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Protagonismo no parto

 Frieza da equipe médica, pai do lado de fora da 

sala de parto, indução à cesárea em situações 

duvidosas. Esses são alguns dos relatos mais comuns de 

quem já sentiu na pele as tristes estatísticas brasileiras 

sobre o direito de escolha das mães no momento do 

parto. Enquanto a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) indica que o índice de cesarianas num país deve 

ser de 15%, o Brasil é campeão mundial nessa forma de 

nascimento: 55,6% dos partos das redes pública e 

privada são cesáreas. Segundo a OMS, “a cesárea é 

uma intervenção efetiva para salvar a vida de mães e 

bebês, porém apenas quando indicada por motivos 

médicos”, ou seja, deve ser praticada apenas quando 

há necessidade.

 Os dados apontam para uma grande 

tendência médica, no Brasil, a induzir parturientes à 

cesárea. Essa sutil forma de “imposição médica” acaba 

por colocar a mulher numa posição de coadjuvante 

num dos momentos mais importantes de sua vida, o 

nascimento do filho. Foi assim que se sentiu a designer 

gráfica Phamela Dadamo, na gravidez de sua primeira 

filha, Valentina. Ela conta que sempre desejou parto 

normal, mas a médica que a acompanhava afirmou, ao 

fim das 40 semanas de gestação, que naquele 

momento teria de ser feita uma cesárea. Apesar de 

saber que a contagem das semanas é imprecisa, ela 

acabou confiando na médica, e aceitando fazer a 

cesárea em São João del-Rei, cidade onde mora 

atualmente.

 A experiência foi traumática. Mãe de primeira 

viagem, sentiu-se mal, pois a médica não a informou 

sobre como seria o parto. “Fui tratada de maneira fria, 

num lugar desconhecido, e o Ricardo, meu 

companheiro e pai de Valentina, não pôde ficar 

comigo”. Ela conta que, mesmo apavorada com os 

procedimentos, ainda teve de ouvir a equipe ficar 

comentando amenidades sobre a ceia de Natal que se 

aproximava. Depois disso, a designer decidiu que, 

quando engravidasse novamente, não submeteria sua 

vontade a preceitos médicos como esse.

 Quando engravidou de Caetano, já estava 

disposta a lutar pelo parto humanizado, que vai além 

do parto normal. Enquanto o normal configura-se 

apenas em um parto vaginal, o humanizado abrange 

diversas decisões relativas ao momento do nascimento 

que são tomadas pela mulher: o ritmo, a posição, quem 

a acompanha, o desejo de anestesia ou não.

 Nesse tipo de parto, destaca-se também o 

papel da doula, responsável por dar apoio físico e 

emocional para a mulher, antes, durante e após o 

parto. “Durante a gestação, são marcados encontros 

para que a doula e a parturiente possam se conhecer e 

criar uma certa intimidade e empatia mútuas”, explica 

Carolina Duarte, que, além de psicóloga, atua como 

doula há 11 anos. O papel da doula é essencial para 

criar a atmosfera humanizada à qual se propõe o parto. 

A mãe tira as dúvidas, conversa sobre seus anseios com 

a doula, que, no momento do nascimento, estará lá 

para auxiliar. “Usamos técnicas não farmacológicas de 

alívio da dor, como massagens, uso da água, bola de 

pilates, sugerindo posições verticalizadas. Fazemos 

basicamente o papel de segurança e apoio que a 

mulher precisa.”

 Carolina ressalta que a doula não substitui um 

médico ou uma enfermeira obstétrica durante o pré-

natal ou o parto, entretanto, “segundo a OMS, doulas 

no parto diminuem o índice de cesarianas, o tempo e a 

necessidade de intervenções durante o parto como 

anestesia e episiotomia”. Além disso, a presença dessas 

mulheres cuidadoras é capaz de aumentar a satisfação 

da mãe com o parto.

“a cesárea é uma intervenção efetiva para salvar a 
vida de mães e bebês, porém apenas quando 

indicada por motivos médicos”
Sarah Rodrigues l Juliana Millen
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 A princípio, Phamela queria um parto 

domiciliar. Na busca por uma possível equipe para 

realizá-lo, acabou encontrando outras mães que 

tiveram seus filhos em casa em São João del-Rei. A 

partir daí, começa a se configurar, na cidade, o grupo 

Maternagem Ativa. “No começo, a gente se juntava 

apenas para conversar assuntos referentes à gravidez e 

ao parto, partilhar experiências. Eram cerca de dez 

mães”, conta. Entre elas, algumas grávidas, outras que 

já haviam tido os bebês em partos normais ou 

humanizados. Para Phamela, foi essencial compartilhar 

essas experiências, já que ela era a única mãe do grupo 

que havia feito uma cesárea anteriormente. 

“Discutimos temas que vão desde a gravidez, hora do 

parto, como identificar trabalho de parto, recém-

nascidos e as intervenções que são usuais e que não são 

recomendadas”, explica. Grupos como o Maternagem 

Ativa podem ser um polo de resistência a essa cultura 

de determinações prévias que as mulheres grávidas 

vêm subjetivamente sofrendo.

 Amanda Magalhães, estudante do curso de 

Jornalismo na UFSJ, também passou por dificuldades 

durante a evolução de sua gravidez. Ela começou a 

sentir dores de parto muito cedo, com apenas 34 

semanas, o que gerou para a mãe e o bebê várias 

complicações e preocupações, que envolveram 

sucessivos exames, tentativa de segurar o bebê na 

barriga por mais tempo e uma cesárea de emergência. 

Durante todo o processo de agonia pelo temor quanto 

à saúde da pequena Valentina, ela precisou ouvir 

comentários desagradáveis. “Fizemos o ultrassom com 

o mesmo médico que tinha feito os outros. E, em todas 

as vezes, ele fazia piadas”, comenta.

 No Brasil, relatos como o de Amanda e 

Phamela são comuns, e dados mostram uma grande 

tendência por parte das equipes de saúde em interferir 

nas decisões das pacientes em relação a sua gestação - 

principalmente no que diz respeito ao tipo de parto. 
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Uma em cada quatro mulheres afirma ter sofrido 

violência obstétrica no Brasil - ação desumanizada, 

abuso de medicalização e patologização dos processos 

naturais, que diminuem a autonomia das mulheres 

sobre seus corpos.

 Quais seriam os principais motivos para o 

excesso de cesáreas desnecessárias? Vários fatores 

influenciam, esclarece a ginecologista e professora do 

curso de Medicina da UFSJ, Viviane Groberio. “Há a 

pressa em resolver a situação, o medo de sofrer um 

processo, a falta de estruturas para partos normais, 

entre outros.” Ao ser perguntada sobre qual tipo de 

parto indicaria para uma mãe cuja gravidez ocorreu 

sem maiores problemas, ela responde que, sem 

dúvidas, seria um parto normal. Entretanto, Viviane 

explica que, em algumas circunstâncias, é preciso que o 

parto seja uma cesárea. “Quando não tem três anos 

completos que a mãe passou por uma cesárea, quando 

a mulher ou o feto estão em agonia no processo do 

parto, ou o encaixe do neném não está favorável. Às 

vezes há falta de oxigênio pra criança, além de casos de 

hemorragia ou pressão alta.” Em outras situações, o 

adequado seria um parto normal, e para Viviane, 

melhor ainda se for um parto humanizado.

 Um parto natural, além de evitar problemas 

respiratórios para o bebê, traz benefícios para as mães. 

O sangramento é menor do que em uma cesariana, 

diminuindo as chances de infecção, além de a 

recuperação ser muito mais rápida. Porém, várias 

particularidades das redes de saúde fazem com que os 

médicos busquem induzir as mamães a realizarem uma 

cesárea. O primeiro fator é a previsibilidade. “Será que 

o médico vai estar disposto a sair de madrugada pra 

atender a mãe que entra em trabalho de parto? E ainda 

iria acordar o anestesista e o restante da equipe pra 

auxiliar caso ocorra algum problema?”, comenta 

Viviane. Na maioria dos casos em nosso país, a resposta 

parece ser não.
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 Enquanto um parto normal dura em média de 

12 a 14 horas, porém imprevisível, uma cesárea pode ser 

realizada em uma hora. Ou seja, o médico pode marcar 

várias ao longo do dia. Ainda há o temor por parte dos 

profissionais de que, se algo der errado durante o parto 

normal, os pais da criança queiram processá-los. Há 

também a questão da estrutura. “Se houvesse casas de 

parto adequadas, com as cadeiras e materiais 

necessários, seria bom demais”, comenta Viviane.

 Phamela fez seu segundo parto, desta vez 

humanizado, no hospital Sofia Feldman, em Belo 

Horizonte, porque sabia que em São João del-Rei não 

encontraria estrutura para tal tipo de procedimento. 

“O Sofia é referência em parto humanizado. O 

atendimento é muito mais humano, mais próximo.” 

Apesar de ter permanecido 26 horas em trabalho de 

parto com o auxílio de sua doula e seu marido Ricardo, 

ela não se arrepende do longo tempo: “Eu senti que 

pari Valentina e Caetano no mesmo parto”.

 Infelizmente, não são muitas mulheres que 

podem desfrutar do mesmo sentimento de Phamela. 

Apesar de, segundo pesquisa do Nascer Brasil, 70% das 

mulheres preferirem um parto normal no início da 

gravidez, são poucas as que conseguem prosseguir com 

a ideia. As influências externas pesam muito no 

processo de decisão da mulher. Para seguir adiante com 

a ideia do parto humanizado depois de uma cesárea, 

Phamela conta que pesquisou e estudou muito, além de 

se apoiar nas outras mulheres do Maternagem Ativa.

 Para que outras mães se tornem protagonistas de 

seus próprios partos, a busca de informações é essencial. 

Ela precisa procurar diferentes profissionais, informações 

em blogs de confiança, depoimentos de outras mães. A 

gestante é a responsável pela vida dela e do bebê.

 Viviane acredita que a nova forma de educar 

que vem ganhando espaço nos cursos de Medicina pode 

auxiliar na formação de médicos com visões 

diferenciadas, que estejam atentos às necessidades 

dessas mães. “É bom para o aluno se formar com essa 

visão holística do ser. Acho que o ensino agora está mais 

voltado para a formação humanística, estamos 

passando isso para os alunos.” Para ela, é difícil 

modificar os velhos hábitos de uma cultura instaurada 

entre boa parte dos médicos mais antigos, mas a nova 

geração de profissionais da área da saúde pode vir com 

uma mentalidade inovadora o suficiente para romper 

com o vício das cesáreas desnecessárias.

 Para que essa articulação comece, grupos 

como o Maternagem Ativa podem ser o motor da 

mudança, principalmente se conseguirem atuar 

perante três frentes: poder público, ensino e 

comunidades. Phamela conta que essa é a intenção. O 

grupo iniciou recentemente uma articulação política, 

buscando aprovar leis que incentivem mudanças na 

obstetrícia em São João del-Rei. “Pensamos em 

planejar eventos nos bairros pra disseminar esse 

diálogo também. O apoio do curso de Medicina da 

Universidade e de médicos que já têm um pensamento 

humanizado também é importante.”

 A realidade da obstetrícia brasileira e sua 

relação com o protagonismo feminino é um assunto 

muito amplo que necessita de vários setores sociais 

atuando de maneira integral em prol da transformação 

necessária. Fato é que um momento tão sagrado, no 

qual uma nova vida vem ao mundo, não pode 

continuar sendo tratado de maneira banalizada. As 

mães do Brasil precisam, com urgência, retomar suas 

vozes nesta história.

Parto na rede
Se você ainda não conseguiu todas as informações que desejava sobre parto humanitário, que tal dar uma pesquisada na 
internet? Mas não se esqueça de que a confiança em sua equipe (obstetra, enfermeira, doula) é parte fundamental do processo.

• Site Amigas do Parto - www.amigasdoparto.com.br 

Página colaborativa, encabeçada por três mulheres que se interessam pelo parto em nosso país e discutem vários 

temas em suas postagens.

• Parto do princípio - www.partodoprincipio.com.br  

Rede de usuárias do sistema de saúde brasileiro que busca promover a autonomia das mulheres no parto, tendo 

como principal eixo de atuação a defesa e a promoção dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher.

• Rede pela Humanização do Parto e do Nascimento (ReHuNa) - www.rehuna.org.br

Organização da sociedade civil que atua em forma de redes associadas em todo o Brasil. O principal objetivo é a 

divulgação da assistência e cuidados perinatais com base em evidências científicas.

• Biblioteca Virtual em Saúde - Ministério da Saúde - bvsms.saude.gov.br

Site do Ministério da Saúde onde estão disponibilizados vários artigos de diferentes temas relacionados à saúde.
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