queixando da falta de privacidade, julgando insuficiente a divisão entre

cada box feita por cortina.

As pacientes internadas nas enfermarias na qual existiam ventilador e televisão

demonstraram maior satisfação do que as entrevistadas de enfermarias que não

possuíam esses equipamentos, sendo também colocado o incômodo gerado por insetos

dentro das enfermarias, causando feridas nos recém-nascidos e sua mães.

O pátio foi considerado um espaço grande e fresco, onde passa a sensação de

tranqüilidade, mas possui a crítica de não ter manutenção. Como já foi dito, este

ambiente da maternidade não foi visitado por todas as pacientes, mas os que chegaram a

conhecê-lo ficaram bastante satisfeitos, recebendo seus familiares ou conversando com

outras pacientes.

Um dos ambientes mais elogiado do questionário foi a Casa da Puérpera, devido à

limpeza do ambiente, conforto, e espaços amplos. A Casa da Puérpera foi construída

recentemente pela equipe na Secretaria Municipal de Saúde para abrigar as mães que

encontram com seus filhos internados na Unidade Neonatal, é uma edificação distante do

prédio que abriga a maternidade. O caminho de ligação entre os prédios é feito por um

enorme corredor com iluminação precária e aberto ao terreno do hospital de Curicica, o
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que é bastante inóspito ao usuário. Ouro fator complicador esta no fato de que as mães

que ficariam alojadas na Casa da Puérpera precisam estar constantemente visitando

seus filhos, seja de manhã, tarde ou durante a noite, e a distância se torna um fator

complicador. Um bom exemplo do sentimento que esta casa passa se encontra na frase

de um das entrevistadas: “a gente se sente em casa”.

O ambiente que recebeu o maior número de críticas foi o sanitário coletivo da enfermaria.

A justificativa estava sempre associada à sujeira do local, aparecendo também o péssimo

estado de conservação dos vasos e divisórias.

No questionário foram feitas perguntas com relação à sala de apoio à sala de pré-parto,

que consiste em um solário e uma sala com banheira para hidroterapia. Todas as

entrevistadas disseram que não conheciam esses ambientes, exceto por uma paciente

que tinha acabado de parir seu terceiro filho, todos nascidos na Maternidade Leila Diniz.

Durante o trabalho de parto de seu primeiro filho os enfermeiros a levaram para relaxar

na banheira, que segundo ela “foi uma experiência muito bonita”. Durante a pesquisa a

banheira não estava sendo utilizada, fato justificado pelos funcionários devido à

coloração da água. A tubulação de ferro desgastado do prédio da maternidade está

apresentando pontos de corrosão, fazendo com que a água chegasse à banheira com um

aspecto de suja, causando desconforto as pacientes e acarretando na sua não utilização.

Já com relação ao solário foram poucas as pacientes que chegaram a utilizar este

ambiente devido ao desconhecimento de sua existência. Com relação as entrevistadas

que o conheciam, o resultado aponta para um ambiente abafado e pouco confortável.

Para finalizar o questionário é solicitado à entrevistada fazer sugestões com o intuito de

proporcionar melhorias à maternidade. O maior número de respostas foram relativos às

enfermarias. Quase todos as entrevistadas sugeriram melhorias nas enfermarias

apontando a necessidade de mais espaço para poder abrigar o acompanhante, ar

refrigerado ou ventilador e um sanitário dentro de cada enfermaria. Outras respostas

foram de pedido de reforma de manutenção da maternidade como um todo, aumentar o

número de leitos, melhorar os pátios colocando mais árvores e jardins e aumentar a

recepção. Estas propostas remetem a assuntos discutidos pelas próprias entrevistadas

nas questões anteriores.
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Questionário dirigido aos funcionários

Os questionários aplicados aos profissionais foram realizados em todos os turnos e

dirigidos a profissionais de todos os setores da maternidade, como explicado no início da

apresentação dos resultados dos questionários.

Como pode ser visto na tabela abaixo, os entrevistados na sua maioria são médicos,

seguidos por enfermeiros, auxiliares de enfermagem e funcionários administrativos. Entre

as especialidades médicas foram entrevistados profissionais obstetras, pediatras,

anestesistas, neonatologistas e fonoaudiólogos.

ATIVIDADE PROFISSIONAL

Atividade total

Auxiliar de enfermagem 5

Enfermeiro 7

Administrativo 3

Médico 10

TABELA 12 – Atividade profissional.

Com relação ao número de filhos e o tipo de parto o resultado apresentado foi curioso. Ao

contrário do que foi encontrado nas entrevistas aplicadas as pacientes, em que o índice

de parto normal é muito maior do que o de cesárea, a mesma questão dirigida aos

profissionais mostram um índice inverso, onde o número de cesárea é de 17 para 10 de

parto normal. Cabe ainda dizer que a grande maioria de partos sem intervenção cirúrgica

foi encontrada nos questionários de enfermeiros e técnicos de enfermagem, e não nos

questionários de médicos, que são um dos principais agentes responsáveis pela

implantação da assistência humanizada dentro das maternidades.

NÚMERO DE FILHOS TIPO DE PARTO

Número total Tipo total

Nenhum 7 Normal 10

Um filho 9 Cesárea 17

Dois filhos 9

TABELA 13 – Relação do número de filhos.                        TABELA 14 – Relação do tipo de parto.
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As respostas relativas às experiências com relação ao nascimento foram variadas, sendo

essas divididas em experiências boas e ruins. No que diz respeito aos aspectos positivos

vividos nessas experiências, somente duas respostas aparecem repetidas, sendo essas:

a experiência do nascimento como fato marcante na vida da parturiente e a importância

do carinho no atendimento feito na maternidade. As demais estavam relacionadas à

presença do acompanhante e da família nesse evento, a importância de um ambiente

agradável, com luz ambiente e músicas para relaxamento, entre outras. Já os aspectos

negativos encontrados podem ser relacionados ao deslocamento da parturiente da sala

de pré-parto para sala de cirurgia, as enfermarias com um grande número de leitos, o

mau atendimento a paciente e no caso das unidades públicas, o pequeno número de

vagas par atendimento a população.

A privacidade, individualidade e respeito a paciente são as palavras-chaves encontradas

nos questionários dos profissionais. Em um dos questionários, o entrevistado apontou

como humanização “não usar a roupa de hospital”, se referindo à importância de manter

a individualidade da paciente e sua importância para a humanização. As rotinas e

condutas que objetivam a humanização devem caminhar para esses pontos, que

segundo os entrevistados convergem para a individualidade da paciente. Também de

grande importância para os entrevistados aparece a preocupação com a relação entre a

mãe e o recém-nascido, que deve ser estabelecida o mais cedo possível, com ênfase ao

aleitamento materno e ao Método Canguru.

A construção de um atendimento humanizado, para os entrevistados, baseia-se na

relação entre os profissionais e pacientes, que deve ser mais próxima. Descrita em

alguns questionários como entendimento de humanização, a aproximação entre esses

dois atores inseridos neste processo deve ser construída, como descrito em uma das

entrevistas: “não se deve fazer somente a parte técnica, mas sim tratar a paciente como

ser humano”. Esta resposta demonstra a preocupação referente a forma de tratamento

apreendida durante anos de exercício profissional, onde prevalece a relação técnica entre

profissional de saúde e paciente.

Em alguns questionários são citados aspectos referentes ao ambiente, qual deveria

contar com luz ambiente, cores claras e que passasse a sensação de tranqüilidade a

paciente. Um ambiente que contasse com espaço para presença de acompanhante e do

berço para o recém-nascido.
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No entanto alguns questionários apresentaram respostas que associavam a

humanização com o bem estar do profissional, dando mais importância aos espaços de

uso dos profissionais do que aos das pacientes. Estes apontam ainda como ambientes

que promoveriam a humanização espaços de atividades sem nenhum vinculo com a

paciente, tal como estar ou o descanso dos profissionais.

Ao associar a humanização aos ambientes da maternidade o resultado encontrado foi

semelhante ao dos questionários aplicados as pacientes, aparecendo como mais citada a

enfermaria, seguida pela sala de pré-parto e sala de parto.

AMBIENTES QUE PROMOVEM A
HUMANIZAÇÃO

Ambiente total

Enfermaria 11

Pré-parto 6

Sala de parto 6

Unidade Neonatal 4

Sala de relaxamento 4

Sala assistente social 2

Banco de leite 2

Pátio 1

Todos 1

Casa da Puérpera 1

                                    TABELA 15 – Ambientes relacionados à humanização.

Os aspectos que atribuíam à enfermaria o caráter de ambiente promotor da humanização

se relacionam com a presença de acompanhante e do fato de serem alojamentos

conjuntos, onde o recém-nascido permanece com a mãe desde cedo. Também

associados a esse, a enfermaria canguru também aparece bastante nas respostas,

apontada como ambiente de grande importância, pois acolhe mães que possuem filhos

com complicações, sendo importante nesse momento a existência do contato entre

profissional e paciente com maior atenção, devido a situação da paciente e do recém-

nascido.
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A grande citação da sala de pré-paro e parto também aparece associada à presença de

acompanhante, que segundo os entrevistados favorece a humanização. Foi citada

também a possibilidade da paciente deambular no centro obstétrico, que no caso da

Maternidade Leila Diniz é permitido.

A importância da relação entre profissional de saúde e paciente, seja este a mãe ou o

recém-nascido, aparece como justificativa da citação da Unidade Neonatal como

ambiente promotor da humanização. Nela a situação em que o recém-nascido encontra-

se, necessitam de cuidados especiais, e a mãe torna-se agente deste tratamento e passa

por uma situação fragilidade emocional, a participação do profissional de saúde é muito

importante, o que remete as definições de humanização discutidas nas questões

anteriores.

Cabe dizer que grande parte dos entrevistados atribuía a humanização ao ambiente no

qual exercia suas funções, e que também citaram como ambientes humanizados áreas

de convívio de médicos.

No que diz respeito à avaliação feita pelos profissionais aos ambientes da maternidade a

espera e a recepção são considerados ambientes confortáveis, sendo justificado para tal

a existência de aparelhos de ar condicionado e televisão. Mesmo assim aparecem

críticas com relação ao pequeno número de assentos e ao grande número de pessoas, o

que acaba gerando tumulto e demora no atendimento. As criticas dos profissionais com

relação a esses ambientes são direcionadas à relação a qual ele está submetido, que

muitas vezes é tensa. A espera e a recepção são os locais onde há o maior número de

pessoas em um mesmo ambiente e que estão de alguma forma sob algum tipo de

pressão, seja por falta de vagas, pela espera de notícias do filho que nasceu ou por

algum marido violento em busca de sua esposa entre tantas outras situações. Algumas

destas situações são filtradas pela separação existente na espera, como explicado na

descrição dos ambientes da maternidade, que faz uma triagem separando as parturientes

e seu acompanhante dos demais, criando para aqueles um ambiente de maior proteção.

A sala de admissão foi criticada pelo fato de existir um único sanitário para as duas salas

que prestam o atendimento à parturiente no pré-natal e na consulta que conduz a

internação. Foi considerada pequena e abafada, sendo descrita como desconfortável. Ao

mesmo tempo aparece um grande número de respostas positivas com relação ao

ambiente em questão, sendo descrito como confortável e espaçoso. E da mesma forma
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que respondido pelas pacientes na descrição a cima, a existência de equipamentos foi

usada como justificativa para as notas mais altas atribuída à sala de admissão.

A sala de pré-parto recebe uma avaliação melhor quando o entrevistado não está

diretamente envolvido com o ambiente em questão, atribuindo uma maior pontuação e

apresentando justificativas incoerentes com a avaliação das pacientes. Provas disso são

encontradas nas respostas em que os aspectos positivos apontados para sala de pré-

parto a caracterizando como boa, espaçosa e principalmente como ambiente de

privacidade. Essas características vão de encontro à descrição feita pelas pacientes e por

funcionários que trabalham no centro obstétrico, onde se localiza a sala de pré-parto.

Segundo estes a sala de pré-parto é pequena, o número de leitos não é suficiente para

atender a demanda, os boxes não criam um ambiente confortável e muito menos

privativo, acrescentando ainda que não há ventilação no ambiente e que este é muito

barulhento. A única característica positiva comum apontada foi à presença de

acompanhante dentro da sala, que é prejudicada devido à falta de privacidade dos leitos,

obrigando a escolha de acompanhante de sexo feminino, para não causar transtornos

perante as companheiras internadas.

Como já dito na avaliação dos questionários das pacientes, os ambientes de apoio à sala

de pré-parto, como sala de relaxamento e solário, receberam avaliações baseadas nas

expectativas com relação ao seu uso e não em uma real utilização destes. Por motivos já

apresentados, a banheira não estava em uso, mas mesmo assim foi apontada como uma

boa idéia. No entanto, aparecem criticas à dificuldade de manutenção e de pessoal para

orientar a parturiente, tal como fazer a limpeza da banheira. Com relação ao solário, a

grande maioria o criticou, apontando-o como quente, sem área verde e sem sombra, não

apresentando nenhum atrativo a paciente. Mesmo assim os profissionais acham

importante a presença de um solário próximo ao pré-parto, sendo um ambiente que

deveria ser mais bem aproveitado.

A sala de parto recebeu boa avaliação, sendo apontada com um espaço ideal em suas

proporções, bem equipada e limpa. A possibilidade de ser executado parto de cócoras

como alternativa ao parto horizontal também foi citada como aspecto positivo. Em alguns

questionários, porém aparecem as citações de falta de espaço para acompanhante e

alguns médicos reclamaram também da falta de privacidade.

A enfermaria recebeu a mesma avaliação feita pelas pacientes, sendo apontada como

pequena, quente e suja. Foi dito ainda que são muitos leitos para poucos postos de
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enfermagem e que há a necessidade de se construir banheiros individuais dentro de cada

enfermaria. Os pátios que funcionam junto às enfermarias receberam notas baixas, tendo

sido usadas como justificativas a falta de manutenção, a presença de poucas áreas

verdes e poucos assentos.

A Unidade Neonatal foi um dos ambientes mais bem votados do questionário aplicado

aos profissionais. Mesmo assim surgiram algumas observações relevantes. Alguns

médicos sugeriram que a unidades de tratamento intensivo e a semi-intensiva fossem

unificadas para melhor aproveitamento da equipe, tendo em vista que a equipe que cuida

da UTI e UI é a mesma. O posto de enfermagem central foi apontado como bastante

funcional, dando ao enfermeiro uma visão geral do ambiente. Como aspecto negativo

aparece a falta de lugar para acompanhante dos recém-nascidos dentro na unidade

principalmente para dar auxílio ao Método Canguru e também o pequeno número de

leitos para atender a demanda da maternidade.

AVALIAÇÃO DOS AMBIENTES

Ambiente média

Espera 7.2

Recepção 7.9

Sala De Admissão 6.9

Sala De Pré-Parto 7.7

Sala De Parto 8.2

Enfermaria 7.0

Pátio 6.6

Unidade Neonatal 9.4

Enfermaria Canguru 8.6

Casa Da Puérpera 9.5

Administração 6.0

Sanitários 4.7

     TABELA 16 – Pontuação média atribuída aos ambientes.

No caso da enfermaria canguru foram criticados os mesmos pontos da enfermaria

comum, a falta de sanitário próprio, o calor, a sujeira, etc. Entretanto, alguns

questionários apresentam como observação a falta de área de serviço para lavar as
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roupas das mães alojadas na enfermaria canguru, que possuem uma permanência muito

maior comparada às pacientes das enfermarias comuns. A Casa da Puérpera que possui

a mesma função da enfermaria canguru foi o ambiente mais elogiado do questionário.

Sua limpeza, organização e beleza foram apontadas por todos os entrevistados e tal

como aparece nas respostas das pacientes, o único problema associado à Casa da

Puérpera reside em sua localização distante do corpo da maternidade.

Finalizando o questionário, a última questão pede ao entrevistado para fazer sugestões

com relação a melhorias na maternidade. As respostas frisam pontos já mencionados

acima, onde são citados: a necessidade de se criar um espaço dentro do Centro

Obstétrico para atividades com as parturientes; local para atividades lúdicas e oficinas

para as pacientes; solário na Unidade Neonatal; sanitário em todas as enfermarias;

cantina para acompanhante; barras de apoio dentro dos sanitários e piso antiderrapante;

área de serviço e copa dentro da enfermaria canguru; pré-parto com jardim interno; área

de lazer para pacientes e seus recém-nascidos andarem prevendo local de sol e de

sombra com bancos e plantas; criação de um espaço único para a UI e UTI como forma

de unir a equipe da Unidade Neonatal; entre outros. Com relação específica aos

ambientes diretamente associados aos profissionais aparecem: sala para avaliação na

Unidade Neonatal, estar da enfermagem, mais armários para funcionários e sala para o

pediatra realizar o atendimento a paciente. Entretanto, uma das respostas merece

destaque, pois remete ao ponto principal da discussão sobre humanização, na qual o

entrevistado sugere como mais importante a criação de “... uma maternidade sem cara de

hospital, simples mas moderna, com jardim e mais espaço ...” como forma de concretizar

o objetivo proposto.
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 As entrevistas

No desenvolvimento da pesquisa um assunto específico sempre surgia como polêmico: a

existência da banheira dentro de maternidades, utilizada para hidroterapia. Esta polêmica

se fundamenta em vários aspectos, sendo um deles o fato da banheira ser um símbolo

de mudança, pois representa a passagem pela maternidade de uma revisão da prática

médica exercida, tendo em vista que é um dos elementos que auxiliam na execução de

procedimentos defendidos pela humanização no atendimento obstétrico. Sua presença

também representa modificações no espaço, pois para implantá-la é preciso criar um

local que a acolha e respeite a relação com os demais ambientes da maternidade. É essa

relação com o espaço físico e com as políticas de humanização que a torna tão

específica. No entanto, outros ambientes se relacionam com o espaço e com a

humanização da mesma forma, mas o diferencial com relação à banheira é a discussão

que ela gera, tanto em arquitetos como profissionais da saúde. Sendo assim a questão

“banheira” sempre foi colocada durante as entrevistas como elemento desencadeador

desta discussão entre espaço, políticas de saúde e humanização.

Para o Arq. Roberto Almendra de Almeida da Coordenadoria de Engenharia e Obras da

Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, a banheira é um elemento importante

para o relaxamento da parturiente, mas sua implementação é um assunto polêmico. As

questões referentes à limpeza e ao uso coletivo, tendo em vista que a banheira tem que

ser dividida por vários leitos são fatores a serem pensados. Para ele, uma possível

solução seria a existência de uma banheira para cada sala PPP, porém esta medida seria

muito onerosa.

As críticas com relação à existência da banheira como equipamento em maternidades

públicas são inúmeras. Os aspectos relativos à manutenção e limpeza, pessoal

qualificado para prestar auxílio e sua utilização, são os argumentos mais usados.

Segundo a médica Rosa Maria Domingues, Assessora da Avaliação Programática de

Atendimento Integral à Saúde, as pacientes têm medo de que a banheira não seja limpa

corretamente, o que acaba acontecendo é o fato de que “tudo torna motivo para não

usar, a tampa sumiu, a água esta amarela, etc.” Outro problema esta relacionado com a

equipe responsável pela manutenção. E para o Gerente do Programa de Saúde da

Mulher, o médica Marcos Augusto Bastos Dias, que é a favor do uso da banheira para

hidroterapia, a maior dificuldade é ter o profissional com disponibilidade para estar

fazendo todo o processo de manutenção do uso da banheira. Limpar, encher, conduzir a

gestante e depois retirá-la, toda uma serie de procedimentos feito para que a gestante
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permaneça apenas quinze minutos dentro da banheira, gerando uma situação na qual, ou

o profissional assume a postura de fazer este trabalho sem olhá-lo como um desafio ou

ele não o faz.

Na Maternidade Herculano Pinheiro a banheira foi incluída no projeto executado pala

Arqhos (Arquitetura Hospitalar), escritório responsável pela última reforma realizada na

unidade. A construção de uma banheira junto ao centro obstétrico foi executada mas

segundo o Arq. Celso Hugo Girafa, nunca chegou a ser usada, sendo vetada pela

comissão de infecção hospitalar nos primeiros dias após sua inauguração. O argumento

apresentado pela comissão de infecção hospitalar foi de que a manutenção e limpeza

não seriam executadas como deveriam, sendo melhor interditá-la. Este fato acaba por

gerar um conflito no desenvolvimento de projetos de maternidades, pois há todo um

trabalho para incluir uma proposta diferenciada no projeto para no final não ser utilizado,

gerando um problema na configuração do espaço da maternidade.

Mas quando a discussão se aprofunda surgem outros motivos com relação à sua adoção.

Motivos que dizem respeito à conquista de um aspecto relativo a mudança e de

demarcação de espaço, que podem ser observados no que diz Marcos Augusto Bastos

Dias: “A banheira esta lá? Usa pouco? Usa muito pouco, mas ela esta lá e é uma

presença que aponta para o que aquele espaço tem que ter”. A arquitetura aparece aqui

como um elemento viabilizador das políticas de humanização, pois cria o espaço para

que suas idéias transformadoras apareçam. Ainda sobre o uso da banheira e a

importância de seu espaço dentro da maternidade complementa Rosa Maria Domingues:

“A possibilidade de mudar arquitetonicamente também é a possibilidade

de estar discutindo uma mudança do modelo, se você não propicia um

espaço novo, você não consegue avançar nestas questões”.(Rosa Maria

Domingues)

Segundo Marcos Augusto Bastos Dias, o espaço deve ser pensado em função do usuário

e não de quem o projeta. Sendo o usuário do SUS (Sistema Único de Saúde)

predominante de baixa renda, o espaço deveria ser pensado para ele e não do ponto de

vista do profissional do município, que acaba se questionando se essa população merece

isso ou não, que segundo ele demonstra a existência de preconceito. Na verdade,

quando se questiona a utilização da banheira como elemento dentro da maternidade, o

argumento é o seu custo, mas o que se esconde por trás desse discurso é o fato de que

para quem toma as decisões este usuário não precisa desse serviço.
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Como dito anteriormente, as questões que envolvem o uso deste equipamento são

maiores do que questões referentes a sua limpeza. Da mesma forma que a

implementação de outros ambientes relacionados às propostas de humanização

representam muito mais do que a construção de um novo espaço, pois representam a

mudança de atitude de médicos e de arquitetos. O que se percebe é que a construção de

um modelo para a arquitetura de uma maternidade, seguindo os preceitos buscados pela

humanização, esbarra em uma série de questões que vão além do espaço construído.

Na entrevista com Rosa Maria Domingues foi levantada uma questão referente ao custo

de implementação de um modelo de assistência humanizada, na qual o projeto em

questão teria a capacidade de realizar de três a quatro partos por dia. A crítica surge a

partir da justificativa de que o projeto teria um custo muito alto com relação ao pequeno

número de partos a serem realizados. Em resposta, foi argumentado que este mesmo

número de partos é realizado em grandes maternidades do município, tal como o Hospital

dos Servidores do Estado, onde são realizados três partos por dia “e ninguém questiona

a existência da maternidade dos Servidores”, e que quando se propõe uma intervenção

dentro de um modelo tal com o que está sendo feito, seu conteúdo vai mais além do que

as questões relativas à produção.

A entrevistada acrescenta ainda que ao se falar sobre à casa de parto, onde questiona-se

a construção de um modelo como este que os custos são altos, tanto na construção

como na manutenção, se comparados com outros modelos de atendimento a saúde, no

entanto este modelo vai realizar três partos por dia. Na sua opinião não se trata da

discussão sobre custo e sim da construção de um novo modelo e da possibilidade de

outro tipo de assistência ao parto que este modelo representa.

Surge então uma crítica não mais só ao modelo de assistência ao parto e nascimento,

mas também à concepção do projeto e sua finalidade, pois a proposta pretendida não

está vinculada ao modelo que até então vinha sendo construído. Elementos como as

normas técnicas para edificações de saúde precisariam ser revistas, como exemplifica

Rosa Maria Domingues. Ela cita que a norma do Ministério da Saúde que preconiza que

para cada vinte leitos obstétricos são necessárias duas salas de pré-parto e uma sala de

parto estabelece uma relação que representa um modelo no qual você intervém e acelera

o processo do parto, pois para criar vagas nas salas de pré-parto e atender a demanda

de pacientes diminui-se o tempo de permanência dessas parturientes, acelerando de

alguma forma o parto. Em uma perspectiva de não intervenção, no qual o trabalho de
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parto deve ser mais lento e a parturiente possa respeitar o seu tempo, este número de

salas de pré-parto não é suficiente.

Sobre o mesmo assunto acrescenta a médica Kátia Maria Neto Ratto, atual

Coordenadora do Atendimento Integral da Saúde da Mulher da Secretaria Municipal de

Saúde do Rio de Janeiro, que no caso da Maternidade Leila Diniz, com sessenta leitos,

existiriam apenas seis leitos de pré-parto, se baseado nas normas do Ministério da

Saúde. Este número, segundo ela, nunca foi suficiente, e na maternidade sempre se

encontravam mulheres em macas fora dos leitos de pré-parto. Para resolver esse

problema foram criados mais dois leitos, e mesmo assim há situações em que a

parturiente fica desalojada. Ela acrescenta que se a norma não atende às necessidades

que existem hoje ela deve ser revista, da mesma forma como estão sendo revistas as

rotinas e condutas médicas.

Já para Celso Hugo Girafa a norma não atrapalha, mas a criação de citações específicas

para maternidades e seus ambientes semelhantes ao de hospitais poderiam ser revistos.

Como um exemplo disso temos a enfermaria que atende ao Método Canguru, que não

consta na norma técnica para edificações de saúde. Os parâmetros a serem seguidos

como base para determinar as condicionantes da enfermaria canguru são os mesmos

das enfermarias convencionais, não prevendo área de serviço, espaço para

acompanhante e local para berço do recém-nascido. Segundo ele a área de serviço

anexa à enfermaria canguru é um exemplo de modificação a ser aplicado na norma, pois

é de grande importância para o funcionamento desse espaço, devido a necessidades das

mães que ali se encontram.

O mesmo pensa Roberto Almendra de Almeida também acredita que a norma não

atrapalha, mas as propostas de humanização devem ser conciliadas com as normas

técnicas. Para ele o centro cirúrgico é um exemplo, pois é local de assepsia e de risco

que obedece às normas técnicas. Sendo assim, espaços como esse “trabalharia” menos

a humanização.

Para o arquiteto existe uma preocupação com relação à assepsia e argumenta: “O que é

mais importante a humanização ou a assepsia?”. No projeto da nova Leila Diniz, Roberto

Almendra de Almeida cogitou a construção de um solário junto à Unidade Neonatal para

as mães que ficam junto a seus filhos, criando assim um ambiente de aproximação e

prazer as mães de filhos prematuros, no entanto esse espaço foi inviabilizado por

questões associadas à assepsia.
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Outro problema apontado por Marcos Augusto Bastos Dias é que o município do Rio de

Janeiro possui maternidades com a média de idade de cinqüenta anos, todas construídas

no conceito de procedimento de medicina cirúrgica. Todo “o olhar” e todo o desenho

arquitetônico são feitos baseados nas rotinas de assistência planejada para aquele

espaço. Segundo ele, o mesmo acontece quando um grupo de médicos se reúne para

executar um desenho de um centro obstétrico. Estes profissionais estariam pensando em

como eles trabalham, e se estes profissionais estiverem trabalhando dentro de um

modelo eles vão fazer com que aquele espaço físico o reproduza, que viabilize e facilite

as normas de cuidados, e que seja planejado de acordo com a rotina hospitalar. Esse

espaço irá atender as necessidades do médico, respeitando todos os quesitos para a

execução de suas rotinas. Acrescenta que, se os profissionais de saúde permitissem

pensar neste espaço não pela rotina do médico, mas pelas necessidades da mulher, eles

irão acabar desenhando um espaço que a respeitasse e funcionasse de acordo com suas

necessidades. Por exemplo, não haveria um box, mas sim um quarto com privacidade,

que dê para um jardim onde se possa caminhar.

A necessidade de uma mudança de paradigma dentro de tudo que envolve o processo

discutido torna-se claro, pois tanto os profissionais de saúde, o espaço e as normas para

desenvolvê-lo precisam ser revistas. Para Kátia Maria Neto Ratto, o fato que se discute

aqui está tratando de um modelo que inverte a visão do que é feito, pois trata-se de algo

inovador. Ao se referir aos arquitetos envolvidos nesses projetos em resposta ao

argumento de que não há norma para esse tipo de proposta, ela diz que teremos que

criar uma norma que se adapte ao novo conceito de atendimento, da mesma forma que

foi criada toda uma série de rotinas e condutas inovadoras com o intuito de transformar o

que até então vinha sendo feito. Acrescenta que não vê na arquitetura um obstáculo, mas

sim um elemento que viabiliza essas idéias. No entanto, a arquitetura pode colocar limites

se os profissionais envolvidos não estiverem bem fundamentados conscientes do que

desejam implantar e, acabam sendo “engolidos”. Para Marcos Augusto Bastos Dias o fato

de surgir uma proposta com mais autonomia e menos norma assusta, e o espaço possui

a capacidade de normatizar, sendo esse capaz de ajudar a implementar uma nova norma

e ajudar a promover a mudança pretendida pela humanização. Par ele, o desafio que se

vê é que as pessoas envolvidas nos programas de humanização de assistência ao parto

e nascimento têm que convencer o profissional de saúde a ousar e o arquiteto

responsável pelo projeto a fazer.

Para o Celso Hugo Girafa os projetos de arquitetura não devem seguir um único modelo,

pois os responsáveis pela elaboração dos programas e dos conceitos a serem adotados
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não pensam da mesma maneira. Este fato leva ao desenvolvimento de projetos

diferentes, ligados apenas pela norma que os obriga a se encaixarem em um padrão

mínimo, no entanto, podem possuir concepções e conceitos distintos. Há ainda segundo

ele a influência da direção e da equipe médica da unidade, que pode mudar as diretrizes

do projeto de acordo com suas visões sobre a prática médica. Esta é uma situação

delicada, pois uma edificação que ira durar algumas décadas é projetada sob a

orientação de uma equipe que possivelmente não ficará nesta unidade por todo esse

tempo, obrigando aos novos profissionais que iram ocupá-la a utilizarem um espaço

concebido por uma ótica distinta.

E o que poderia ser feito? De que forma o espaço poderia ajudar a viabilizar as práticas

médicas relacionadas à humanização?

Para Kátia Maria Neto Ratto os arquitetos estão inseridos nesta mudança de atitude, eles

ajudam a propiciar um ambiente que seja diferente, mas dentro de tais preceitos. Acredita

que o profissional que está envolvido com esse programa de arquitetura deverá estar

aberto para concebê-lo plenamente. Acrescenta Rosa Maria Domingues, referindo-se aos

arquitetos, que para se tornarem agentes desse processo deverão ter a “cabeça” aberta

para essas transformações, ou seja, entender realmente do que se está realizando. Não

se trata de mais uma maternidade e sim de uma maternidade humanizada e que deve ser

compreendida com mais amplitude.

A primeira modificação em hospitais com relação às mudanças sugeridas pelas à

propostas de humanização foi a adoção de entradas separadas para a parturiente e

pacientes diz Celso Hugo Girafa, o que se justifica pelo fato de encarar as parturientes

como pessoas saudáveis e não doentes.

Na opinião de Roberto Almendra, de Almeida o que vem em primeiro lugar é entender

que o prédio de uma maternidade não é um prédio que trabalhe com a doença, ele

trabalha com a vida e com a alegria e deve ser pensado desta forma.

A exemplo disso pode-se citar uma mudança de paradigma na forma de encarar o próprio

hospital que segundo Marcos Augusto Bastos Dias foi feito para que a  paciente ficasse

deitado no leito sem atrapalhar e não para deambular. O que se defende aqui é que não

sendo a parturiente uma paciente ela não deve ficar confinada em uma cama, o que

muda completamente o conceito do espaço hospitalar. O foco do objeto de maior
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importância dentro desse projeto discutido deve sofrer uma mudança, pois o que se

busca é uma maternidade onde a mulher seja a prioridade, e não os médicos ou as

normas de conduta técnicas.

Para Roberto Almendra de Almeida, os projetos atuais buscam criar espaços que

proporcionem o convívio, onde a paciente possa deambular e que haja a troca de

informações, sendo estes para ele “uma das formas de maior eficácia no relaxamento da

parturiente”. Os projetos devem criar a possibilidade da parturiente escolher o local que

mais lhe agrade, ou seja, a possibilidade do individual. Segundo ele, os hospitais antigos

tinham seus projetos com um foco em cima do profissional, onde o principal era o seu

conforto. Porém, ele não acredita que isso deva ser esquecido, pois o profissional

necessita de um bom ambiente para que possa realizar um bom trabalho, mas isso não

deve ser mais valorizado do que o conforto da paciente que hoje é o principal foco do

projeto.

Para todos os entrevistados as palavras individualidade e privacidade estariam

diretamente relacionadas com a humanização, sendo também apontado como um

espaço humanizado o ambiente que proporcione estas características. Tal como pensa

Marcos Augusto Bastos Dias, quando diz que esses ambientes devem promover “a

possibilidade de reconhecer o espaço enquanto ninho”, onde reafirma a questão da

individualidade, que aponta como sendo um dos caminhos na construção de uma

maternidade humanizada.
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 Informações complementares

Em março de 2002 foi realizada uma visita ao Hospital Universitário de Florianópolis, com

o intuito de conhecer as instalações de sua maternidade. O trabalho realizado pela

maternidade do HU de Florianópolis recebeu no ano de 2001 o prêmio Professor Galba

da Araújo, do Ministério da Saúde, que é concedido a instituições que investem

inovadoras e de baixo custo com o intuito de melhorar os serviços prestados na hora do

parto. Desde sua inauguração em 1996, a maternidade do Hospital Universitário já

ganhou sete prêmios, sendo três vezes consagrada com o título “Hospital Amigo da

Criança”, reconhecimento pela qualidade no atendimento prestado outorgado pela

UNICEF. Estes títulos referem-se a programas pelo incentivo a amamentação e

principalmente pelo projeto “Mãe Canguru”, que segundo o diretor do hospital, Fernando

Machado “é um reconhecimento pelo trabalho de humanização realizado na

maternidade”.

Na maternidade do Hospital Universitário é realizado um trabalho com os pais já no

terceiro trimestre de gestão, onde são tiradas dúvidas e prestadas orientações quanto ao

tipo de parto, direitos da parturiente, etc. Após a internação, a parturiente e seu

acompanhante são encaminhados ao centro obstétrico, onde permanecem na sala de

pré-parto até a hora do parto. Neste momento a parturiente é aconselhada a deambular

ou usar barras de sustentação com acompanhamento médico, em local próprio para

estes exercícios. Também lhes são apresentadas as possibilidades de tipos de parto que

podem ser realizados, tal como o de cócoras.

A sala de parto possui as paredes pintadas, de cores pasteis com apliques de peixes nas

paredes, a luz pode ser suavizada quando possível, tudo para tornar o ambiente o mais

tranqüilo possível. Nesta mesma sala o recém-nascido é entregue logo que possível aos

pais, criando desde cedo uma relação entre eles e incentivando o aleitamento materno.

Após o parto, a mãe, o acompanhante e o recém-nascido são encaminhados à

enfermaria, que adota a prática de alojamento conjunto, onde permanecem até o

momento da alta. O tempo de permanência na enfermaria é de 48 horas para casos de

parto normal e de 72 horas para cesarianas. Neste período as mães são informadas

sobre o aleitamento e cuidados aos recém-nascidos.

O trabalho realizado na Unidade Neonatal e as preocupações com a relação da mãe com

o recém-nascido são visíveis no projeto de reforma a serem realizadas na maternidade
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do hospital. Após uma avaliação dos problemas encontrados na organização do espaço

responsável pelo atendimento a Unidade Neonatal e os ambientes que estavam

relacionados a estes, foram feitas modificações no projeto original.

Uma das principais modificações foi trazer para mais perto possível as mães dos recém-

nascidos internados na Unidade Neonatal. A enfermaria canguru, chamada no Hospital

Universitário de hotelzinho, pois hospedava mães saudáveis que deveriam estar

próximas a seus filhos para auxiliar na sua recuperação e assim permanecer no hospital,

localizava-se junto às demais enfermarias e afastada da Unidade Neonatal.

Segundo o arquiteto responsável pelo projeto de reforma do HU, Antônio Carlos da Silva,

da divisão de projetos do ETUSC (Escritório Técnico da Universidade se Santa

Cantarina), o novo projeto deveria locar a enfermaria responsável pelo Método Canguru

dentro do conjunto que compreende a Unidade Neonatal, respeitando os fluxos e o

funcionamento dos demais serviços. Deveria ainda ter um espaço para receber visitas e

local para banho de sol sem se misturar com a UI e UTI, o que foi feito. O novo projeto

conta ainda com lavanderia, cozinha para as próprias mães realizarem suas refeições

com a presença dos acompanhantes, sala de reunião para conversas com os médicos,

sala de atividades exclusivas para as mães que podem permanecer no hospital por

semanas, e ainda com as salas de psicólogo, assistente social e atendimento ao Método

Canguru entre outros.

Na Unidade Neonatal é permitida a presença dos pais sem imposição de horários ou do

tempo de permanência no acompanhamento dos recém-nascidos. Estas medidas

permitiram e estimulam a participação dos pais no tratamento do recém-nascido.
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 FIGURA 35. Planta do projeto de reforma da Unidade Neonatal

                     do Hospital Universitário de Florianópolis.
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Outro exemplo de proposta de humanização no espaço responsável pelo atendimento

obstétrico é a casa de parto, que segundo Kátia Maria Neto Ratto é o ambiente que

chega mais próximo das propostas de humanização. Através de uma visita organizada

pelo grupo de pesquisa Espaço Saúde da Universidade federal do Rio de Janeiro, foi

possível conhecer a Casa de Parto de Juiz de Fora.

A Casa de parto possui dois pavimentos, com estacionamento para público e ambulância.

Sua localização deve ser próxima a alguma unidade de referência para casos de

deslocamento de pacientes com qualquer tipo de complicações. No primeiro pavimento, a

parturiente chega a uma sala ampla que não possui balcão de atendimento e não se

parece nada com uma porta de entrada de hospital, possui sofás e mesas de centro, tal

como uma sala de estar de uma residência comum. Dali é recebida por um médico ou

enfermeiro que a direciona para o atendimento, que é feito numa sala próxima à entrada,

com sanitário e local para troca de roupa para a parturiente.

Ao chegar em trabalho de parto a pacientes é encaminhada ao quarto, onde terá seu filho

e ali permanecera até a sua liberação. São quatro quartos PPP (Pré-parto, Parto e Pós-

parto) que possuem um sanitário próprio e o mobiliário semelhante ao usado em uma

casa. Segundo a coordenadora do projeto, a enfermeira Bethânea Maria Fernandes, os

quartos são tão acolhedores que as parturientes acabam permanecendo neles a maior

parte do tempo. Próximo aos quartos está a sala de relaxamento, com barras para

alongamento, bolas para exercícios e outros acessórios para atividades voltadas a

preparar a gestante para o parto. Ainda junto a estes ambientes encontra-se uma cozinha

que serve tanto para realizar as refeições dos funcionários quanto as das parturientes e

de seus familiares. O interessante dessa cozinha é que, tal como a do HU de

Florianópolis, é um espaço que fomenta a união das pessoas que estão participando

deste momento, trazendo os familiares para mais perto da parturiente e do recém-

nascido.

Localizados no segundo pavimento estão o descanso médico e uma sala de atividades

voltada para realização de palestra e exercícios. Esta sala é muito importante, pois auxilia

na preparação das parturientes e seus acompanhantes para o evento que se sucederá.

Tal como todos os ambientes da maternidade, a sala de atividades possui cores pastéis

baseadas na cromoterapia.
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                  FIGURA 36. Planta do pavimento térreo da Casa de Parto de Juiz de Fora.
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CAPITULO 4

D I S C U S S Ã O  E  R E C O M E N D A Ç Õ E S
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4 –  Discussão

A questão de maior relevância encontrada nos questionários aplicados na maternidade,

referente à associação entre o espaço e a humanização, foi o destaque dado a

enfermaria. A enfermaria aparece como o ambiente onde esta relação se torna mais

presente, é o local onde a humanização pode ser mais percebida. É importante ressaltar

que a enfermaria aparece com a mesma importância nos questionários aplicados aos

profissionais como nos aplicados as pacientes.

Algumas características específicas da enfermaria podem justificar este fato. Uma delas é

o fato da enfermaria da Maternidade Leila Diniz adotar a prática do alojamento conjunto,

ou seja, o recém-nascido permanece junto à mãe logo após o parto, construindo desde

cedo a relação entre mãe e filho. Outro ponto relevante encontrado na enfermaria é

possibilidade da presença de acompanhante. Como já foi dito, este é um elemento

importante para os momentos que antecedem o parto, na hora do mesmo e na

recuperação da pacientes. É perceptível no caso da maternidade Leila Diniz em que as

enfermarias são coletivas, a relação de companheirismo entre as mães internadas. A

troca de experiências e a ajuda mútua, também são fatores responsáveis por esta

associação do ambiente com a humanização apontado por elas nas entrevistas.

No entanto aparecem algumas críticas com relação ao ambiente citado. As mais

frequentes são a falta de ventiladores, ou aparelhos de ar condicionado, e da presença

de televisores. Outra critica feita foi a falta de sanitário próprio para cada enfermaria. No

projeto atual existe um sanitário coletivo que atende a quase todas as enfermarias, o que

é contra a norma e o maior motivo de críticas das pacientes.

A enfermaria que atende o Método Canguru apresentou um grande número de

reclamações com relação à organização do ambiente, sendo apontado como

desarrumado. Isto se deve ao fato da presença de roupas soltas no alojamento ou

penduradas nas camas para secar. Esta situação aponta para a falta de uma solução

prática para resolver o problema gerado pela necessidade que as mães alojadas nesta

enfermaria têm de lavar suas roupas, que devido ao tempo de permanência prolongado

na maternidade, acabam usando as camas como varais.

Outro fato que pode ser percebido na aplicação dos questionários foi a satisfação do

usuário associada à limpeza do ambiente ou a existência de aparelhos eletroeletrônicos.

Os ambientes que possuíam equipamentos tal como sala de parto e Unidade Neonatal
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foram bastante elogiados, como também ambientes que passam por processo

constantemente de limpeza, como sala de pré-parto e todo o Centro Obstétrico.

Algumas pacientes se queixaram da falta de um espaço específico para relaxar ou

conversar. Para essas atividades existem os pátios, mas que por falta de conhecimento

ou por outros motivos, como falta de manutenção, não são procurados.

Nos questionários aplicados aos funcionários a preocupação com os espaços da equipe

médica e dos enfermeiros foi citada inúmeras vezes. Foram feitas criticas com relação às

acomodações para os plantonistas, a copa, os sanitários e o estar. Em algumas

justificativas referentes às respostas apresentadas foi citado que a qualidade do

atendimento prestado está relacionado com a qualidade dos espaços de uso exclusivo

aos profissionais, tal como o local de descanso, a sala de leitura e refeitório.

O alto índice de cesarianas encontrado nos questionários dos profissionais revela uma

questão já discutida e apontada por profissionais da área médica, na qual este fato

remete a uma visão tecnológica deste assunto por uma parte da classe médica. São

estes profissionais que atuam diretamente sobre as parturientes e que deveriam estar

defendendo a idéia dentro da maternidade do incentivo ao parto normal. Isto não só

aparece como um paradoxo como é um assunto preocupante, pois reflete a postura e um

pensamento que vão de encontro à prática que deveriam estar adotando.

Com relação ao atendimento prestado na Maternidade Leila Diniz a satisfação da

paciente foi quase unânime. Das vinte e cinco entrevistadas, apenas uma paciente

demonstrou-se insatisfeita com o atendimento prestado. O fato interessante neste alto

índice de satisfação é que os problemas existentes na maternidade passaram

desapercebidos ou se mostraram irrelevantes diante do bom atendimento. As filas de

espera, a falta de leitos e todos os problemas característicos da assistência de saúde da

rede pública parecem não ter importância diante da qualidade no atendimento.

O uso da banheira para hidroterapia não pode ser devidamente analisado pelo ponto de

vista do usuário, devido ao fato de não estar sendo utilizada no momento em que foram

aplicados os questionários. No entanto, seu uso foi defendido pelos profissionais que

trabalham na maternidade, que nos questionários responderam positivamente com

relação ao equipamento. Sobre o mesmo assunto discutido nas entrevistas com

profissionais da saúde e arquitetos a posição é a mesma dos profissionais da

maternidade, pois também se mostraram a favor de seu uso. No entanto apontaram uma
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série de empecilhos com relação a sua implantação e uso, demonstrando que existem

várias questões envolvendo este assunto. Estas questões passam por sua manutenção,

por questões financeiras é até políticas.

As questões entre a norma técnica e os projetos de arquitetura baseados nas propostas

de humanização foram levantadas durante as entrevistas e discutidas. Para os

profissionais da saúde a norma em alguns momentos aparece como fator complicador, já

para os arquitetos entrevistados a norma não apresenta empecilho, mas poderia ser

revista em alguns casos.

A individualidade foi ressaltada como ponto principal na construção de um espaço

humanizado, seja em qualquer ambiente da maternidade. Para todos os entrevistados

esta associação está presente tanto na arquitetura quanto nas políticas de saúde, que

buscam com suas idéias e trabalho levar para a maternidade essa condição, construindo

para a parturiente um espaço onde a prioridade seja respeitar sua individualidade.
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Recomendações

O Método Canguru

O Método Canguru descrito no primeiro capítulo é uma prática que consiste em colocar

em contato pele a pele a mãe e o recém-nascido que se encontra internado na Unidade

Neonatal. Uma das finalidades deste método é acelerar a recuperação do bebê e incluir a

mãe no seu tratamento direto. Associados ao método estão uma série de ambientes que

possuem uma relação direta com este, a serem descritos abaixo.

A enfermaria que atende ao Método Canguru, dentro da Maternidade Leila Diniz, é uma

enfermaria idêntica às demais enfermarias da maternidade, o que não atende às

especificidades necessárias ao seu pleno funcionamento. Como pode ser detectado nos

questionários aplicados aos funcionários, a enfermaria do Método Canguru apresentou

um grande número de criticas com relação à organização do ambiente. Foi ressaltada a

presença de roupas espalhadas pela enfermaria, colocadas para secar ao pé das camas,

atribuindo um caráter de “favela” ao ambiente, como descrito por uma enfermeira. Nos

novos projetos que estão sendo realizados, tal como aparece na Nova Leila Diniz, no HU

de Florianópolis e no projeto da maternidade do novo Hospital Paulino Wernek, a

enfermaria que atende ao Método Canguru apresenta uma área de serviço para que as

mães possam lavar suas próprias roupas durante o período de permanência na

maternidade. Esta mesma área de serviço não se torna necessária em uma enfermaria

comum, pois o tempo de permanência das pacientes nesta é menor, não ultrapassando

setenta e duas horas de internação. Outra preocupação deve ser levada em

consideração com relação à localização desta enfermaria. Tendo em vista sua relação

direta com a Unidade Neonatal, a enfermaria Canguru devera estar localizada o mais

próximo possível deste setor. Este fato se justifica pela permanência da mãe junto ao

recém-nascido dentro da unidade neonatal, que pode se dar a qualquer hora e várias

vezes ao dia. O mobiliário deverá prever armários, cama, berço, banca para

procedimentos médicos e banca para uso das mães na troca de fralda, etc. Tal como

prevê a norma, é necessário conter um sanitário próprio para a enfermaria, com chuveiro

para banho.

Junto à enfermaria do Método Canguru é necessária a existência de um consultório

específico para prestar atendimento às mães e recém-nascidos envolvidos com o

método. Nele, profissionais específicos farão o auxilio e darão orientação sobre o os
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procedimentos a serem adotados, fazendo o monitoramento da recuperação do recém-

nascido.

A existência de uma área para o banho de sol, que seja usada pelos recém-nascidos e as

mães também faz parte do conjunto de ambientes relacionados ao Método Canguru. O

banho de sol faz parte do tratamento e pode servir como área de lazer para estas mães.

Isto é outro ponto importante, pois não existe um local especifico para o estar destas

mães, mesmo assim podemos encontrar exemplos como o do projeto do Hospital

Universitário de Florianópolis que contempla uma sala de estar para as mães e um

solário. Este ambiente de convívio permite a troca de experiência vividas neste momento

delicado por que passam essas mães e seus filhos, da mesma forma que é um local para

relaxar ou fazer uma atividade para tornar melhor esta estadia indesejada.

A enfermaria

A enfermaria se mostrou como um dos principais ambientes na relação entre

humanização e o espaço. A prática do alojamento conjunto e a presença de

acompanhante são medidas que se apresentaram positivas na opinião dos usuários e

profissionais da saúde. Para os médicos, a prática do alojamento conjunto é fator que cria

a possibilidade de serem passados para a mãe informações básicas sobre os cuidados

aos recém-nascidos, tendo destaque aos programas de amamentação. Existem

programas de incentivo a amamentação propostos pelo governo federal e a prática do

alojamento conjunto se torna um grande parceiro.

Já com relação ao espaço, este deverá contemplar o lugar para o acompanhante e para

o berço do recém-nascido. Tal como a norma cita, a enfermaria deverá ter sanitário

próprio, contando ainda com armário e uma pia fora do banheiro. Os critérios

preconizados pela norma dizem que para cada enfermaria haja no máximo o número de

seis leitos, o que para alguns profissionais da saúde e arquitetos não é o número

adequado. Nos projetos que estão sendo realizados pela Secretaria Municipal de Saúde

do Rio de Janeiro a maioria das enfermarias conta com apenas quatro leitos.

Unidade Neonatal

Na Unidade Neonatal estão a Unidade de Tratamento Intensivo e a Unidade de

tratamento Semi-intensivo. Sua relação é de autonomia, funcionam em salas separadas

onde cada uma possui um posto de enfermagem e apoio próprios. Na opinião de alguns
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profissionais estas salas poderiam ser unidas e ocuparem um espaço comum,

preservando suas funções a atividades particulares. A justificativa para tal preposição

baseia-se no fato de que as equipes que prestam serviço a UTI e a UI são as mesmas, e

que toda à parte de apoio poderia ser compartilhada. Este assunto deveria ser mais

aprofundado na busca de encontrar a solução que atenda melhor as necessidades dos

profissionais que atuam nestes ambientes e a finalidade específica referente a UTI e UI.

Outra questão de grande importância associada à Unidade Neonatal está relacionada à

previsão de espaço para acompanhante junto as recém-nascidos. Parte do método

canguru se realiza dentro da Unidade Neonatal, onde os pais permanecem junto a seus

filhos internados. A existência deste espaço visa proporcionar maior conforto aos pais,

como também não prejudicar o funcionamento das atividades realizadas pelos

profissionais no local.

Sala de Pré-parto

Com relação à sala de pré-parto podem ser citados basicamente dois aspectos. O

primeiro aspecto está associado à privacidade e o segundo a importância do PPP. No

caso da Maternidade Leila Diniz, em que os leitos de pré-parto são separados apenas por

cortinas, um ambiente satisfatório no que diz respeito a privacidade não aparece ser

alcançado. A privacidade aparece aqui como elemento que viabiliza uma série de

aspectos, entre eles a possibilidade da presença de acompanhante do sexo masculino,

que nos casos de pré-parto coletivo é um fator problemático. A presença de

acompanhante de sexo masculino por diversas questões, pode causar constrangimento

para outras parturientes. A questão relacionada ao barulho de dor ou da visão de alguma

situação problemática pode gerar ansiedade desnecessária à parturiente que se encontra

bem, e principalmente o desestímulo a deambulação. Novamente a privacidade aparece

como um importante fator para o relaxamento da parturiente.

O segundo ponto trata da não realização do deslocamento desnecessário da parturiente

da sala de pré-parto para a sala de parto, pois este deslocamento em alguns casos torna-

se muito doloroso e traumático à parturiente. Sendo assim, a sala de pré-parto devera ser

a mesma que a sala de parto, nos casos em que não haja a necessidade de intervenção

cirúrgica. Este então seria considerado um quarto PPP (pré-parto, parto e pós-parto), que

é citado na norma, mas não é obrigatório nas maternidades. Cabe ressaltar que o PPP

proporciona uma maior privacidade à parturiente tal como para o seu acompanhante.
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A norma

As normas técnicas para edifícios de saúde foram criadas para atender um ambiente

hospitalar e todas as suas diretrizes referentes à assepsia, a funcionalidade da prática

médica e aos fluxos. Tendo em vista que, dentro dos conceitos da humanização na

assistência obstétrica, é dito que a maternidade não trabalha com a doença e sim com a

vida e que a parturiente não é considerada como doente e nem deve ser tratada como

paciente, pois é um ator ativo no processo pelo qual esta passando, existem pontos na

norma que vão de encontro a esta premissa.

Como exemplo da enfermaria que atende o Método Canguru, não há nada na norma que

seja específico com relação aos seus espaços. Para sua concepção deve-se adotar as

mesmas normas referentes à enfermaria comum, que não contempla área de serviço

nem espaço para banca de procedimentos médicos, elementos que aparecem como

pontos importantes para o funcionamento satisfatório deste ambiente. Esta mesma norma

referente a enfermaria não prevê ainda espaço para abrigar com conforto o berço e mais

local onde possa permanecer o acompanhante, que também são práticas adotadas pela

humanização. Outro exemplo é o da relação entre o número de leitos de enfermaria e o

número de salas de pré-parto. O número de internações baseia-se na capacidade de

leitos de enfermaria, que para serem preenchidos demandam na diminuição do tempo de

permanência das parturientes nas salas de pré-parto, devido a seu pequena número.

onde a norma induz ao aceleramento do processo de parto em função do pequeno

número de leitos no pré-parto com relação ao número de internações.

Quanto às normas da vigilância sanitária, estas impedem ou criam empecilhos a

viabilização de novas propostas. Os casos já citados sobre à adoção da banheira para

hidroterapia ou das exigências feitas para Casa de Parto em Juiz de Fora são exemplos

dessa situação. A Coordenadora da Casa de Parto, Bethânea Maria Fernandes coloca

que para a aprovação da Casa de Parto, eles tiveram que adotar mobiliários e pisos

específicos na sala de atividades em grupo que não possui o menor contato com as salas

de parto ou com os recém-nascidos. Este fato aponta para um excesso de “preocupação”

com as questões relacionadas a assepsia.  Exemplos como estes não são difíceis de

serem de serem encontrados. A cautela e a segurança são imprescindíveis, mas se

usados com a razão.

Cabe aos envolvidos diretamente com a formular das normas para edificações de saúde

que revejam alguns pontos nesta, acrescentando condutas já empregadas baseadas na
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prática. Outra possibilidade seria a criação de uma norma específica para construção de

maternidades, separando-a das normas hospitalares. Dessa forma a construção de um

espaço no atendimento obstétrico humanizado estaria mais próximo e seria mais viável.
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Conclusões

As questões discutidas nesta pesquisa refletem a opinião de um grupo de profissionais,

não sendo defendida por todos os que estão envolvidos com o assunto. Mesmo sendo

preconizadas por programas com apoio de entidades internacionais e difundidas em

vários paises do mundo, as propostas de humanização na assistência ao parto e

nascimento ainda encontram resistência e são alvo de críticas. No que diz respeito ao

Município do Rio de Janeiro, toda rede de atendimento municipal trabalha com diretrizes

que seguem uma ótica humanista, no entanto existem muitos profissionais que não

possuem a mesma forma de abordagem sobre este assunto, não concordando com

algumas práticas que deveriam ser adotadas. Este fato gera em algumas situações o

confronto entre a prática profissional a ser adotada e a forma pela qual alguns

profissionais acreditam que deveriam ser, sendo este fato perceptível também com

relação a postura dos arquitetos.

Durante a pesquisa aparece na relação entre os profissionais de saúde responsáveis

pela formulação dos programas das maternidades e os arquitetos incumbidos de

desenvolver estes projetos, uma situação de insatisfação com os resultados obtidos. O

que acontece é que na opinião dos profissionais da saúde os arquitetos muitas vezes não

atendem as necessidades e expectativas desejadas, em contra partida os arquitetos

apontam a dificuldade de lidar com os paradoxos existentes entre os responsáveis pelos

programas, que possuem visões divergentes sobre os projetos de maternidades e a

humanização no atendimento obstétrico.

Esta situação pode ser proveniente de uma formação profissional onde a prática médica

esta voltada para a hospitalização e para a tecnologia, onde conceitos divergentes destes

não são aceitos sem resistência. Acredito que algo parecido aconteça com os arquitetos,

que possuem sua formação dentro de projetos de edificações de saúde voltada para a

prática hospitalar, onde a tecnologia e as preocupações com a assepsia e fluxos o

impedem de se relacionar inteiramente com os projetos de maternidades que preconizam

as propostas de humanização. A visão de uma prática diferente a qual foi adotada no

decorrer da atividade profissional exercida necessita ser revista, e da mesma forma que

para os profissionais de saúde esta revisão e mudança não é algo simples, para os

arquitetos se apresenta com a mesma dificuldade.

No primeiro capítulo são descritas duas experiências vividas por profissionais da saúde,

que ao se depararem com o conhecimento de um novo olhar sobre algo que já faziam há
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muitos anos mudam suas posturas e começam a trilhar outro caminho. Ao questionar

profissionais sobre sua relação com as questões relativas ao atendimento obstétrico após

o surgimento do movimento de humanização todos relatam suas mudanças e passam a

ter uma outra visão sobre o assunto. Nesta mudança os valores se modificam e a forma

de ver a parturiente e seu futuro bebê também. A relação com o espaço também não

poderia passar imutável por este processo, absorvendo as mudanças e se transformando

para abrigar estas idéias.

Da mesma forma que estes profissionais eu não pude permanecer o mesmo ao me

deparar com este assunto, na buscar de compreende-lo. Tudo o que eu entendia, ou

achava que sabia, sobre assistência obstétrica foi completamente desconstruido, e

renasce em cima de uma nova ótica, mais viva e mais humana. Os atores deste processo

permanecem os mesmos o que se transforma é a forma de lidar com eles, onde as

prioridades e os valores devem ser revistos. Buscar resgatar a singularidade deste

momento, onde o nascimento seja realizado é visto como um momento de alegria e

beleza, e toda a dor e angústia sejam suplantados pela beleza do nascimento.

A chave para a construção deste momento, talvez seja a individualidade. Levar esta

palavra para cada espaço da maternidade, criando ambientes que sejam aconchegantes,

onde haja a liberdade de movimento para a parturiente, onde ela possa andar e

conversar com outras de igual situação quando queira, compartilhando suas alegrias e

preocupações. Os espaços devem ter em vista a possibilidade de satisfazer as

necessidades das parturientes como indivíduo, que a traga por inteiro para este

acontecimento. Um espaço onde os ambientes promovam a criação de um momento

especial e único, e que a maior preocupação seja a mulher e seu filho, pois é na

individualidade que está a resposta para a construção de um projeto mais humanizado.
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ANEXO 4

QUESTIONÁRIO SOBRE HUMANIZAÇÃO NA ASSISTÊNCIA AO PARTO E

NASCIMENTO E SUA RELAÇÃO COM O ESPAÇO CONSTRUÍDO.

Questionário dirigido as pacientes

Esclarecimentos éticos:

Este questionário visa compreender o valor e conceito de humanização da assistência ao

parto e nascimento entre usuários (médicos, funcionários, parturientes e seus familiares)

envolvidos de alguma forma no processo, objetivando compreender sua relação com o

espaço da maternidade.

 Todas as informações serão utilizadas exclusivamente para a complementação

desta pesquisa, sendo assegurado o anonimato aos entrevistados.

 A participação é voluntária e não envolve nenhum prejuízo ou vantagens com

relação ao atendimento prestado por esta unidade.

 O pesquisador se compromete a prestar qualquer esclarecimento em qualquer

momento no decorrer da pesquisa.

Q U E S T I O N Á R I O

Data: ___/___/___

Pesquisador: _____________________________                     Questionário n : _____

.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura - PROARQ
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1. Dados do entrevistado:

 Idade: ___

 Estado civil:     solteiro (   )      casado (   )             outros: _____________________

 Escolaridade:    1 grau (   )     2  grau (   )    nível superior (   )    outros:__________

 Atividade prof.: ___________________ Bairro do domicílio:___________________

2. Você escolheu ter o seu filho nesta maternidade?

sim (   )    não (   )

Porque?_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3. Você está satisfeita?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

4. O que ela tem de melhor?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

5. O que ela tem de pior?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

6. Quantos filhos você tem? (no caso do número ser superior a um, responder as perguntas

abaixo referente a cada parto)

quantos: _____
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7. Onde e como eles nasceram? (maternidade/motivo/parto)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

8. Na sua opinião e experiência, o que pode ser considerado como bom e como ruim

nesta(s) maternidade(s)?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

9. Para você o que quer dizer humanização?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

10. Para você o que quer dizer humanização da assistência ao parto e nascimento?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

11. Que espaços na Maternidade Leila Diniz promovem a humanização?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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12. Como você avalia os ambientes da Maternidade Leila Diniz?Dê notas de 0 a 10 e

justifique:

Ambientes Nota Justificativa

espera

recepção

sala de admissão

sala de pré-parto

      sala de relaxamento

       solário

sala de parto

Enfermaria

pátio

Unidade Neonatal

Enfermaria Canguru

Casa da Puerpéra

secretaria

refeitório

copa

sanitários

13. Se você pudesse melhorar alguma coisa, o que você faria?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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ANEXO 5

QUESTIONÁRIO SOBRE HUMANIZAÇÃO NA ASSISTÊNCIA AO PARTO E

NASCIMENTO E SUA RELAÇÃO COM O ESPAÇO CONSTRUÍDO.

Questionário dirigido aos funcionários

Esclarecimentos éticos:

Este questionário visa compreender o valor e conceito de humanização da assistência ao

parto e nascimento entre usuários (médicos, funcionários, parturientes e seus familiares)

envolvidos de alguma forma no processo, objetivando compreender sua relação com o

espaço da maternidade.

 Todas as informações serão utilizadas exclusivamente para a complementação

desta pesquisa, sendo assegurado o anonimato aos entrevistados.

 A participação é voluntária e não envolve nenhum prejuízo ou vantagens com

relação ao atendimento prestado por esta unidade.

 O pesquisador se compromete a prestar qualquer esclarecimento em qualquer

momento no decorrer da pesquisa.

Q U E S T I O N Á R I O

Data: ___/___/___

Pesquisador: _____________________________                     Questionário n : _____

.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura - PROARQ
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1. Dados do entrevistado:

 Sexo:                 masc. (   )         fem. (   )                                                Idade: ___

 Estado civil:     solteiro (   )      casado (   )             outros:_____________________

 Escolaridade:    1 grau (   )     2  grau (   )    nível superior (   )    outros:__________

 Atividade prof.:______________________  Tempo de serviço nesta unidade: ___

 Já trabalhou em outras maternidades?      sim(   )        não(   )

 Qual?_____________________________________________________________

 Bairro do domicílio: _________________________________________________

2. Você tem filhos? ( no caso do número ser superior a um, responder as perguntas abaixo

referente a cada parto)

sim (   )    não (   )    quantos:_____

3. Onde e como eles nasceram? (maternidade/motivo/parto)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4. Na sua opinião e experiência, o que pode ser considerado como bom e como ruim

nesta(s) maternidade(s)?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

5. Para você o que quer dizer humanização?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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6. Para você o que quer dizer humanização da assistência ao parto e nascimento?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

7. Que espaços na Maternidade Leila Diniz promovem a humanização?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

8. Como você avalia os ambientes da Maternidade Leila Diniz? Dê notas de 0 a 10 e

justifique:

Ambientes Nota Justificativa

espera

recepção

sala de admissão

sala de pré-parto

      sala de relaxamento

       solário

sala de parto

Enfermaria

pátio

Unidade Neonatal

Enfermaria Canguru

Casa da Puerpéra

secretaria

refeitório

copa

sanitários
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9. Se você pudesse melhorar alguma coisa, o que você faria?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________


