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RESUMO 
Este produto educacional (guia digital) objetiva auxiliar a discussão sobre gravidez, 
parto e nascimento na ótica do ensino de Biologia. O intuito é disseminar informações 
atualizadas e baseadas nas evidências científicas a respeito de tais questões, bem como 
fomentar a discussão sobre “parto humanizado” no Ensino Médio, através de reflexões 
a respeito de reprodução, sexualidade e gênero, a fim de levar ao entendimento crítico 
sobre como a violência obstétrica se caracteriza como violência de gênero, de modo que 
as escolhas informadas no que concerne ao parto e ao nascimento possam ajudar a pre-
venir tais violências, bem como, quando houver violação de direitos, nortear os cami-
nhos a serem percorridos na busca de justiça. O guia está dividido em cinco capítulos: 
o primeiro trata sobre menstruação, início da vida sexual e reprodutiva formas de con-
tracepção e infecções sexualmente transmissíveis; o segundo sobre aspectos fisiológicos 
da gestação e do parto, profissionais que atuam no cenário do parto e do nascimento 
respeitosos, bem como sobre aspectos do luto perinatal e puerpério; o terceiro capítulo 
traz questionamentos sobre os papeis atribuídos a mãe e pai na criação da prole, trazen-
do a ideia sobre parentalidade e aspectos sobre a violência de gênero; o quarto capítulo 
aborda especificamente a violência obstétrica, sua tipologia e por que motivo se enqua-
dra como violência de gênero, orientando a respeito de onde procurar ajuda jurídica, 
informar violação de direitos e buscar reparação de danos no caso de sua ocorrência; 
o último capítulo convida os/as leitores/as a, após conhecer mais a fundo o universo 
do “parto humanizado”, levar às autoridades públicas os casos de violência obstétrica, 
com o intuito de, lutando pelos direitos individuais, ajudar a preservar os direitos hu-
manos conquistados coletivamente e, em grau mais amplo, buscar justiça. O produto 
educacional também conta, ao final dos capítulos 1 a 4, com a seção “#saibamais.com”, 
que traz indicações de séries, filmes e materiais digitais sobre os assuntos abordados ao 
longo do material, os quais podem ser acessados nas mais diversas plataformas de ví-
deos online e/ou de textos na internet. Por fim, insta mencionar que o material pode ser 
utilizado não apenas por docentes e discentes de Biologia do Ensino Médio, mas tam-
bém por estudantes e profissionais de áreas de saúde afins, bem como da área jurídica 
e, ainda, por gestantes e demais pessoas envolvidas por quaisquer motivos no cenário 
da gestação, do parto e do nascimento, já que traz conteúdos de interesse da sociedade, 
mas, de certa forma, acabam não sendo estudados, tendo em vista a abordagem la-
cunosa nas instituições escolares em geral, conforme resultados constatados através de 
pesquisa realizada anteriormente ao desenvolvimento deste material textual, o mesmo 
ocorrendo nos cursos superiores em geral, como os da área de saúde e jurídicos.

Palavras-chave Gravidez; parto; violência obstétrica; violên-
cia de gênero; ensino de biologia.
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“Para mudar o mundo, 
primeiro é preciso 

mudar a forma 
de nascer.“

Michel Odent
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APRESENTAÇÃO
A presente publicação materializa o produto educacional referente à pesquisa 

de mestrado intitulada “‘Alma mater’: violência obstétrica como violência de gênero”, 
desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e 
Tecnológica (ProfEPT), do Instituto Federal da Paraíba (IFPB), a qual objetivou investigar 
a violência obstétrica como violência de gênero, no contexto do Ensino Médio Técnico-integrado do 
IFPB. A pesquisa investigou a concepção de docentes de Biologia e de discentes adolescentes 
sobre o fenômeno, isto é, sobre violência obstétrica como violência de gênero.

É exigido a estudantes dos Mestrados Profissionais da área de Ensino, assim referen-
dados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (Capes), órgão 
de fomento à pesquisa atrelado ao Ministério da Educação (MEC), que haja um produto 
educacional articulado ao processo investigatório, o qual deve ser aplicado no cenário dos 
processos de ensino-aprendizagem, sejam estes formais ou não formais (CAPES, 2016).

Todavia, em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
emitiu Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional e, 
em 11 de março de 2020, a Declaração Pública de Pandemia em relação ao novo 
Coronavírus (SARS-CoV-2), causador da doença infectocontagiosa denominada 
de COVID-19 (OPAS/OMS, 2021). Assim, por conta da pandemia, foi publicada 
a Portaria/CAPES nº 55, de 29 de abril de 2020, que, juntamente com os Ofícios-
Circulares nº 05/2020, de 14/05/2020, e nº 06/2020, de 27/05/2020, do Comitê 
Gestor e Comissão Acadêmica Nacional do ProfEPT, permitiram a realização 
da defesa da dissertação no prazo máximo de 36 (trinta e seis) meses, bem como 
aplicação do produto educacional por meio de avaliação por pares, escolhidos por 
meio de critérios definidos pelo/a mestrando/a e seu/sua orientador/a.

O título escolhido, “Auto da barriguda: gravidez, parto humanizado e violência 
obstétrica”, leva em consideração duas acepções do termo “auto”, quais sejam:

a) como termo correspondente ao texto literário do gênero dramático, através 
do qual se conta uma história com conteúdo simbólico e com personagens 
abstratas (PORTAL EDUCAÇÃO, 2021); e

 b) como tipo de documento legal que narra detalhadamente um acontecimento, 
podendo servir como prova de uma ocorrência.

A ideia para a realização da pesquisa de Mestrado e, consequentemente, desta 
publicação como produto educacional, partiu do ativismo para com a causa de gênero, 
especificamente contra a violência obstétrica, e a luta pelo parto respeitoso, mais conhecido 
e divulgado como “parto humanizado”, isto é, aquele parto/nascimento assistido de acordo 
com o que se chama de Medicina Baseada em Evidências (MBE), um “[...] movimento 
internacional criado na segunda metade da década de 1980, [...] para sistematizar o 
conhecimento científico ‘menos tendencioso’ a respeito de cada procedimento médico, 
por especialidade” (DINIZ; DUARTE, 2004, p. 13).



11

Acredita-se ser imprescindível que as informações mais atualizadas a respeito do parto 
e do nascimento respeitosos cheguem o mais cedo possível às mulheres e aos homens, sejam 
estas pessoas cisgênero, ou seja, “indivíduo que se identifica com o sexo biológico com o qual 
nasceu” (CAMPOS, 2021, n.p.), e/ou transgênero, isto é, aquela “cuja identidade e expressão 
de gênero não estão em conformidade com as normas e expectativas impostas pela sociedade 
em relação ao gênero que lhes foi designado ao nascer, com base em sua genitália” (BRASIL, 
2020, p. 38), sobretudo em idade reprodutiva, a fim de prevenir a ocorrência de violências não 
só contra a pessoa grávida, mas também contra o recém-nascido.

Portanto, mostra-se pertinente a discussão acerca da violência obstétrica, no intuito de 
trazer reflexões a adolescentes, sobretudo no contexto do Ensino Médio Integrado, sobre as 
condutas das equipes de saúde que estão (ou não) de acordo com as evidências científicas.

Além do mais, o objeto de pesquisa importa para a sociedade, pois gestar, parir e criar 
um novo ser podem ocorrer a qualquer momento, em todas as famílias, de modo que se mostra 
oportuno não só para as mulheres, mas para os homens também, justificando-se a discussão 
do assunto o mais cedo possível, isto é, ainda durante a formação escolar.

A maternidade é uma experiência transformadora na vida de uma família, seja a 
gestação planejada ou não. O corpo que, ao nascer, é considerado como feminino, tem seu 
desenvolvimento voltado para gestar e parir, sendo o caminho biológico traçado pela 
natureza. Descobrir-se grávida é quando tudo parece começar para a maioria das mulheres 
e pessoas com útero que engravidam e, mesmo as que se preparam para gestar, seja física 
e/ou emocionalmente, podem se deparar com eventos totalmente diversos do esperado, 
considerando-se que cada gravidez é um processo único.

Por outro lado, apesar de ser fisiologicamente preparada para tanto, o lugar social da 
mulher moderna acabou afastando-a da naturalidade que envolve a questão do maternar, 
além de lhe permitir escolher não querer ser mãe, o que não exclui o fato de que, tendo 
capacidade reprodutiva, qualquer pessoa com sistema reprodutor feminino pode vir a 
passar por uma gestação e, consequentemente, pelo parto, seja por escolha, pela falha 
de algum método contraceptivo, ou mesmo pelo fato de ser vítima de violência sexual. 
Além disso, não podemos esquecer que, atualmente, existe também a possibilidade que 
tem o homem transgênero de gestar, parir e até amamentar, já que ele tem o sistema 
reprodutor feminino.

Oportuno ressaltar, dessa forma, que sempre que houver referência às expressões 
“mulher grávida” e/ou “mãe”, quando se referir ao atendimento obstétrico, deve-se 
considerar que também está sendo feita referência aos termos “pessoa gestante” e/ou 
“pessoa com útero”, pois este tipo de atendimento, antes destinado apenas à mulher, 
atualmente é feito a pessoas com outras identidades de gênero, mas cujo sistema 
reprodutor biológico equivale ao que foi designado como sendo feminino quando de seu 
nascimento, a exemplo do homem transgênero. Em todas as hipóteses levantadas, o mais 

comum é que todo ser humano tenha alguma experiência com gestação e parto, seja do 
próprio bebê, da/o companheira/o, de um familiar, etc.
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Nesse contexto, a expressão latina “alma mater”, que nomeia a pesquisa de mestrado, 
designa a compreensão segundo a qual a mãe seria a “grande deusa”, isto é, a representação 
que fertiliza e que frutifica a vida por meio do espírito da maternidade. Todavia, enquanto 
referida expressão alude à representação da mãe como uma divindade, colocando-a como 
aquela responsável por gestar, cuidar e alimentar, a maternidade contemporânea trouxe 
a ressignificação desse local em que a mulher foi colocada, especialmente a partir do 
desenvolvimento das teorias feministas, que pretendem discutir o lugar da mulher na 
sociedade atual, questionando o depósito dessa grande responsabilidade apenas na carga 
física e mental feminina.

Além disso, considerando todas as transformações por que passa uma pessoa na 
transição para a maternidade, Dana Raphael foi uma antropóloga estadunidense que 
denominou de matrescência o conjunto de alterações hormonais, físicas e psicológicas 
decorrentes de uma gestação, parto e maternagem de um bebê, sendo também ela a responsável 
por cunhar o termo doula nos Estados Unidos (SOUZA, 2018).

Ainda a respeito de matrescência, a psiquiatra norte-americana Alexandra Sacks 
(2018) explica que a palavra, cunhada em 1973, tem correlação com o termo adolescência, 
uma das fases conhecidas pela grande carga de mudanças físicas e emocionais, não 
sendo automático aprender a ser mãe tão logo ocorra o nascimento do bebê.

Ademais, temos também a questão da identidade de gênero que permeia 
as formas de exercer a maternidade, pois não apenas se tem questionado o papel 
de mãe direcionado à mulher, havendo discussão sobre novas formas de exercer 
a parentalidade que foge às relações heterossexuais, a exemplo de mães e pais tan-
to com orientação sexual diversa, como a homossexual, quanto com identidades 
transgênero, assunto que é uma realidade no Brasil e que também será abordada 
nessa publicação.

Por todo o exposto até o momento, é oportuna não apenas a pesquisa, 
mas o desenvolvimento de um produto educacional sobre essas temáticas, o qual 
também considera o contexto das articulações pedagógicas do ensino profissional 
no âmbito dos Institutos Federais.

Assim, idealizou-se o desenvolvimento do presente guia digital, com conteúdo 
acerca de violência obstétrica e seu enfoque como violência de gênero, o qual pode ser 
utilizado em aulas do Ensino Médio Técnico-integrado pelos/as docentes da instituição, 
podendo também ser facilmente compartilhado com os/as estudantes pela plataforma 
educacional, por e-mail ou mesmo via aplicativos de mensagens como o WhatsApp. O texto 
conta com informações sobre aspectos relativos à sexualidade, passando por questões como 
menstruação, início da vida sexual, contracepção, infecções sexualmente transmissíveis e 
função reprodutiva humana, tomando por base publicações científicas e o material didático 
de Biologia utilizado no IFPB quando do desenvolvimento desta pesquisa (livro da coleção 
“Ser protagonista”), além da fisiologia do nascimento, com a intenção de ir além do que 
diz o material escolar adotado, abordando ainda profissionais que atuam no cenário 
do parto e do nascimento respeitosos, bem como a questão do luto perinatal e dos 
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significados do puerpério.
Em seguida, faz-se uma análise das diferenciações entre o exercício das funções ma-

ternas, paternas e parentais, passando por questões de gênero e sobre como esses aspectos 
influenciam nos casos e tipos de violência obstétrica, que são uma verdadeira violência de gê-
nero, finalizando com orientações sobre a busca de apoio jurídico para os casos em que ocorre 
tal forma de violação de direitos.

Por fim, considerando o grande leque de material existente acerca das temáticas ora 
abordadas, ao final dos capítulos foi adicionada a seção #saibamais.com, com indicações de 
outras publicações e mídias produzidas a respeito dos temas discutidos em cada um deles, 
disponíveis online, em plataformas diversas.

Assim, fica o convite aos leitores e às leitoras para adentrar nesse universo e (re)
descobrir os sentidos da gestação e do parto humanizado.

Carolina Castelo Branco de Melo
Novembro/2021
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Para falar de gravidez, parto humanizado e violência obstétrica, é muito importante 
começar trazendo algumas informações básicas sobre aspectos corporais que envolvem, 
especificamente, a adolescência e a puberdade, como menstruação, início da vida sexual e 
reprodutiva, formas de contracepção e infecções sexualmente transmissíveis.

Adolescência: um período de mudanças

A Constituição Federal brasileira trata sobre proteção a crianças, adolescentes e jovens 
no seu art. 227 (BRASIL, 1988), enquanto as legislações infraconstitucionais trataram de definir 
as idades e os direitos de cada uma dessas fases da vida.

Consta no art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que criança é a pessoa 
até 12 anos de idade incompletos, enquanto adolescente é a aquela entre 12 e 18 anos de idade 
(BRASIL, 1990). Já o Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852/2013) dispõe, em seu art. 1º, § 1º, que 
“são consideradas jovens as pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos de idade” 
(BRASIL, 2013). Essas leis têm como objetivo, além de definir as idades de cada fase da vida, 
trazer direitos e garantias assegurados a essas faixas etárias da população e, no caso do ECA, 
até mesmo as condutas que são consideradas sujeitas a medidas de proteção das crianças e de 
socioeducação dos/as adolescentes.

A juventude, portanto, seria um termo mais amplo, cuja legislação prevê diversos 
direitos e políticas públicas que se aplicam não só a adolescentes, mas aos adultos que, apesar 
de terem mais de 18 anos de idade, ainda são considerados como jovens.

Vê-se, portanto, que as definições da lei sobre adolescência e juventude são bastante 
objetivas, demarcando apenas a idade de quando começam e terminam tais fases. Todavia, 
é importante considerar que tais mudanças correspondem não apenas à idade legal da 
adolescência, mas a todo um conjunto de alterações biopsicológicas que esta fase da vida 
envolve.

Todavia, Sena (2021, n.p.) lembra que:

A adolescência não é uma fase de transição, apenas. É uma fase da vida. Ela 
tem início, meio e fim em si mesma. Ela não se justifica apenas por dar origem 
a um adulto. Ela é. Tem gente lá. Gente que precisa de palavras de afirmação, 
de gentileza, de amor, de humor, de portas e braços abertos.

 
Portanto, o/a adolescente deve ser respeitado/a pelo que é, não apenas por estar 

passando por uma fase de transição para a idade adulta. Assim, para além de delimitar o marco 
cronológico dessa etapa da vida, deve-se entender e informar as transformações ocorridas 
nela.

Esse período é marcado por muitas mudanças biológicas e emocionais, trazendo 
sentimentos ambivalentes, sobretudo pelo fato de encontrar dificuldades na busca de 
independência (COSTA; SENA; DIAS, 2011).

1 . PRA COMEÇO DE CONVERSA...  
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Pensando nisso, o Ministério da Saúde lançou, em 2013, a Caderneta de Saúde do/a 
Adolescente, distribuída nos postos de saúde públicos para fins de informar e incentivar as 
pessoas na faixa etária entre 10 e 19 anos sobre a importância de cuidar da saúde. Segundo 
consta na referida caderneta (BRASIL, 2013, p. 4):

Se você tem entre 10 e 19 anos de idade, está vivendo um tempo rico em 
descobertas e mudanças: a adolescência. Para curtir a vida e desenvolver todas 
as suas capacidades, você vai precisar de muita saúde. Lembre-se, aprender 
a cuidar de seu próprio bem-estar físico, emocional, psicológico, espiritual e 
social é um dos desafios mais importantes para uma vida saudável.

A publicação tem versões para meninos e meninas, as quais podem ser acessadas através 
de links constantes ao final deste capítulo.

Além de tais questões, a complexidade desse período da vida humana também ocorre 
em relação à sexualidade, conforme publicação do Ministério da Saúde (BRASIL, 2020, p. 32):

Na adolescência, a sexualidade se manifesta em diferentes e surpreendentes 
sensações corporais, em desejos ainda desconhecidos e em novas necessidades 
de relacionamento interpessoal, preocupação e curiosidade. Nesse contexto, 
valores, atitudes, hábitos e comportamentos estão em processo de formação 
e solidificação e, em determinadas conjunturas, podem tornar esse segmento 
populacional vulnerável.

Segundo Costa, Sena e Dias (2011, p. 184), “os adolescentes representam de 20 a 30% da 
população mundial, e no Brasil estima-se que essa proporção seja de 25%”. O que se observa, 
de toda forma, é que, quando adolescentes e jovens têm acesso a conteúdos referentes à 
saúde sexual o mais cedo possível, melhor pode ser exercido o planejamento familiar e o 
planejamento sexual (BRASIL, 2010), facilitando a transição para a fase adulta.

O tabu da menstruação

Chama-se de puberdade o início das transformações do corpo que preparam para a 
fase reprodutiva do ser humano, variando entre 09 e 13 anos de idade (AGUILAR et. al., 2014), 
de modo que pode acontecer ainda durante a infância. É nesse período que também costuma 
ocorrer a menarca, isto é, a primeira menstruação espontânea (BOUZAS; BRAGA; LEÃO, 2010).

A menstruação é um sangramento vaginal decorrente da descamação do endométrio, 
uma camada do útero, órgão do sistema genital feminino, cuja principal função é ajudar o corpo 
a expulsar um óvulo não fecundado. Costuma acontecer pela primeira vez na adolescência, por 
volta dos 12 anos de idade (CASTILHO; BARROS FILHO, 2000), repetindo-se periodicamente 
durante a vida adulta das mulheres.

Essa repetição periódica da menstruação é chamada de ciclo menstrual, o qual começa 
sua contagem no primeiro dia de sangramento. Não há consenso sobre o padrão normal de 
sua extensão durante a adolescência (BOUZAS; BRAGA; LEÃO, 2010), mas, na mulher adulta, 
tem duração média de 28 dias.
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A partir desse parâmetro, passa-se a observar o período fértil, isto é, aquele em que é 
possível a ocorrência da fecundação do óvulo pelo espermatozoide (AGUILAR et. al., 2014), 
o que pode ocorrer por meio de relação sexual (mesmo sem penetração, mas desde que haja 
ejaculação, isto é, liberação de sêmen - líquido que contém espermatozoides –, próximo à 
entrada da vagina) ou com auxílio da tecnologia, como a fertilização in vitro, na qual a 
fecundação de óvulo e espermatozoide ocorrem em laboratório, sendo inserido o ovo ou 
zigoto já fecundado no útero.

Os ciclos menstruais acontecem periodicamente, até a chegada da menopausa, a qual 
costuma ocorrer entre 45 e 55 anos de idade, “em que a redução da produção acarreta o fim 
gradual dos ciclos menstruais e do período fértil” (AGUILAR et. al., 2014, p. 566).

 A menstruação, ao longo da História, tem sido associada à ideia de doença, apesar de 
isso não corresponder à realidade. Segundo Souza et. al. (2017, p. 22):

Tem-se na nossa sociedade um controle rígido do corpo feminino e de suas 
funções básicas: menstruar, gestar, parir, ser. Empurram para a margem 
as nossas experiências, apagam a possibilidade de um conhecimento pleno 
e verdadeiro de nós e do nosso potencial. É muito comum associações da 
menstruação a algo ruim e até mesmo a uma doença.

Assim, apesar de estarmos na segunda década do Século XXI, a menstruação ainda 
pode ser considerada como um tabu, isto é, um assunto delicado nas famílias e nas instituições 
educacionais, talvez pelo fato de acontecer quando a menina (e/ou pessoa com útero) ainda é 
considerada, muitas vezes, uma criança, dado que, cada vez mais, a primeira menstruação 
tem ocorrido antes dos 12 anos.

Mas, mesmo com esse contorno cultural, não se pode esquecer que, biologicamente, a 
menarca revela o marco inicial da capacidade reprodutiva da pessoa do sexo feminino, pois é a partir 
de então que os órgãos sexuais da mulher e das demais pessoas com útero começam a liberar 
óvulos.

Por outro lado, não é muito usual se ouvir falar sobre o início da capacidade reprodutiva 
das pessoas do sexo masculino, isto é, dos meninos e demais pessoas com sistema reprodutor 
masculino. Todavia, é oportuno mencionar que tal capacidade também começa na puberdade, 
época em que os órgãos genitais masculinos começam a produzir espermatozoides (AGUILAR 
et. al., 2014).

De toda forma, em relação à chamada “vida sexual ativa”, a Sociedade Brasileira de 
Pediatria (2018, p. 3) assim afirma: 

A iniciação sexual é um evento que tende a ocorrer majoritariamente durante a 
adolescência, gerando necessidades específicas de educação para a sexualidade 
e contracepção nessa fase, além de esclarecimentos detalhados sobre as 
infecções sexualmente transmissíveis e a necessidade de sexo seguro.

Portanto, é de grande importância que, além de receber informações sobre o início da 
capacidade reprodutiva, adolescentes possam se subsidiar por princípios de educação sexual 
familiar e escolar, além de aconselhamento profissional no início da vida sexual ativa, no 
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intuito de dirimir possíveis dúvidas e refletir sobre as formas de prevenir a ocorrência de 
gravidez sem planejamento, além do contágio por infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

O Estatuto da Juventude, inclusive, traz em seu art. 18, inciso III, como direito do 
jovem, a “inclusão de temas sobre questões étnicas, raciais, de deficiência, de orientação 
sexual, de gênero e de violência doméstica e sexual praticada contra a mulher na formação 
dos profissionais de educação, de saúde e de segurança pública e dos operadores do direito” 
e, no inciso VI, a “inclusão, nos conteúdos curriculares, de temas relacionados à sexualidade, 
respeitando a diversidade de valores e crenças” (BRASIL, 2013, n.p.).

Assim, faz-se importante reconhecer o fato de que jovens estão iniciando sua vida sexual 
cada vez mais cedo. O próprio Ministério da Saúde (BRASIL, 2020) já admite tal realidade, 
quando se posiciona no sentido de que a sexualidade inclui diversos aspectos ligados à 
atividade sexual (sexo, identidades e papeis de gênero, orientação sexual, intimidade, dentre 
outros).

Contudo, desde 2013, esse posicionamento já era externado pelo referido órgão (BRASIL, 
2013, p. 16):

Vale notar que a sexualidade é uma importante dimensão da vida, abrangendo 
aspectos biológicos, psíquicos, sociais, culturais e históricos. Não se restringe 
à meta reprodutiva, sendo constitutiva das relações amorosas e do laço afetivo 
entre as pessoas.

Por tal razão, pelo fato de que a atividade sexual não tem função apenas reprodutiva, 
conforme reconhece o próprio Ministério da Saúde, existem métodos chamados de 
anticoncepcionais, também classificados como contraceptivos, que podem ser utilizados para 
evitar a fecundação (AGUILAR et. al., 2014).

Além disso, também pelo fato de a atividade sexual não ter apenas função reprodutiva 
e não se dar apenas considerando a participação de um homem e de uma mulher na ação, 
ainda conforme o Ministério da Saúde (BRASIL, 2013), alguns desses métodos são também 
barreiras físicas utilizadas para prevenir o contágio por infecções sexualmente transmissíveis 
(ISTs), até mesmo porque algumas delas podem impactar na gestação, no nascimento e, até, 
na amamentação, como ocorre com doenças como a sífilis, “uma infecção bacteriana sistêmica, 
crônica, curável e exclusiva do ser humano, [causada pela bactéria] Treponema pallidum” 
(BRASIL, 2020, p. 57) e a “AIDS – Síndrome da imunodeficiência adquirida, infecção causada 
pelo vírus HIV” (BRASIL, 2020, p. 187).

Em ambos os casos, seja para prevenir ISTs ou gravidezes não planejadas, existe o dever 
do Estado de promover e o direito de cidadãos e cidadãs a terem acesso a anticoncepcionais, 
cuja importância é respaldada pelos princípios de saúde pública.

Contracepção, planejamento familiar e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis   

O Sistema Único de Saúde (SUS) é a rede prevista na Constituição da República 
Federativa do Brasil para cumprir as ações e serviços públicos de saúde, sendo direito de 
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todos e dever do Estado, conforme os artigos 196 e 198 da Constituição (BRASIL, 1988).
Entre suas diversas atribuições, contidas em diversos normativos brasileiros, nos 

interessa, no momento, saber que o SUS tem obrigação de fornecer recursos educacionais e científicos 
para o exercício do planejamento familiar, nos termos do art. 226, § 7º da Constituição Federal 
(BRASIL, 1988).

Regulamentando o referido dispositivo constitucional, foi editada a Lei nº 9.263/1996, 
segundo a qual o planejamento familiar é direito de todo cidadão, entendendo-se como tal “o 
conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, 
limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal” (BRASIL, 1996, 
n.p.). Tal lei também determina que o SUS deve oferecer, além de assistência à concepção e 
contracepção, atendimento pré-natal, assistência ao parto, ao pós-parto e ao recém-nascido, e 
controle das doenças sexualmente transmissíveis (BRASIL, 1996).

Assim, o Caderno de Atenção Básica do Ministério da Saúde que trata sobre Saúde 
sexual e reprodutiva prevê a oferta de métodos contraceptivos pelo SUS, sendo os principais 
(BRASIL, 2013):

- Preservativo masculino e feminino (camisinha);
- Diafragma;
- Pílula anticoncepcional oral;
- Anticoncepcional injetável ou subcutâneo;
- Dispositivo Intrauterino (DIU);
- Anticoncepção de emergência (pílula do dia seguinte).

Cada método acima é explicado com detalhes no referido Caderno, cujo link para acesso 
ao teor completo consta ao final deste capítulo.

A respeito da contracepção para adolescentes, a Federação Brasileira das Associações 
de Ginecologia e Obstetrícia (2017, p. 15) posiciona-se da seguinte forma:

O aconselhamento contraceptivo para adolescentes deve ser holístico, levando 
em consideração aspectos da saúde reprodutiva e sexual e, assim, possibilitando 
a oferta de todos os métodos anticoncepcionais disponíveis. Nenhum método 
contraceptivo (com exceção dos métodos definitivos) deve ser contraindicado 
baseando-se unicamente na idade.

Como já mencionado, os métodos de contracepção que trazem uma barreira física 
para impossibilitar a fecundação também são eficazes para impedir a ocorrência de infecções 
sexualmente transmissíveis (ISTs), que são aquelas causadas por vírus, bactérias e/ou outros 
microrganismos, transmitidas por meio de contato sexual (oral, vaginal, anal) com uma 
pessoa que esteja infectada, sem o uso de preservativo (masculino ou feminino). O protocolo 
de atenção às ISTs do Sistema Único de Saúde (SUS) busca a saúde sexual centrada na pessoa 
com vida sexual ativa (BRASIL, 2020).

Não se usa mais o termo DST (doença sexualmente transmissível) porque doença 
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normalmente demonstra algum sintoma, mas uma pessoa pode estar com uma infecção 
assintomática. Assim, preferiu-se dar ênfase ao fato de que as relações sexuais podem não 
acarretar doenças sintomáticas, mas quase sempre causam infecções transmissíveis de uma 
pessoa a outra por meio da atividade sexual.

Como exemplo de ISTs, têm-se as infecções causadas por vírus (HPV, herpes genital, 
HIV/AIDS, hepatite C), bactérias (gonorreia, sífilis, clamídia), protozoários (tricomoníase), 
dentre outras (AGUILAR et. al., 2014).

A orientação geral do SUS é no sentido de que seja realizada a dupla proteção, isto é, 
dois métodos contraceptivos em conjunto, a fim de diminuir o risco de ocorrência de gravidez 
não planejada e, ao mesmo tempo, de infecções sexualmente transmissíveis (BRASIL, 2013). 
Esta também é a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria (2018, p. 11) em relação a 
adolescentes:

[...] Todos os adolescentes têm direito de obter informações adequadas sobre 
o uso de contraceptivos e preservativos e a escolherem o método que lhes é 
mais adequado. A proteção contra IST é obtida pelo uso de preservativos, que 
também evitam gestação não planejada. Os demais métodos apenas evitam 
gravidez. Portanto, a orientação na adolescência, em todas as consultas, deve 
ser a DUPLA PROTEÇÃO.

Há de se supor que a própria Sociedade Brasileira de Pediatria (2018), entidade de classe, 
representativa, técnica e política, entende que a informação é necessária, haja vista o início da 
vida sexual na adolescência, e sinaliza para a eventualidade da gravidez não planejada em tal 
contexto, como também das formas de proteção contra as ISTs.

Além disso, é importante mencionar o disposto nas Diretrizes Nacionais para a Atenção 
Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde do 
Ministério da Saúde (BRASIL, 2010, p. 82-83), quando enfatiza:

As políticas e ações em saúde sexual e saúde reprodutiva, voltadas para 
adolescentes e jovens, devem considerar que: a separação dos papéis de gênero 
repercute negativamente tanto sobre as mulheres quanto sobre os homens, pois 
as decisões e as escolhas no campo da sexualidade, exigem a participação ativa 
e integrada dos parceiros, baseada no respeito e no consentimento mútuos 
e na divisão de responsabilidades sobre os comportamentos sexuais e suas 
conseqüências [...].

O Ministério da Saúde, portanto, entende que há responsabilidade mútua das pessoas 
diante das circunstâncias voltadas para a vida sexual, seja mulher e/ou homem, como também 
preceitua o entendimento da vida sexual como fase natural e normal do processo existencial 
da vida.

Por fim, é fundamental lembrar que: a) adolescentes têm direito ao sigilo profissional, 
previsto no art. 74 do Código de Ética Médica (Conselho Federal de Medicina, 2019); b) a 
especialidade médica mais adequada às crianças é a pediatria, enquanto a especialidade da 
Medicina que cuida da saúde de adolescentes e jovens é a hebiatria. Mas, no âmbito do SUS, 
os profissionais de saúde da Estratégia de Saúde da Família também são capacitados para 
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atender o público jovem, sendo tais prerrogativas reafirmadas no art. 20, inciso VI do Estatuto 
da Juventude (BRASIL, 2013).

• Adolescência:
Site Adolescência 

• Caderneta de saúde da/o adolescente:    
Caderneta de Saúde Feminina
Caderneta de Saúde Masculina

• Anticoncepção na adolescência: 
Anticoncepção na Adolescência
Anticoncepção para Adolescentes

• Saúde sexual e reprodutiva:
Saúde Sexual e Reprodutiva

• Diretrizes de atenção à saúde de adolescentes e jovens:
Diretrizes nacionais de atencao_integral à saude_adolescentes e jovens

• Protocolo de atenção integral às pessoas com ISTs:
Protocolo de atenção integral às pessoas com ISTs

Filmes e séries:
• Absorvendo o tabu {Netflix}
• Clube dos cinco {YouTube}
• Explicando... o sexo {Netflix}
• Sex education {Netflix}
• A sexualidade feminina {Globo-
play}
• Juno {Amazon Prime Video}
• Big Mouth {Netflix}

Instagram:
@aluadealice {Primeira menstruação e ciclos femi-
ninos}

@ginecologianatural {Perfil de Biel Saide, médica 
ginecologista}

@medicodejovens {Perfil de Felipe Fortes, médico 
hebiatra}

@fertilidadepositiva {Fertilidade, infertilidade, 
contracepção e concepção natural}

@istaidshv {Departamento de Doenças Crônicas e 
IST – Governo Federal}

#saibamais.com 

http://www.adolescencia.org.br/
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_saude_adolescente_feminina.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_saude_adolescente_masculino.pdf
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/20290c-GPA_-_Anticoncepcao_na_Adolescencia.pdf
https://www.febrasgo.org.br/media/k2/attachments/15-ANTICONCEPCAO_PARA_ADOLESCENTES.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_sexual_saude_reprodutiva.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_atencao_saude_adolescentes_jovens_promocao_saude.pdfs.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_atencao_saude_adolescentes_jovens_promocao_saude.pdf
http://www.aids.gov.br/system/tdf/pub/2016/57800/pcdt_ist_final_revisado_020420.pdf?file=1&type=node&id=57800&force=1
https://www.instagram.com/aluadealice/
instagram.com/ginecologianatural/
https://www.instagram.com/medicodejovens/
https://www.instagram.com/fertilidadepositiva/
https://www.instagram.com/istaidshv/
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2. O AUTO DA BARRIGUDA
Relembrados os aspectos referentes às mudanças biopsicológicas da adolescência, passa 

a ser importante falar sobre a preparação do corpo humano para conceber uma gestação. 
É importante ter em mente que gerar uma criança é uma grande responsabilidade, por 

isso, entender o funcionamento do próprio corpo, as formas de evitar gestações não planejadas 
e proteger a própria saúde são conhecimentos essenciais para todas as pessoas, de todos os 
gêneros.

A questão da gravidez precoce é uma preocupação que considera desde a fase da infância, 
pois a gravidez na adolescência, na verdade, inclui o período etário entre os 10 e os 19 anos 
(COSTA; SENA; DIAS, 2011). O termo “gravidez precoce” corresponde ao acontecimento 
antecipado na vida de uma pessoa, muitas vezes, quando o corpo e a mente não estão 
suficientemente preparados para gerar e/ou cuidar de um novo ser humano, o que acaba 
acontecendo, na maior parte dos casos, sem o devido planejamento. 

Apesar de existirem casos em que a gestação é desejada e planejada mesmo por 
adolescentes, o fato é que profissionais de saúde, a exemplo de médicos/as pediatras, 
observam as possíveis consequências negativas de uma gestação não programada, alertando 
que a Organização Mundial da Saúde divulgou que “mães adolescentes têm maior risco de 
eclâmpsia, infecções puerperais, de terem filhos com baixo peso ao nascer, parto pré-termo, 
morte neonatal [...]” (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2018, p. 4).

Parto pré-termo significa que aconteceu antes do tempo esperado, enquanto morte 
neonatal significa morte do recém-nascido. Já “eclâmpsia, pré-eclâmpsia [são um] conjunto 
de alterações da pressão sanguínea e de outros parâmetros fisiológicos da mãe, que podem 
ocorrer na gravidez ou no parto, tornando-o mais propenso a riscos para a mãe e o bebê” 
(DINIZ; DUARTE, 2004, p. 162). Infecções puerperais são as que ocorrem no puerpério, o 
qual se inicia “uma a duas horas após a saída da placenta e tem seu término imprevisto, 
pois enquanto a mulher amamentar ela estará sofrendo modificações da gestação (lactância), 
não retornando seus ciclos menstruais completamente à normalidade” (BRASIL, 2001, p. 175). 
Todas essas situações podem ocorrer na gestação precoce, por isso a preocupação apresentada 
por pediatras.

No Brasil, a taxa de mortalidade causada por questões ligadas à gravidez, ao parto e 
ao puerpério é muito alta em adolescentes, representando 16,4% do total de óbitos maternos, 
em 2004 (BRASIL, 2010). Há, também, a preocupação governamental ligada a aspectos 
socioeconômicos, conforme consta na seguinte publicação do Governo Federal:

Em geral, a gravidez na adolescência tem sido considerada situação de risco 
e elemento desestruturador da vida de adolescentes, assim como elemento 
determinante na reprodução do ciclo de pobreza das populações, ao colocar 
impedimentos na continuidade dos estudos e no acesso ao mercado de trabalho, 
sobretudo entre as adolescentes (BRASIL, 2021, p. 66).
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A importância do assunto também se denota na esfera educacional, tanto que o livro 
didático de Biologia utilizado no IFPB, da coleção Ser protagonista, sugere, ao final da Parte I 
de seu volume único, a realização do projeto “Gravidez na adolescência”, para promover um 
debate “sobre as consequências da maternidade ou da paternidade precoces” (AGUILAR et. 
al., 2014, p. 294).

Ainda que, cultural e socialmente, não seja considerado o momento ideal para 
engravidar, a gravidez na adolescência é um fato muito comum no Brasil. Segundo o Programa 
“Adolescência primeiro, gravidez depois”, do Governo Federal, nosso país tem a maior taxa 
de mães adolescentes da América Latina (BRASIL, 2020).

Dados como esses podem assustar um pouco, por isso que, quando se passa a vivenciar 
o universo do parto e do nascimento respeitosos, a tendência é a vontade de repassar para as 
demais pessoas, de todas as idades, inclusive adolescentes e jovens, sobre a importância de se 
informar sobre o processo que envolve a maneira mais natural possível de gestar, parir, nascer 
e amamentar.

A adolescência parece ser um bom momento para estudar essas questões, tanto 
porque o funcionamento do corpo e a reprodução humana constam no currículo do Ensino 
Médio, como pelo fato de adolescentes e jovens estarem vivenciando no corpo e na mente as 
transformações que envolvem a transição para a vida adulta e, com esta, a sexualidade, o que 
envolve necessidade de planejamento sexual e familiar.

A Base Nacional Curricular Comum (BNCC) do Ensino Médio, prevista na Lei de 
Diretrizes e Bases, instituída pela Resolução nº 2, de 22 de dezembro de 2017, do Conselho 
Nacional de Educação, traz os temas sexualidade e reprodução quando trata das Ciências da 
Natureza (Biologia) (BRASIL, 2020).

De toda forma, acontecendo ou não no momento planejado, o Ministério da Saúde 
possui diversas publicações que incentivam o atendimento respeitoso, desde o pré-natal, 
com diretrizes anteriores à homologação da atual BNCC, como “Parto, aborto e puerpério: 
assistência humanizada à mulher” (BRASIL, 2001), “Programa Humanização do parto: 
humanização no pré-natal e nascimento” (BRASIL, 2002), e “Diretrizes nacionais de assistência 
ao parto normal” (BRASIL, 2017).

Assim, apesar de ser uma situação diferenciada que necessita de acompanhamento, a 
gravidez na adolescência não é em si mesma um risco, sendo possível, portanto, a ocorrência 
de parto normal, se essa for a escolha da gestante adolescente, devendo ser estudada a fisiologia 
do nascimento para quebrar alguns mitos como, por exemplo, o de que não há estrutura 
corporal adequada para a “passagem” do bebê nessa idade.

Fisiologia do nascimento: entendendo o “parto humanizado“”

Os livros didáticos de Biologia do Ensino Médio costumam ser bem detalhados em 
relação a explicações de desenvolvimento biológico do feto na gestação. Todavia, acabam não 
trazendo muita informação em relação ao funcionamento do corpo gestante, aos estágios do 
trabalho de parto e ao nascimento fisiológico.
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Por incrível que pareça, esse processo também não costuma ser discutido durante o pré-
natal tradicional, que vê o corpo grávido como frágil, ou mesmo no âmbito das famílias, pois 
muito do conhecimento sobre o assunto foi se perdendo quando o uso de recursos tecnológicos 
em demasia foi incorporado ao universo do parto (DINIZ; DUARTE; 2004).

Isso aconteceu por volta do ano de 1940, pois, até então, os partos eram realizados nos 
domicílios, com o auxílio das parteiras, mas, a partir de tal década, a maioria dos partos passou 
a acontecer em ambiente hospitalar, o que, na época, foi um ganho em relação à diminuição da 
mortalidade materna e neonatal, isto é, infantil (RATTER, 2009).

Todavia, mesmo com essa diminuição, a taxa brasileira de mortes de mães e bebês, apesar 
de estável, ainda continuou muito alta, mesmo com todo aparato tecnológico, passando-se 
então a investigar se não seria essa forma mecanizada, e posteriormente mercantil, de atender 
partos e nascimentos que estaria influenciando nessa questão, já que um dos componentes de 
qualidade da assistência em saúde tem a ver com a relação interpessoal, trazendo necessidade 
de a técnica ser associada ao conceito de humanização (RATTNER, 2009).

Assim, com o intuito de resgatar o protagonismo da mulher na cena do parto, isto é, a 
gestante como principal pessoa desse cenário, surgiu o Movimento da Humanização do Parto 
no Brasil. Esse movimento corresponde ao Movimento do Parto Ativo na Inglaterra, iniciado 
em Londres, no ano de 1982, com o “Manifesto pelo Parto Ativo”, sendo Janet Balaskas uma 
das principais ativistas (BALASKAS, 2015).

Como marca de tal movimento, Janet Balaskas escreveu o livro chamado “Parto Ativo: 
um guia prático para o parto natural”, em que ela própria afirma:

O Parto Ativo não é uma novidade, é simplesmente um modo conveniente 
de descrever um trabalho de parto e um parto normais, o modo como uma 
parturiente se comporta quando segue seus próprios instintos e a lógica 
fisiológica do seu corpo (BALASKAS, 2015, p. 47).

Este manual traz inúmeras contribuições ao Movimento da Humanização no Brasil, pois 
descreve detalhadamente o trabalho de parto em uma perspectiva ativa, no qual a gestante tem 
papel central. Entender cada alteração ocorrida no corpo durante esse momento tão intenso 
ajuda a pessoa grávida a ser protagonista e realmente a responsável por fazer o seu próprio 
parto, ainda que esteja sendo assistida por equipe de profissionais de saúde.

O Movimento pela Humanização do Parto e do Nascimento, ou apenas “Humanização”, 
iniciado em 1993 na cidade de Campinas/SP (RATTNER; TRENCH, 2005), tem sido um dos 
meios para divulgar, encorajar e exigir que as escolhas da mulher sejam respeitadas no que 
concerne ao seu processo de gestar, parir e maternar, isto é, exigindo o devido respeito à mulher 
e, mais recentemente, das demais pessoas com útero, em todo o seu ciclo de gravidez, parto e 
pós-parto.

Em 2016, a expressão que remete à “humanização” foi incorporada ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente em alteração feita nessa lei, que agora fala sobre “atenção humanizada 
à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no 
âmbito do Sistema Único de Saúde” (BRASIL, 1990, n.p.).
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De toda forma, não existe apenas um tipo de “parto humanizado”, sendo esse entendido 
como aquele que é assistido de maneira respeitosa, “sem intervenções desnecessárias e no 
qual a parturiente e seu filho são o centro do evento” (KNOBEL, 2020, p. 37).

O “parto humanizado”, portanto, seria o correspondente do “parto ativo”, mas ambos, 
na realidade, poderiam ser chamados apenas de parto respeitoso, isto é, aquele realizado com 
atenção às boas práticas, comprovadas por meio de evidências científicas. Vê-se, então, que 
“parto humanizado” nem sempre será sinônimo de parto vaginal/normal, nem precisa ser 
realizado em casa ou mesmo em uma banheira com água, mas sempre deve ter significado de 
atendimento respeitoso.

De toda forma, permitir que o corpo trabalhe para que, sempre que possível, aconteça 
o parto “normal”, já pode ser considerada uma forma de respeito, pois essa é a forma mais 
natural de nascer, tanto que essa via de nascimento é também chamada de parto fisiológico, 
justamente por respeitar a fisiologia, isto é, o funcionamento normal ou esperado do corpo 
gestante, cujas especificidades serão abordadas a seguir.

O corpo grávido: como acontece todo esse processo?

Diante do exposto nas seções anteriores, faz-se necessário explicar mais didaticamente 
tal processo.

Registre-se que tudo começa com uma relação sexual sem utilização de métodos 
contraceptivos. A liberação do sêmen, líquido com espermatozoides, possibilita a fecundação 
quando um deles encontra o óvulo, ainda nas tubas uterinas, formando a célula-ovo ou zigoto 
(AGUILAR et. al., 2014). Depois, transforma-se em embrião e se desloca até o interior do útero, 
onde se fixará e começará a se desenvolver (REBERTE, 2008).

A partir de então, uma série de mudanças irá acontecer em virtude de diversos hormônios 
que serão liberados no corpo grávido, a fim de possibilitar os processos de gestação, parto e 
nascimento, bem como da amamentação.

Na verdade, a questão hormonal é importante desde a fase da puberdade, quando 
começam a ser liberados os hormônios reprodutivos ou sexuais, que “controlam a fisiologia 
reprodutiva e, em certa medida, o comportamento sexual” (AGUILAR et. al., 2014, p. 566).

Na gestação não é muito diferente, pois os hormônios têm uma participação essencial 
na formação do novo ser humano, tanto que um órgão surge no corpo grávido, dentro do 
útero: a placenta, formada durante o começo da gestação e responsável por suprir sangue, 
nutrientes e oxigênio para o bebê (DINIZ; DUARTE, 2004).

Surge a placenta no útero

O útero é o órgão do sistema reprodutor da mulher e das demais pessoas designadas 
como do sexo feminino quando de seu nascimento. Tem formato parecido com uma pera 
invertida (AGUILAR et. al., 2014) e seu tamanho médio é de 7,5 cm de comprimento por 
5 cm de largura (SANTOS, 2021). Porém, “durante a gravidez, o útero vai se expandindo 
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gradualmente devido ao crescimento do feto” e, no caso de “gravidez múltipla, o útero pode 
abrigar dois ou mais bebês” (AGUILAR et. al., 2014, p. 185).

Após a fecundação, o zigoto fixa-se na parede uterina e, a partir de então, começam a se 
formar estruturas gestacionais, a exemplo do saco gestacional, que abriga o embrião e depois 
se transforma em bolsa amniótica (ou “bolsa das águas”). Esta envolve o bebê e o mantém no 
meio líquido, interligando-se por meio de artérias e veias umbilicais ao novo órgão que surge 
dentro do útero humano: a placenta (AGUILAR et. al., 2014).

Através da atividade da placenta, começa a ser liberado o hormônio HCG (gonadotrofina 
coriônica), que aumenta expressivamente a cada dia a partir da fecundação. Sua função principal 
é assegurar a produção de progesterona, outro hormônio, que faz com que o endométrio não 
descame e o embrião se mantenha no útero, inibindo a menstruação:

A progesterona prepara o corpo para a gravidez, estimulando alterações na 
mucosa uterina que permitirão a fixação e o desenvolvimento do embrião. Ela 
é a principal responsável pela continuidade da gravidez e inibe as contrações 
uterinas, o trabalho de parto e a lactação (AGUILAR et. al., 2014, p. 566).

Por isso que, além do famoso sinal de “atraso menstrual”, a certeza de gravidez pode 
ser obtida através de realização de exame no sangue ou na urina que detecta alta quantidade 
do hormônio HCG no corpo, já que ele é característico da gravidez (AGUILAR et. al., 2014).

A partir do terceiro mês de gestação, também aumenta a quantidade do hormônio 
estrogênio, responsável por estimular “a maturação do sistema genital feminino e o 
desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários” (AGUILAR et. al., 2014, p. 566).

Além de suas funções biológicas de produzir hormônios e de ser responsável pela 
passagem de nutrientes e oxigênio para o bebê, a placenta tem um significado muito importante 
e antigo, que o Movimento da Humanização vem tentando resgatar: o seu uso terapêutico, 
cuja origem remonta à América do Sul, China e Europa Oriental, onde até hoje se fabricam e 
comercializam remédios derivados de placenta nas farmácias (ENNING, 2016).

O uso medicinal da placenta tem sido estudado em virtude dos relatos de efeitos positivos 
no pós-parto. Porém, no Brasil, por conta de mais um tabu que ronda a questão da gravidez 
e do parto, esse assunto tem ficado mais na esfera da vida privada daquelas que optam por 
utilizar os benefícios da placenta, as quais procuram serviços de transformação deste órgão em 
cápsulas e/ou tinturas, feitos normalmente por enfermeiras e doulas. Ainda segundo Enning 
(2016, p. 33):

No mundo inteiro, geração após geração, vem sendo reproduzida a noção 
de como ingerir a placenta favorece o resguardo da mãe. As mulheres que 
tomam remédios de placenta após o parto sentem-se mais fortes, mais alegres 
e amamentam com mais facilidade [...].

Durante toda a gravidez, a placenta tem o papel essencial de levar nutrientes e oxigênio 
para o feto, permitindo o seu desenvolvimento, conforme veremos a seguir.
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Aspectos fisiológicos da gestação

A contagem da gestação é feita em semanas, sendo convencionado como padrão médio 
o período de 40 semanas (o que daria 09 meses completos). Mas, entre 37 e 42 semanas de 
duração, a gestação é considerada “a termo”, ou seja, tempo normal ou esperado de duração, 
possibilitando, inclusive, o parto normal, conforme as Diretrizes nacionais de assistência ao 
parto normal do SUS (BRASIL, 2017).

Todo o processo biológico do início da gravidez é muito intenso no corpo grávido, pois, 
em meio a toda essa produção hormonal e até mesmo formação de um novo órgão (placenta) 
para suprir as necessidades de nutrição e respiração dessa nova vida, a célula-ovo transforma-
se em embrião, sendo assim chamado até a 8ª semana de gestação, quando ocorre a formação da 
maioria dos órgãos do novo ser (AGUILAR et. al., 2014). Por isso, é muito comum que existam 
sintomas como enjoos, dores nas mamas e sono, principalmente nessas primeiras semanas.

A partir da 9ª semana até o nascimento, o embrião passa a ser chamado de feto, quando 
começa a crescer rapidamente e completar o desenvolvimento de todos os órgãos humanos 
(AGUILAR et. al., 2014). Neste momento, é importante que seja iniciado o pré-natal, caso não 
se tenha buscado assistência profissional ainda, para acompanhar o desenvolvimento da 
gestação e possibilitar uma assistência adequada ao parto e ao pós-parto (BRASIL, 2018).

Pré-natal: momento de cuidado e informação

Pré-natal é o acompanhamento da gestação, sendo direito de toda pessoa gestante 
receber atendimento, desde o início da gravidez, no SUS, o qual pode ser feito pela equipe 
médica e/ou de enfermagem, individualmente e/ou por meio de grupo de gestantes.

O “Programa Humanização do parto: humanização no pré-natal e nascimento”, 
instituído em 2000, determina o direito à realização de, pelo menos, seis consultas durante 
a gravidez para verificação da saúde da gestante e do feto, medição de pressão arterial, de 
massa corporal, além da realização de diversos exames laboratoriais para testagem do tipo 
sanguíneo, de infecções sexualmente transmissíveis que possam impactar na gestação, bem 
como disponibilização de vacina antitetânica, dentre outros (BRASIL, 2002).

É importante que também sejam feitos exames de ultrassonografia, por meio do qual 
se pode ver imagem interna do útero através do aparelho de ultrassom e verificar o número 
de fetos, seu crescimento, posição, formação de seus órgãos, posição da placenta, enfim, 
acompanhar mais detalhes da gravidez (AGUILAR et. al., 2014).

O acompanhamento por outros profissionais de saúde como nutricionista, fisioterapeuta, 
profissional de educação física, dentista, psicólogo/a, faz parte do pré-natal, considerando 
as alterações que a gestação acarreta em todo o corpo, sendo ofertado inclusive na Atenção 
Básica do SUS, quando necessário, conforme prevê a Caderneta da gestante (BRASIL, 2018). 

A constituição da equipe de saúde para assistência durante o pré-natal é, pois, um 
direito, e alguns detalhes sobre os profissionais que a compõem serão discutidos adiante.
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Profissionais de assistência ao parto

As equipes tradicionais de assistência ao parto do sistema suplementar de saúde 
(particular ou plano de saúde) costumam ter apenas médico/a obstetra, médico/a anestesista 
e médico/a pediatra.

Já as equipes de assistência ao parto e ao nascimento, no contexto do “parto 
humanizado”, tendem a ser compostas por diversos profissionais de saúde. Além dos/as 
médicos/as acima, também podem fazer parte: enfermeira/o obstetra e neonatal, obstetriz, 
parteira, fisioterapeuta, profissional de educação física, nutricionista, psicólogo/a, doulas e 
sororgestas.

No âmbito do SUS, a equipe da atenção básica tem como fundamento (item 1, inciso II) e 
característica (item 4, inciso V), expressamente, o trabalho multiprofissional e interdisciplinar, 
conforme Política Nacional da Atenção Básica (BRASIL, 2017). No atendimento à Saúde da 
Família, o que inclui também o pré-natal, o serviço público conta, além dos profissionais acima, 
com Agentes Comunitários de Saúde, Técnicos ou Auxiliares de Enfermagem e Dentistas e 
Técnicos ou Auxiliares de Saúde Bucal (BRASIL, 2017).

Na esfera particular, tais profissionais podem atuar como autônomos, em equipe 
ou por meio de parcerias. A atuação multidisciplinar em saúde ocorre quando o paciente é 
atendido por profissionais diversos, de maneira independente, ou seja, sem um trabalho 
unificado em equipe. Quando os profissionais de saúde atuam integrados entre si, têm-se o 
atendimento interdisciplinar (este é o modelo preconizado pelo SUS). Já quando o atendimento 
é transdisciplinar, ele vai além da integração das especialidades em saúde, englobando 
conhecimentos culturais e sociais humanos (SANAR SAÚDE, 2019).

O atendimento de profissionais de assistência ao parto também pode ocorrer de forma 
coletiva. Tem crescido, tanto no SUS como por meio de iniciativas particulares de equipes ou 
coletivos de profissionais de saúde, o atendimento às gestantes por meio de pré-natal coletivo. 
Nesse formato, o pré-natal envolve atendimento de pessoas com gravidez de risco habitual 
(também chamado de “baixo risco”), ocasião em que são reunidas para atendimentos em grupo 
por profissionais de Medicina, Enfermagem, Nutrição, Psicologia, Fisioterapia, Educação Física 
e/ou Doulagem, indo além de exames clínicos, pois ocorrem rodas de conversa e, até mesmo, 
momentos de espiritualidade, denotando uma atuação transdisciplinar desses profissionais.

Obstetras e obstetrizes

A Obstetrícia é a área das ciências da saúde que estuda a reprodução humana e os 
cuidados no ciclo gravídico-puerperal, isto é, gestação, parto e pós-parto. O termo tem origem 
na palavra latina obstetrix, do verbo obstare, que significa “ficar ao lado de” (PORTAL BOLSAS 
DE ESTUDO, 2018). 

Quando se fala em obstetrícia, a tendência é imaginar apenas profissionais da Medicina 
capacitados na especialidade “Ginecologia e Obstetrícia”, já que se trata da área de atuação 
nos cuidados com as pessoas gestantes. Contudo, essa área está associada a outras profissões, 
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além da/o médica/o ginecologista e obstetra, que tradicionalmente acompanha a gravidez e o 
parto no sistema de saúde brasileiro.

Temos também a enfermeira obstetra, que é a profissional de saúde com formação em 
Enfermagem e especialização na área de Obstetrícia, assim como a obstetriz, que é aquela com 
formação no curso superior em Obstetrícia, atualmente só oferecido na Universidade de São 
Paulo (USP).

As funções da/o obstetriz são muito parecidas com as da/o enfermeira/o obstetra, tanto 
que ambos/as podem prestar assistência ao parto normal de risco habitual e atendimento ao 
bebê logo após o parto, nos termos das Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal 
(BRASIL, 2017), sendo chamadas em algumas regiões de “parteiras urbanas”.

Não podem, por outro lado, prestar atendimento de alto risco e realizar cirurgias 
cesarianas, que são procedimentos cirúrgicos realizados para viabilizar o parto, quando 
não é possível que ocorra via vaginal, atribuição conferida apenas a pessoas com formação 
em Medicina. Todavia, em virtude de sua formação, enfermeiras/os obstetras podem atuar 
conjuntamente aos médicos/as, no caso de realização de cirurgias, não sendo o mesmo 
permitido à obstetriz pela legislação.

Referidas Diretrizes de assistência ao parto normal recomendam que:

Gestores de saúde proporcionem condições para a implementação de modelo 
de assistência que inclua a enfermeira obstétrica e obstetriz na assistência 
ao parto de baixo risco por apresentar vantagens em relação à redução de 
intervenções e maior satisfação das mulheres (BRASIL, 2017, p. 15).

No contexto atual de assistência ao parto normal no Brasil, vem crescendo a atuação 
de enfermeiras/os obstetras e de obstetrizes, sobretudo, em virtude da procura pelos Centros 
de Parto Normal, locais em que o atendimento é feito apenas por esse tipo de profissional, 
assim como o parto domiciliar, que, por ser indicado para gestações de risco habitual, também 
pode ser atendido apenas por enfermeiras/os obstetras e obstetrizes, sem a necessidade 
de acompanhamento de pessoa que exerça a Medicina nesses locais de parto, apesar de 
ser comum que um/a médico/a fique disponível para atendimentos de urgências que não 
puderem ser atendidos por profissionais da Enfermagem ou da Obstetrícia, nos termos da 
legislação brasileira.

Enfermagem neonatal e pediatria

A/o enfermeira/o neonatal, formada/o em Enfermagem, é aquela pessoa que se 
especializa em atendimento aos bebês recém-nascidos. Já a/o médica/o pediatra é aquela 
pessoa formada em Medicina, com especialização em pediatria, área destinada ao atendimento 
de bebês e crianças.

A presença de tais profissionais não é obrigatória no momento do nascimento, no 
modelo de assistência ao parto normal brasileiro, pois o primeiro atendimento pode ser feito 
por qualquer profissional da Medicina, da Enfermagem ou da Obstetrícia. Porém, as Diretrizes 
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nacionais referidas acima recomendam a presença de profissional treinado em reanimação do 
bebê, caso não tenha um especialista em neonatologia ou pediatria no local do parto (BRASIL, 
2017).

De toda forma, durante o acompanhamento obstétrico, é sugerido que seja realizada, 
ainda na gestação, uma consulta com profissional da pediatria, a fim de que sejam repassadas 
as primeiras recomendações referentes ao recém-nascido. As equipes que contêm diversos 
profissionais de saúde costumam organizar um momento para orientações sobre os primeiros 
cuidados com o bebê ainda no pré-natal.

Doula

Doula é a pessoa que se capacita para atuar no apoio informacional, físico e emocional 
da mulher e de qualquer pessoa que gesta, durante a gravidez, parto, puerpério e em situações 
de abortamento. Há bem pouco tempo, apenas eram aceitas mulheres nos cursos formadores 
de doulas, porém, nos últimos anos, vêm sendo aceitas pessoas com identidades de gênero 
diversas (mulheres e/ou homens, cisgênero ou transgênero). Por atuarem no cenário do parto 
humanizado, são também conhecidas como “doulas da Humanização”.

Não é necessário curso superior para se capacitar como doula, que é feita por meio de 
cursos livres de formação, mas que seguem a Medicina Baseada em Evidências. Sua atividade 
está contida no segmento de saúde da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO 3221-35), 
desde 31 de janeiro de 2013 (SOUZA, 2018). Como visto acima, exige-se curso específico de 
formação para a categoria, que ainda não é reconhecida oficialmente como profissão, mas há 
o Projeto de Lei nº 8.363, de 2017, em trâmite na Câmara dos Deputados com essa finalidade 
(BRASIL, 2017).

Atualmente, a doula não tem apenas a função de acompanhar pessoas grávidas durante 
o trabalho de parto, pois exercem, além do “suporte físico, emocional e afetivo” (DINIZ; 
DUARTE, 2004, p. 83) durante a gestação, parto e pós-parto, uma função muito importante no 
ativismo pelo parto respeitoso e adoção de boas práticas por todos os tipos de profissionais de 
saúde que atuam no cenário do parto e do nascimento.

Junto às lideranças políticas e procurando proximidade com os legisladores, doulas e 
movimentos de mulheres têm papel fundamental na edição das leis que permitem seu acesso 
às maternidades, para atendimento às gestantes, porém, sem contar com o acompanhante legal 
(FARIAS; MELO, 2017), que também é assegurado pela legislação federal – Lei nº 11.108/2005 
(BRASIL, 2005).

Apesar de não poder realizar procedimentos médicos nem exames, a doula pode 
utilizar recursos não farmacológicos e não invasivos para alívio da dor durante o trabalho de 
parto, parto e pós-parto.

Sua atuação está prevista tanto no guia prático de assistência ao parto normal da 
Organização Mundial da Saúde, como na publicação sobre parto, aborto e puerpério do 
Ministério da Saúde, segundo os quais a presença da doula no parto demonstra baixo índice 
de morbidade e mortalidade materna e neonatal (DINIZ; DUARTE, 2004). O apoio físico e 
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emocional da doula também está previsto nas Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto 
Normal (BRASIL, 2017).

Alguns Municípios e Estados do Brasil incluíram as doulas na estrutura das maternidades 
e centros de parto normal públicos, inclusive até realizam cursos de formação para mulheres 
interessadas nessa atuação, quando voluntárias, denominando-as de doulas comunitárias. 
Contudo, é importante ressaltar que a função exercida é a mesma.

Além da atuação prática na assistência ao parto, tem sido essencial o papel de doulas, 
assim como de parteiras, nas chamadas redes sociais, por meio das quais tais profissionais 
conseguem chegar a pessoas de variadas regiões, classes sociais e etnias do Brasil (e do mundo) 
com as informações mais recentes e atuzalizadas acerca das melhores recomendações para o 
parto e nascimento (SOUZA, 2018).

Parteiras e sororgestas 

A atuação das parteiras também tem como base a assistência respeitosa à pessoa grávida 
no seu processo de gestar e parir, mesmo que não se considerem como parte do “Movimento 
da Humanização”.

As parteiras são mulheres que tradicionalmente atuavam assistindo partos em suas 
localidades, especialmente na época em que não havia ou eram poucas as instituições como 
hospitais e maternidades.

O Ministério da Saúde, então, visando atuar na capacitação da parteira tradicional, bem 
como permitir a troca de experiência, além de valorização desse momento da vida de uma 
mulher, criou o programa “Trabalhando com Parteiras”, o qual deu origem ao documento 
“Parto e nascimento domiciliar assistidos por parteiras tradicionais” (BRASIL, 2010). Destinado 
aos profissionais de saúde da área técnica, sua função é de capacitar as parteiras para atuação 
também com base nos princípios da humanização.

Foi publicado, ainda, o Livro da parteira tradicional e, conforme consta na publicação:

Este livro faz parte do investimento do Ministério da Saúde em reconhecer 
e valorizar o trabalho das parteiras tradicionais com sua sabedoria capaz de 
perceber o caráter familiar e íntimo do nascimento, nas diferentes regiões 
brasileiras. Nele estão contidos assuntos relacionados à gravidez, parto, 
resguardo, aborto e cuidados com o bebê, temas que fazem parte do seu dia a 
dia (BRASIL, 2012, p. 9).

Importante mencionar, por outro lado, que tal inclusão e capacitação dessas mulheres 
acabaram popularizando a parteria tradicional para uma parcela da população brasileira que 
não mora nem em comunidades tradicionais e nem distantes de grandes centros urbanos.

Um dos expoentes da Tradição é o Cais do Parto – Centro Ativo de Integração do Ser, 
uma organização não governamental fundada em 1991 em Olinda, Pernambuco, a qual 
tem como fundamentos a reforma sanitária, os direitos humanos, os direitos reprodutivos 
e o desenvolvimento sustentável, atuando nas áreas de saúde, gênero, cidadania, educação, 
ecologia e cultura (CARVALHO, 2020).
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Além de apoiar as parteiras, o Cais do Parto costumava realizar cursos para formação 
de Doulas na Tradição, denominação que era utilizada para se referir às mulheres com formação 
específica para acompanhar gestantes, auxiliando as parteiras tradicionais na assistência ao 
parto, sendo que os cursos mais recentes, com essa nomenclatura, foram anunciados na página 
do Cais do Parto na rede social Facebook no ano de 2019 (CAIS BR, 2019).

Todavia, no ano 2020, por meio da Escola de Saberes, Cultura e Tradição Ancestral 
(ESCTA), o Cais do Parto passou a divulgar a formação de sororgestas, que significa “irmã 
maior” daquela que gesta (CAISINTERNACIONAL, 2020), forma como a entidade passou a 
chamar as “doulas na tradição”.

O novo termo começou a ser usado para diferenciar a atuação dessas mulheres do papel 
da “doula da Humanização”, pois a sororgesta atua com base em conhecimentos tradicionais, 
não seguindo necessariamente a medicina baseada em evidências (MBE), e comumente são 
aceitas apenas mulheres cisgênero em sua capacitação. 

As sororgestas têm função diferente das parteiras, mas similar à atuação da doula “da 
Humanização”, isto é, apoio à mulher na gestação e trabalho de parto, porém, pautam-se com 
base mais nos conhecimentos tradicionais do que nas evidências científicas.

De toda forma, fica evidente que as parteiras não têm a mesma função no parto que 
as doulas e as sororgestas. Enquanto estas são assistentes capacitadas para auxiliar a pessoa 
grávida em seu trabalho de parto, as parteiras atuam diretamente na função de assistência ao 
parto, podendo realizar alguns exames que não são permitidos a doulas e sororgestas (como 
o toque vaginal). Porém, as parteiras e as sororgestas atuam com base em conhecimentos 
tradicionais – culturais e ancestrais, e não necessariamente na Medicina baseada em evidências.

Na prática, o que se observa é que, apesar de reconhecidas pelo Ministério da Saúde, as 
parteiras tradicionais parecem ter atuação complementar para o órgão, que continua pautando 
suas diretrizes principais em torno do parto que ocorre em instituições, relegando o parto 
domiciliar às comunidades tradicionais e mais distantes dos centros urbanos, mesmo com esse 
crescimento e popularização do trabalho das parteiras nas grandes cidades.

O quadro a seguir demonstra, de maneira resumida, as principais semelhanças e 
diferenças entre a atuação das doulas, das parteiras e das sororgestas.

QUADRO 1: Comparativo entre a atuação das doulas, das sororgestas e das parteiras.
DEFINIÇÕES E AÇÕES DOULAS SORORGESTAS PARTEIRAS

Apoio físico, emocional e informacional à pessoa 
durante gravidez, parto, pós-parto, abortamento x x  x

Atuação lastreada na Medicina baseada em evidências x

Atuação com base nos conhecimentos tradicionais x x

Alívio não farmacológico da dor, inclusive com 
massagens, compressas e uso de técnicas de 
respiração e vocalização

x x x

Realização de procedimentos técnicos (aferimento de 
pressão arterial, exame de toque vaginal, recebimento 
do bebê, corte de cordão umbilical).

x

Auxílio em relação à posição mais favorável ao 
nascimento

x x x

Fonte: Dados da pesquisa (2021).
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Vê-se, portanto, que apenas às parteiras é permitida a realização de procedimentos téc-
nicos referentes ao ciclo gravídico-puerperal.

Fisioterapeuta e profissional de educação física

A movimentação do corpo é muito importante no contexto do parto respeitoso, sendo 
interessante a atuação de fisioterapeutas e profissionais de educação física durante o pré-natal, 
bem como durante o trabalho de parto.

Na gestação, um hormônio significante é liberado no corpo, a relaxina, que “ajuda a 
amolecer as articulações e ligamentos pélvicos para ajudar na passagem do bebê” (CAMPOS, 
2019, n.p.). Sua atuação, conjuntamente à prostaglandina, hormônio que atua “diminuindo 
os níveis de progesterona e no preparo do colo do útero e da pelve materna para o parto” 
(CAMPOS, 2019, n.p.), ajuda as articulações do corpo a ficarem mais maleáveis, isto é, mais 
moles, no intuito de facilitar a passagem do bebê pela abertura do osso da pelve e pelo canal 
de parto.

Todavia, a prática de exercícios físicos durante a gestação também ajuda no 
condicionamento para o trabalho de parto, que pode ser exaustivo. Assim, ter acesso a 
profissionais de educação física e a fisioterapeutas que incentivam o parto normal também 
pode auxiliar a gestante a ter uma conduta de parto ativo.

Além disso, durante o pré-natal, a prática de exercícios de fisioterapia pélvica ou 
uroginecológica, que trabalha com a gestante especificamente a consciência corporal tanto 
em relação à pelve, quanto ao canal de parto, pode reduzir os traumas do períneo, que é o 
músculo que faz a ligação entre os canais vaginal e anal. Caso haja algum trauma na região, a 
mesma especialidade fisioterapêutica pode ajudar, sendo indicada a realização de exercícios 
do assoalho pélvico nas Diretrizes de assistência ao parto normal (BRASIL, 2017).

Durante o trabalho de parto, a fisioterapia também tem papel importante quando se 
considera o uso de técnicas que ajudam o bebê a girar dentro da pelve para nascer, ficando em 
posição favorável ao parto normal e resultando em menor desconforto para a gestante.

A criadora dessa forma inovadora de atender o parto, Gail Tully, denominou esse 
conjunto de técnicas de “spinning babies”, que tem como intuito “reduzir a força e aumentar a 
sensação de alívio e conforto por meio da restauração da fisiologia dos tecidos moles” (TULLY, 
2016, p. 35).

Spinning babies (“bebês que giram”, em uma tradução livre) consiste em uma série 
de exercícios e posições feitas para estimulação da flexibilidade da área pélvica e facilitar a 
rotação do bebê na hora do nascimento, já que não apenas a mãe passa pelo trabalho de parto 
até a dilatação total, mas o bebê também trabalha, sendo a sua tarefa rotacionar (girar) dentro 
da pelve, de modo que os exercícios servem para ajudar a gestante e o bebê nesse momento 
(TULLY, 2016).

Nutricionista
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Durante a gestação, é importante haver acompanhamento nutricional, sendo 
recomendação do Instituto Nacional de Saúde Fernandes Figueira, que faz parte da Fundação 
Oswaldo Cruz:

A gestante deverá ter acompanhamento nutricional no pré-natal, para 
avaliação do estado nutricional, detecção de possíveis inadequações dietéticas, 
desmistificação de mitos e realização da educação alimentar e nutricional. As 
consultas devem ser iniciadas, preferencialmente, no primeiro trimestre da 
gestação (IFF, 2014, n.p.).

Nesse caso, ser acompanhada por profissional da Nutrição que incentiva o parto 
respeitoso pode ser muito importante por desmistificar alguns ditos populares de que certas 
condutas alimentares são proibidas, ou mesmo que algumas situações impediriam o parto 
normal, como a diabetes gestacional ou a obesidade, por exemplo.

Atendimento psicológico

As alterações na gravidez não são apenas físicas, mas também emocionais, já que a 
preparação para o parto envolve aspectos diversos decorrentes de toda essa carga hormonal 
recebida pelo corpo desde o início da gravidez.

Assim, também pode aumentar a sensibilidade emocional durante toda a gestação, 
já que não podemos separar completamente os fenômenos biológicos e psicológicos, pois o 
corpo e a mente trabalham juntos.

Para além de cuidar da saúde física, é comum que a gestante tenha muitas preocupações 
com a mudança de vida e com as responsabilidades que vêm com o nascimento de um bebê.

Por isso, vem crescendo a oferta do pré-natal emocional ou psicológico, que pode ser feito 
separado ou junto com o pré-natal tradicional que acompanha a saúde física de mãe e do 
bebê, em grupo ou individualmente, possibilitando um momento de fala e escuta sobre a 
complexidade que é não só gestar, parir e amamentar, mas também educar um pequeno ser 
humano.

Enquanto as rodas de conversas entre gestantes têm caráter mais informal, o pré-
natal psicológico tem como foco a assistência técnica para identificar, se for o caso, alterações 
importantes na saúde mental da pessoa grávida, podendo prevenir ou, quando realizada 
também no puerpério, identificar casos de “mudanças de humor pós-parto” como o “’blues’, 
depressão pós-parto propriamente dita (que varia de leve a grave) e psicose puerperal” 
(HARVEY, 2002, p. 13).

Segundo Harvey (2002), o “baby blues” é uma fase que ocorre após o parto, em virtude 
da diminuição drástica dos hormônios da gestação, tendo sintomas como hipersensibilidade, 
irritação e cansaço, mas normalmente não é grave e nem é necessário amparo médico. A psicose 
puerperal, ainda de acordo com Harvey (2002), é muito rara, mas grave, pois pode trazer 
sintomas como depressão profunda e perda do controle da realidade. Já a depressão pós-parto 
seria um tipo de depressão, mas com causa relacionada específica, que é o nascimento do 
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bebê, podendo ter a ver com alteração hormonal. Ao contrário do “blues”, é persistente, com 
sintomas diversos, cuja “emoção constante é um baixo-astral ininterrupto” (HARVEY, 2002, 
p. 17).

Vê-se, portanto, a importância do profissional da Psicologia na assistência do ciclo 
gravídico-puerperal.

Anestesista ou anestesiologista

A especialidade da Medicina que trabalha com técnicas de alívio da dor também tem 
vez no universo do parto respeitoso. Além do uso indispensável de anestesia nas cirurgias 
cesarianas, que apesar de terem uso geral indiscriminado no Brasil, tanto que o Ministério da 
Saúde, tendo em vista a “epidemia” de cesáreas, publicou o documento “Diretrizes de Atenção 
à Gestante: a operação cesariana” (BRASIL, 2015), o qual será abordado com mais detalhes na 
seção do capítulo seguinte, “Parto normal versus Cesariana”, podem ser realmente necessárias 
e salvar vidas de gestantes e de bebês. Portanto, o/a médico/a anestesista ou anestesiologista 
tem um papel importante no alívio da dor no parto normal.

Não apenas os métodos não farmacológicos de alívio da dor são direito da pessoa 
grávida, mas também o acesso a diversos tipos de analgesia, conforme consta nas Diretrizes 
de assistência ao parto normal (BRASIL, 2017).

A analgesia regional é uma delas e tem semelhança com a anestesia realizada para a 
cesárea, porém, não tira por completo as sensações e os movimentos, a fim de possibilitar o 
parto vaginal. Todavia, só está disponível em ambiente hospitalar e deve ser devidamente 
informado que seu uso aumenta o risco de duração do parto, de uso de instrumentos para 
ajudar no expulsivo do feto, ou mesmo de aumento de chance de necessidade de cesariana 
(BRASIL, 2017).

Trabalho de parto: a dor que humaniza

Já sabemos que o parto é chamado de “fisiológico” quando respeita a fisiologia, ou 
seja, o funcionamento normal ou esperado de uma função corporal. É por essa razão que se 
chama o parto via vaginal de “parto normal”, não porque a outra forma mais comum de 
parto (via cirurgia cesariana) seja anormal, mas por ser a forma naturalmente esperada para o 
nascimento do bebê, caso seja respeitada a fisiologia do corpo.

Como visto, a gestação dura em média 40 semanas. Esse período é contado a partir da 
data da última menstruação (DUM) ou através de ultrassonografia realizada nas primeiras 
semanas de gravidez.

Chama-se de data provável do parto (DPP) o dia estimado para o nascimento, contado 
após 40 semanas de gestação, mas que pode ocorrer 3 semanas antes, sem que o bebê seja 
considerado prematuro (nascido “antes do tempo”), ou 2 semanas depois, sem que signifique 
que ele “passou do tempo”. 

Mas, para chegar ao dia do nascimento, o corpo grávido começa a se preparar bem 
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antes. A partir da 16ª semana de gestação o útero pode começar a ter leves contrações, sem 
causar dores fortes, havendo pessoas que sequer notam essa movimentação uterina. Já a partir 
da 28ª semana, elas começam a ficar mais fortes, e são chamadas de contrações de treinamento, 
quando a barriga fica dura, sem ocasionar dores muito fortes nem serem consideradas trabalho 
de parto, mas costumam ser percebidas pela gestante (REBERTE, 2008).

A partir da 37ª semana é quando se considera que o feto está praticamente pronto 
para nascer, mas é com 40 semanas que se espera que esteja completamente “maduro” para o 
nascimento (REBERTE, 2008). Nesse final da gestação, o corpo pode começar a perder tampão 
mucoso, um fluido que fica na entrada do útero e serve para proteção natural contra micro-
organismos.

Quando o tampão mucoso começa a sair pela vagina, contendo vestígios de sangue, a 
gestante pode começar a sentir cólicas ou contrações uterinas mais fortes, sendo sinais de que 
o corpo está começando o trabalho de parto. 

O nascimento do feto é decorrente de um verdadeiro trabalho corporal, que acontece em 
virtude da movimentação intensa de diversas estruturas do corpo. Esse processo é iniciado e 
conduzido pela ação dos hormônios, importantes não só no começo da gestação, mas durante 
toda a gravidez, sendo essenciais também para o desencadeamento do parto.

O obstetra francês Michel Odent estudou a fundo a fisiologia hormonal do parto, chamando 
de “hormônios do amor” aqueles responsáveis pelo trabalho de parto natural, sendo a ocitocina 
o principal deles (BALASKAS, 2015).

A seguir, serão vistos os principais hormônios que atuam no corpo no momento do 
parto.

Hormônios do parto

O quadro a seguir descreve as características dos principais hormônios que agem no 
corpo durante do trabalho de parto.
QUADRO 2: Hormônios do trabalho de parto.

HORMÔNIOS CARACTERÍSTICAS

Ocitocina

É o chamado hormônio do amor e está presente em todos os aspectos da 
sexualidade humana (relação sexual, parto, amamentação), tendo a função 
de produzir sentimentos de afeição e vínculo e, no trabalho de parto, é o 
estimulante das contrações ou ondas uterinas.

Endorfinas
São hormônios do prazer e do alívio da dor, tendo a função de serem anestésicos 
naturais do corpo, aumentando à medida que aumentam as contrações uterinas, 
para compensar as dores causadas pela ocitocina.

Adrenalina
Hormônio da excitação, com a função de ajudar no reflexo de expulsão do feto, 
bem como de ajudá-lo a despertar e se preparar para o nascimento, ativando-o 
para o reflexo de respiração com os próprios pulmões quando sair do útero.

Prolactina

“[...] imediatamente antes do parto, e logo após, há uma descarga de prolactina 
– também chamado de hormônio da maternagem carinhosa” (BALASKAS, 2015, 
p. 85). Sua função principal é a produção de leite materno, mas também ajuda na 
vinculação e nos instintos de proteção do bebê.

FONTE: Balaskas (2015).
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É interessante mencionar que, para que todos esses hormônios atuem harmonicamente 
e possibilitem a evolução do parto de maneira natural, é muito importante a pessoa gestante 
estar se sentindo segura no ambiente do parto, sendo necessário o mínimo de privacidade e 
acolhimento pela equipe de saúde que está acompanhando o parto.

Boa parte da sensação de segurança do parto tem a ver com o local em que ele ocorre, 
podendo ser escolhido o ambiente doméstico ou uma instituição onde se assistam partos 
(hospital, maternidade, casa/centro de parto etc.), assunto abordado a seguir.

O parto domiciliar e o parto hospitalar

Algumas mulheres se sentem mais acolhidas tendo o bebê em casa (parto domiciliar) 
ou em centros/casas de parto normal, onde podem ser atendidas por enfermeiras obstetras 
ou obstetrizes.

Todavia, o parto hospitalar (realizado em instituições hospitalares ou em maternidades) 
também é uma opção que parece segura para muitas pessoas, até mesmo porque, caso haja 
algum acontecimento, durante o trabalho de parto, que impossibilite o parto normal, pode 
ser necessária a assistência de médico/a obstetra e realização de cirurgia cesariana para o 
nascimento do bebê.

Independentemente da idade da pessoa gestante, o local do parto pode ser escolhido 
por ela caso seja uma gestação de risco habitual (domicílio, centro ou casa de parto ou 
maternidade/hospital), algo que durante o pré-natal já é possível observar.

Apenas as gestações com condições diferenciadas de saúde (também chamadas de 
“alto risco”) precisam obrigatoriamente ser atendidas por profissional da Medicina, a exemplo 
de quando a pessoa grávida tem hipertensão arterial (pressão alta), diabetes gestacional ou 
alguma IST que precise de atenção durante o parto (sífilis, AIDS, gonorreia, herpes genital).

Estágios do trabalho de parto

O parto fisiológico costuma seguir algumas etapas, as quais ocorrem gradualmente, 
sendo uma preparação do corpo para possibilitar o nascimento via vaginal. As fases do trabalho 
de parto estão descritas nas Diretrizes de Assistência ao Parto Normal (BRASIL, 2017), sendo 
conhecidas como fase latente ou fase de latência, e trabalho de parto estabelecido, o qual passa 
pelas fases ativa e de expulsivo.

Fase latente

A atuação de toda a carga hormonal que foi descrita é a responsável principal pela 
evolução do trabalho de parto. Após a perda do tampão mucoso e início das cólicas que 
parecem com as da menstruação, começam as contrações uterinas, que deixam a barriga 
dura. Essas contrações iniciais são chamadas de pródromos, e costumam ser um pouco mais 
doloridas que as contrações de treinamento, podem durar de 20 a 30 segundos, mas não existe 
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um intervalo de tempo regular entre elas. Essa fase pode durar algumas horas, ou até dois a 
três dias (BALASKAS, 2015), sendo considerado latente o período que vai até 3 cm de dilatação 
do colo (BRASIL, 2017). 

O colo é a parte inferior do útero, que o separa da vagina, o qual fica bem espesso 
e fechado durante a gestação (sendo uma de suas funções segurar o feto dentro do útero), 
mas que precisa ficar fino e aberto, com 10 cm de dilatação, para possibilitar o nascimento 
do bebê (DINIZ; DUARTE, 2004). A dilatação do colo ocorre aos poucos, saindo de 0 até 10 
centímetros, medida feita através de toque vaginal por profissional que está acompanhando o 
parto (BALASKAS, 2015).

Fase ativa

À medida que o tempo vai passando e a quantidade dos hormônios do parto aumenta, 
as contrações começam a ficar fortes e cada vez mais doloridas. Na fase ativa do parto, 
considerada a partir de 4 cm de dilatação do colo (BRASIL, 2017), as contrações costumam 
ocorrer em intervalos de tempo mais regulares: a cada 15 minutos, durante 30 a 35 segundos; 
depois de um tempo começam a acontecer a cada 10 minutos, durando de 35 a 40 segundos 
cada contração; em seguida a cada 5 minutos, durante 40 a 45 segundos; e, após, a cada 3 
minutos, durando entre 45 e 50 segundos (BALASKAS, 2015).

Aumentando de intensidade, elas ajudam o colo do útero a ficar cada vez mais fino, 
possibilitando que fique mais frouxo e possa ocorrer sua dilatação total (10 cm ao final da fase 
ativa).

Período de transição: a “partolândia“

Próximo de ocorrer a dilatação total do colo do útero, as contrações costumam ser muito 
mais doloridas e duradouras, ocorrendo em intervalos de, em média, 1 minuto e 30 segundos, 
podendo durar de 60 a 90 segundos cada uma delas (BALASKAS, 2015). Essa intensidade 
acontece com o propósito de afinar completamente o colo, ajudar o bebê a terminar a descida 
e encaixar na passagem pélvica do canal do parto.

Mas, antes da dilatação total, ainda não é o momento de o bebê começar a sair do corpo 
e, apesar de estar perto da próxima fase, o expulsivo, a gestante pode estar muito cansada física 
e/ou mentalmente por conta da sensação dolorida das contrações, bem como de todo o tempo 
de trabalho de parto, que pode ter começado há muitas horas ou mesmo alguns dias, já que a 
média de horas para dilatação total no primeiro parto é entre 8 e 16 horas (BALASKAS, 2015).

O período de transição é “a ponte entre as últimas contrações do período de dilatação 
e o início das contrações de ‘puxo’ do período expulsivo” (BALASKAS, 2015, p. 213). Pode 
durar alguns minutos ou mesmo algumas horas, mas a sensação de tempo real é difícil de ser 
sentida pela pessoa que gesta, que pode estar tomada pelo cansaço.

Esse momento é também conhecido como partolândia, porque a gestante perde a noção 
de tempo, de espaço, até mesmo da realidade.
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A partolândia, em resumo, na explicação da doula Mologni (2021, n.p.), corresponde ao 
seguinte:

É um modo stand by, quando o cérebro acessa o modo primitivo, ‘vazio’ retirando 
a mulher do ‘real’, da intensidade da dor, do mundo e acontecimentos à sua 
volta, levando-a ao íntimo e profundo lugar em seu ser, é como se ela saísse 
dali. O corpo é sábio e providencia esse recurso a mais, o qual, na linguagem 
popular, podemos nominar como um apagão passageiro, com o objetivo de 
favorecer que o corpo feminino continue percorrendo a jornada do trabalho de 
parto até o nascimento do bebê.

Ultrapassada essa fase, começa o período expulsivo, que é o período de “expulsão” do 
bebê, ou seja, o nascimento de fato.

Período expulsivo: o nascimento

Quando ocorre a dilatação total do colo, o bebê costuma estar posicionado na entrada 
do canal de parto. Caso esteja cefálico (de cabeça para baixo), o topo de sua cabeça estará 
visível, configurando o que se chama de “bebê coroando”. Estando pélvico (sentado dentro da 
barriga), pode-se começar a ver seu bumbum ou seus pés.

Em um caso ou no outro, o corpo entende que o bebê está pronto para sair. As contrações 
começam a ficar mais espaçadas quando a dilatação do colo do útero está completa e começam 
os chamados “puxos”, um mecanismo do corpo que vem como “uma vontade muito grande 
de fazer força, de empurrar, (...), e qualquer resistência aos esforços expulsivos pode provocar 
dor e desconforto” (BALASKAS, 2015, p. 221).

De toda forma, explica Balaskas (2015, p. 223):

Depois que a cabeça coroou, o nascimento acontece. Pode acontecer uma 
contração quando a cabeça sai e depois uma pausa antes da próxima contração, 
quando vai nascer o resto do corpo. Existe a possibilidade de o bebê nascer em 
uma só contração. Após o nascimento da cabeça temos a saída de um ombro, 
depois do outro e finalmente o corpo inteiro ‘escorrega’ para fora.

Apesar de o tipo mais comum de nascimento ocorrer com o bebê cefálico, isto é, com 
a cabeça virada para baixo, também é possível o nascimento de parto normal quando o bebê 
está sentado (pélvico). Quando estiver nessa posição, é importante que seja acompanhado 
por profissional experiente nesse tipo de assistência ao parto, já que aparecem primeiro os 
pés ou o bumbum do feto, sendo uma assistência ao parto diferenciada, sendo que a principal 
providência é não fazer nenhuma intervenção no bebê (não puxar, por exemplo, em hipótese 
alguma – “hands off”).

Caso o/a profissional e/ou a pessoa parturiente não sinta segurança em aguardar o 
nascimento vaginal do bebê pélvico, o Ministério da Saúde recomenda a realização de cesariana 
por reduzir a mortalidade materna e neonatal (BRASIL, 2015).

Por fim, importante lembrar que o trabalho de parto não termina com o nascimento do 
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bebê, também fazendo parte do expulsivo a saída (ou o nascimento) da placenta (dequitação): 
“O parto do ‘bebê completo’ inclui o bebê, o cordão umbilical e a placenta” (BALASKAS, 2015, 
p. 89).

Em que pese tudo isso, faz-se preciso ponderar que, muitas vezes, mesmo diante de 
uma boa assistência ao parto, conforme discutido, é possível que o bebê não nasça com vida 
ou faleça após o nascimento, o que se desdobra no luto perinatal, conforme será discutido a 
seguir.

E quando a vida não acontece? 

Quando falamos sobre a fisiologia da gestação, do parto e do nascimento, quase sempre 
estamos falando de surgimento e desenvolvimento de uma vida. Porém, o outro lado dessa 
questão envolve os casos de abortamento, um assunto difícil, por vezes polêmico, mas que faz 
parte do ciclo de muitas famílias e precisa sair do silenciamento.

Nascer e morrer são os dois únicos fenômenos certos da vida: todos nascemos 
e todos vamos morrer um dia. A distância entre esses dois acontecimentos é 
o que costumamos chamar de vida. Passamos a vida cuidando para que o dia 
da morte – da nossa e a dos outros – esteja o mais distante possível do dia do 
nascimento. Às vezes, até mesmo antes dele (SALGADO; POLIDO, 2018, p. 16).

Conforme a Psicologia, “o Luto é uma resposta esperada e natural que temos ao sofrer-
mos uma perda muito significativa”, sendo um “processo natural e essencial para que possa-
mos nos reconstruir, nos reorganizar diante do rompimento de um vínculo” (FERNANDES, 
2020, n.p.).

Tecnicamente, o aborto ou abortamento é a interrupção, espontânea ou induzida, que 
ocorre até as 22 semanas de gestação ou, sendo desconhecido o tempo de gravidez, quando o 
feto tem até 500 gramas ou mede menos de 16 cm (BRASIL, 2001). Após tais limites, conside-
ra-se que ocorreu óbito fetal, chamando-se de natimorto o bebê que nasceu sem vida (BRASIL, 
2001). 

Na prática, tem-se chamado de perda gestacional quando ocorre qualquer dessas situa-
ções, devendo haver acolhimento, informações e aconselhamento à pessoa em processo de 
abortamento ou pós-aborto, bem como de óbito fetal ou pós-natal, devendo à pessoa ser ofer-
tado atendimento pautado no respeito à dignidade (BRASIL, 2001).

Em qualquer caso, esta fatalidade pode deflagrar situação de enlutamento por parte da 
pessoa grávida e sua família, sendo importante discutir sobre o assunto.

Inicialmente, necessário lembrar que, apesar de o aborto provocado pela própria ges-
tante ou por outra pessoa ser considerado crime de acordo com os artigos 124 a 127 do Código 
Penal brasileiro, com exceção do aborto necessário, feito para salvar a vida da gestante, e do 
aborto no caso de gravidez resultante de estupro (BRASIL, 1940), a discussão acerca de abor-
tamento vai além da punição, sendo considerada uma questão de saúde pública:
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No Brasil, apesar da carência de indicadores que permitam aferição do nú-
mero total de ocorrências de abortamentos na população em geral, os dados 
oficiais justificam a adoção de medidas preventivas e de promoção da saúde 
reprodutiva. No contexto da mortalidade materna, a incidência observada de 
óbitos por complicações de aborto oscila em torno de 12,5% do total dos óbitos, 
ocupando, em geral, o terceiro lugar entre suas causas, observadas as amplas 
variações entre os estados brasileiros (BRASIL, 2001, p. 146-147).

O texto acima está contido no documento “Parto, aborto e puerpério: assistência hu-
manizada à mulher”, do Ministério da Saúde, uma reflexão que mostra o abortamento como 
terceira causa de óbito materno no Brasil. Além disso, trata também da incidência de abortos 
realizados na adolescência:

A incidência de abortos na adolescência constitui também grande preocupa-
ção social. Do total das internações por abortamento no SIH/SUS no ano de 
1998, 22,5% eram de adolescentes. O atendimento recebido pelas adolescentes 
nos serviços de saúde é insatisfatório. Sem apoio e aconselhamento adequados, 
com frequência, estas jovens engravidam novamente, entrando num ciclo repe-
titivo de gravidez-abortamento (BRASIL, 2001, p. 146-147).

Observa-se, portanto, que aproximadamente 1 a cada 4 abortos foram realizados por 
adolescentes, que, por falta de aconselhamento profissional devido, acabam engravidando 
novamente. Dessa forma, essencial orientar corretamente essas “meninas-mulheres”:

As medidas necessárias à redução da gravidez não planejada ou indesejada in-
cluem orientações seguras na atenção pós-abortamento, na orientação anticon-
cepcional, divulgação e oferta da importância da anticoncepção de emergência 
e garantia de suporte psicológico e social quando necessário (BRASIL, 2001, p. 
146-147).

Assim sendo, independentemente do motivo da perda gestacional, a pessoa adoles-
cente ou adulta tem direito a atendimento, devendo o sistema público contar com uma rede 
assistencial que garanta os seguintes elementos:

Existência de serviços de urgência que possam tratar as mulheres das com-
plicações do aborto espontâneo ou induzido; presença de serviços de plane-
jamento familiar nos locais de atendimento às urgências de obstetrícia; rela-
ção formalizada entre os serviços de urgência e de atenção integral à saúde da 
mulher; informação continuada para as usuárias sobre os serviços disponíveis 
(BRASIL, 2001, p. 149).

Além disso, as equipes de saúde são orientadas a indicar métodos contraceptivos quan-
do não se desejar uma nova gestação, e  

[...] quando a mulher, após atendimento ao abortamento, deseja engravidar 
imediatamente, é imprescindível tentar esclarecer as causas do abortamento, 
antes de tentar uma nova gestação. É boa conduta nestes casos encaminhá-la 
para um serviço de referência, ocasião em que será feita uma investigação mais 
rigorosa sobre aquela perda (BRASIL, 2001, p. 156-157).
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Diante de tal realidade referente à perda gestacional, que marca a vida e pode trazer 
grandes traumas à pessoa grávida e à família, independentemente da causa e da forma de 
processar a perda, faz-se preciso reconhecer a incidência do luto perinatal.

Luto perinatal

Considera-se como período perinatal aquele que ocorre a partir de 20 semanas de gesta-
ção e vai até o 28º dia após o nascimento (NORONHA et. al., 2000).

Dessa forma, o luto perinatal pode ocorrer tanto nos casos de abortamento, de nati-
morto, ou de morte neonatal, isto é, da pessoa recém-nascida, sendo uma situação dolorosa. 
Assim, também é importante que seja garantido um atendimento respeitoso quando ocorre 
uma perda gestacional, independentemente da causa.

No caso de bebê nascido morto ou morte de recém-nascido, é comum silenciar a dor 
da gestante, afirmando-se problemas de saúde para justificar uma vida que não ocorreu, ten-
tando-se consolar a recém-mãe dizendo que ela é nova, que pode engravidar novamente, por 
exemplo, e muitas vezes não se trata com a humanidade devida a mãe e/ou o pai que acabou 
de perder um ente querido e merece respeito e condolências.

Em qualquer caso, portanto, a interrupção de uma gravidez, planejada ou não, assim 
como a morte de um bebê, ainda no útero ou após o nascimento, são situações que trazem 
sofrimento físico e psíquico, havendo o direito de vivenciar o luto perinatal.

Diante de tudo isso, seja em virtude da alegria do nascimento ou pela dor da perda do 
bebê, após o parto ocorre o puerpério, temática que será abordada a seguir.

Puerpério: a reconfiguração do idealizado na gestação

Segundo o Ministério da Saúde (2001, p. 175), puerpério é “o período do ciclo grávido-
puerperal em que as modificações locais e sistêmicas, provocadas pela gravidez e parto no 
organismo da mulher, retornam à situação do estado pré-gravídico”. Em termos fisiológicos:

O puerpério inicia-se uma a duas horas após a saída da placenta e tem seu 
término imprevisto, pois enquanto a mulher amamentar ela estará sofrendo 
modificações da gestação (lactância), não retornando seus ciclos menstruais 
completamente à normalidade. Pode-se didaticamente dividir o puerpério em: 
imediato (1 ° ao 10° dia), tardio (11 ° ao 42° dia), e remoto (a partir do 43° dia) 
(BRASIL, 2001, p. 175).

Assim, puerpério é o período do pós-parto, também chamado popularmente de resguar-
do. Além do aspecto biológico, também se observa a questão psíquica da pessoa no puerpério, 
devendo-se tentar entender o significado da chegada daquela nova criança:

O estabelecimento de uma adequada empatia entre o examinador e sua cliente 
proporcionará uma melhor compreensão dos sintomas e sinais apresentados. 
É comum que neste momento a mulher experimente sentimentos contraditó-
rios e sinta-se insegura. Cabe à equipe de saúde estar disponível para perceber 
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a necessidade de cada mulher de ser ouvida com a devida atenção (BRASIL, 
2001, p. 175-176).

Os sentimentos ambivalentes do puerpério são comuns mesmo nas pessoas com ges-
tação planejada e desejada. Isso porque, apesar da sensação de felicidade que o nascimento 
do seu próprio bebê pode trazer, há muitas questões para conciliar ao estilo de vida existente 
antes da gravidez, como a amamentação, o cansaço em virtude das horas de sono irregulares, 
a nova realidade de cuidar de um/a recém-nascido/a, bem como condições de saúde mental 
mencionadas na seção sobre Atendimento psicológico.

Por essas razões, o que foi idealizado na gestação acerca de “maternidade” e “paterni-
dade” acaba precisando ser  reconfigurado. Assim, as questões acerca da função de maternar, 
paternar e como essa discussão vem tomando formas mais amplas, a exemplo da ideia de pa-
rentalidade, serão discutidas no próximo capítulo.

• Caderneta da gestante e pré-natal:
Caderneta da gestante 

Celebrando a vida

• Parto, aborto e puerpério:
Assistência humanizada à mulher

• Programa “Humanização do parto”:
Parto
Rede humaniza SUS
Rede Cegonha

• Parto normal:
Diretrizes nacionais de assistência ao parto normal

Casa da Doula

• Cirurgia cesariana: 
Diretrizes de atenção as gestantes: operação cesariana

• Doulas:
Ser Doula

• Parteiras tradicionais:
Livro parteira tradicional

Parto e nascimento domiciliar assistidos por parteiras tradicionais 

#saibamais.com 

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/agosto/31/Caderneta-da-Gestante-2018.pdf
http://www.casaangela.org.br/pdf/03-celebrando-a-vida.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd04_13.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/parto.pdf
https://redehumanizasus.net/
https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/rede-cegonha#:~:text=A Rede Cegonha %C3%A9 uma,dois primeiros anos de vida
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_assistencia_parto_normal.pdf
https://blog.casadadoula.com.br/parto-normal/quanto-tempo-o-tempo-do-parto-tem/
http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2015/Relatorio_PCDTCesariana_CP.pdf
https://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/reportagem/ser-doula-e
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/livro_parteira_tradicional.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/parto_nascimento_domiciliar_parteiras.pdf
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•Portal de Boas práticas em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente:
Portal de Boas Práticas em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente

Instagram: 
@portalboaspraticas {Portal de Boas Práticas da Fiocruz}

@nascernobrasil {Estudo nacional da ENSP/Fiocruz com gestantes, mães e recém nascidos}

@orenascimento_ {Perfil do documentário “O renascimento do parto”}

@sentidosdonascer {Exposição para repensar a cultura do parto e do nascimento no Brasil, 
com foco no protagonismo feminino}

@maternidade.com.ciencia {Perfil de Rossana Soletti, Dra. em Morfologia}

@placenteria {Possibilidades de uso da placenta}

@placentariaamau {Medicinas e Artes com a Placenta em Brasília}

@fenadoulasbr {Federação Nacional de Doulas do Brasil}

@educadoula {Projeto de educação popular perinatal PB}

@avidadedoula {Perfil do podcast “Vida de doula”}

@esctacaisinternacional {Cais do parto – Parteiras e sororgestas}

@aindaluto {Doula do Luto}

@amortser_contato {Doulas da morte}

@grupocolcha {Grupo de apoio à perda gestacional e neonatal}

@doulasdzeadocao {Acolhimento e auxílio a famílias que exercem a parentalidade via adoção}

Filmes e séries:
•  O renascimento do parto 1 e 3 {Netflix}
• Corpo humano: nascimento {Netflix}
• Orgasmic birth: the best kept secret in sex {YouTube}
• Mensageiras da luz – parteiras da Amazônia {YouTube}
• Raízes do saber – parteiras {YouTube}
• Nossas mãos são sagradas {Vimeo}
• Call the midwife {Netflix}
• O que esperar quando você está esperando {Globoplay}
• Mórula (curta-metragem) {YouTube}
• O segundo sol {YouTube}
• Pieces of a woman {Netflix}

https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/
https://www.instagram.com/portalboaspraticas/
https://instagram.com/nascernobrasil
https://instagram.com/orenascimento_
https://instagram.com/sentidosdonascer
https://instagram.com/maternidade.com.ciencia
https://instagram.com/placenteria
https://instagram.com/placentariaamau
https://instagram.com/fenadoulasbr
https://instagram.com/educadoula
https://instagram.com/avidadedoula
https://instagram.com/esctacaisinternacional
https://instagram.com/aindaluto
https://instagram.com/amortser_contato
https://instagram.com/grupocolcha
https://instagram.com/@grupocolcha
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Enquanto a maternidade significa a experiência biológica de gerar e dar à luz a des-
cendente(s), ou seja, um laço de parentesco sanguíneo, a maternagem traz o significado afe-
tivo da maternidade (GRADVOHL; OSISz MAKUCH, 2014), já que os cuidados com os/as 
filhos/as não se resumem a aspectos de cuidados físicos e à nutrição/amamentação, mas 
também ao desenvolvimento de vínculo de afeição.

Assim, enquanto “alma mater” alude à representação da mulher como uma divinda-
de, colocando a mãe como aquela responsável por gestar, cuidar e alimentar, a maternidade 
contemporânea trouxe a ressignificação desse local em que a mulher foi colocada em relação 
ao gênero, passando a se falar em maternagem, como descrito acima, bem como no termo 
“matrescência”, palavra com origem em inglês, da expressão “matrescence like adolescence” 
(ATHAN, 2020, n.p.), que significa “matrescência como adolescência”.

Os três termos – maternidade, maternagem e matrescência – estão intimamente liga-
dos, mas se apresentam como nuances diferentes da função de “maternar”.

Portanto, enquanto maternidade designa a função biológica e a maternagem a função 
afetiva, a matrescência poderia ser entendida como o período entre esses dois momentos, 
significando que, apesar de a mãe existir desde que o feto é gerado, a função materna passa 
por um período de adaptação em que acontecem inúmeras mudanças biopsicológicas do 
“ser mãe”.

Assim, considerando todas as transformações por que passa uma mulher na transição 
para a maternidade, Dana Raphael, antropóloga responsável por cunhar o termo “doula”, 
conforme visto anteriormente, também criou, em 1973, a referida expressão – matrescência, 
que significa o conjunto de alterações hormonais, físicas e psicológicas decorrentes de uma 
gestação, parto e nutrição de um bebê (ATHAN, 2020, n.p.).

Nessa linha, considerando-se as concepções de maternidade e maternagem, a matres-
cência poderia ser considerada a transição entre uma e outra, primeiro vindo a questão da 
maternidade e, após essa transição, o desenvolvimento de uma forma própria de materna-
gem.

Sobre o termo, Sacks (2018) explica que a palavra tem correlação com o termo adoles-
cência, uma das fases conhecidas pela grande carga de mudanças físicas e emocionais, não 
sendo automático aprender a ser mãe tão logo ocorra o nascimento do bebê. Em resumo, 
“como a adolescência, a transição para a maternidade é uma grande mudança” (ATHAN, 
2020, n.p.).

Todavia, ainda que a distinção acima tenha sua razão de ser, já que a regra geral 
ainda é depositar na mãe o papel tradicional de, além de gestar, parir e amamentar, ser a res-
ponsável por outros inúmeros cuidados físicos e emocionais necessários ao desenvolvimen

Enquanto a maternidade significa a experiência biológica de gerar e dar à luz a des

Alma
de   
mãe?
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O capítulo anterior tratou sobre as inúmeras demandas referentes a gravidez, parto 
e puerpério, sendo delineado que, neste período do pós-parto, a rotina com um novo ser 
humano necessita de uma reconfiguração do ideal de maternidade e de paternidade, questão 
que ora será abordada, trazendo a reflexão de que os cuidados com o bebê devem ser uma 
corresponsabilidade da família, independente de sua composição, e não apenas da mãe/mulher.

O atual sistema político e social vigente, o chamado patriarcado, pode ser entendido, 
conforme Hooks (2020, p. 17), como “sexismo institucionalizado sistêmico”, no qual foram 
estabelecidos poderes que permitem aos homens a dominação das mulheres. Esse machismo, 
dentro da unidade familiar, fez com que algumas tarefas fossem atribuídas à mulher (mãe), 
retirando do homem (pai) diversas responsabilidades no dever de cuidado com os/as filhos/
as.

De toda forma, mesmo não se negando a existência de diferenças corporais e/ou 
biológicas entre os seres de sexos denominados feminino e masculino, o que se observa 
na questão da divisão em dois sexos ou gêneros é que “certas diferenças foram eleitas em 
determinado momento histórico para justificar desigualdades sociais” (ZANELLO, 2018, p. 
42).

Assim, ainda que existam esses questionamentos mais recentes acerca da divisão dos 
seres humanos, por sexo e/ou gênero, de acordo com características biológicas e/ou culturais, 
o fato é que as relações de poder vigentes são determinantes na definição da hierarquia de um 
sexo ou gênero sobre outro.

Nesse contexto, surgem as discussões sobre maternidade, maternagem e matrescência, 
formas utilizadas para designar as diversas formas de exercício da função materna.

“Alma Mater“: maternidade, maternagem e matrescência 

A expressão latina “alma mater” significa “mãe que nutre”, mas, em uma tradução 
literal/livre, poderia ser interpretada como “alma de mãe”, como se a mulher nascesse com 
um dispositivo interno, inerente à sua condição feminina, que a faria ter um instinto voltado 
para ser mãe. Todavia, questionando esse “mito”, faz-se oportuno diferenciar maternidade, 
maternagem e matrescência.

Enquanto a maternidade significa a experiência biológica de gerar e dar à luz a 
descendente(s), ou seja, um laço de parentesco sanguíneo, a maternagem traz o significado 
afetivo da maternidade (GRADVOHL; OSIS; MAKUCH, 2014), já que os cuidados com os/
as filhos/as não se resumem a aspectos de cuidados físicos e à nutrição/amamentação, mas 
também ao desenvolvimento de vínculo de afeição.

Assim, enquanto “alma mater” alude à representação da mulher como uma divindade, 
colocando a mãe como aquela responsável por gestar, cuidar e alimentar, a maternidade 

3. ALMA DE MÃE?
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contemporânea trouxe a ressignificação desse local em que a mulher foi colocada em relação 
ao gênero, passando a se falar em maternagem, como descrito acima, bem como no termo 
“matrescência”, palavra com origem em inglês, da expressão “matrescence like adolescence” 
(ATHAN, 2020, n.p.), que significa “matrescência como adolescência”.

Os três termos – maternidade, maternagem e matrescência – estão intimamente ligados, 
mas se apresentam como nuances diferentes da função de “maternar”.

Portanto, enquanto maternidade designa a função biológica e a maternagem a função 
afetiva, a matrescência poderia ser entendida como o período entre esses dois momentos, 
significando que, apesar de a mãe existir desde que o feto é gerado, a função materna passa 
por um período de adaptação em que acontecem inúmeras mudanças biopsicológicas do “ser 
mãe”.

Assim, considerando todas as transformações por que passa uma mulher na transição 
para a maternidade, Dana Raphael, antropóloga responsável por cunhar o termo “doula”, 
conforme visto anteriormente, também criou, em 1973, a referida expressão – matrescência, 
que significa o conjunto de alterações hormonais, físicas e psicológicas decorrentes de uma 
gestação, parto e nutrição de um bebê (ATHAN, 2020, n.p.).

Nessa linha, considerando-se as concepções de maternidade e maternagem, a 
matrescência poderia ser considerada a transição entre uma e outra, primeiro vindo a questão da 
maternidade e, após essa transição, o desenvolvimento de uma forma própria de maternagem.

Sobre o termo, Sacks (2018) explica que a palavra tem correlação com o termo 
adolescência, uma das fases conhecidas pela grande carga de mudanças físicas e emocionais, 
não sendo automático aprender a ser mãe tão logo ocorra o nascimento do bebê. Em resumo, 
“como a adolescência, a transição para a maternidade é uma grande mudança” (ATHAN, 
2020, n.p.).

Todavia, ainda que a distinção acima tenha sua razão de ser, já que a regra geral ainda 
é depositar na mãe o papel tradicional de, além de gestar, parir e amamentar, ser a responsável 
por outros inúmeros cuidados físicos e emocionais necessários ao desenvolvimento saudável 
de uma criança, tem sido questionada a utilização de tais termos relacionados à maternidade, 
especialmente a partir do desenvolvimento das teorias feministas.

Nesse sentido, o feminismo ou movimento feminista refere-se a um movimento social e 
político que busca a equidade de gênero, notadamente a conquista de direitos iguais entre 
homens e mulheres, independentemente de suas orientações sexuais ou identidades de gênero.

Há várias correntes de pensamento sobre o feminismo, que passaram por várias etapas 
ao longo do tempo, “sendo mais correto referir-se a ele na sua expressão plural, qual seja, 
movimentos feministas” (FARIAS, 2020, p. 180), também chamados de ondas do feminismo na 
abordagem histórica de tais movimentos.

Segundo Bittencourt (2015), a primeira onda de movimentos feministas relaciona-se ao 
sufragismo, isto é, a busca do direito ao voto, tendo iniciado no final do século XVIII, no 
contexto da Revolução Francesa, e se estendido até o início do século XX. As autoras Gertrude 
Stein e Mary Wollstonecraft são nomes importantes desse início das teorias feministas.

Bittencourt (2015) também escreveu sobre as outras ondas feministas: a segunda onda 
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ocorreu após as duas guerras mundiais, quando os homens voltaram ao mercado de trabalho, 
de modo que a mulher passou a exercer, primordialmente, um papel de mãe e esposa. A partir 
de então, os movimentos feministas passaram a questionar o sistema patriarcal de dominação 
do feminino pelo masculino, tendo como grande expoente a filósofa Simone de Beauvoir.

Já a terceira onda do feminismo aconteceu entre as décadas de 1980 e 1990, e veio com 
a onda neoliberal, marcada pela flexibilização do trabalho, que teve consequências também 
dentro dos movimentos feministas, trazendo a ressignificação dos estudos dos gêneros, com a 
noção evidenciada por Joan W. Scott e os escritos de Judith Butler.

De toda forma, expressões como “instinto materno”, “alma de mãe” e “mãe que nutre”, 
até mesmo a “matrescência”, são expressões questionadas pelos estudos feministas, pois 
acabam perpetuando a ideia de que cuidar da prole seria de responsabilidade exclusiva da 
mulher. É importante, pois, incluir a figura do pai, seja na acepção biológica (paternidade) ou 
afetiva (paternagem), na divisão da responsabilidade pela criação dos/as filhos/as.

Assim, considerando que outras pessoas que não apenas pai e/ou mãe exercem esse 
papel de cuidado dentro da família, em substituição aos termos maternidade/paternidade e 
maternagem/paternagem, vem crescendo o uso do termo parentalidade, sendo considerada 
uma forma mais adequada para nominar o exercício desse papel.

Parentalidade

A “função parental”, ou parentalidade, é prevista na lei brasileira, a exemplo do Código 
Civil, que considera ambos, pai e mãe, quando trata da responsabilidade pelos/as filhos/
as menores de idade (BRASIL, 2002). Sobre a definição do termo, Ribeiro, Gomes e Moreira 
(2015, p. 3593) afirmam que o seu centro estaria ligado aos cuidados com filhos/as:

[...] A parentalidade comparece como um conceito transversal na construção 
das responsabilidades de homens e mulheres, e suas combinações e arranjos 
familiares. Suas funções se dirigem para produzir efeitos facilitadores do 
desenvolvimento, da autonomia e do sentimento de segurança das crianças.

A parentalidade é uma função que independe das questões de gênero, mas, por força 
da dominação masculina, ainda continua atrelada à mulher. Todavia, o papel de cuidado 
pode ser feito não apenas por “mães” e “pais” heterossexuais/cisgêneros, mas também por 
aqueles/as com orientação sexual diferente, como as pessoas homossexuais/cisgênero, bem 
como por pessoas de identidade de gênero diversa, como os/as transgênero, seja por meio 
de parcerias (“casais”), tradicionais ou não, assim como por figuras “solo” (que criam sem o 
apoio de um/a parceiro/a). Assim, podem exercer a função parental: “pai e mãe”, “pai e pai”, 
“mãe e mãe”, “mãe solo”, “pai solo” etc.

Ademais, até mesmo pessoas com outro parentesco em relação às crianças podem ser 
as responsáveis pela parentalidade, como avós e/ou avôs, tios e/ou tias etc., madrastas e/ou 
padrastos, o que também é muito comum na configuração familiar brasileira.

De toda forma, independentemente de estarem ou não ligadas ao exercício da função 
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parental, as nuances relacionadas ao gênero são uma realidade e, como tal, precisam ser 
discutidas. A respeito do tema, o Ministério da Saúde elenca alguns conceitos importantes 
referentes à orientação sexual e identidade de gênero (BRASIL, 2020, p. 35):

› Orientação sexual: é a atração que alguém sente por outros indivíduos. 
Geralmente, envolve questões sentimentais, e não somente sexuais.
› Identidade de gênero: é uma classificação pessoal e social das pessoas como 
homens ou mulheres, que pode ou não concordar com o gênero que lhes foi 
atribuído ao nascimento.
› Sexo designado ao nascimento: refere-se aos aspectos anatômicos e 
morfológicos da genitália ao nascimento.
› Expressão de gênero: é a forma como a pessoa se apresenta, sua aparência e 
seu comportamento.

Apesar de tais conceitos constarem expressamente em documento oficial brasileiro, as 
discussões atuais a respeito de “gênero” costumam estar atreladas a polêmicas. Isso porque, 
ao que parece, foi disseminada uma ideia no imaginário popular de que existem apenas dois 
sexos biológicos (masculino e feminino) e que as questões relacionadas ao gênero seriam parte 
de uma “ideologia”, algo inventado para ameaçar a moral (MISKOLCI; CAMPANA, 2017).

Como explicam Miskolci e Campana (2017), as ideias acerca da existência de uma 
“ideologia de gênero” surgiram em 1997, em textos escritos pelo então cardeal da Igreja 
Católica, Joseph Aloisius Ratzinger (o papa Bento XVI), o qual passou a criticar a substituição 
do termo “mulher” pela “perspectiva de gênero” sugerida na Conferência Mundial sobre a 
Mulher de Beijing, de 1995.

Todavia, a necessidade da perspectiva de gênero foi uma demanda decorrente da 
urgência na garantia dos direitos humanos das populações que estavam à margem da divisão 
dos sexos biológicos (homem versus mulher), no sentido de disponibilizar políticas públicas a 
essas chamadas minorias.

Ainda se fala muito nos conceitos de concepção, gravidez, parto e nascimento, bem 
como de maternidade e paternidade, de acordo com a forma tradicional de se relacionar 
afetivamente na sociedade atual, ou seja, os relacionamentos são formados por “um homem e 
uma mulher”: duas pessoas heterossexuais de sexos opostos e cisgêneros.

Todavia, ao falar sobre questões relativas à temática de gênero, além de questionar 
o exercício do papel de cuidado apenas pela mulher, deve-se também lembrar que podem 
ocorrer gestações envolvendo casais homossexuais, isto é, por pessoas que têm atração por 
outras do mesmo sexo biológico (CAMPOS, 2021), havendo casais cisgêneros compostos por 
dois homens ou duas mulheres.

Além disso, gestação e parto também podem acontecer com as pessoas transgênero, 
isto é, aquelas que não se identificam com o sexo biológico definido culturalmente para sua 
designação (CAMPOS, 2021), sendo possível, ao homem trans, gestar, parir e amamentar seu 
próprio bebê, desde que tenha mantido seu sistema reprodutor feminino.

Nesse sentido, questionando o estabelecimento de apenas dois sexos ou mesmo de 
dois gêneros (feminino versus masculino), Miskolci (2009) aborda a teoria queer, que busca 
subverter a lógica binária acima delineada, ou seja, essa forma padrão em que existiria apenas 



57

“homem” e “mulher”, ambos heterossexuais.
Segundo afirma o autor, a divisão binária tem por base a questão da heterossexualidade, 

que ele chama de heteronormatividade, “um conjunto de prescrições que fundamenta processos 
sociais de regulação e controle, até mesmo aqueles que não se relacionam com pessoas do 
sexo oposto” (MISKOLCI, 2009, p. 156). Assim, ao mesmo tempo em que são subvertidos os 
indivíduos que não se enquadram em um dos gêneros, taxa-se como “normais” apenas as 
prescrições baseadas na cultura do relacionamento heterossexual.

Portanto, abordar as questões de gênero é essencial quando se pensa no universo da 
gestação, do parto e do nascimento, pois a família brasileira pode ser composta por uma ampla 
diversidade de formas, daí a importância de falar sobre esse assunto.

Trata-se de uma realidade que, independentemente das polêmicas existentes, é 
garantida pelas normas jurídicas do nosso país, inclusive pela Constituição da República, que 
tem como um dos fundamentos a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III) e traz, em 
seu art. 5º, o direito à igualdade, afirmando que “todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza” (BRASIL, 1988).

Assim, quando não seguido esse ideal de igualdade ou de equidade, ocorrem as 
situações de violência de gênero, conforme veremos a seguir.

Violência de gênero

A dominação existente no sistema patriarcal vigente, conforme enfatiza Bourdieu (2019, 
p. 111),

[...] constitui as mulheres como objetos simbólicos, [...] tem por efeito colocá-las 
em permanente estado de insegurança corporal, ou melhor, de dependência 
simbólica: elas existem primeiro pelo, e para, o olhar dos outros, ou seja, 
enquanto objetos receptivos, atraentes, disponíveis.

Além disso, ao se considerar dono da mulher e, consequentemente, de seu corpo, o 
homem passou a utilizar castigos físicos para tentar conter as resistências porventura existentes 
contra sua dominação, sendo que as violências cometidas contra as mulheres vêm de datas 
remotas.

O advento do feminismo foi um importante instrumento ao combate a essas violações ao 
corpo e à mente feminina. Para Hooks (2020, p. 25), “a conscientização feminista revolucionária 
enfatizou a importância de aprender sobre o patriarcado como sistema de dominação, como 
ele se institucionalizou e como é disseminado e mantido”.

O patriarcado, portanto, é um sistema de dominação dos homens sobre as mulheres 
(MORGANTE; NADER, 2014). 

Mas, mesmo com todo o poder desse sistema, vê-se que muitas mulheres passaram 
a ter consciência de sua vulnerabilidade perante o patriarcado e perceberam que, apesar de 
serem tão numerosas quanto os homens na sociedade, estão em condição inferior quando se 
trata de direitos e obrigações.
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Assim, um dos pilares do feminismo é a ideia de libertação do corpo feminino da 
dominação masculina, o qual vem ocorrendo também no universo do parto e do nascimento.

De toda forma, ao analisar o histórico dessas diferenças estabelecidas entre mulheres e 
homens, o que se constata é que, para além das distinções biológicas, foi instituído um sistema 
cultural que estabeleceu papeis sociais baseados em dois gêneros, desprivilegiando não só os 
que não se identificam com nenhum deles, mas também colocando a mulher em uma posição 
hierárquica inferior ao homem.

Além disso, com a expansão das identidades de gênero e das formas de orientação 
sexual, as violências acabaram sendo intensificadas também em relação a pessoas que se 
designam como mulher (cisgênero ou transgênero), sendo cometidas contra aquelas que não 
sigam a lógica heteronormativa do sistema patriarcal.

Violência de gênero, portanto, é “qualquer tipo de agressão física, psicológica, sexual 
ou simbólica contra alguém em situação de vulnerabilidade devido a sua identidade de gênero 
ou orientação sexual” (RAMOS, 2020, n.p.). 

Assim, oportuno discutir se, nesse sentido, a violência obstétrica pode ser considerada 
uma espécie de violência de gênero, questão aprofundada no capítulo seguinte.

• Maternidade x maternagem:
Entenda o que é a Maternagem
Cientista que virou mãe 

•Matrescência:
Matrescence -”matrescência”
Uma nova forma de pensar sobre a transição para a maternidade

• Questões de gênero:
A questão de gênero
Info Jovem- Questão de gênero 

• Movimentos feministas:
Movimentos feministas

#saibamais.com 

https://www.eusemfronteiras.com.br/entenda-o-que-e-a-maternagem/
https://cientistaqueviroumae.com.br/
https://cientistaqueviroumae.com.br/
https://www.matrescence.com/
https://www.ted.com/talks/alexandra_sacks_a_new_way_to_think_about_the_transition_to_motherhood?language=pt-br
https://cursoenemgratuito.com.br/genero-sociologia-enem/
https://www.infojovem.org.br/infopedia/descubra-e-aprenda/diversidade/questao-de-genero/
https://periodicos.unb.br/index.php/insurgencia/article/view/18804/17482
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Instagram:
@partodoprincipio {Rede nacional de mulheres em luta pela promoção de autonomia, em 
especial no que se refere à maternidade}

@militanciamaterna {Maternidade, feminismo e criação de crianças conscientes}

@cientistaqueviroumae {Perfil de Ligia Moreiras, Dra. em Saúde Coletiva}

@plantao_materno {Perfil de Cris Machado, consultora em amamentação}

@maesdepeito {Perfil de Giovanna Balogh, consultora em amamentação}

@feminismoeducativo {Explicando feminismo de uma forma didática}

@feministasebooks {PDF de livros feministas}

@generofluidobr {Diálogos sobre gênero e sexualidade}

@generonumero {Plataforma que aborda questões de gênero a partir de dados}

@gestacaotrans {Perfil de divulgação da gestação de Rodrigo, homem trans}

Filmes e séries: 
• Simone de Beauvoir: uma feminista do nosso tempo {Globoplay}
• Feministas: o que elas estavam pensando? {Netflix}
• A juíza {Globoplay}
• Prazer feminino {Globoplay}
• De peito aberto {Filme Filme}
• Turma do peito {Netflix}
• Supermães {Netflix}
• Tully {Amazon Prime Video} 
• Moxie: quando as garotas vão à luta {Netflix}
• Eu não sou um homem fácil {Netflix}
• Junior {Youtube}
• Paternidade {Netflix}
• Manhãs de setembro {Amazon Prime Video}
• Pausa para sentir {elisamasantos.com.br} 
• Maid {Netflix}

https://instagram.com/partodoprincipio
https://instagram.com/militanciamaterna
https://instagram.com/cientistaqueviroumae
https://instagram.com/plantao_materno
https://instagram.com/maesdepeito
https://instagram.com/feminismoeducativo
https://instagram.com/feministaebooks
https://instagram.com/generofluidobr
https://instagram.com/generonumero
https://instagram.com/@gestacaotrans
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Ô menino, ô menina
Hoje eu vim apresentar
A violência obstétrica

Se você não ouviu falar

Pra começo de conversa
Você tem que entender

É uma violência de gênero
E eu vou dizer por que

Cometida contra a mulher
Por sua condição feminina
Uma construção cultural

Que com afeto não combina

Essa vulnerabilidade
Que ora se lhe apresenta
Decorre é do machismo
E é pior do que aparenta

A violência obstétrica
É um grave impropério

Ocorre na gravidez,
No pós-parto e puerpério

Também pode acontecer
Em doloroso momento

Que é a violência
Em caso de abortamento

Finalizando lembramos
Da violência nos direitos reprodutivos

Que ocorre na negligência
Quanto aos contraceptivos.

(Carolina Castelo Branco, 2021)

4. A DANADA DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA
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Violência obstétrica como violência de gênero

Explanando acerca das questões de gênero, observou-se que as identidades das pessoas 
podem ir além de masculino e feminino, assumindo formas diversas. Porém, a lógica do binarismo 
de gênero ainda prevalece na organização da sociedade atual, já que o patriarcado mantém, na 
sua estrutura, a ideia de poder de um gênero (masculino) sobre o outro (feminino).

Nesse contexto, surge o estudo da violência obstétrica, considerada um conjunto 
de condutas inadequadas, que transforma processos naturais do parto em patologia e/ou 
abusa da medicalização, feitas por profissionais de saúde, desrespeitando a mulher, seu 
corpo e seus processos reprodutivos, um tratamento considerado desumano (SÃO PAULO, 
2015). Atualmente, tem-se incluído as demais pessoas com útero, com identidades de gênero 
diversas, como passíveis de sofrerem este tipo de violência.

Vê-se, portanto, que a violência obstétrica não é uma conduta específica, podendo 
ocorrer de várias formas e caracterizar, ou não, algum crime previsto na legislação brasileira. 
Porém, mesmo quando não se trata de uma infração penal, esses atos violentos podem ser 
considerados como ilícito civil ou administrativo, ou seja, podem acarretar também o direito 
de pedir indenização e/ou punição administrativa do/a profissional que assim proceder.

Importante explicar que a violência obstétrica pode ser cometida não apenas por 
profissionais da obstetrícia (Medicina ou Enfermagem), podendo também ser praticada por 
qualquer agente envolvido no cenário obstétrico, seja da área de saúde ou de outra área. 
Importa, para sua ocorrência, que a violência seja praticada contra uma mulher ou outra 
pessoa com útero, em contexto gestacional ou reprodutivo, seja no pré-natal, parto, pós-parto, 
em situações de abortamento e, até mesmo, quando há alguma negativa ou negligência de 
acesso ou procedimentos relativos ao direito à contracepção.

Assim, em relação às possíveis vítimas da violência obstétrica, são aquelas 
potencialmente gestantes, ou seja, mulheres cisgênero, em sua maioria, mas também pode 
ocorrer com homens transgênero.

Importante, pois, discutir em que medida a violência obstétrica consiste em violência de 
gênero, já que a pessoa que deveria ser protagonista do seu parto sofre tal violação, baseada na 
sua vulnerabilidade enquanto sujeito de um sistema desigual, coadunado e amplificado pelo 
patriarcado (MARIANI; NASCIMENTO NETO, 2016).

Portanto, conforme explicado anteriormente, é possível entender que a violência 
obstétrica consiste em uma forma de violência de gênero, em virtude de ser praticada contra 
a mulher (cisgênero), enquanto gênero feminino, por ocasião de seu ciclo gravídico-puerperal 
(BARBOSA; FABBRO, MACHADO, 2017). Pode ocorrer ainda contra homens transgênero, 
os quais também podem gestar, parir, amamentar e ter processos de abortamento, por 
terem sistema reprodutor feminino, de modo que também têm direito de acesso a métodos 
contraceptivos.

Além disso, ambos são consideradas pessoas em vulnerabilidade por causa de sua 
identidade de gênero, já que, para o patriarcado, tanto pessoas do gênero feminino, quanto 
aquelas que não se encaixam no padrão binário vigente são alvos de tentativa da dominação 
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masculina.
Nesse contexto é que surgiu e permanece em atuação o Movimento pela Humanização 

do Parto, que não é contra a realização de procedimentos médicos, nem mesmo de cirurgias 
cesarianas, apenas exige que o básico, isto é, o devido respeito à pessoa grávida e ao 
funcionamento do seu corpo, em todo o seu ciclo gravídico-puerperal.

Desse modo, alguns procedimentos feitos na gestação, no parto e no pós-parto, assim 
como no abortamento, são tidos como desnecessários ou mesmo prejudiciais à saúde da 
gestante, e até do bebê, não sendo considerados como boas práticas na atenção ao parto e ao 
nascimento.

Muitos desses procedimentos, portanto, podem ser chamados de violência obstétrica, 
seja pela inutilidade ou insegurança do procedimento em si, seja pela falta de informação 
acerca dos riscos das condutas ou ausência de consentimento para realização de alguns deles. 

No entanto, violência obstétrica nem sempre equivale às perspectivas do erro médico, 
conforme discutido a seguir.

Violência obstétrica institucional versus erro médico

Conforme assinalado, faz-se importante asseverar que violência obstétrica institucional 
nem sempre equivale a erro médico.

O erro médico ocorre quando uma conduta clínica é feita sem a devida observação do 
protocolo recomendado para a conduta técnica, podendo ser de maneira negligente (profissional 
se omite, de maneira indiferente), imprudente (profissional age de maneira descuidada) ou 
imperita (sem qualificação para o atendimento). O erro médico, na maioria das vezes, envolve 
a averiguação da responsabilidade civil do/a profissional de saúde (LEITE, 2017).

Ilustrando o entendimento sobre erro médico, por exemplo, poderíamos destacar as 
seguintes situações:

a) quando um/a médico/a esquece algum objeto (corpo estranho) dentro da barriga da 
pessoa cirurgiada (negligência);

b)  um/a enfermeiro/a que coloca soro fora da veia (imprudência);
c)  um/a médico/a que não tem a especialidade de ginecologia e obstetrícia, e mesmo assim 

assume o atendimento de um parto pélvico (imperícia), sem a devida competênciapara 
a resolução das intercorrências.

Já a violência obstétrica assume uma circunstância mais ampla, não podendo se 
reduzir apenas à falta de observação da técnica. Trata-se de um conjunto de condutas 
institucionalizadas que asseveram formas de violência institucional e de gênero, como visto 
anteriormente, posto que tais condutas, arraigadas à cultura das instituições, sejam estas 
públicas ou privadas, desferem múltiplas possibilidades de desrespeito à mulher e àqueles 
que destoam da divisão de gênero definida como padrão na sociedade vigente (patriarcal), a 
exemplo do homem transgênero grávido.

A violência obstétrica é um ato desumano que fere tratados internacionais, ratificados 
pelo Brasil, referentes aos direitos humanos das mulheres, como a Convenção sobre a 
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Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra Mulher (CEDAW), de 1979, e 
a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, 
conhecida como Convenção de Belém do Pará, aprovada no Brasil, em 1994 (LEITE, 2017).

Assim, muitas vezes, a violência obstétrica ocorre junto com o erro médico, mas não 
pode se reduzir a este, pois acarreta muito mais que dano físico ou psíquico passível de 
responsabilização cível (indenização) ou até penal (procedimento criminal) daquela pessoa 
que a pratica, sendo uma violação de direitos humanos que precisa ser reconhecida para ser 
combatida de forma coletiva, isto é, institucionalmente, não apenas de maneira individual.

Conforme visto, a violência obstétrica, portanto, necessita ser abolida, por atentar 
contra a dignidade da pessoa humana, e por se relevar como desdobramento da violência 
de gênero, tão incrustada no seio cultural e enraizada à prática de profissionais de saúde e 
agentes públicos e privados das instituições hospitalares em geral. Importante, pois, explicar 
mais detidamente tal fenômeno e suas formas de manifestação, conforme discutido na seção 
adiante.

Condutas excessivas, desnecessárias, desaconselhadas ou feitas sem prévio consentimento 

da pessoa gestante

De início, oportuno ressalvar que qualquer conduta da equipe de saúde, física ou 
verbal, ainda que seja uma conduta corriqueira na clínica médica obstétrica, pode se converter 
em uma violência obstétrica, principalmente quando é feita sem consentimento da pessoa 
grávida ou recém-parida.

Ainda que o Brasil não tenha, em geral, a tradição de explicar todos os procedimentos 
que serão realizados no corpo da pessoa em atendimento e de solicitar consentimento expresso 
e prévio antes de realizar a conduta, isso não significa que essa postura seja desnecessária, já 
que é obrigação do/a profissional de saúde solicitar a declaração de vontade a respeito da 
prática do procedimento.

Caso contrário, a conduta pode ser considerada excessiva, desnecessária ou 
desaconselhada e, a depender do caso, configurar uma violência obstétrica, quando realizada 
no contexto reprodutivo e/ou do ciclo gravídico-puerperal.

A conduta de profissional de saúde realizada sem autorização do/a paciente pode ser 
considerada um constrangimento ilegal, de modo que apenas havendo risco de morte é que 
a escolha do/a profissional de saúde poderia prevalecer sobre a do/a paciente, segundo os 
artigos 22 e 31 do Código de Ética Médica (SOUSA, 2015).

Assim, para melhor entender o alcance da violência obstétrica, a seguir será explanada 
a tipologia deste tipo de violência.

Tipos de violência obstétrica

De acordo com Tiné (2017, n.p.):
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A violência obstétrica é aquela que acontece no momento da gestação, parto, 
nascimento e/ou pós-parto, inclusive no atendimento ao abortamento. Pode 
ser física, psicológica, verbal, simbólica e/ou sexual, além de negligência, 
discriminação e/ou condutas excessivas ou desnecessárias ou desaconselhadas, 
muitas vezes prejudiciais e sem embasamento em evidências científicas.

Assim, a violência obstétrica pode acontecer por meio de condutas explícitas e/ou sutis, 
que ora podem favorecer, ora podem dificultar a percepção da ação cometida contra a vítima.

De todo modo, as mulheres e demais pessoas que podem ficar gestantes já têm 
despertado para a compreensão da violência obstétrica como uma realidade. Nos termos da 
pesquisa de opinião “Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e privado”, feita pela 
Fundação Perseu Abramo e pelo Serviço de Apoio ao Comércio (SESC) em 2010, divulgada 
no ano de 2011, uma em cada quatro mulheres afirmou ter sofrido alguma violência durante 
seu parto (SOUSA, 2015).

Por outro lado, muitas vezes, as gestantes sequer percebem que foram vítimas de uma 
violência obstétrica, pois costumam associar o processo de parto e nascimento a sofrimento, 
naturalizando a ocorrência de uma experiência ruim (SÃO PAULO, 2015).

Portanto, é importante nomear cada tipo de conduta, sendo essencial a obtenção de 
informação a respeito do tema, a fim de prevenir a ocorrência de ofensas e atos violentos e, 
assim, ter uma boa experiência reprodutiva.

É possível perceber, conforme visto anteriormente, que o próprio Ministério da Saúde 
considera a violência obstétrica como uma realidade, afirmando, ainda, que tal violência pode 
ocorrer de várias formas, conforme veremos a seguir.

Violência verbal

A violência verbal ocorre por meio de palavras, expressões ou recusas indevidas às 
pessoas do ciclo gravídico-puerperal, acarretando ofensa moral ou psicológica.

Os casos de violência verbal são normalmente marcados pela violência simbólica, 
decorrente da dominação masculina mencionada por Bourdieu (2019), a qual coloca a mulher, 
socialmente, em algum lugar determinado como sendo “feminino”.

Recentemente, inclusive, foi criado o programa Sinal Vermelho contra a Violência 
doméstica, sendo editada a Lei nº 14.188, de 28 de julho de 2021, que alterou a Lei Maria da 
Penha e o Código Penal, de modo que, a partir de tal data, passou a existir o crime de “Violência 
psicológica contra a mulher”, com a inserção do art. 147-B ao Código Penal brasileiro (BRASIL, 
2021).

São exemplos desse tipo de violência obstétrica os seguintes aspectos:

a) Omissão de informações: como já dissemos anteriormente, qualquer procedimento clínico 
deve ser feito por meio do prévio consentimento da mulher e da pessoa gestante, tanto no 
pré-natal, trabalho de parto, pós-parto, em situações de abortamento ou qualquer questão 
reprodutiva. Assim, omitir essa permissão prévia ou deixar de informar os riscos e benefícios 
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das condutas clínicas necessárias pode ser considerada uma violência obstétrica institucional, 
marcada pela violência simbólica de gênero.

b) Ameaças: especialmente quando a pessoa gestante, em trabalho de parto ou no pós-parto 
recusa a realização de algum procedimento em seu corpo. Pode configurar o crime previsto 
no art. 147 do Código Penal (BRASIL, 1940).

c) Violência em situações de abortamento: como vimos, também deve haver atendimento 
humanizado em casos de abortamento, conforme Norma Técnica do Ministério da Saúde, “que 
prevê a garantia da liberdade, dignidade, autonomia e autoridade moral e ética e o afastamento 
de todo tipo de preconceito, estereótipo e discriminação que possa negar e desumanizar esse 
atendimento” (SÃO PAULO, 2015, p. 16). Assim, ocorrendo perda gestacional, o atendimento 
inadequado pode também configurar violência obstétrica.

d) Comentários constrangedores à mulher e demais pessoas gestantes: “por sua cor, raça, etnia, idade, 
escolaridade, religião ou crença, condição socioeconômica, estado civil ou situação conjugal, 
orientação sexual, número de filhos, etc.” (SÃO PAULO, 2015, p. 8), seja no pré-natal, parto, 
pós-parto ou em casos de abortamento, podendo até mesmo configurar crime de racismo, a 
depender das ofensas proferidas.

e) Uso de xingamentos ou expressões grosseiras: situações vexatórias, desrespeitosas, 
antiprofissionais, através de palavras de baixo calão, que causem dor e sofrimento mental 
e psicológico (PARAÍBA, 2020). Normalmente, essas situações ocorrem quando a mulher/
pessoa gestante grita ou faz vocalizações durante as contrações do trabalho de parto, ocorrendo 
a violência quando ela é impedida de se expressar, ou seja, é um silenciamento que, além de 
violento, é antiético. Tais condutas desrespeitosas podem configurar crimes contra a honra, 
previstos no Código Penal (BRASIL, 1940).

f) Receber negativa de exames de pré-natal, cuja realização pelo Sistema de Saúde é garantida por 
lei, podendo acarretar infração administrativa do/a profissional.

g) Ter negado o seu direito ao acompanhante de livre escolha, o qual é assegurado pela Lei 
Federal nº 11.108/2005 (BRASIL, 2005). Importante lembrar que a presença do acompanhante 
não se confunde com o direito de assistência de doula, já que cada um desempenha um 
papel diferente no cenário do parto: enquanto a doula tem a função de assistência à pessoa 
gestante, especialmente no oferecimento de métodos não farmacológicos de alívio da dor, o/a 
acompanhante deve oferecer presença segura, no sentido de estar disponível para verificar 
se os melhores procedimentos estão sendo oferecidos à parturiente e ao feto, quando de seu 
nascimento.

h) Receber negativa da presença da doula no hospital, maternidade ou centro de parto normal, 
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durante trabalho de parto, parto e pós-parto, garantida por lei em vários Estados e Municípios 
do país, a exemplo da Paraíba (Lei Estadual nº 10.648/16) e seus maiores Municípios, quais 
sejam, João Pessoa (Lei nº 13.080/15), Campina Grande (Lei nº 6.302/16) e Patos (Lei nº 
4.727/16) (FARIAS; MELO, 2017).

Apesar de não haver ainda lei federal garantindo o direito à presença e apoio da doula, 
apenas o PL nº 8.343/2017 (BRASIL, 2017), existe uma resolução da Anvisa, a RDS nº 36/2008, 
que determina que os serviços de atenção obstétrica e neonatal devem “proporcionar acesso a 
métodos não farmacológicos e não invasivos de alívio à dor e de estímulo à evolução fisiológica 
do trabalho de parto” (BRASIL, 2008, n.p.).

Portanto, de certa forma, existe normativa que abre a possibilidade de garantia da 
presença da doula em todas as instituições, mesmo nas localidades em que não exista lei 
específica a respeito, já que, como visto, as evidências científicas mostram que essa profissional 
traz inúmeros benefícios no que concerne a uma boa experiência de parto fisiológico (DINIZ; 
DUARTE, 2004), conforme abordado anteriormente, quando tratamos da doula como 
profissional de assistência ao parto, de modo que a não permissão de seu acesso à cena do 
parto configura uma violação sanitária.

i) Negativa de recebimento do plano de parto: trata-se de um documento feito com a finalidade 
de registrar quais condutas clínicas a pessoa gestante deseja seguir no trabalho de parto, 
durante o parto e no pós-parto. Funciona tanto para melhorar a comunicação com a equipe 
de saúde, pois grande parte da assistência é feita em plantões de instituições hospitalares em 
que não há como escolher previamente os profissionais que irão atender à gestante, como 
também quando não se pode emitir declaração de vontade naquele momento, seja por alguma 
impossibilidade médica, seja por estar imersa no trabalho de parto, especialmente no momento 
da “partolândia”.

Segundo a cartilha do Governo da Paraíba, o plano de parto é a “estratégia mais eficiente 
para evitar a violência obstétrica” (PARAÍBA, 2020, n.p.). Em termos práticos, trata-se de um

[...] documento feito pela gestante, onde fica registrado por escrito tudo aquilo 
que ela deseja da assistência médica e hospitalar, o que a mulher deseja em 
relação às etapas do trabalho de parto, aos procedimentos médicos antes do 
parto, durante o parto e aos cuidados com o recém-nascida/o no pós-parto 
(PARAÍBA, 2020, n.p.).

O Conselho Federal de Medicina prevê, em sua Resolução nº 1995/2012, a possibilidade 
de o/a paciente estabelecer o que se chama de “diretivas antecipadas de vontade”:

[...] Conjunto de desejos, prévia e expressamente manifestados pelo paciente, 
sobre cuidados e tratamentos que quer, ou não, receber no momento em 
que estiver incapacitado de expressar, livre e autonomamente, sua vontade 
(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2012, n.p.).

Portanto, o plano de parto funciona como a materialização documental das diretivas 
antecipadas de vontade, já que é feito especialmente para que as opções da pessoa gestante 
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sejam seguidas no caso de ela não estar em condições de expressar seu consentimento. Assim, 
caso o/a profissional de saúde que atenda a mulher/pessoa gestante recuse o recebimento 
ou cumprimento do plano de parto, estará descumprindo lei local (onde houver) ou norma 
prevista no Conselho Federal de Medicina, estando sujeito/a, portanto, às penalidades civis 
ou administrativas previstas nessas normativas.

Tal documento é tão importante para prevenir a violência obstétrica que a Defensoria 
Pública do Estado de São Paulo editou uma cartilha bastante completa a respeito, na qual, além 
de explicar o que significa o plano de parto, traz alguns modelos a respeito (SÃO PAULO, 
2018). Referida publicação pode ser acessada em link constante ao final deste capítulo.

 

Violência física

As condutas realizadas diretamente no corpo da mulher/pessoa gestante, recém-parida 
ou após abortamento, que resultarem em risco de danos ou lesões físicas concretas, deixando 
marcas ou cicatrizes temporárias ou permanentes, são consideradas violência obstétrica física, 
bem como qualquer ato que impeça a liberdade de locomoção ou de posição.

As expressões da violência física podem ocorrer nas seguintes situações:

a) Tricotomia: trata-se de corte parcial ou total dos pelos pubianos, considerada violência quando 
feita sem o consentimento prévio e expresso. A recomendação do Ministério da Saúde é que 
não seja realizado de forma rotineira (BRASIL, 2017). Também não é obrigatória a realização 
de qualquer tipo de depilação pela mulher/pessoa gestante.

b) Episiotomia: corte feito no períneo (região da musculatura entre a vagina e o ânus, responsável 
pela sustentação dos órgãos pélvicos). Há pouco tempo, era indicado em casos raros, como 
no parto com auxílio instrumental, isto é, via fórceps ou vácuo extrator, quando o uso desses 
instrumentos não fosse suficiente para facilitar a saída do feto do canal de parto.

O parto vaginal pode precisar do auxílio de instrumentos quando, mesmo alterando-se 
a posição da mulher/pessoa gestante, isto é, sugerir que a mulher não fique deitada, mas em 
pé, de cócoras ou de quatro apoios, por exemplo, há dificuldade de expulsão do bebê.

Chama-se de parto instrumental (BRASIL, 2017) aquele realizado com auxílio de 
instrumentos como o fórceps, composto por um par de colheres metálicas, utilizado por 
obstetras para retirar o bebê de dentro do canal de parto por meio de um movimento de tração 
que desloca a cabeça do feto para fora da vagina (DINIZ; DUARTE, 2004), ou o vácuo extrator 
(ou extrator obstétrico a vácuo), que consiste em “uma pequena ventosa feita de um material 
semelhante à borracha conectada a uma fonte de vácuo”, o qual é “(...) inserido na vagina e 
usa sucção para segurar a cabeça do bebê” (MOLDENHAUER, 2020, n.p.), puxando-a para 
fora do canal de parto.

Todavia, mesmo em caso de necessidade de uso de instrumentos para ajudar a saída 
do bebê, não foi constatada evidência científica de que o corte auxiliaria o expulsivo, pois o 
que precisa dilatar é o colo do útero, que fica dentro da vagina, não sendo demonstrado que o 
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aumento da abertura do períneo, via episiotomia, acelera o processo de nascimento.
Além disso, costuma-se afirmar que a episiotomia deve ser feita para prevenir lesão 

maior do períneo, porém, os estudos mostram que esse corte já é uma lesão de 2º grau 
dessa musculatura, enquanto a maioria dos partos normais ocasiona laceração de 1º grau, 
considerada simples e que não precisa sequer de sutura (pontos).

Assim, não faz sentido ocasionar uma lesão mais grave do que a que naturalmente 
pode ocorrer no corpo, de modo que a episiotomia pode ser considerada uma mutilação do 
órgão sexual feminino, podendo ter uma cicatrização difícil e ocasionar dor na relação sexual, 
incontinência urinária e, até mesmo, anorretal (do ânus).

Importante lembrar que não há recomendação de episiotomia no parto vaginal 
espontâneo, mas existe indicação de que, quando for feita, deve haver analgesia (BRASIL, 
2017).

De toda forma, a episiotomia pode ser considerada violência obstétrica quando feita sem 
consentimento ou anestesia local, bem como quando é dada a justificativa de ser necessário 
para aumentar o canal de parto, já que as evidências científicas não comprovam a necessidade 
de tal procedimento.

Além disso, após a realização de episiotomia, há profissionais que realizam a episiorrafia 
(sutura do corte feito na episiotomia) fazendo o chamado “ponto do marido”, que consiste em 
uma tentativa de diminuir ou apertar a abertura da vagina, para que fique supostamente 
“menos larga” após o parto normal. Tal conduta pode mutilar a região genital, bem como 
acarretar dores durante a relação sexual e até maior tempo de cicatrização do corte, sendo 
um exemplo típico de tentativa de dominação do corpo da mulher, como se propriedade do 
marido fosse. Por tudo o que foi dito, essa prática configura uma evidente violência de gênero.

Por fim, também pode ser considerada uma violência o ato de “esticar”, isto é, forçar 
manualmente a abertura do períneo da mulher com os dedos. Ainda que não seja feito um 
corte, tal manobra também pode ser dolorosa e causar grave laceração e, sendo feita sem 
consentimento, caracteriza violência obstétrica.

c) Enema ou lavagem intestinal: existe um costume de realização de lavagem intestinal durante 
o trabalho de parto, e o intuito seria evitar a saída de fezes quando se faz força para o bebê 
nascer. Pode ser considerada uma violência obstétrica pela tentativa de enquadrar o parto 
como patologia, de modo a se manter o ambiente séptico (limpo), porém, essa é uma prática 
ultrapassada e não recomendada de forma rotineira pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2017).

d) Impedir hidratação ou alimentação da mulher/pessoa gestante durante o trabalho de parto: costuma-
se não oferecer água e impedir a mulher de se alimentar durante o trabalho de parto, com a 
justificativa de que poderia ser necessário realizar uma cesariana. Todavia, quando a cirurgia 
é urgente, ela é realizada independentemente dessas questões. Assim, é uma violência, pois 
a mulher precisa de energia e de hidratação para se manter em condições de ter um parto 
normal, sendo essas as recomendações do Ministério da Saúde a respeito (BRASIL, 2017).
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e) Proibição de liberdade de locomoção e de posição: a gestante não deve ser tratada como ou se 
sentir uma prisioneira, sendo permitido levantar e se locomover durante o trabalho de parto, 
não sendo obrigada a parir deitada ou com as pernas amarradas. Como visto anteriormente, 
quando abordamos o parto fisiológico, é interessante que a gestante se movimente, tanto para 
diminuir a sensação de dor no trabalho de parto, quanto para ajudar o bebê a encaixar e descer 
na pelve, facilitando o nascimento. A recomendação é que seja encorajado o movimento e a 
adoção das posições mais confortáveis (BRASIL, 2017).

Assim, não se recomenda a posição horizontal (litotomia), até mesmo porque dificulta 
a saída do bebê, por deixar a pelve mais estreita, podendo causar mais dor e aumentar as 
chances de danos e lacerações no períneo. Portanto, obrigar a mulher/pessoa gestante a ficar 
nessa (ou em qualquer outra) posição é considerada uma violência obstétrica.

f) Uso de ocitocina sintética/artificial (“sorinho”): a ocitocina sintética é utilizada para acelerar o 
trabalho de parto, pois aumenta a intensidade das contrações uterinas. Aplicada em quantidade 
maior que a adequada para a fase de trabalho de parto em que se encontra a gestante, a 
ocitocina pode ser uma “bomba” hormonal, podendo ocasionar ruptura uterina, além de 
dores insuportáveis, bem como acarretar risco de hemorragia e redução de oxigênio para o 
feto (PARAÍBA, 2020). Assim, pode ser considerada uma violência obstétrica, principalmente 
devido ao seu uso indiscriminado ou sem consentimento da pessoa gestante.

Por outro lado, oportuno lembrar que, a fim de prevenir a hemorragia pós-parto, a 
ocitocina sintética é utilizada por meio da aplicação de uma injeção intramuscular de tal 
hormônio artificial. Assim, a não disponibilização voluntária desse recurso, logo após o 
nascimento da placenta, pode ser considerada uma conduta negligente.

O protocolo de utilização da ocitocina no parto vaginal, conforme as evidências 
científicas, consta descrito nas “Diretrizes de Assistência ao Parto Normal” do Ministério da 
Saúde (BRASIL, 2017).

g) Pressão sobre a barriga para empurrar o feto em direção ao canal de parto (Manobra de Kristeller): essa 
conduta de fazer uma pressão manual do fundo do útero é expressamente não recomendada 
pela OMS (OPAS/OMS, 2018) e pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2017), pelos potenciais 
danos à gestante e ao feto. Apesar disso, ainda há muitos relatos dessa manobra como uma 
“ajudinha”, porém, ela pode causar dor e lesão nos órgãos internos da gestante, ou, em casos 
extremos, morte do feto. Assim, além de ser uma violência obstétrica, pode configurar erro 
médico e, ainda, os crimes de lesão corporal ou homicídio.

h) Recusa de oferecimento de métodos de alívio da dor durante o trabalho de parto ou em situações 
de abortamento: segundo as diretrizes do Ministério da Saúde, a aplicação de anestésicos 
(analgesia) pode ser utilizada em ambiente hospitalar mesmo não sendo caso de cirurgia 
cesariana, podendo ser solicitada pela gestante, desde que explicados seus riscos, já que, apesar 
de promover diminuição da dor, pode acarretar diminuição da sensibilidade e da locomoção, 
podendo aumentar o tempo do trabalho de parto (BRASIL, 2017).
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Assim, havendo analgesia disponível, a recusa de aplicação à gestante pode ser 
considerada uma violência obstétrica, pois:

A solicitação materna por analgesia de parto compreende indicação suficiente 
para sua realização, independente da fase do parto e do grau de dilatação. Isto 
inclui parturientes em fase latente com dor intensa, após esgotados os métodos 
não farmacológicos (BRASIL, 2017, p. 19).

Inclusive, atualmente está em andamento no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 
10.209/2018, que pretende tornar obrigatória a disponibilização de anestesias peridural e 
raquidiana na assistência aos partos vaginais realizados pelo Sistema Único de Saúde.

Além das formas medicamentosas de analgesia, a recusa de oferecimento de métodos 
não farmacológicos de alívio da dor também pode ser considerada uma violência obstétrica. 
Esses métodos normalmente são utilizados pela doula, mas também podem ser aplicados por 
profissionais de Enfermagem, Fisioterapia ou mesmo Medicina presentes na cena do parto, 
sendo exemplos: massagens na região das costas, pressão manual no quadril, compressa ou 
banho de água morna, aromaterapia (uso de óleos essenciais cujo aroma tem propriedades 
medicinais), acupuntura (técnica oriunda da medicina chinesa que utiliza a aplicação de agulhas 
em pontos específicos do corpo, com a finalidade de promoção de saúde), movimentações no 
quadril feitas com a mulher/pessoa gestante sentada na bola suíça (conhecida como bola de 
pilates) etc.

Além disso, a não utilização de anestesia em situações de abortamento, isto é, a 
“realização de procedimentos invasivos e dolorosos sem consentimento ou sem anestesia” 
(SÃO PAULO, 2015, p. 16) configura violência obstétrica física. Em termos explícitos:

No caso de aborto incompleto ou retido, o profissional de saúde deverá utilizar 
métodos humanizados para atendimento, garantindo o alívio da dor por 
anestesia, se necessário, e utilizando o AMIU (aparelho de aspiração manual 
intrauterina), disponível em todas as maternidades e preconizado nas normas 
técnicas do Ministério da Saúde (SÃO PAULO, 2015, p. 16).

De toda forma, seja no caso de realização de AMIU, técnica de aspiração intrauterina 
que utiliza materiais descartáveis para retirar o restante de estruturas gestacionais após um 
abortamento, seja no caso de curetagem, técnica utilizada com instrumentos hospitalares, deve-
se utilizar anestésico para alívio da dor.

i) Rompimento das membranas da bolsa amniótica (amniotomia): quando feita sem consentimento, 
pode ser considerada uma violência obstétrica, já que pode acelerar o trabalho de parto e, 
consequentemente, a intensidade da dor das contrações uterinas. A recomendação do 
Ministério da Saúde é não realizar o rompimento da bolsa como rotina, em caso de trabalho 
de parto que esteja progredindo bem (BRASIL, 2017).

j) Realização de toques vaginais em excesso: como visto, o toque vaginal serve para avaliar o colo do 
útero, a fim de verificar sua dilatação (que vai até 10 cm), e se ele está espesso/grosso. Costuma-
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se avaliar o colo via toque durante a progressão do trabalho de parto, mas ele deve ser feito 
com consentimento e com a melhor técnica, a fim de evitar dor desnecessária, caso contrário, 
pode ser configurada uma violação da mulher e do corpo grávido e, consequentemente, uma 
violência obstétrica.

Assim, seja durante o trabalho de parto ou no pré-natal, não é preciso realizar toque 
vaginal rotineiramente, ou seja, na ausência de contrações, sendo esta a recomendação das 
diretrizes de parto normal do Ministério da Saúde (BRASIL, 2017).

k) Agressões físicas: os casos anteriormente explanados são condutas clínicas que podem 
redundar em violência física, sendo feitas no contexto de atendimento de saúde ao pré-natal, 
parto, pós-parto ou abortamento. Porém, ações que correspondem a agressões diretas também 
são consideradas como violência obstétrica e podem configurar até mesmo crimes previstos 
no Código Penal (BRASIL, 1940), como bater, empurrar, atirar objetos, beliscar, apertar os 
braços, torturar, privar a liberdade etc.

l) Violência sexual: pode haver condutas de violência sexual no contexto da violência obstétrica, 
devendo-se observar se os atos praticados poderiam ser considerados libidinosos, de acordo 
com a lei penal, ou seja, feitos com o intuito de satisfazer algum prazer sexual de quem os 
praticam.

Assim, por exemplo, um exame de toque vaginal sem luvas, uma avaliação dos seios 
com formas indevidas de toque, desde que sejam ligadas ao caráter sexual do corpo tocado, 
no pré-natal, trabalho de parto, pós-parto, em situações de abortamento ou atendimento 
ginecológico, podem ser consideradas como crimes contra a dignidade sexual previstos no 
Código Penal (BRASIL, 1940), a exemplo de estupro, devendo ser investigadas como tal pela 
justiça criminal. 

m) Violência reprodutiva: as condutas de negativa de acesso a métodos anticoncepcionais, 
ocasionais ou permanentes, quando previstos em lei, podem caracterizar uma violência 
obstétrica contra a mulher cisgênero e/ou o homem transgênero, por não possibilitar o acesso 
ao planejamento sexual e ao planejamento reprodutivo.

O mesmo ocorre quando se tenta obrigar certo grupo de mulheres cis ou homens trans 
a utilizar contraceptivos, o que fere a liberdade individual. Da mesma forma, negligência, 
imprudência ou imperícia na colocação de certos métodos contraceptivos por profissionais de 
saúde (como anticoncepcionais implantados embaixo da pele, e dispositivos uterinos como 
DIU e “Essure”), assim como a negativa de sua retirada, quando solicitado pelas pessoas 
interessadas, também podem configurar uma violência obstétrica, por ocorrer no contexto 
que envolve a reprodução humana. 

n) Cesariana sem indicação clínica real: a cesárea, seja agendada ou supostamente de urgência, 
quando realizada sem indicação clínica real, ou sem o consentimento da gestante, pode ser 
considerada uma violência obstétrica.
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Isso porque, segundo o Ministério da Saúde, essa opção aumenta o risco não 
só de uma infecção, mas de várias complicações pós-parto, tais como um maior 
risco de ocorrer hemorragia, risco de complicações da anestesia (podendo 
chegar até a morte), risco de acontecer acretismo placentário (quando a placenta 
gruda no útero), risco de placenta prévia e de endometriose, além de problemas 
com a fertilidade (SÃO PAULO, 2015, p. 11).

Assim, caso não seja uma indicação verdadeira, ou seja, que esteja entre aquelas 
clinicamente comprovadas como sendo necessária à realização de cesariana, ou feita sem a 
manifestação de vontade da pessoa grávida, ocorre violência obstétrica. Não à toa, costuma-se 
chamar esse caso de “desnecesária”.

A respeito da cirurgia cesariana, existe verdadeira luta contra o “viés de gênero” na 
prática médica, conforme será visto a seguir.

Parto normal versus cirurgia cesariana: a luta contra o “viés de gênero”

Como visto anteriormente, o parto normal ou fisiológico é aquele que acontece quando 
o feto nasce saindo pelo canal de parto, isto é, pela vagina, por isso que também se chama 
de parto vaginal. Essa via de nascimento ocorre de acordo com o funcionamento esperado do 
corpo e deveria ser o meio mais comum ou normal de nascer, tanto que consta na publicação 
da Atenção Básica do SUS sobre saúde sexual e saúde reprodutiva que “o parto cesariano, 
sem indicação clínica, constitui-se em risco inaceitável à saúde da mulher e do recém-nascido” 
(BRASIL, 2013, p. 234).

Não só o Sistema Único de Saúde tem estudos, publicações e legislações incentivando 
que seja dada preferência ao parto normal, a exemplo das já citadas Diretrizes nacionais de 
assistência ao parto normal (BRASIL, 2017), mas também a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), que possui recomendações direcionadas a países de todo o mundo para incentivar 
a assistência ao parto normal, o qual deve ocorrer da maneira mais alinhada possível às 
evidências científicas. Essas recomendações de parto respeitoso da OMS, que são diretrizes 
para mulheres saudáveis terem uma experiência positiva de parto, foram atualizadas em 2018 
(OPAS/OMS, 2018).

Ainda segundo a OMS, a taxa ideal de cesarianas deveria ser entre 10% e 15% de todos 
os partos (HRP/WHO, 2015). Esse percentual considera as cesáreas realmente necessárias, 
isto é, com motivos clínicos justificados, nos casos de o parto normal poder apresentar risco 
real para a gestante ou para o feto (AGUILAR et. al., 2014).

É que o parto cesáreo, expressão usada popularmente para se referir à cesariana, apesar 
de ser um recurso seguro e eficaz de redução da mortalidade materna, é uma cirurgia de 
grande porte “que consiste no corte de sete camadas do corpo para que se realize a retirada do 
bebê pelo abdômen da mãe” (DINIZ; DUARTE, 2004, p. 161).

Por isso, precisa ter indicação clínica realmente embasada nas evidências científicas, 
posto que o parto via cesárea tem maior chance de causar morte materna, hemorragia severa, 
infecção urinária, uterina ou da ferida cirúrgica, aderência na cicatrização, dores intensas na 
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recuperação, dentre outros riscos para a gestante, a exemplo das implicações anestésicas, com 
riscos cardiovasculares e respiratórios. Já em relação ao bebê, também há possibilidades de 
danos à saúde, como necessidade de cuidados intensivos ao nascer e mais chances de precisar 
de assistência respiratória (DINIZ; DUARTE, 2004).

Já o parto normal, apesar de envolver mais dor no momento do trabalho de parto, 
causada pelas contrações uterinas, tem menor custo que a cesariana, recuperação mais 
rápida, menor risco de infecção pós-parto e ajuda a eliminar os líquidos pulmonares do bebê 
(AGUILAR et. al., 2014).

Segundo as “Diretrizes de Atenção à Gestante: a operação cesariana”, publicação do 
Ministério da Saúde, é recomendada a realização de cesárea em casos específicos, com a 
devida justificativa. Mas, para sua realização, deve-se aguardar o termo completo, isto é, 39 
semanas de gestação (BRASIL, 2015). Posto isso, as razões para a realização do parto por meio 
de cirurgia cesariana devem se pautar nos seguintes aspectos:

QUADRO 3: Diretrizes que orientam a decisão pela cirurgia cesariana.

CIRURGIA CESARIANA

DIAGNÓSTICO DESDOBRAMENTOS

Placenta prévia e acretismo 
placentário

Quando a placenta está localizada, total ou parcialmente, na saída do 
canal de parto (placenta prévia) ou quando não está bem aderida ao 
útero, sendo difícil sua saída no parto normal (acretismo placentário).

Vírus da imunodeficiência 
humana (HIV), causador da 
síndrome da imunodeficiência 
adquirida (AIDS)

Em gestantes HIV positivas, sem uso de medicação, com carga viral 
desconhecida ou maior que as referências médicas seguras.

Lesão genital Em gestantes com lesão ativa de herpes simples genital; 

Bebê “sentado”
Quando o bebê está com apresentação pélvica (sentado) e não vira 
por versão cefálica externa (uma técnica feita por fora da barriga 
para virar o bebê), que pode ser feita com 36 semanas de gestação.

FONTE: Adaptado do Ministério da Saúde (2015).

Além dessas situações, a médica ginecologista e obstetra Melania Amorim, pesquisadora 
e ativista pelos direitos sexuais e reprodutivos, publicou em seu blog outras indicações reais 
para realização de cesariana (AMORIM, 2012), quais sejam:

a) prolapso de cordão umbilical, que é quando o cordão aparece antes da cabeça do bebê, no 
caso de dilatação não completa;
b) descolamento prematuro da placenta, que é a separação da placenta da parede uterina 
antes do nascimento, quando ocorre com feto vivo e sem ser no período expulsivo; 
c) apresentação transversa (bebê deitado na barriga) durante o trabalho de parto; 
d) ruptura de vasa prévia, ou inserção velamentosa do cordão umbilical, uma situação 
rara que acontece quando vasos sanguíneos do feto se inserem diretamente na placenta, 
podendo romper durante o trabalho de parto.
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Assim, as indicações reais para realização de cirurgia cesariana são casos bastante 
específicos, precisando de diagnóstico e acompanhamento médico prévio. Porém, a maior 
parte das gestações é considerada de risco habitual (baixo risco), podendo ser acompanhadas 
com tranquilidade, até mesmo por profissional da Enfermagem, não necessariamente da 
Medicina, sendo possível o nascimento por parto normal.

Contudo, mesmo com tantos incentivos governamentais ao parto vaginal, o fato é que 
a realização de cirurgias cesarianas ainda tem número muito alto no Brasil.

De acordo com a pesquisa “Nascer no Brasil”, da Fundação Oswaldo Cruz, realizada 
entre fevereiro de 2011 e outubro de 2012, 52% de todos os nascimentos hospitalares no 
Brasil ocorreu por meio de cirurgia cesariana e, quando se analisou apenas o setor privado, 
a porcentagem aumentou para 88% de cesáreas realizadas sendo que, dentre adolescentes, o 
percentual foi de 42% de parto por via cirúrgica (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2014). 

No livro “Parto normal ou cesárea? O que toda mulher deve saber (e todo homem 
também)”, as autoras afirmam que “todos os estudos rigorosos comprovam que o parto 
normal é mais seguro para a mulher e seu bebê” (DINIZ; DUARTE, 2004, p. 38).

Nesse contexto, surge a seguinte inquietação: por que se vivencia essa realidade de ocorrência 
de cesarianas em percentual muito superior ao máximo de 15% recomendado pela Organização Mundial 
da Saúde?

Essa resposta não é simples, mas o que parece ocorrer, no Brasil, é que a maioria dos 
profissionais da Medicina subestima os riscos da cirurgia cesariana (DINIZ; DUARTE, 2004). 
Além disso,

[...] em nosso país, não há uma tradição de consentimento informado em 
saúde (esclarecer o paciente do procedimento a que será submetido, antes da 
intervenção), e menos ainda da escolha informada (esclarecer o paciente das 
diferentes opções de procedimento, para participar da escolha, em parceria 
com o profissional), ou da recusa informada (o paciente recusar o procedimento 
com base na informação recebida) (DUARTE; DINIZ, 2004, p. 42).

Assim, existe uma crença cultural de que o/a médico/a deve dar a última palavra, 
deixando de lado a própria vontade da pessoa assistida, a qual deveria ser a principal 
responsável pela escolha (ou recusa) de qualquer procedimento médico ou cirúrgico, após ser 
devidamente informada sobre as justificativas para a realização do procedimento apontado, 
seus riscos e benefícios.

No caso da gestação, existe também um “viés de gênero”, isto é, uma visão tendenciosa, 
a qual vê o corpo da mulher (pessoa grávida) como frágil, que depende da tecnologia, até 
mesmo perigoso para o bebê (DINIZ; DUARTE, 2004).

 Todavia, apesar da existência de diretrizes legais que determinam o tratamento com 
igualdade das pessoas humanas, no Brasil, tem prevalência um modelo intervencionista do parto, 
que segue a referida visão enviesada, segundo a qual é preciso fazer intervenções no corpo 
para proteger o bebê desse organismo ameaçador. Tal modelo entende como perigoso o corpo 
grávido, seja da mulher ou de qualquer pessoa que, identificando-se de forma diferente do que 
propõe o modelo “heteronormativo” vigente, pretenda levar à frente uma gestação.
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De todo modo, esse modelo intervencionista 

[...] permanece porque é conveniente a muitos interesses – dos hospitais e dos 
profissionais, e mesmo nas relações entre homens e mulheres. Mantém-se por 
seu caráter ritual, por sua capacidade de reproduzir valores e relações sociais. 
Para as mulheres, acreditar que são incapazes de enfrentar o parto com saúde 
e alegria, entregar o trabalho para terceiros, é uma saída honrosa e socialmente 
aceitável. Não se deve ter nenhuma culpa com relação a isso, principalmente 
diante do medo e da incerteza – sentimentos tão humanos e normais na 
gravidez, um momento especial de vulnerabilidade (DINIZ; DUARTE, 2004, 
p. 20).

Há também a falta de atualização dos conhecimentos em obstetrícia com bases nas 
evidências científicas mais recentes, que acaba levando a diagnósticos inadequados, resultando 
em indicação de cesarianas sem necessidade real, mas apenas em virtude do despreparo 
daquele/a profissional ou da equipe médica para aguardar a progressão do trabalho de parto 
normal. 

Assim, apesar de as evidências científicas estarem superando, aos poucos, esse modelo, 
mostrando que o corpo grávido precisa de pouca interferência na gestação e no parto, tal 
modelo ainda é muito presente, e pode ajudar a explicar o número tão alto de cesarianas ainda 
realizadas no Brasil, assim como as intervenções durante o parto normal.

Os profissionais de assistência ao parto que atuam com base em evidências científicas 
seguem um atendimento que busca que a mulher/pessoa gestante seja protagonista, 
independentemente de sua orientação sexual e/ou identidade de gênero, dando conhecimentos 
suficientes sobre os riscos e benefícios dos procedimentos médicos disponíveis, para que se 
faça uma escolha informada do melhor caminho a ser adotado:

Defendemos que as mulheres têm direito de decidir sobre como querem seus 
partos, e, para isso, é importante que estejam informadas dos riscos potenciais 
da cesárea com base em estudos rigorosos, não apenas opinião do profissional, 
uma vez que esta é, muitas vezes, enviesada [...] (DINIZ; DUARTE, 2004, p. 42).

De toda forma, assegurar que sejam explicadas as diferenças entre as vias de parto, 
demonstrando os benefícios do parto vaginal, devendo a cesariana ser escolhida ou indicada 
como via de parto apenas nos casos estritamente necessários, também é uma luta do Movimento 
da Humanização contra o “viés de gênero” existente no atendimento obstétrico.

A discussão é tão importante que o livro didático adotado atualmente pelo IFPB para 
o estudo de Biologia traz a sugestão de realização de debate acerca do tema “Parto normal 
ou cesariana (parto cirúrgico): uma opção consciente” em aulas práticas, a fim de que sejam 
debatidas “as características e a adequação dessas duas modalidades de parto” (AGUILAR et. 
al., 2014, p. 224).

Violência neonatal
As condutas violentas mencionadas até o momento são direcionadas especificamente à 
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mulher e demais pessoas com sistema reprodutor feminino, seja durante gestação, trabalho de 
parto, nascimento, casos de perda gestacional e/ou atendimentos ginecológicos.

Todavia, quando direcionadas ao recém-nascido, tais condutas têm sido chamadas de 
violência neonatal:

Alguns procedimentos são direito de seu bebê, como o clampeamento (corte) 
tardio do cordão, após o término das pulsações; o contato pele-a-pele com a 
mãe, ou seja, ficar assim que nasce no colo da mãe por um bom tempo, pele-a-
pele, sem panos entre a mãe e o bebê, desde que o recém-nascido esteja com boas 
condições de saúde e a amamentação na primeira hora de vida. Para garantia 
destes direitos, a recepção cuidadosa da criança deve ser priorizada e os 
procedimentos de rotina devem ser postergados. As cesarianas desnecessárias 
e a manobra de kristeller, além de violentas com a mãe, também causam danos 
aos bebês (SÃO PAULO, 2015, p. 15).

Além do descrito acima, o uso de colírio de nitrato de prata, povidona, eritromicina 
ou tetraciclina, indicados para prevenir conjuntivite neonatal em recém-nascidos por via 
vaginal (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2020), quando feitos como rotina e sem 
consentimento dos responsáveis, podem ser vistos como violentos, por serem considerados 
desconfortáveis ou dolorosos, além de não estarem de acordo com as melhores evidências 
científicas, pois muitas vezes são administrados mesmo quando o bebê nasce por meio de 
cesariana.

O mesmo pode ser dito em relação a outros procedimentos neonatais, sendo considerados 
violentos quando feitos sem consentimento ou de maneira grosseira, como aspiração das vias 
aéreas, aplicação de vitamina K no recém-nascido ou, até mesmo, o banho logo em seguida ao 
nascimento, que retira o vérnix, uma proteção natural da pele do bebê.

Por fim, conforme mencionado, a própria cesariana pode ser considerada violenta com 
o feto, quando feita antes do momento adequado, havendo uma verdadeira “epidemia” de 
partos prematuros por decisões médicas equivocadas. Assim, realizar a cirurgia quando o bebê 
ainda não está pronto para nascer pode acarretar a necessidade de internação do recém-nascido 
em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), local onde passa por diversos procedimentos de 
saúde que não seriam necessários caso fosse esperado o tempo do bebê.

Violência obstétrica: o que pensam docentes de Biologia e discentes do ensino médio do 

IFPB

No âmbito da presente investigação, além da pesquisa documental e da produção 
deste produto educacional, foi também realizada pesquisa de campo, ocasião em que foram 
aplicados questionários mistos, entre Outubro e Novembro de 2020 e Fevereiro e Março de 
2021, como instrumentos de coleta de dados, havendo duas categorias de sujeitos: docentes do 
componente curricular Biologia e discentes do Ensino Médio Técnico-integrado do Instituto 
Federal da Paraíba (IFPB).

As questões versavam a respeito do que professores/as e alunos/as sabiam acerca da 
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violência obstétrica, entendendo-se como oportuno mencionar, no presente material, o que 
ambos os sujeitos da pesquisa pensam a respeito do tema.

Em suma, foi observado que, em praticamente todas as respostas relativas ao 
significado de “violência obstétrica”, os/as docentes mencionam que ela decorre da realização 
de diversos tipos de violência por profissionais de saúde, sejam verbais ou físicas, por meio 
de procedimentos feitos sem consentimento ou de maneira desatualizada, assim como via 
atendimento profissional inadequado/indevido, ou de a gestação, mesmo de risco habitual, 
ser tratada como uma patologia.

Além disso, foi observada a menção, pelos/as professores/as, ainda que de forma 
indireta, ao Movimento da Humanização do parto e do nascimento, quando algumas respostas 
afirmaram que o parto mais natural possível é mais seguro para mãe e bebê.

Assim, em apertada síntese, pode-se dizer que o entendimento expressado pelos/as 
docentes de Biologia do IFPB na pesquisa demonstra que suas concepções sobre “violência 
obstétrica”, apesar de não englobarem a totalidade de sentidos que o termo pode expressar, 
estão próximas ou representam, pelo menos, boa parte do significado amplo que tem a referida 
expressão.

Também foram sujeitos da pesquisa de campo os/as discentes do Ensino Médio 
Técnico-integrado do IFPB, os quais, em questionário misto, foram igualmente solicitados a 
responder perguntas relacionadas à violência obstétrica.

No caso, foi observado que, em sua maioria, os/as alunos/as entendem que a violência 
obstétrica é passível de ocorrer apenas durante o parto, mas diversos discentes também 
citaram a gestação, abortamento e até mesmo o pós-parto como momentos em que é possível 
acontecer esse tipo de violência, o que de fato é englobado no conceito, como foi visto nas 
seções anteriores.

Portanto, os/as estudantes também conseguem perceber que a violência obstétrica 
está ligada às condutas das equipes de saúde, compreendendo, assim como os/as docentes, 
que a expressão tem multissignificados. O teor completo da análise dos dados obtidos consta 
em capítulo específico da dissertação “Alma mater”: violência obstétrica como violência de 
gênero, conforme consta na Apresentação da presente publicação.

Violação de direitos: onde buscar ajuda jurídica?

Ser vítima de uma violência obstétrica e de gênero pode ser algo muito doloroso. 
Mas, procurar ajuda jurídica, notificar as autoridades sobre a violação de direitos e buscar 
a reparação de danos pode significar um dos desdobramentos de cura do trauma sofrido, 
aspecto este muito importante não apenas para a punição do ato individualmente cometido, 
mas também pela possibilidade de prevenir a repetição dessas violências com outras pessoas. 

Na Paraíba, recentemente, foi publicada uma cartilha que trata sobre violência obstétrica, 
a qual explica, dentre outras questões, as providências a serem tomadas quando se é vítima 
desse tipo de violação (PARAÍBA, 2020). Porém, desde 2015, a Defensoria Pública do Estado 
de São Paulo divulga o que é violência obstétrica e como buscar apoio jurídico ao ser vítima 
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de tal violação de direitos, por meio de ações e cartilha publicada sobre o tema (SÃO PAULO, 
2015).

De toda forma, é importante, desde o início, reunir toda a documentação possível a 
respeito, inclusive o prontuário da pessoa gestante e/ou do bebê, havendo direito à solicitação 
de cópias desse documento médico. Além disso, fazer um relato do acontecimento e das 
violências que a pessoa entende que sofreu ou que foram feitas contra seu bebê também é um 
importante passo a ser seguido (PARAÍBA, 2020).

Assim, tal documentação pode e deve ser protocolada como notícia de violação de 
direitos junto às seguintes instâncias:

QUADRO 4: Como e onde buscar apoio jurídico em casos de violência obstétrica.

VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA

TIPO DE INVESTIGAÇÃO INSTÂNCIAS

Administrativa: referente ao/à 
agente que praticou a violência 
obstétrica (público/a ou priva-
do/a)

Ouvidoria da instituição hospitalar de atendimento, Ouvidoria 
do SUS, Secretaria Municipal, Estadual ou Distrital de Saúde, 
Agência Nacional de Saúde Suplementar e Ministério da Saúde.

Disciplinar: referente ao/à pro-
fissional de saúde que praticou a 
violência obstétrica (público/a ou 
privado/a)

Conselhos Regionais e/ou Federais daquele que se entende ter 
praticado a conduta obstétrica violenta (exemplo: Conselho de 
Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Educação Física 
etc.).

Criminal: quando a violência obs-
tétrica tenha configurado algum 
crime que envolva violência física 
ou crime contra a honra

Delegacia de Polícia ou, onde houver, Delegacia Especializada 
no Atendimento às Mulheres (PARAÍBA, 2020), bem como Mi-
nistério Público do Estado respectivo ou do Distrito Federal e, 
ainda, Ministério Público Federal, os quais têm atribuição para 
investigar questões não só criminais, mas civis e administrativas, 
a respeito de condutas dos profissionais de saúde.

Indenização civil: processo judicial 
para reparação de danos morais 
ou materiais, seja por violência 
obstétrica ou erro médico

Defensoria Pública do Estado respectivo ou do Distrito Federal 
ou Defensoria Pública da União, ou contratação de Advogado/
Advogada de confiança, os quais também podem prestar consul-
toria jurídica no caso de a pessoa vítima de violência querer bus-
car também ou apenas as investigações acima (administrativa, 
disciplinar e criminal).

FONTE: Adaptado de Paraíba (2020).

A cartilha sobre violência obstétrica do Governo do Estado da Paraíba também traz 
orientações aos/às profissionais de saúde, tanto no que concerne ao que se pode fazer em 
caso de violência obstétrica, como no que devem fazer para não cometer esse tipo de violência, 
resumindo tais informações na seguinte frase: “não promova e não execute procedimentos 
sem comprovação científica!” (PARAÍBA, 2020, n.p.).

No mais, é importante mencionar que, ao contrário do que ocorre no caso de violência 
doméstica e familiar, a violência obstétrica não tem, ainda, legislação federal específica que 
defina as condutas violentas e preveja formas para sua coibição. Sobre o tema, existe apenas 
projeto de lei que dispõe sobre medidas de proteção contra a violência obstétrica e de divulgação 
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de boas práticas para a atenção à gravidez, parto, nascimento, abortamento e puerpério (PL 
nº 7.867/2017 e PL nº 878/2019), o que não significa dizer que as pessoas que são vítimas de 
violência obstétrica, ou seus bebês que são vítimas de violência neonatal, estão desassistidos 
pela legislação e pela justiça.

É que, além de todas as normas já citadas ao longo desta publicação, existe a Lei Federal 
nº 10.778/2003, a qual estabelece a notificação compulsória, no território nacional, dos casos 
em que houver violência contra a mulher atendida em serviços de saúde, públicos ou privados 
(BRASIL, 2003).

A notificação terá caráter sigiloso e, caso não seja feita às autoridades competentes, 
haverá infração da legislação de saúde pública, bem como das leis criminais, em relação ao 
responsável que deixa de notificar.

Oportuno ressaltar, por fim, que apesar da importância de buscar justiça, os Tribunais 
brasileiros, como o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça ainda não 
atentaram para a gravidade do problema da violência obstétrica, tratando a maioria dos casos 
como “erro médico”, como se observa na conclusão do artigo “Violência obstétrica no Brasil: 
um enfoque a partir dos acórdãos do STF e STJ”, de Silva e Serra (2017, p. 2453):

Infelizmente, os julgados ainda permanecem silentes diante da amplitude 
do panorama iatrogênico da violência obstétrica. Apesar da possibilidade de 
imputação da responsabilidade civil aos executores, bem como das devidas 
indenizações às vítimas, há ainda a difícil tarefa em comprovar o nexo de 
causalidade entre a conduta médico-hospitalar e o dano. Ademais, as autoras 
dos processos, desejam, de fato, que seja reconhecida judicialmente a violência 
praticada por tais agentes, não simplesmente como erro médico, como foi 
possível perceber na maioria dos acórdãos analisados, mas sim como violência 
de gênero, especificando claramente a violência obstétrica.

Dessa forma, mostra-se importante denunciar as ocorrências de violência obstétrica, 
sendo direito das vítimas e dever dos profissionais de saúde que dela tomam conhecimento, 
até mesmo como forma de contribuição para a mudança da legislação e do entendimento do 
Poder Judiciário a respeito do tema.

• Violência de gênero:
O que é violência de gênero e como se manifesta?

• Violência obstétrica:
CPI Mortalidade materna
Violência Obstétrica “Parirás com dor”

#saibamais.com 

https://www.politize.com.br/violencia-de-genero-2/
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/51-legislatura/cpimater/relatoriofinal.pdf
https://www.senado.gov.br/comissoes/documentos/SSCEPI/DOC VCM 367.pdf
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Mulheres Brasileiras e gênero nos espaços público e privado
Na hora de fazer não gritou
Violência obstétrica - artemis
Nascer direito
Você sabe o que é violência obstétrica?
Violência Obstétrica – Sentidos do Nascer 

• Plano de parto:

Plano de parto 

• Cartilhas e outras publicações sobre Violência Obstétrica:
Conversando sobre violência obstétrica
Gestação, parto e puerpério Conheça seus direitos!
Cartilha sobre Violência Obstétrica
Humanização do parto. Nasce o respeito
Nenhuma mãe a menos , nenhum bebé a menos , muitas vidas a mais.Conversando sobre 
violência obstétrica 

Defensoria pública : reflexões sobre os direitos das mulheres

Mulheres em luta pela abolição da violência obstétrica. Violência Obstétrica é Violência Con-
tra a Mulher.

• Sítios eletrônicos de órgãos públicos e entidades da área de saúde e da justiça:
{Ouvidoria do SUS}

{Agência Nacional de Saúde Suplementar}

{Ministério da Saúde}

{Conselho Federal de Medicina}

{Conselho Federal de Enfermagem}

{Mapeamento das Delegacias da Mulher no Brasil}

{Ministérios Públicos Estaduais}

Ministério Público Federal}

{Defensorias Públicas Estaduais}

Defensoria Pública da União}

{Ordem dos Advogados do Brasil}

https://apublica.org/wp-content/uploads/2013/03/www.fpa_.org_.br_sites_default_files_pesquisaintegra.pdf
https://apublica.org/2013/03/na-hora-de-fazer-nao-gritou/
https://www.artemis.org.br/violencia-obstetrica
http://nascerdireito.com.br/
http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-saude/53079-voce-sabe-o-que-e-violencia-obstetrica
http://www.sentidosdonascer.org/blog/categorias/violencia-obstetrica/
https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Repositorio/41/Documentos/Plano_Parto_A5.pdf.
https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/repositorio/34/documentos/cartilhas/Cartilha_VO.pdf
https://defensoria.rj.def.br/uploads/arquivos/1e6176359aae47788dc72f14f65a4a56.pdf
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-da-mulher-e-da-diversidade-humana/arquivos/cartilha-sobre-violencia-obstetrica.pdf/view
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-da-mulher-e-da-diversidade-humana/arquivos/cartilha-sobre-violencia-obstetrica.pdf/view
https://www.mppe.mp.br/mppe/attachments/article/4240/cartilha humanizacao do parto pdf.pdf
https://www.mpma.mp.br/arquivos/COCOM/Cartilha.pdf
https://portal.uneb.br/proaf/wp-content/uploads/sites/65/2020/04/Violencia-Obstetrica-DPE-BA.pdf
https://portal.uneb.br/proaf/wp-content/uploads/sites/65/2020/04/Violencia-Obstetrica-DPE-BA.pdf
https://www.anadep.org.br/wtksite/EBOOK_DIREITOS_MULHERES.pdf
http://www.sentidosdonascer.org/wordpress/wp-content/themes/sentidos-do-nascer/assets/pdf/controversias/Violencia-obstetrica-e-violencia-contra-a-mulher.pdf
http://www.sentidosdonascer.org/wordpress/wp-content/themes/sentidos-do-nascer/assets/pdf/controversias/Violencia-obstetrica-e-violencia-contra-a-mulher.pdf
http://ouvprod01.saude.gov.br/ouvidor/CadastroDemandaPortal.do
https://www.ans.gov.br/
https://www.gov.br/saude/pt-br
https://portal.cfm.org.br/
http://www.cofen.gov.br/
https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-violencia/pdfs/mapeamento-das-delegacias-da-mulher-no-brasil
https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/programas-de-protecao/ppddh-1/ministerios-publicos-estaduais
http://www.mpf.mp.br/
https://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/defensoria-publica/
https://www.dpu.def.br/
https://www.oab.org.br/
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Instagram:
@generoviolenciadomesticaibdfam {Comissão Nacional de Gênero e Violência Doméstica do 
Instituto Brasileiro de Direito de Família}

@nascerdireito {Advogadas lutando contra a violência obstétrica}

@projeto.almamater {Projeto de extensão do CCJ/UEPB voltado ao combate da violência 
obstétrica}

@artemis.ong {Promoção da autonomia feminina e erradicação da violência contra a mulher}

@ans.reguladora {Perfil da Agência Nacional de Saúde Suplementar}

@minsaude {Perfil do Ministério da Saúde}

@mpf_oficial {Perfil do Ministério Público Federal}

@dpunacional {Perfil da Defensoria Pública da União}

@cfoab {Perfil da Ordem dos Advogados do Brasil Nacional}

 Filmes e séries: 
• Violência obstétrica - a voz das brasileiras {YouTube}
• O renascimento do parto 2 {Netflix}
• Parir é natural {YouTube}
• Nascer no Brasil: Parto, da violência obstétrica às boas práticas {YouTube}
• Nascer no Brasil: Cesárea, mitos e riscos {YouTube}
• Parto no Brasil: a caminho da humanização (partes 1 a 4) {YouTube}
• Humanização do parto – ISEA – Campina Grande – PB {YouTube}
• Proibido nascer no paraíso {Globoplay / YouTube}
• The handmaid´s tale { Paramount – acesso via Globoplay ou Amazon Prime}
• Operação enganosa {Netflix}

https://www.instagram.com/generoviolenciadomesticaibdfam
https://www.instagram.com/nascerdireito/
https://www.instagram.com/projeto.almamater/
https://www.instagram.com/artemis.ong
https://www.instagram.com/artemis.ong
https://www.instagram.com/minsaude
https://www.instagram.com/mpf_oficial
https://www.instagram.com/dpunacional
https://www.instagram.com/cfoab
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 Filmes e séries: 

* Violência obstétrica - a voz das brasileiras {YouTube}
* O renascimento do parto 2 {Netflix}
* Parir é natural {YouTube}
* Nascer no Brasil: Parto, da violência obstétrica às boas práticas {YouTube}
* Nascer no Brasil: Cesárea, mitos e riscos {YouTube}
* Parto no Brasil: a caminho da humanização (partes 1 a 4) {YouTube}
* Humanização do parto – ISEA – Campina Grande – PB {YouTube}
* Proibido nascer no paraíso {Globoplay / YouTube}
* The handmaid´s tale {Globoplay / Amazon Prime / Paramount}
* Operação enganosa {Netflix}.5.
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 Filmes e séries: 

* Violência obstétrica - a voz das brasileiras {YouTube}
* O renascimento do parto 2 {Netflix}
* Parir é natural {YouTube}
* Nascer no Brasil: Parto, da violência obstétrica às boas práticas {YouTube}
* Nascer no Brasil: Cesárea, mitos e riscos {YouTube}
* Parto no Brasil: a caminho da humanização (partes 1 a 4) {YouTube}
* Humanização do parto – ISEA – Campina Grande – PB {YouTube}
* Proibido nascer no paraíso {Globoplay / YouTube}
* The handmaid´s tale {Globoplay / Amazon Prime / Paramount}
* Operação enganosa {Netflix}.

Os
finalmentes...
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Depois de tratar sobre aspectos gerais da adolescência, sobre gravidez e todo o seu 
percurso, fisiologia do parto, situações de abortamento e puerpério, passando pelas questões 
que envolvem parentalidade e gênero, as quais redundam em cometimento de violações de 
direitos contra mulheres e demais pessoas com sistema reprodutor feminino, em seu ciclo 
gravídico-puerperal, vimos os tipos de violência obstétrica e como buscar apoio jurídico 
quando ela acontece.

Nessa trajetória, ressaltamos que se trata de uma violência de gênero, uma violação 
não apenas física, mas também verbal, uma violência simbólica e institucional, que ocorre 
de forma muitas vezes sutil, ou mesmo de maneira explícita, mas nem sempre de modo a se 
entender “que há verdadeiramente uma violência ocorrendo naquele momento, pelo fato de 
ser uma construção social cristalizada e normalizada” (CARVALHO; ANDRADE, 2020, p. 
112).

Assim, chegamos aos finalmentes do nosso Auto da barriguda, o qual teve a real intenção 
de detalhar todos esses processos, no sentido de informar para prevenir e, quando a prevenção 
não for suficiente, ajudar as pessoas a identificar a violência obstétrica e buscar uma resposta 
jurídica quando se sentirem violadas em seus direitos. Nos dizeres de Lima (2019, p. 84):

A violência não precisa existir. Tornar o parto, que naturalmente já está 
associado a uma dor natural, em um momento pesado e cheio de pressão, não 
faz com que o bebê saia mais rápido. Tentar acelerar processos para ganhar 
mais dinheiro, é simplesmente desumano.

Todavia, apesar de entendermos que não deveria, a violência obstétrica existe e, por 
ocorrer em momento tão singular da existência humana, pode deixar marcas profundas na 
alma, mesmo quando não tem reflexos físicos:

Uma má experiência de nascimento pode ser traumática a ponto de os seus 
efeitos repercutirem por toda a vida da mãe e do bebê. Boas práticas no contexto 
do parto e nascimento promovem o vínculo materno-filial e cumprem com a 
responsabilidade do Estado brasileiro de proteger a maternidade e a infância 
(FARIAS; MELO; ARAÚJO, 2020, p. 377).

Levar tais violações de direitos humanos às autoridades públicas e privadas demanda 
coragem, pois nem sempre os sistemas de justiça funcionam de acordo com as nossas 
expectativas. Porém, é um ato de resistência, sendo necessário denunciar, pois lutar pelos 
direitos individuais é ajudar a manter os direitos humanos conquistados coletivamente.

Portanto, pretende-se divulgar o conteúdo desta publicação para que, além de ajudar 
as pessoas a conhecer melhor sobre a fisiologia da gestação e do nascimento, seja facilitado 
o reconhecimento de condutas que, nomeadas ou não como “humanizadas”, na prática 
correspondem a ações em desacordo com as práticas da Obstetrícia baseadas em evidências 
científicas, podendo configurar verdadeira violência obstétrica.

Espera-se, assim, possibilitar a busca pela melhor experiência gravídica-puerperal 
possível!

5. OS FINALMENTES...
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