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RESUMO 

O presente trabalho aborda as principais questões sobre a humanização do parto, 
tendo em vista que este assunto está cada vez mais em voga e levanta muitas 
discussões tanto da população, o senso comum, quanto do Estado. Este estudo 
levanta algumas das principais questões que permeiam este tema, sob uma ótica do 
Serviço Social, como por exemplo, a idealização do parto humanizado, o crescente 
número de parto medicalizado no Brasil, o histórico de violação de direitos das 
mulheres, etc. Como objetivo principal deste trabalho buscou-se compreender o 
trabalho do Assistente Social que atua junto as mulheres, no que tange a garantia de 
seu direito a um parto humanizado. Para atingir este objetivo foram utilizados 
pesquisas, livros e artigos de natureza teórica e descritiva de cunho qualitativo, de 
autores como Silva (2008), Souza; Araújo (2019) e Zanardo et al (2019). Desta forma, 
o presente estudo buscou contribuir para a disseminação deste tema tão pouco 
difundido no Serviço Social e também dentro da política de saúde, mesmo que a ideia 
de parto humanizado seja algo recente, este assunto deve ser amplamente discutido 
para que se efetive o direito da mulher a este tipo de parto contribuindo para melhora 
na qualidade de vida e diminuição de risco de morte para a mulher e seu bebe. 
 

Palavras-chave: Parto Humanização; Saúde; Mulher; Assistente Social; 

 

  



SANTOS, Daniela Silva. Humanization of Birth: Social Service Action in the Ensure 
of Rights. 2019. 33. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Serviço Social) 
– Anhanguera Educacional, Niterói, 2019. 

ABSTRACT 

The present work addresses the main questions about the humanization of childbirth, 
given that this issue is increasingly in vogue and raises many discussions of the 
population, common sense, and the State. This study raises some of the main issues 
that permeate this issue, from a Social Service perspective, such as the idealization of 
humanized childbirth, the growing number of medicalized births in Brazil, the history of 
violation of women's rights, and so on. The main objective of this work was to 
understand the work of the Social Worker who works with the women, regarding the 
guarantee of their right to a humane delivery. To achieve this goal, we used 
researches, books and articles of a theoretical and descriptive nature of a qualitative 
nature, such as Silva (2008), Souza; Araújo (2019) and Zanardo et al (2019). In this 
way, the present study sought to contribute to the dissemination of this topic so little 
disseminated in the Social Service and also within the health policy, even if the idea of 
humanized childbirth is something recent, this subject must be widely discussed in 
order to realize the right of the woman to this type of delivery contributing to an 
improvement in the quality of life and a reduction in the risk of death for the woman 
and her baby 

Key-words: Humanized Birth; Health; Woman; Social Worker  
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1. INTRODUÇÃO 

As recentes discussões em torno da humanização do parto estão cada vez 

mais no cotidiano das pessoas por ser um assunto que levanta muitas opiniões, desta 

forma deve ser tratado com muita seriedade, tanto pelo governo – hospitais, postos 

de saúde da família, quanto da sociedade civil. Contudo, ainda há uma forte tendência, 

uma grande idealização por grande parte das mulheres de um parto medicalizado, 

sem dor, haja vista a crescente realização de parto por cesariana nos hospitais 

brasileiros, indo na contramão de uma tendência mundial e das orientações da 

Organização Mundial de Saúde. 

Tendo em vista o grande número de mulheres afetadas e altos índices de 

violação de direitos ocasionados por partos malsucedidos, juntamente com a 

experiências no campo de estágio em um hospital, na ala da maternidade, é que este 

trabalho se faz necessário na direção da ampliação do olhar sobre este tema pouco 

difundido entre a classe de Assistentes Sociais no Brasil e em sua reflexão, 

principalmente no que tange o trabalho do Assistente Social, em conjunto com outros 

profissionais da área da saúde, com as mulheres que realizam partos humanizados. 

Sendo assim, o que se buscou foi ampliar as discussões acerca deste tema na 

sociedade e entre os profissionais de Serviço Social, tendo em vista sua importância 

junto a outros profissionais da área da saúde, proporcionando melhorias na qualidade 

de vidas e diminuindo os casos de violação de direitos das mulheres que realizam 

partos medicalizados.  

Sabendo disso, buscou-se responder ao problema trazido por este estudo, o 

qual: Como o trabalho do Assistente social em hospitais pode impactar na efetivação 

do direito da mulher a um parto mais humanizado? 

Quanto a seu objetivo, o presente trabalho possui como objetivo primário 

discutir sobe o trabalho do Assistente Social que atua na efetivação de direitos das 

mulheres nos hospitais, a fim de garantir uma humanização no parto. E como objetivos 

secundários buscou apresentar uma contextualização histórica das políticas voltadas 

para a mulher no Brasil; problematizar o campo da saúde da mulher tendo em vista 

os desafios e obstáculos da humanização do parto; verificar o trabalho do Assistente 

social no que tange a violação do direito ao parto humanizado da mulher 

No primeiro capítulo, buscou-se apresentar uma breve contextualização socio-

histórica da mulher na sociedade brasileira, as dificuldades encontradas, as lutas em 
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busca de melhor qualidade de vida e de emancipação. Também foi abordada política 

de atenção à saúde da mulher e como ela funciona a fim de trazer melhorias na vida 

da mulher, em todas as suas fazes com foco na gestação. 

No segundo capítulo, foi abordado as conquistas e os desafios na área da 

saúde da mulher com atenção para o parto humanizado, foi abordado o conceito de 

humanização e como esta pratica pode aumentar as chances de um parto bem-

sucedido. Também foi explanado alguns desafios que devem ser superados para que 

a humanização seja um direito garantido às mulheres na hora do parto e no pós-parto. 

Já no terceiro e último capítulo, o foco foi no trabalho do assistente social na 

garantia do direito da mulher, sobretudo no direito a um parto humanizado. Neste 

capítulo foram destacados as atribuições dos assistentes sociais como agente 

integrante da política de saúde, bem como o seu fazer profissional dando o suporte 

que lhe compete no acolhimento e na efetivação da garantia do direito da mulher, 

sempre em consonância com o Código de Ética Profissional.   

Para a elaboração deste trabalho de conclusão de curso aplicou-se uma 

metodologia com base na pesquisa bibliográfica teórica e descritiva de cunho 

qualitativo. Durante a produção, prevaleceu a pesquisa documental de livros e artigos 

científicos físicos e online. O presente trabalho se baseia em recentes pesquisas que 

abordam a humanização do parto e o trabalho do Assistente Social na garantia de 

direitos à mulher. 
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2. PERSPECTIVAS DA SAÚDE E DOS DIREITOS DA MULHER 

2.1 CONJUNTURA SOCIO-HISTÓRICA DA MULHER NA SOCIEDADE 

BRASILEIRA 

Durante séculos a mulher era vista como propriedade do homem, do seu pai e 

depois do seu marido, a autonomia feminina era vista com maus olhos pela sociedade, 

o homem era a figura central da família, tudo girava ao seu redor, como sugere Moura 

(2004, p. 2): 

Se o homem ocupava então o lugar central da família, a condição da esposa 
equiparava-se à da criança, ou seja, era de submissão a sua autoridade. O 
casamento realizado por contrato, segundo as necessidades econômicas e 
as alianças políticas das famílias, inibia qualquer expressão de afetividade 
entre os cônjuges, sendo o amor conjugal considerado desnecessário a um 
bom casamento. 

Com o advento da industrialização e a inserção da mulher mercado de trabalho, 

o tema saúde da mulher começa a ganhar espaço na agenda pública, haja  vista que 

“se torna necessário cuidar da saúde das mulheres para que elas produzam a futura 

mão de obra com qualidade” (SILVA, 2008, p.16). A saúde reprodutiva é o foco quando 

se fala em políticas para a mulher no século XIX mulher, e assim: 

É a função reprodutora da mulher que vai servir como referência para moldar 
atenção à saúde oferecida a elas, aliás, não só na área da saúde, mas a 
função reprodutora vai ser definidora dos demais aspectos da vida feminina. 
Saúde da mulher e reprodução estarão assim estreitamente interligados, com 
uma ênfase maior na contracepção. Demais aspectos presentes na saúde da 
mulher serão desconsiderados durante boa parte do tempo (SILVA, 2008, p. 
16). 

Tendo em vista que o foco da saúde da mulher era somente voltado para as 

questões reprodutivas, criou-se a ideia de que o corpo da mulher deve ser alvo de 

profundo controle, onde é o homem quem determina aquilo que é melhor para cada 

mulher. Este pensamento é fundamentado pelo “desconhecimento da mulher em 

relação ao seu corpo, ‘doentizando’ os assuntos femininos, como a gestação, por 

exemplo, visto como um momento de risco” (SILVA, 2008, p.16). 

Porém, a partir do século XX, o “papel” da mulher na sociedade começa a 

ganhar novos contornos, os movimentos feministas ganham força e começam a 

questionar a ideia de sexo biológico e gênero, pondo em xeque aspectos sociais, 

culturais que “incidem nas características biológicas, buscando desnaturalizar as 

desigualdades de gênero enquanto produto das diferenças biológicas” (SILVA, 2008, 

p.16).   
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Segundo Xavier et. al. (1989, p. 210), para os movimentos feministas, “o 

controle sobre o corpo feminino se dá em razão do desconhecimento da mulher em 

relação a ele, o saber médico reitera essa dinâmica, cabendo a ele explicar o que se 

passa dentro de cada mulher”. Este movimento passa então, a questionar os padrões 

da época e também os médicos, popularizando as informações às mulheres através 

de novas práticas e novos estudos, portanto: 

Estes estudos feministas têm o mérito de colocar as mulheres na centralidade 
da questão, visto que estas mesmo tendo saído do âmbito exclusivamente 
doméstico para atuar no mercado de trabalho, ocupavam posições 
secundárias e geralmente controladas pelo poder masculino. No entanto, 
apesar da importância, esses primeiros estudos encontraram dificuldade para 
se impor ficando restritos a “guetos acadêmicos” (SILVA, 2008, p. 13). 

A partir do questionamento da ordem medica pelos movimentos feministas, 

bem como a inserção da mulher na centralidade de suas questões, é que o campo da 

saúde da mulher começa a se desenvolver. Outro assunto, extremamente importante 

que começa a ganhar força no movimento feminista é a divisão sexual do trabalho, 

que, segundo Nogueira (2010, p. 59) é “um fenômeno histórico, pois se metamorfoseia 

de acordo com a sociedade da qual faz parte”. 

Tanto a saúde sexual, quanto a divisão sexual do trabalho diretamente ligados 

a desigualdade de gênero e durante os anos 70 ganhou muita repercussão, tendo em 

vista que “mulher trabalhadora ampliava a sua participação nas lutas de classe e na 

organização política e sindical” (NOGUEIRA, 2010, p. 59). 

As questões sobre Trabalho e saúde da mulher andam lado a lado, visto que o 

discurso conservador insistia em um “destino natural para a mulher: ser mãe e esposa, 

mantendo o conceito de família como instituição básica e universal”, o que atinge 

diretamente sua saúde, uma vez que a mulher caba trabalhando muito mais tempo 

que o homem. Este cenário é muito atual, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística – IBGE (2018, online): 

A questão da carga horária parece ser um fator fundamental no diferencial de 
inserção ocupacional entre homens e mulheres determinado pela divisão 
sexual do trabalho. Mulheres que necessitam conciliar trabalho remunerado 
com os afazeres domésticos e cuidados, em muitos casos acabam por 
trabalhar em ocupações com carga horária reduzida. 

A partir desta nova realidade, a mulher passa a ter uma nova perspectiva sobre 

sua sexualidade e sua saúde reprodutiva, causando uma revolução nos padrões 

conservadores. A partir da década de 1980, com a promulgação da Constituição 
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Federal em 1988, as políticas de atenção e saúde da mulher ganham legitimidade, 

entram de vez para a agenda política e a mulher ganha voz em suas reinvindicações. 

A partir dos anos 2000, a luta da mulher ganha ainda mais força com a criação 

da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República – SPM/PR, 

cujo objetivo é de “promover a igualdade entre homens e mulheres e combater todas 

as formas de preconceito e discriminação herdadas de uma sociedade patriarcal e 

excludente” (BRASIL, 2014, ONLINE). 

A SPM/PR foi criada em resposta aos tratados e convenções internacionais 

acordados pelo Brasil e também graças as reinvindicações dos movimentos 

feministas. Durante esse período, foram ainda instituídas a Secretaria de Promoção 

de Igualdade Racial – SEPPIR e a Secretaria Nacional da Juventude – SNJ, e 

reorganizada a Secretaria de Direitos Humanos -SDH. 

A partir de então, diversas políticas públicas e legislações foram criadas na 

agenda pública que contribuíram e contribuem para a melhoria na qualidade de vida 

da mulher, sobretudo no que tange a saúde reprodutiva dela. Dentre as Políticas 

Nacionais que se destacam na atenção à saúde da mulher destaca-se a Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher – PNAISM, a qual será abordada no 

próximo tópico. 

2.2 POLÍTICAS DE SAÚDE E ATENÇÃO À MULHER NO BRASIL 

Durante tempo os direitos das mulheres foram negligenciados pelos órgãos 

públicos, não haviam legislações nem políticas públicas voltadas especificamente 

para a mulher, a questão é que quando não há políticas voltadas a um determinado 

grupo fica muito mais difícil controlar prevenir as demandas deste grupo.  

Esta negligência ainda é visível nos dias atuais e há necessidade de se 

enriquecer este debate a fim de dar luz ao tema colaborando com a “manutenção de 

uma agenda pública permanente, que coloque a igualdade de gênero como um dos 

eixos estruturantes da formulação de políticas públicas no País” (IBGE, 2018, online).  

Desta forma, o IBGE (2018, online) lançou a Estatísticas de Gênero Indicadores 

sociais das mulheres no Brasil, onde mostra um retrato recente da mulher no Brasil, 

como mostra a Figura abaixo: 

Figura 1: Estatísticas de Gênero Indicadores sociais das mulheres no Brasil 

http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2014/02/declaracao_pequim.pdf
http://www.seppir.gov.br/
http://www.seppir.gov.br/
http://www.secretariadegoverno.gov.br/iniciativas/juventude/secretaria-nacional-de-juventude/historico
http://www.sdh.gov.br/sobre/acesso-a-informacao/institucional
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2018, online) 

Como podemos perceber na Figura 1, ainda há muita desigualdade, 

principalmente no que tange o trabalho e na tomada de decisão, a mulher trabalha 

mais e mais tempo que o homem, tem menos participação política e por mais que 

estude mais que o homem, ou seja está mais capacitada que o homem para o 

mercado de trabalho, isso não se reflete no seu rendimento médio, recebe menos que 

o homem. 

Este estudo serve para mostrar que por mais que se tenha avançado, ainda há 

muito o que conquistar, e as políticas públicas voltadas para as mulheres são os 

principais meios de combate às desigualdades de gênero, haja em vista que menos 

desigualdade melhor a qualidade de vida e a saúde da mulher 

Um passo muito importante no combate a desigualdade de gênero e na 

melhoria da qualidade da saúde da mulher foi a instauração o Sistema Único de Saúde 

– SUS, “um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo” 

(BRASIL, 2018, online). Seus princípios contam com: Universalização do direito à 

saúde; Equidade, visando diminuir a desigualdade; Integralidade, onde considera as 

pessoas como um todo. O SUS conta com a integração entre os três entes da 

Federação: União, Estados e Municípios. Segundo Silva (2008, p.19): 

A partir deste momento, começam a se gestar novas ideias em saúde de 
maneira a prover aos serviços de saúde uma maior qualidade, além de uma 
maior aproximação com a integralidade nas ações. Há neste momento uma 
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ampliação do conceito de saúde vigente no país, passando de uma visão 
curativa de assistência para uma visão de promoção de saúde. 

O SUS revolucionou as políticas voltadas para a saúde da mulher que “estavam 

dirigidas ao seu ciclo gestacional. As práticas em planejamento familiar eram 

esparsas, isoladas, no sentido do controle da natalidade.” (SILVA 208, p. 18), a partir 

de sua implementação surgiram novas perspectivas e novas demandas na área da 

saúde da mulher. Desta forma foram criadas políticas públicas de saúde mais eficazes 

e focadas na qualidade de vida das mulheres. 

Dentre essas diversas políticas públicas criadas com foco na mulher, destaca-

se a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher – PNAISM, criado em 

2004, e constituído através da parceria de diversos departamentos, coordenações e 

comissões do Ministério da Saúde em conjunto com diferentes setores da sociedade 

civil. Este documento “reflete o compromisso com a implementação de ações de 

saúde que contribuam para a garantia dos direitos humanos das mulheres e reduzam 

a morbimortalidade por causas preveníveis e evitáveis” (BRASIL, 2004, p. 5). 

O PNAISM tem como objetivos gerais: 

-Promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres 
brasileiras, mediante a garantia de direitos legalmente constituídos e 
ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção, 
assistência e recuperação da saúde em todo território brasileiro. 
-Contribuir para a redução da morbidade e mortalidade feminina no Brasil, 
especialmente por causas evitáveis, em todos os ciclos de vida e nos diversos 
grupos populacionais, sem discriminação de qualquer espécie. 
-Ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher no 
Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2004, p. 5). 

Neste documento são abordados diversos temas inerentes a mulher dentre eles 

os temas ligados à sua saúde sexual, como por exemplo a mortalidade materna, 

precariedade da atenção obstétrica, precariedade da assistência em anticoncepção. 

São apresentados os problemas enfrentados pela mulher, dados e caminhos que 

devem ser seguidos pelos diversos órgãos competentes que atuam na prevenção e 

erradicação dos problemas enfrentados pela mulher. 

O PNAISM também apresenta a ideia da humanização e qualidade, tendo em 

vista o histórico de mulheres que ao buscar os serviços de saúde sofreram 

“discriminação, frustrações e violações dos direitos e aparecem como fonte de tensão 

e mal-estar psíquico-físico” (BRASIL, 2004, p. 59). Por este motivo, a humanização e 

a qualidade da atenção em saúde “implicam na promoção, reconhecimento, e respeito 
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aos seus direitos humanos, dentro de um marco ético que garanta a saúde integral e 

seu bem-estar” (BRASIL, 2004, p. 59) almejando: 

condições essenciais para que as ações de saúde se traduzam na resolução 
dos problemas identificados, na satisfação das usuárias, no fortalecimento da 
capacidade das mulheres frente à identificação de suas demandas, no 
reconhecimento e reivindicação de seus direitos e na promoção do 
autocuidado (BRASIL, 2004, p. 59) 

  A humanização da atenção em saúde deve ser tratada como um é um 

processo contínuo que “demanda reflexão permanente sobre os atos, condutas e 

comportamentos de cada pessoa envolvida na relação” (BRASIL, 2004, p. 59). A 

humanização e a qualidade da atenção são indissociáveis, assim sendo, “a qualidade 

da atenção exige mais do que a resolução de problemas ou a disponibilidade de 

recursos tecnológicos. E humanização é muito mais do que tratar bem, com 

delicadeza ou de forma amigável” (BRASIL, 2004, p. 59). 

Portanto, pode-se dizer que o PNAISM é um precursor do tratamento 

humanizado dado às mulheres que buscam atendimento no SUS, é possível observar 

no documento que ele se preocupa em fornecer base para um atendimento 

humanizado e de qualidade, o que implicará em melhorias nas relações entre os 

sujeitos e na disseminação do direito à saúde da mulher. 

É a partir dessa nova perspectiva na saúde sobre a humanização e da 

qualidade no atendimento que serão abordados nos próximos capítulos, os desafios 

encontrados no que diz respeito a humanização do parto e como as assistentes 

sociais em conjunto com uma equipe multidisciplinar e preparada pode contribuir na 

garantia dos direitos das mulheres que buscam esse serviço na saúde pública 

brasileira. 
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3. PARTO HUMANIZADO: CONQUISTAS E DESAFIOS PARA A SAUDE DA 

MULHER   

3.1 COMPREENDENDO O PARTO HUMANIZADO 

Com o passar dos anos e os avanços na medicina, sobretudo nas últimas 

décadas, o parto se tornou cada vez menos natural, “a tal ponto que atualmente no 

Brasil existe um movimento governamental no sentido da humanização da assistência 

obstétrica” (MATEI; et al, 2003, p. 16).  

Os números de partos medicalizados dispararam a partir da década de 1990, e 

segundo Fagundes (1991, apud MATEI; et al, 2003, p. 17) "o uso abusivo de 

cesarianas no Brasil tem contribuído para a desumanização da assistência, além de 

acarretar o aumento da mortalidade e morbidade materna e perinatal sem mencionar 

o desperdício dos escassos recursos do setor de saúde". Deste modo, percebe-se a 

urgência na expansão da ideia de humanização. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde – OMS, "Humanizar o parto 

é um conjunto de condutas e procedimentos que promovem o parto e circunstâncias, 

o parto e o nascimento saudável pois respeita o processo natural e evita condutas 

desnecessárias ou de risco para a mãe e o bebê" (OMS, 2000). E, seguindo este 

pensamento, em 2018, a OMS lançou um documento com novas recomendações a 

fim de estabelecer padrões globais cuidado da mulher gravida e redução das 

intervenções medicas desnecessárias. 

O site da Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS/OMS, aponta 

algumas considerações que estão no documento, e, com relação ao parto, discorre:  

é um processo fisiológico e natural que pode ser vivenciado sem 
complicações pela maioria das mulheres e bebês. Contudo, estudos mostram 
que uma proporção substancial de mulheres grávidas saudáveis sofre pelo 
menos uma intervenção clínica durante o parto e o nascimento. Elas também 
são frequentemente submetidas a intervenções de rotina desnecessárias e 
potencialmente prejudiciais (OPAS/ OMS BRASIL, 2018, online). 

As novas recomendações também indicam os cuidados imediatos que devem 

ser tomados durante o trabalho de parto e pós com as mulheres e seus bebes, dentre 

eles estão: 

escolha de um acompanhante durante o trabalho de parto e o nascimento; 
garantia de cuidados respeitosos e boa comunicação entre mulheres e a 
equipe de saúde; manutenção da privacidade e confidencialidade; e liberdade 
para que as mulheres tomem decisões sobre o manejo da dor, posições para 
o trabalho de parto e para o nascimento, bem como o desejo natural de 
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expulsar (a escolha da posição no período expulsivo) do feto, entre outros 
(OPAS/ OMS BRASIL 2018, online).  

Para que o parto seja considerado normal, devem ser atendidas algumas 

recomendações e, de acordo com Ferreira e Machado (2014, p. 4), deve acontecer 

“sem intercorrências ou procedimentos desnecessários nos períodos de trabalho de 

parto, parto e pós-parto, e deve-se manter uma constante atenção voltada para o bem-

estar, segurança e direitos da parturiente e do bebê”. E continuam ressaltando que, 

no parto humanizado, é necessário: 

dar liberdade às escolhas da parturiente, prestar um atendimento focado em 
suas necessidades, aliviar seus anseios, esclarecer as suas dúvidas, e para 
que exista uma relação de confiança entre a parturiente e a equipe deve estar 
baseada no diálogo, na afetividade, no prazer em servir o outro e na atenção 
dispensada; não se preocupar apenas em crenças e mitos, acompanhando 
essas escolhas, intervindo o mínimo possível para que possa se desenvolver 
um processo natural e tranquilo (FERREIRA; MACHADO, 2014, p. ). 

Portanto, é possível observar que existem diversos conceitos sobre a 

humanização do parto, todavia, todos eles concordam com ideia da centralidade da 

mulher. É preciso dar o protagonismo que ela merece nesse momento tão especial, é 

preciso ouvir e sobretudo respeitar o direito e as decisões da mulher com relação ao 

seu parto, haja vista que dar atenção a ele neste momento é necessário par refletir e 

avançar em novas perspectivas sobre este direito fundamental. 

3.2 OS OBSTÁCULOS QUE DEVEM SER SUPERADOS  

É possível observar que o parto humanizado ganhou reforços durante os anos 

e é tido como um grande aliado no combate à mortalidade e morbidade materna e 

perinatal. Estima-se que todos os dias, “aproximadamente 830 mulheres morrem por 

causas evitáveis relacionadas à gestação e ao parto no mundo” (OPAS/ OMS BRASIL, 

2018, online) em decorrência de diversos motivos. 

No Brasil, segundo dados da rádio difusora alemã Deutsche Welle (2018, 

online) “em 2016, 1.829 mulheres morreram no Brasil por causas relacionadas a ou 

agravadas por gravidez, parto ou o puerpério (período pós-parto de 42 dias), isso 

equivale a cinco mortes diárias”, por múltiplas caudas. No ano de 2015, a ONU já 

havia divulgado um documento em que diz que “o Brasil era o quinto país mais lento 

na busca da redução dessas mortes” (DEUTSCHE WELLE, 2018, online).  

Após cruzar os dados disponíveis na OMS e no DataSUS, o Deutsche concluiu 

que “o Brasil é responsável por cerca de 20% das mortes maternas em todo o mundo”, 
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este dado é gravíssimo e, para mudar isso, o Brasil se juntou a um grupo de 75 países 

que se comprometeram com a ONU de reduzir o número de mortes até 2030.  

Ainda de acordo com Deutsche Welle (2018, online), em sua reportagem as 

autoridades ouvidas apontam que “as causas de morte materna no Brasil estão 

relacionadas com a qualidade e ineficiência dos serviços do Sistema Único de Saúde, 

SUS, como a atenção pré-natal, ao parto e ao puerpério.   

A violência obstetrícia, que gera grandes danos na saúde física e psicológica 

da mulher, também é um assunto que deve ser discutido, sobretudo quando falamos 

sobre a humanização do parto.  Segundo Estumano, (2017, p. 84), a violência 

obstetrícia pode ser definida como: 

a apropriação do corpo e processos reprodutivos das mulheres pelos 
profissionais de saúde, através do tratamento desumanizado, provocando a 
perda da autonomia e capacidade de decidir sobre seu corpo e sexualidade, 
causando um impacto negativo na qualidade de vida das mulheres. 

Ademais, ela também compreende “o uso excessivo de medicamentos e 

intervenções no parto” (ZANARDO; et al, 2017, p. 5), bem como praticas agressivas 

que podem ser dolorosas para a mulher “não baseadas em evidências científicas” 

(ZANARDO; et al, 2017, p. 5), essas práticas abusivas violam o direito da mulher 

gravida, que inclui “perda da autonomia e decisão sobre seus corpos” (ZANARDO; et 

al, 2017, p. 5).  

De acordo com a Organização Não governamental – ONG Artemis (2019, 

online), “uma em cada 4 mulheres brasileiras é vítima de violência no momento do 

parto ou pré-natal”. Em muitos casos, a desinformação e o medo são os combustíveis 

para esta violência obstetrícia, segundo Zanardo, et al (2017, p. 5): 

A informação e o medo de perguntar sobre os processos que irão ser realizados 

na evolução do trabalho de parto. Essa situação pode levá-las a se conformarem com 

a exploração de seus corpos por diferentes pessoas, aceitando diversas situações 

incômodas sem reclamar.   

Uma publicação da Revista Época (LAZZERI, 2015, online) reuniu diversas 

mulheres que sofreram violência obstetrícia, neste editorial relatam os casos de abuso 

e descaso dos profissionais, o que ocasionou traumas físicos e psicológicos 

permanentes. Nesta publicação, a autora Lazzeri (2015, online) apresentou um gráfico 

com base na pesquisa do projeto Nascer no Brasil, o qual aponta o alcance da 

violência no parto sofrida pelas mulheres no Brasil: 
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Figura 2: O Alcance da Violência 

 

Fonte: Thais Lazzeri (2015, online) 

Nesta figura, pode-se observar o quanto o direito ao parto humanizado no Brasil 

é desrespeitado. Direitos básicos como acompanhamento, remédio para alívio da dor, 

e alimentação durante o trabalho do parto não são garantidos às mulheres em uma 

fase tão importante em suas vidas. 

É de fundamental importância que neste momento toda mulher tenha um 

atendimento de qualidade e respeitoso garantindo um parto humanizado e tranquilo. 

Sobretudo, é urgente a disseminação deste tema, tendo em vista o novo panorama 

em que se encontra a política de saúde no Brasil, que vai na contramão da política de 

saúde mundial. 
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4. O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NA GARANTIA DA 

HUMANIZAÇÃO DO PARTO 

4.1 PARÂMETROS PARA ATUAÇÃO DE ASSISTENTES SOCIAIS NA 

POLÍTICA DE SAÚDE 

Com a Implementação do SUS em 1990, a atuação do Serviço Social da área 

da saúde ganhou novas perspectivas e, quando se fala em saúde pública, é preciso 

saber que o trabalho do assistente social está diretamente ligado ao atendimento 

direto aos usuários nos mais diversos espaços, que vão desde a atenção básica aos 

serviços de média e alta complexidade. De acordo Delfino (2016, p. 7) com: 

Sua ação se dá por meio de equipe interdisciplinar, com articulação com 
vários profissionais da área da saúde. Assim, o profissional deve estar atento 
as questões explicitadas no Código de Ética, principalmente a parte sobre o 
sigilo profissional, deve ter a autonomia e o discernimento do que pode ser 
compartilhado com a equipe. 

Souza e Araújo (2015, p. 9) pontam que “o conceito de saúde expresso no 

artigo 3º da Lei 8.080/90 ressalta como determinantes e condicionantes de saúde 

fatores que fazem parte da questão social”, desta forma, o Assistente Social é 

qualificado como “profissional de saúde através da resolução nº 218/97 do Conselho 

Nacional de Saúde e da resolução nº 383/99 do CFESS” (SOUZA; ARAÚJO, 2015, p. 

9), e, portanto, contribuem para: 

o atendimento das demandas imediatas da população, além de viabilizar o 
acesso às informações, orientações e ações socioeducativas para que a 
saúde possa ser percebida como produto das condições gerais de vida e da 
dinâmica das relações sociais, econômicas e políticas do País (SOUZA; 
ARAÚJO, 2015, p. 9). 

Os Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde, que 

te como finalidade tem “referenciar a intervenção dos profissionais de Serviço Social 

na área da saúde”, determinam como o profissional pode desempenhar seu trabalho 

na área da saúde e aponta quatro eixos, são eles o “atendimento direto aos usuários; 

mobilização, participação e controle social; investigação, planejamento e gestão; 

assessoria, qualificação e formação profissional” (CEFESS, 2010, p.41). 

O documento também aponta o atendimento humanizado na área da saúde e 

aponta que os assistentes sociais junto a uma equipe multidisciplinar são agentes 

viabilizadores da Política nacional de Humanização, e enfatiza que: 

O assistente social precisa debater o significado da humanização com a 
equipe a fim de evitar compreensões distorcidas que levem a uma percepção 
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romântica e/ou residual da atuação, focalizando as ações somente na escuta 
e redução de tensão. A concepção de humanização, na perspectiva 
ampliada, permite aos profissionais analisarem os determinantes sociais do 
processo saúde-doença, as condições de trabalho e os modelos assistencial 
e de gestão (CEFFESS, 2010, p. 52). 

Há um grande desafio que deve ser superado, no que diz respeito a 

humanização que é deixar de lado velhas práticas, a fim de “criar de uma nova cultura 

de atendimento, pautada na centralidade dos sujeitos na construção coletiva do SUS” 

(CEFFESS, 2010, p. 52). Para isso, o assistente social deve:  

participar na elaboração de protocolos assistenciais e rotinas de trabalho, 
investindo na educação permanente das equipes, com vistas a repensar o 
modelo de atenção a saúde e avaliar, constantemente, as dificuldades que 
se apresentam no processo coletivo de trabalho em saúde (CEFFESS, 2010, 
p. 52). 

Portanto, a construção coletiva entre os assistentes sociais e a equipe de saúde 

deve sempre visar ações de humanização, e esta, deve se estender a toda rede de 

saúde brasileira.  O assistente social deve ser um profissional capaz de “contribuir de 

forma direta para que o atendimento se aproxime do preconizado em políticas e 

programas”, sobretudo no que diz respeito à autonomia e emancipação dos sujeitos e 

a defesa de seus direitos (SOUZA; ARAÚJO, 2015, p. 14). 

4.2 O AGIR DO ASSISTENTE SOCIAL NO DIREITO DA MULHER À 

HUMANIZAÇÃO DO PARTO 

Como já foi dito anteriormente, o parto humanizado compreende uma série de 

fatores que geram segurança, tranquilidade e respeito à mulher na hora e no pós-

parto. Humanizar o parto natural também significa acolher, dar apoio, garantir que a 

mulher tenha maior poder de decisão sobre como será o nascimento do filho. 

É neste contexto de acolhida e de garantia de direitos em que o Assistente 

Social se insere, haja vista que ele é um: 

mediador do processo de acesso aos direitos e à legitimação da cidadania, 
sendo um profissional capacitado para a identificação dos determinantes 
sociais e apreensão das vulnerabilidades, podendo intervir na qualidade de 
vida e saúde das parturientes e bebês (SOUZA; ARAÚJO, 2015, p. 3) 

Desta forma, para os profissionais de Serviço Social, a desumanização do parto 

os altos números de violência obstétrica se configuram expressões da ‘questão social’, 

uma vez que atingem direitos básicos da saúde da mulher. Sendo assim, o Serviço 

Social pode e deve: 
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contribuir com o acesso às informações sobre o direito à saúde, ser o 
articulador entre os demais profissionais de saúde envolvidos em todo o 
processo como também em ações sócio educativas, possibilitando assim um 
atendimento humanizado às mulheres parturientes e bebês, aproximando-se 
aos níveis esperados tanto pelos órgãos gestores quanto pela sociedade 
(SOUZA; ARAÚJO, 2015, p. 3). 

No Art. 2º dos princípios fundamentais do Código de Ética do Assistente social, 

está descrito a “Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do 

autoritarismo” (BRASIL, 2012). À vista disso, o profissional de Serviço Social deve 

contribuir na garantia e manutenção do direito de acordo com o caráter universal da 

profissão e, por este motivo, é essencial refletir sobre o trabalho realizado pelos 

assistentes sociais juntamente aos profissionais da área da saúde no que tange a 

humanização do parto. 

Diante disso, pode-se dizer que a defesa da ideia de humanização está 

fundamentada no projeto ético político do Serviço Social, e deve ser um compromisso 

e preocupação do assistente social,  desta forma, Souza e Araújo (2015, p. 12) 

elaboraram um quadro que “indica as ferramentas com as quais o assistente social 

pode auxiliar na melhoria do atendimento obstétrico prestado a mulheres e bebês” de 

acordo com uma pesquisa do projeto Nascer Brasil. 

Quadro1: Princípios Fundamentais definidos pelo Código de ética do Assistente 

Social X Realidade Obstétrica no Brasil – Baseado na pesquisa Nascer no Brasil 

(FIOCRUZ, 2012). 

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

DEFINIDOS NO CÓDIGO DE ÉTICA DO 

ASSISTENTE SOCIAL 

REALIDADE OBSTÉTRICA NO 

BRASIL - BASEADO NA PESQUISA 

NASCER NO BRASIL (FIOCRUZ, 2012) 

1 - Reconhecimento da liberdade 

como valor ético central, autonomia, 

emancipação dos indivíduos 

Um fator relevante de insatisfação 

para as mulheres é a falta de 

protagonismo e participação nas 

decisões durante todo o processo do 

parto e a falta de comunicação com os 

profissionais. 

2 - Defesa intransigente dos 

direitos humanos e recusa do arbítrio e 

autoritarismo. 

Apenas 19,8% das mulheres 

participantes da pesquisa Nascer no 

Brasil tiveram o direito ao acompanhante 

de livre escolha em todos os momentos 
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da internação. Este é um direito 

garantido pela Lei nº 11.108/2005 que foi 

desrespeitado em 80,2% das 

internações. 

3 – Posicionamento em favor da 

equidade e justiça social e compromisso 

com a qualidade dos serviços prestados 

à população 

No cenário relacionado ao parto, é 

possível perceber que o princípio de 

equidade é contrariado quando existe 

um maior grau de satisfação e melhor 

relacionamento com os profissionais 13 

possibilitado pelo pagamento privado. É 

quase como entender que um 

atendimento com equidade e justiça vai 

até onde o poder financeiro e aquisitivo 

do indivíduo alcança. 

4 - Empenho na eliminação de 

todas as formas de preconceito e o 

exercício profissional sem ser 

discriminado nem discriminar. 

Em várias análises a região onde 

reside, cor, escolaridade e renda 

significaram os piores desfechos 

referente à qualidade do cuidado 

ofertado. Existe ainda o mito de que as 

mulheres de baixa renda e escolaridade 

não tem capacidade para entender ou 

autonomia para decidir sobre 

intervenções no atendimento ao parto. 

Fonte: Souza e Araújo (2015, p. 12) 

Ao observar este quadro fica nítido o quando os princípios fundamentais do 

Código de Ética profissional estão conectados com a questão da humanização, tendo 

em vista o compromisso da classe com a defesa desta, sobretudo como “mediador do 

processo de acesso aos direitos e à legitimação da cidadania” (SOUZA; ARAÚJO, 

2015, p. 13).  

Ademais, no que tange o trabalho dos assistentes sociais, é clara a ideia de 

que a defesa da humanização deve estar enraizada na atuação do profissional nas 

diversas áreas da saúde, inclusive na atenção ao parto e nascimento, contribuindo 

assim para que o direito da mulher esteja garantido mesmo em momentos em que ela 
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esteja tão vulnerável. É preciso que o Assistente Social esteja em consonância com 

seus deveres e atribuições para que assim possa, de fato, contribuir para uma 

sociedade mais justa e igualitária, em qualquer meio em que esteja inserido. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente estudo buscou, de forma imparcial e inacabado, abordar o tema 

Humanização do Parto a fim de fomentar a disseminar o tema tão pouco explorado 

pelo serviço social. Neste sentido, este trabalho científico fundamentou sua pesquisa 

em produções teóricas, bibliográficas e exploratórias das questões relativas à 

problemática do tema proposto. 

Acredita-se que o objetivo geral proposto de compreender as diversas 

discussões e as mais relevantes sobre o trabalho do Assistente social no que tange a 

efetivação da garantia de direitos das mulheres que buscam o parto humanizado, bem 

como os objetivos específicos sobre abordagem histórica do tratamento 

desumanizado e de violação de direitos fundamentais na hora do parto foram bastante 

explorados, sendo um ponto satisfatório neste trabalho. 

Ao longo dos capítulos a humanização do parto foi discutida de acordo com 

autores que abordam o tema e trazem a reflexão sobre o tratamento dado a questão 

da saúde das mulheres, sobretudo no que diz respeito saúde reprodutiva dela. No 

primeiro capítulo é bordada a a saúde e os direitos da mulher, trazendo a tona o 

contexto socio-histórica das políticas de saúde e atenção às mulher. 

Já no segundo capítulo destacou-se as conquistas e os desafios da saúde da 

mulher bem como seu direito ao parto humanizado. Foi feita uma abordagem sobre o 

que é e o que compreende o parto humanizado, como ele se dá na saúde pública e 

os benefícios para as mulheres que tem este tipo de parto. Apontou-se também os 

desafios e os obstáculos encontrados pela mulher para que se cumpra o seu direito 

ao parto humanizado. 

No terceiro e último capítulo, o foco foi no trabalho do Assistente social com as 

mulheres e em sua atuação no que se refere a garantia da efetivação dos direitos da 

mulher em relação ao seu parto. Buscou-se destacar os parâmetros legais que 

regimentam a atuação do Assistente Social com essas mulheres com base na política 

de saúde brasileira e no Código de Ética Profissional.  

Portanto, é possível constatar ao levantar a discussão sobre este assunto ainda 

tão pouco divulgado e abordado, não só entre a casse dos Assistentes Sociais, mas 

na área da saúde como um todo, que é possível garantir o direito ao parto humanizado 

para as mulheres grávidas, e mais do que isso, é preciso garantir a ela o pleno direito 

ao seu próprio corpo, que muitas vezes pode ser violado em um momento tão especial 
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de suas vidas. Pretende-se com este trabalho contribuir de forma imparcial para a 

ampliação do olhar acerca do tema de forma crítica e reflexiva. 

Para que se conclua é preciso pontuar também a extrema necessidade de 

difundir este tema nos mais diversos espaços para que o acesso a informação 

contribua com a diminuição de casos de violação de direitos das mulheres gravidas 

bem como na melhoria da qualidade de vida dessas mulheres, corroborando para a 

melhoria da política de saúde brasileira. 
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