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APRESENTAÇÃO

Somos  uma  rede  de  mulheres,  a  maioria  com  formação  universitária,  usuárias  dos 

sistemas de saúde, público e suplementar, que vêm nesta oportunidade documentar e 

denunciar as condições de atenção ao parto no Brasil, em especial no Estado de Minas 

Gerais.

Nossa rede tem como objetivo dar apoio e trocar experiências e informações sobre a 

gestação, o parto e amamentação, promovendo o protagonismo da mulher em relação ao 

parto e cuidados com o filho e desmistificar a imagem de parto como um sofrimento para 

a  mulher.  É  ainda  objetivo  da  rede,  divulgar  as  boas  práticas  de  atenção  ao  parto 

recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e comprovadas pela medicina 

baseada em evidências científicas.

A ideia de se solicitar uma Audiência Pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais 

surgiu depois que uma participante da rede relatou ter sido extremamente desrespeitada 

durante o parto, ter sofrido vários tipos de violência e, o mais triste, ter perdido seu bebê. 

Comovidas  e  indignadas  com  a  história  de  uma  pessoa,  até  aquele  momento 

desconhecida, um grupo de quatro mulheres levou à Comissão de Direitos Humanos a 

denúncia  de  que  aquela  mulher  e  tantas  outras  vêm  sofrendo  violência  num  dos 

momentos mais importantes de suas vidas, em um local que deveria lhes dar segurança, 

por pessoas (profissionais) que deveriam lhes oferecer apoio e cuidado. Nossa demanda 

foi considerada legítima e atendida de pronto pelo presidente da Comissão, que requereu 

a realização da Audiência. Após a oficialização da Audiência, muitas mulheres também 

relataram  ter  sofrido  violência  durante  seus  partos  e  outras,  mesmo  sem  conseguir 

caracterizar a violência, relataram experiências ruins nas maternidades.

Esperamos,  com essa Audiência,  levar  a  discussão sobre a  assistência  hospitalar  ao 

parto a todas as esferas da sociedade, mostrar que mulheres estão sendo expostas à 

violência institucional e que o Brasil não está cumprindo com os acordos internacionais 

dos quais é signatário.

Alguns questionamentos são fundamentais para se discutir a questão do parto em nossa 



sociedade. Por que em pouco mais de cinquenta anos o parto se tornou algo tão temido 

entre as mulheres? Por que o Brasil ocupa o segundo lugar em número de cesarianas em 

todo  mundo  (52%,  ao  passo  que  o  recomendado  pela  OMS  é  15%)?  Por  que  as 

brasileiras  não  conseguem  dar  à  luz  naturalmente?  Qual  é  a  responsabilidade  das 

instituições e dos profissionais de saúde nesse cenário?



1. INTRODUÇÃO

O parto é um evento fisiológico que faz parte da sexualidade feminina. É uma função 

natural do corpo da mulher que encerra o período de gravidez, trazendo à luz um novo 

ser. O ato de parir é instintivo, tanto que “algumas mulheres, deixadas à própria mercê, 

vão instintivamente saber o que fazer durante o trabalho de parto” (BALASKAS, 2008, 

p.20).

Segundo Wolff  e Waldow (2008),  historicamente a arte  de partejar  era uma atividade 

eminentemente  feminina,  restrita  ao  ambiente  doméstico  e  à  intimidade  familiar.  As 

mulheres eram assistidas por parteiras, mães, irmãs, mulheres mais experientes que já 

haviam passado pelo parto. Os saberes em relação ao parto eram então passados de 

geração em geração e sua essência fisiológica o mantinha fora do campo de atuação da 

medicina. A participação masculina no ambiente do parto era rara e se fazia necessária 

em casos muito específicos, geralmente associados a complicações.

Com a  incorporação  da  obstetrícia  às  práticas  médicas,  nos  séculos  XVII  e  XVIII,  a 

participação  masculina  na  assistência  ao  parto  se  ampliou  e  contribuiu  para  a 

marginalização  da  atuação  das  parteiras,  relegando  a  segundo  plano  o  saber-poder 

milenar das mulheres oriundo da intuição e da experiência cotidiana. A essência feminina 

no local do parto se perdeu.

Ainda segundo Wolff e Waldow (2008), no século XX, principalmente a partir da Segunda 

Guerra Mundial, iniciou-se o processo de institucionalização do parto, transformando esse 

evento  da  vida  privada e  familiar  em um evento  médico  e  hospitalar.  Nesse período 

iniciou-se  a  industrialização  e  a  mecanização  do  parto,  fazendo-se  uso  de  drogas, 

aparelhos e práticas cirúrgicas para, em tese, auxiliar a mulher no trabalho de parto e 

parto. As maternidades se transformaram em “linhas de montagem”, com o objetivo de 

padronizar e agilizar a forma de nascer. A percepção da parturiente como paciente e do 

parto como ato médico retirou da mulher a autonomia sobre seu corpo e seus atos. A 

mulher  passou de protagonista  a coadjuvante,  entregando seu corpo a terceiros que, 

supostamente,  sabiam  melhor  do  que  ela  o  que  fazer.  É  bem  verdade  que  a 

hospitalização  do  parto  reduziu  em  muito  os  índices  de  mortes  perinatais,  mas  as 

intervenções que deveriam ser usadas com indicações precisas passaram a ser usadas 
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de forma rotineira, transformando o parto em um evento muitas vezes traumático, física e 

psicologicamente,  para  a  mãe  e  o  bebê.  Esses  partos  cheios  de  intervenções 

contribuíram para a estigmatização do parto como um símbolo de sofrimento e opressão 

das mulheres. Nesse contexto de industrialização do parto, o nascimento cirúrgico - a 

cesariana – se estabeleceu como prática corriqueira em nossa sociedade. 

A institucionalização do parto abriu espaço para que se estabelecesse ainda uma relação 

de  poder/hierarquia  entre  o  médico  e  a  parturiente,  potencializada  pelas  relações  de 

gênero  e  poder  enraizadas  em  nossa  sociedade.  Sozinhas,  fragilizadas,  vulneráveis, 

sentindo dor, as parturientes se tornaram alvos fáceis para a prática de atos violentos de 

ordem física, psicológica ou moral por parte de médicos e outros profissionais de saúde, 

que consciente ou inconscientemente impunham seu poder-saber-fazer de modo a causar 

sofrimento nas mulheres. Nossa sociedade patriarcal  aceitou e assimilou de tal  modo 

essas práticas que hoje a violência contra a mulher em trabalho de parto e parto também 

se tornou institucionalizada.

2. VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL

De acordo com dados de pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo em 2010, 

uma em cada quatro  brasileiras  relatou  ter  sofrido  algum tipo  de  violência  durante  a 

assistência ao parto. Trata-se de um tipo de violência bastante específica e comum nas 

instituições hospitalares. Segundo Wolff e Waldow (2008), é uma violência praticada pelas 

equipes de saúde e consentida por mulheres em trabalho de parto, que se submetem a 

ela principalmente por desconhecerem o processo fisiológico do parto,  por não serem 

informadas pelos profissionais de saúde sobre as melhores práticas de assistência, por 

temerem pela vida do bebê e pelo mau atendimento, pela condição de desigualdade entre 

médico e paciente (o médico é o detentor do conhecimento, da habilidade técnica) ou 

simplesmente por acreditarem que “é assim mesmo”.

Em 2012, pesquisa realizada nas redes sociais e na internet1, por aproximadamente 70 

1 Teste da violência obstétrica: divulgação dos resultados. Disponível em: 

<http://www.cientistaqueviroumae.com.br/2012/05/teste-da-violencia-obstetrica.html>.
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blogs,  apresentou  semelhante  resultado:  25% das  brasileiras  sofreram algum tipo  de 

violência durante o trabalho parto e/ou parto, sendo que mais da metade relataram ter 

sofrido a violência quando da sua primeira gestação. A pesquisa ouviu quase duas mil 

mulheres que tiveram seus filhos em maternidades particulares ou públicas, casas de 

parto ou domicílio. A violência sofrida por essas mulheres pode ter inicio ainda durante a 

gravidez. No pré-natal muitas vezes deficiente, com a falta de estrutura e diálogo entre 

gestantes e médicos, as mulheres são desacreditadas da sua capacidade de dar à luz 

naturalmente,  são  aterrorizadas  com  uma  infinidade  de  pedidos  de  exames  sem 

justificativa  e  com  histórias  aterrorizantes  sobre  o  parto  e  são  submetidas  ao  saber 

médico  como  único  e  inquestionável.  Mulheres  que  sofreram  abortos  espontâneos 

também são vítimas do descaso e desumanização do sistema de saúde, pois não são 

acolhidas em sua dor pela perda do filho esperado.

A  violência  verbal  (ameaças,  xingamentos  e  humilhações),  o  abandono,  a  falta  de 

privacidade,  exames de toque vaginal  abusivos,  episiotomias  de  rotina e  mutiladoras, 

separação  mãe-bebê,  restrições  de  acompanhante,  o  uso  abusivo  de  medicamentos, 

manobra de Kristeller, dentre outras práticas que agridem a parturiente, mostram que a 

violência contra a mulher extrapola o ambiente doméstico, escopo da Lei Maria da Penha. 

Enraizada  na  cultura  médica  brasileira,  a  violência  institucional  contra  a  mulher  em 

período perinatal é reproduzida nos hospitais, inclusive nos universitários, e apreendida 

pelos profissionais em formação como algo corriqueiro, cotidiano e normal. A literatura 

mostra que com o objetivo de “incrementar seu ‘senso de competência’ ”  (HOTMSKY, 

2009,  p.4),  estudantes  de  medicina  realizam  intervenções  e  procedimentos 

desnecessários, causando dor e sofrimento às parturientes, que sequer são informadas 

sobre a realização de tais procedimentos. A despeito dos princípios éticos que regem a 

medicina, o processo de “coisificação” dos corpos das mulheres se perpetua.

Em várias circunstâncias, o processo de parturização se caracteriza por ações de não 

cuidado e desrespeito. Em 2010, a Corte Europeia de Direitos Humanos, reconheceu a 

autoridade,  a  autonomia  e  o  apoio  às  escolhas  feitas  pela  parturiente  como Direitos 

Humanos,  direitos  já  reconhecidos  pela  OMS  e  que  têm  sido  sistematicamente 

desrespeitados pela maioria das instituições de saúde públicas e privadas do Brasil e de 

Minas  Gerais.  Diariamente  as  parturientes  e  seus  bebês  sofrem  violações  dos  seus 

direitos.
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Aterrorizadas com o modelo violento de assistência ao parto normal e influenciadas pelos 

seus médicos, muitas mulheres optam pelo nascimento cirúrgico, colaborando com o alto 

número de cesáreas no país. Contrariando as recomendações da OMS para a redução 

das taxas de cesarianas, os índices crescem de forma alarmante, sendo que em 2010, 

pela primeira vez na história, a porcentagem de cesáreas superou a de partos normais 

como via de nascimento no Brasil. A publicação “O modelo de atenção obstétrica no setor  

de saúde suplementar no Brasil: cenários e perspectivas”, da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (2001), aponta que os médicos justificam o alto índice de cirurgias, alegando 

a  conveniência  que  a  cesárea  representa  para  a  agenda  médica.  Aliado  a  isso,  os 

interesses financeiros se sobressaem ao bem-estar das usuárias dos serviços de saúde. 

É muito mais vantajoso financeiramente para médicos e maternidades a realização de 

cesarianas agendadas, rápidas e eficientes, do que a atenção individual a uma mulher em 

trabalho de parto, muitas vezes por horas a fio. O princípio da economicidade tem sido 

cada  vez  mais  aplicado  nos  serviços  de  atenção  à  saúde  dando  uma  conotação 

mercadológica a uma atividade acima de tudo humana. Criada com o objetivo de salvar 

vidas em casos de risco iminente para a mãe e o bebê, a cesariana tem sido amplamente 

difundida como método seguro para o nascimento e desvirtuada por  conveniência  de 

médicos, hospitais e gestantes. O nascimento cirúrgico está no “gosto popular”, tornou-se 

uma fonte lucrativa e cômoda para médicos e hospitais e uma alternativa “indolor” ao 

parto normal hospitalar tão temido pelas mulheres.

No Sistema Único de Saúde (SUS), os índices de cesarianas estão em torno de 34%, 

segundo  dados  do  Ministério  da  Saúde,  números  ainda  muito  superiores  aos  15% 

recomendados pela OMS, e os outros 66% de partos vaginais não são motivo de orgulho 

para a nação, haja vista a violência infligida à mulher e ao bebê nas instituições de saúde. 

Em muitas  maternidades  públicas,  as  parturientes  são  abandonadas  à  própria  sorte, 

humilhadas,  constrangidas,  discriminadas,  submetidas  a  procedimentos  obsoletos, 

desnecessários,  prejudiciais  à  saúde e  desconsideradas em sua dor.  Seus filhos  são 

recebidos de maneira desumana, manipulados como objetos inanimados, separados do 

único ser com o qual tem vínculo: a mãe. As famílias não recebem informações claras, 

são impedidas de participar do processo, restando-lhes apenas aguardar, ansiosas, por 

boas notícias sobre a mãe e o bebê. Muito embora o Poder Público tenha ciência da 

existência dessa violência, pouco tem sido feito para mudar a realidade. As mulheres não 

são informadas sobre seus direitos durante o pré-natal e muitas vezes nem sabem que 

foram vítimas de violência,  por isso não denunciam. Não existem estatísticas sobre a 
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violência ou mecanismos para denúncias, consequentemente não existe punição para os 

agressores. 

3. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA

Abaixo  são apresentadas práticas  consideradas pela  OMS  claramente  prejudiciais  ou 

ineficazes, que devem ser eliminadas da assistência ao parto, e práticas utilizadas de 

modo inadequado, dentre outras, que sendo adotadas, caracterizam a violência obstétrica 

ou violência no parto. Tais práticas submetem a mulher e o recém-nascido à dor e ao 

sofrimento  físico  e  emocional  desnecessários  e  evitáveis,  configurando  violação  dos 

Diretos Humanos:

1. Cesariana sem indicação clínica e/ou sob falsos pretextos, tais como:

• Circular de cordão (não importa quantas);

• Trabalho de parto  prolongado (esse tempo é individual,  não há padrões, 

bastando mãe e bebê estarem em boas condições);

• Expulsivo prolongado (existe apenas uma média, não um tempo exato para 

esta fase);

• Pós-datismo (nos anos 70 esperava-se até 42 semanas, hoje às 40 – ou 

menos - a criança é extraída do ventre materno sob esta alegação, muitas 

vezes prematuramente por erro de data);

• Pressão alta;

• Bacia "muito estreita" (não é possível medir sem prova de trabalho de parto);

• Bebê  "muito  grande"  (os  ossos  e  tecidos  da  mãe  se  movem  para  a 

passagem da criança);

• Cesárea anterior (o risco de ruptura da cicatriz uterina é idêntico a de quem 

nunca teve cirurgias antes);

• Primigesta com mais de 35 anos;

• Primigesta adolescente;

• HPV, verrugas genitais, miomas, cistos;

• Pouco ou muito líquido amniótico;
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• Problema de hemorróidas, dentre outros.

Ou realizar cesariana sem indicação precisa por pressa da equipe ou descrença na 

capacidade da mulher. A mulher  que  é  submetida  a  uma  cesariana  sem  

indicações clínicas precisas está sendo  exposta  a  três  vezes  mais  riscos  de  

contrair infecção, ter hemorragia, problemas  decorrentes  da  analgesia,  

dificuldades na amamentação, dentre outros, e seu bebê a riscos decorrentes da 

prematuridade iatrogênica, tais como baixo  peso,  problemas  respiratórios,  

icterícia grave;

2. Episiotomia  de  rotina:  incisão  cirúrgica  realizada  no  períneo  para  aumentar  a 

abertura da vagina. Constitui, por si só, uma laceração de segundo grau, quando 

uma  laceração  espontânea  poderia  nem  ocorrer  (mais  de  60%  dos  casos).  A 

revisão de Thacker e Banta, publicada em 1983 demonstrou, além da inexistência 

de  evidências  da  eficácia  dessa  prática,  evidências  consideráveis  dos  riscos 

associados  ao  procedimento:  dor,  edema,  infecção,  hematoma,  dispareunia  e 

rigidez  do  períneo.  Revisão  sistemática  da  biblioteca  Cochrane  que  incluiu  8 

estudos  e  um total  de  5.541  mulheres evidenciou  que  a  episiotomia  de  rotina 
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o alto índice de cesáreas ser  
justificado como respeito à  
autonomia e desejo da mulher,  
pesquisas mostram que a maioria 
das mulheres tem preferência por 
parto normal e que a maioria das 
cesáreas é realizada por causas 
médicas não justificadas.



aumenta os riscos de lesões no períneo posterior  (entre a vagina e o ânus)  e 

complicações como hemorragias, infecção e dor no pós-parto. Também não traz 

benefícios para o bebê. A não realização de episiotomia de rotina está associada a 

manutenção  da  integridade  do  períneo  (nenhuma  lesão)  em  aproximadamente 

60% dos partos e aumento do trauma no períneo anterior (região da vulva acima 

da vagina),  porém os  traumas anteriores  são menos danosos que os  traumas 

posteriores (CARROLI e MIGNINI, 2009).

3. Exames  de  toque  abusivos:  o  exame  de  toque  é  um  dos  mais  invasivos 

procedimentos de todo o trabalho de parto, sendo realizado muitas vezes de forma 

frequente, dolorosa e por muitos profissionais sem pedir sequer licença à mulher. A 

OMS recomenda que o exame vaginal  seja  realizado com intervalo  mínimo de 

quatro  horas,  com a mulher  em decúbito  lateral  esquerdo e jamais durante  as 

contrações;

4. Descolamento de membranas sem prévia discussão e autorização da gestante: 

consiste  em afastar  a  bolsa  amniótica  do  útero  através  da  dilatação existente, 

descarregando  hormônios  que  podem  desencadear  ou  acelerar  o  trabalho  de 

parto. É doloroso e oferece risco de ruptura da membrana (bolsa) e de infecção, 

além de precipitar o nascimento;
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ou corte cirúrgico feito no períneo 
com tesoura ou bisturi, para 
aumentar a abertura vaginal. O 
corte atinge músculos mais  
profundos ao contrário da rotura 
espontânea que nem sempre 
acontece, é mais superficial e na 
maioria das vezes não atinge a 
camada muscular.



5. Restringir  a  escolha  do  local  de  parto:  segundo  a  OMS  o  “fornecimento  de 

assistência obstétrica no nível mais periférico onde o parto for viável e seguro e 

onde a mulher se sentir segura e confiante” é uma conduta claramente útil e que 

deveria ser encorajada;

6. Proibir o acompanhante de livre escolha da escolha da mulher: uma mulher não 

deve ser deixada sozinha em nenhuma das fases do trabalho de parto, parto e pós-

parto. As instituições e profissionais de saúde devem respeitar a escolha da mulher 

quanto ao acompanhante durante trabalho de parto e parto.

Revisão sistemática da biblioteca Cochrane que incluiu 16 estudos e um total de 

13.391 mulheres evidenciou que o suporte contínuo intra-parto contribui para:

• Discreta redução do tempo do trabalho de parto;

• Maior probabilidade de vivenciar partos naturais espontâneos;

• Maior satisfação com as vivências de parto;

• Menor necessidade de uso de analgesia (HODNETT; et al., 2010).

7. Desrespeitar o direito da mulher à privacidade: permitir a entrada de pessoas não 

autorizadas  no  local  do  parto,  restringido  a  privacidade  e  causando 

constrangimento  à  mulher.  Deixar  a  mulher  exposta  fisicamente  ou  revelar 
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Ilustração 3: A Lei do Acompanhante é constantemente 
desrespeitada, algumas vezes, alegando-se que a 
presença de outra pessoa pode constranger outra 
parturiente numa enfermaria ou nos biombos 
contíguos ao bloco cirúrgico. Outras vezes,  
consideram que a Lei do Acompanhante diz respeito  
apenas ao período expulsivo, deixando a mulher  
sozinha durante o trabalho de parto e, mais ainda, no 
período pós-parto, na sala de observação.



informações confidenciais e/ou sigilosas.

8. Negar  métodos de alívio  da dor:  consiste  em privar  a  mulher  de métodos não 

farmacológicos  para  alívio  da  dor  ou  se  negar  a  aplicar  analgesia,  quando 

solicitado;

9. Realizar  intervenções/procedimentos  sem  o  conhecimento  e  consentimento  da 

mulher: é direito da mulher ser informada dos riscos e benefícios das intervenções, 

bem como de suas indicações, antes de sua realização;

10. Toque retal,  jejum forçado,  tricotomia (raspagem dos pelos)  e  enema (lavagem 

intestinal):  procedimentos  descritos  pela  OMS  como  “condutas  claramente 

prejudiciais ou ineficazes e que deveriam ser eliminadas”;

11. Restrição à deambulação e liberdade de movimentos;

12.Estabelecer limites rígidos de tempo para a duração das fases do trabalho de parto 

e parto;

13. Praticar  violência  verbal  (mandar  calar  a  boca,  xingar,  humilhar,  usar  termos 

pejorativos, ameaçar), desconcentrar e desencorajar a parturiente: o parto é um 

evento  fisiológico  e  para  acontecer  é  necessário  que  a  mulher  esteja  em  um 
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Ilustração 4: A falta de privacidade é comum em 
alguns hospitais, sobretudo em hospitais  
universitários que as mulheres são usadas para o 
aprendizado da prática.



ambiente  tranquilo,  acolhedor,  com  uma  equipe  que  a  respeite.  A  prática  de 

violência  verbal  é  corriqueira  nos  serviços  de  saúde  no  Brasil  e  atrapalha  o 

processo fisiológico do parto, pois eleva os níveis de adrenalina que bloqueiam a 

liberação da ocitocina natural, o hormônio responsável pelas contrações uterinas;

14. Usar  rotineiramente  soro  com  ocitocina  sintética  para  indução/aceleração  do 

trabalho de parto e parto: a ocitocina é um hormônio produzido pelo corpo humano 

e que provoca contrações uterinas. Existe também a versão sintética utilizada para 

induzir  ou acelerar  um parto,  procedimento descrito  pela  OMS como “condutas 

claramente prejudiciais ou ineficazes e que deveriam ser eliminadas”.  A infusão 

intravenosa, que possibilita a aplicação de ocitocina e outros medicamentos,  é 

procedimento  de  rotina  no  trabalho  de  parto  na  maioria  das  instituições 

hospitalares em Minas Gerais.

15.Direcionamento de puxos: "faça força agora", "força comprida", etc;

16. Manobra de Valsalva: orientar a a mulher a "trincar os dentes e fazer força";

17. Obrigar a mulher a ficar em decúbito dorsal: desestimular a escolha pela mulher da 
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Ilustração 5: Possibilita a hidratação (já que 
quase todas as parturientes são proibidas de 
hidratar-se e comer) e a aplicação de 
medicamentos para induzir ou acelerar o 
trabalho de parto, tornando-o forte e mais  
dolorido. A prática da infusão intravenosa 
dificulta a livre movimentação da gestante no 
trabalho de parto, reduzindo a sua capacidade 
de relaxamento, o que contribui para alimentar  
o círculo vicioso medo-tensão-dor e pode 
favorecer a necessidade da realização da 
cirurgia cesariana.



posição/ambiente  em  que  quer  parir  pode  interferir  na  duração  do  período 

expulsivo,  na dor e no desconforto  materno,  além da adequada oxigenação do 

bebê.  O uso  rotineiro  da  posição  de  litotomia  com ou  sem estribos  durante  o 

trabalho de parto não é recomendado pela OMS. Revisão sistemática da biblioteca 

Cochrane  de  20  estudos  com  6.135  mulheres  identificou  que  as  posições 

verticalizadas  ou  a  posição  lateral  associaram-se  com redução  da  duração  do 

período expulsivo  do parto,  redução nas anormalidades da frequência cardíaca 

fetal, bem como redução de relatos de dor grave e episiotomias. Foi observado, no 

entanto,  maior  perda  de  sangue  estimada  (acima  de  500  mL),  porém  sem 

repercussões clínicas consideráveis. A conclusão dos revisores é que as mulheres 

devem  parir  na  posição  que  lhes  for  mais  confortável,  com  o  balanço  das 

evidências a favor das posições não-supinas. (GUPTA e HOFMEYER, 2010).;

18.Manobra de Kristeller: procedimento PROSCRITO  e proibido em diversos países, 

consiste  em  empurrar  o  fundo  do  útero,  ou  seja,  fazer  pressão  de  qualquer 

intensidade sobre a barriga da mulher para empurrar o  bebê.  Dentre os riscos 

associados a esta manobra estão:

• Trauma perineal

• Trauma nos esfíncteres anais

• Ruptura uterina

• Danos e paralisia nos nervos
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Ilustração 6: Vários estudos mostram 
que, durante a primeira fase do trabalho 
do parto, a posição supina ( deitada de 
costas) afeta o fluxo de sangue no útero.  
O peso do útero pode causar compressão 
da aorta-cava e o fluxo de sangue 
reduzido pode comprometer a condição 
fetal. A posição supina também pode 
diminuir a intensidade das contrações.  
Não obstante, esta é posição mais comum 
utilizada por facilitar o trabalho do 
profissional.



• Danos cerebrais 

19.Não permitir o nascimento espontâneo do bebê: realizar fórceps e vácuo de rotina 

e/ou sem autorização da mulher, levando a tocotraumatismos e piores escores de 

Apgar (nota dada ao bebê no primeiro minuto e no quinto minuto de vida e que 

serve para avaliar sua vitalidade);

20. Clampeamento precoce  do  cordão  umbilical:  consiste  em  clampear  e  cortar  o 

cordão umbilical imediatamente após o nascimento. Aguardar o corte do cordão 

umbilical por apenas 3 minutos, além de permitir a adequada adaptação metabólica 

do recém-nascido, permite um maior aporte de ferro associado a menores taxas de 

anemia até o sexto mês de vida;
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Ilustração 7: Manobra de Kristeller: o profissional empurra 
com força a barriga da mulher (fundo do útero) para que o 
bebê  'saia mais rápido'. Além de ser uma violência com a 
mãe e bebê, pode prejudicar o assoalho pélvico, o períneo,  
causar ruptura uterina, inversão uterina, além de diversas  
complicações no pós-parto, incluindo morte materna ou 
fetal.



21. Afastar o bebê saudável da mãe: entregar um bebê vigoroso ao neonatologista 

para secar e aquecer, afastando-o da mãe: estudos comprovam que a temperatura 

corporal no recém-nascido é em média um grau mais elevada no colo de sua mãe 

do  que  no  berço  aquecido,  e  que  a  amamentação  na  primeira  hora  de  vida 

favorece  a  pega  correta  (e  portando  o  sucesso  da  amamentação),  além  de 

colonizar o bebê com as bactérias da mãe, ajudando-o a criar resistência. Revisão 

sistemática  da  biblioteca  Cochrane  que  incluiu  34  estudos  totalizando  2.177 

mulheres e bebês identificou que os bebês que foram colocados em contato pele a 

pele com suas mães nas primeiras horas de vida apresentaram menos choro nos 

primeiros meses de vida, amamentaram mais e as mães interagiram mais com o 

bebê, por meio de toques amorosos e carinhosos (MOORE; et al., 2010).
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Ilustração 8: O clampeamento tardio do 
cordão possibilita que o  bebê continue a 
receber sangue oxigenado da placenta e  
assim ele tem mais tempo para se adaptar  
à respiração com seus próprios pulmões.  
Além disso, proporciona aumento do 
estoque de ferro em crianças e aumenta a 
concentração de hemoglobina aos dois e  
três meses de idade, reduzindo o risco de 
anemia em crianças a termo. 



E ainda, manter bebês saudáveis em berçários nas primeira horas de vida ou 

durante todo o período de internação. A RDC 36 de 2008 e muitos outros 

documentos científicos orientam: “O serviço deve garantir a adoção de alojamento 

conjunto desde o nascimento”, sem separação para observação;

22. Aspirar as vias aéreas do recém-nascido como rotina para pesquisar atresia de 

coanas, atresia de esôfago e ânus imperfurado: um diagnóstico observacional para 

recém-nascidos  normais  e  saudáveis  é  suficiente,  evitando,  dentre  outras 

complicações,  perfurações e edemas de mucosa;
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Ilustração 9: O contato íntimo, pele a pele, da 
mãe com o bebê após o nascimento (momento 
em que o recém-nascido está em estado de 
vigília) diminui o estresse do bebê, facilita o  
vínculo entre mãe e bebê e aumenta as chances  
de sucesso na amamentação. Não obstante,  
muitos bebês quando nascem apenas são 
mostrados a suas mães e levados para o 
berçário onde permanecem durante as  
primeiras horas de vida.

Ilustração 10: Bebês que nasceram de parto normal e estejam 
bem não precisam ser aspirados. Ao passar pelo canal de parto,  
os pulmões do bebê são massageados, provocando a expulsão 
natural dos líquidos.



23. Passar sonda de rotina no recém-nascido para pesquisar atresia de coanas, atresia 

de esôfago e ânus imperfurado. 

24. Fazer  qualquer  procedimento  com  o  recém-nascido  sem 

conhecimento/consentimento dos pais: oferecer bicos, chupetas, mamadeiras com 

leite artificial para o recém-nascido, dar banho, aplicar vacinas e vitaminas, aplicar 

nitrato de prata ou antissépticos nos olhos do bebê rotineiramente (protocolo que 

precisa ser revisado, pois visa a redução das infecções oftálmicas mesmo em filhos 

de mães não infectadas).  A avaliação deve ocorrer no quarto  na presença dos 

familiares;

25. Realizar  tração  do  cordão  e  massagens  para  agilizar  o  parto  da  placenta: 

associada a dor e riscos de hemorragia e infecção puerperal;

26. Revisar manualmente a cavidade uterina como rotina: descrita como uma “conduta 

frequentemente utilizada de modo inadequado” pela OMS. 

4. RELATOS

As pesquisas mostram que 25% das brasileiras que tiveram seus filhos em instituições 

hospitalares  sofreram  algum  tipo  de  violência  durante  o  trabalho  de  parto  e  parto. 

Entretanto esses números podem ser muito maiores, uma vez que a grande maioria das 

mulheres não tem consciência de que foram vítimas de violência ou de procedimentos 

desnecessários  e/ou  danosos.  Essas  mulheres  desconhecem  seus  direitos  e  as 

recomendações para assistência ao parto e acreditam que a assistência dispensada a 

elas nos serviços de saúde foi adequada, por se tratar de algo oferecido pela instituição e 

pelos  profissionais  ali  atuantes,  como  demostra  o  trecho  final  de  um  dos  relatos 

apresentados: “Por vocês, meus filhos, sofreria tudo de novo, se fosse preciso!”.

A  seguir  são  apresentados  trechos  de  relatos  de  mulheres  que  sofreram  violência 

obstétrica ou foram submetidas a cesarianas desnecessárias em diversas maternidades 

públicas e particulares do Estado de Minas Gerais. Em sua maioria, esses relatos não 
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representam a realidade descrita  anteriormente, pois foram escritos por mulheres que 

fazem parte  de  grupos de apoio  à  gestante  e  à  puérpera,  sendo portanto  mais  bem 

informadas  acerca  de  seus  direitos  como  usuárias  dos  serviços  de  saúde,  das 

recomendações  nacionais  e  internacionais  para  assistência  ao  parto  e  da  medicina 

baseada em evidência.

Os trechos foram transcritos conforme o texto original e sua utilização autorizada pelas 

autoras.

“A enfermeira chegou dizendo que ía me ajudar e enfiou um gancho de plástico de 30 cm em 
minha vagina, estourando a minha bolsa, sem me avisar! [...] A enfermeira colocou uma bolsa 
de areia pesado em cima da minha barriga, uns 2 quilos, e disse que minha filha tinha nascido 
um pouco cansada e teria que ficar na incubadora tomando oxigênio. Pedi para vê-la 
imediatamente e a enfermeira disse que não, que eu teria que ficar por uma hora deitada” 
(B.L.S.) – Ipatinga, MG.

“A bolsa estourou e saia muito puz, nenhum medico me atendia, então fomos correndo para a 
maternidade Santa Terezinha, onde o fui muitooooo mal tratada.
Cheguei com 9cm de dilatação, e era o mesmo medico que consultei nos 15 dias anteriores. 
Fui para um parto horripilante, com hipotermia, dor, e desespero, não mediram minha 
pressão, não me cobriam, só mandavam eu calar a boca, pois meu filho estava nascendo 
sentado.
O medico só gritava comigo, dizia ‘’ puxa ele logo, vocês estão quebrando ele todo, esse bebê 
já era, sintam o cheiro de podre, vou ter que interditar a sala, puxem’’
Então meu bebê nasceu e logo foram reanimá-lo com apenas 50 batimentos cardíacos, o 
medico dizia aos residentes, ‘’ não adianta , esse já era, tenho 30 anos de profissão, esse já 
era, não percam tempo, ele esta sofrendo, desliguem os aparelhos’’, mas os residentes 
insistiam com massagem cardíaca, ate que , o bebê chorou.
Mesmo assim o médico dizia, ‘’ já era, sintam o cheiro de podre!!!, como uma mãe pode deixar 
uma infecção chegar a esse ponto??’’
Eu estava em estado de choque, mas disse que ‘’ Estive aqui há 15 dias atrás e o senhor disse 
que minha dor era frescura, foi o senhor que disse que não passava nem pensamento, e que 
eu tinha problemas psiquiátricos por inventar tal situação’’.
O bebê faleceu, todos se calaram, e só perguntou ‘’ quer ver o corpo??’’
Eu não quis.” (K.F.M.T.) – Juiz de Fora, MG.

“A minha obstetra e ginecologista sempre achei meio estranha...não que a pessoa dela fosse 
estranha, mas não sentia um acolhimento que suprisse o meu sentimento naquele momento, 
afinal eu estava gerando uma vida e aquilo pra mim era muito novo, mexia com meus 
hormônios, com minha vida, minha rotina, enfim, esperava ter uma médica-psicóloga! (Mesmo 
nunca tendo feito nenhum tipo de terapia deste tipo, sentia essa necessidade...)
[...] Fiz todo o pré-natal, tudo bem tradicional, e nas ultimas semanas, ia quase todo dia fazer 
exame de toque. Quando foi chegando nos últimos dias para fechar as 40 semanas, TODO 
mundo me fritava querendo saber o dia que a criança ia nascer. Por fim, marquei a data, por 
pressão da médica e da família, para o dia que inteirava 40 semanas: 5 de dezembro.
[...] No dia marcado, fiquei só em uma sala, senti medo, angústia...mas rezei e pensei que 
tudo aquilo ia acabar em poucos instantes...
[...] Os médicos, pareciam que estavam almoçando em um restaurante...conversaram de tudo 
enquanto, ao fundo, ouvia-se uma musica clássica...” (L.T.F.) – Belo Horizonte, MG.
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“A médica plantonista que estava no dia que minha filha nasceu me atendeu ali…como se eu 
fosse um pedaço de carne de açougue que o açougueiro corta, pesa e vende…sem nem ao 
menos olhar na cara de seu cliente. [...] A médica veio furar minha bolsa, com um 
instrumento parecido uma vara de plástico. Me furou quando eu estava em contração, cheia 
de dores…ela insistiu pelo tempo dela que era curto e em não me esperar, então ela feriu a 
minha vagina toda internamente. Eu estava apavorada.” (P.L.S.) – Ipatinga, MG.

“Logo depois que minha filha nasceu, fomos separadas, apesar de estarmos passando muito 
bem. Naquela sala fria de hospital, fui obrigada a permanecer por mais de uma hora, longe de 
minha filha, sozinha, sem direito a acompanhante, tendo que ouvir comentários fúteis de 
funcionários que fingiam que não existíamos.” (W.L.S.) – Belo Horizonte, MG.

“A cada 30 minutos eu era invadida por alguém da equipe que vinha ver a minha dilatação, 
apertar a minha barriga, olhar o cardiotoco. Meu corpo foi totalmente exposto, me sentia um 
rato de laboratório, com aquele entra e sai enfermeiras explicando procedimentos pras 
técnicas e estagiárias, e me usando pra demonstração. [...] O médico que me atendeu foi 
extremamente grosseiro, invasivo, desumano, sem educação e bossal. Mal falou conosco, 
abriu minhas pernas e enfiou os dedos, assim, como quem enfia o dedo num pote ou abre 
uma torneira.” (A.F.G.G.) – Belo Horizonte, MG.

“Colocaram um balão com soro dentro do colo e um peso (sim, um peso para focar pra baixo) 
na outra ponta de um cordão…Fiquei com aquela loucura por alguns minutos..ERA MUTILAÇÃO 
DEMAIS…Cansei, sofri, chorei, aceitei…” (P.O.) – Belo Horizonte, MG.

“Quero dizer que o médico não me avaliou antes da operação. Quero dizer que minha 
operação foi dita de emergência, mas me deixaram mais de uma hora esperando, sem 
qualquer monitoramento.
Quero dizer que quem fez a cesárea não foi o médico de plantão, mas um GO que estava na 
estrada e foi chamado para esse fim.
Quero dizer que ele fazia parte do corpo administrativo da Santa Casa. Quero dizer que minha 
operação foi sem anestesia, e o facultativo sabia disso. Quero dizer que o anestesista mostrou 
que eu não estava anestesiada antes, mas foi energicamente interrompido por ter anotado 
isso.
Quero dizer que eu era capaz de levantar as duas pernas antes da incisão, e que o anestesista 
ficou me sacudindo pelos cabelos, para eu não perder os sentidos.
Quero dizer que meu esposo, minha mãe, minha sogra, meu sogro e minha cunhada estavam 
lá fora e ouviram meus berros durante todo o procedimento, antes que eu desmaiasse.” (J.G) 
– Guaxupé, MG.

“Depois de uma Versão Externa Cefálica, 41 semanas de gestação, 03 descolamentos de
bolsa, 06 horas de indução e muita dor.... me vi na sala de cirurgia, sendo cortada e manejada
sem o mínimo de consideração, escutei as seguintes frases do cirurgião e de sua equipe,
incluindo pediatra.
- “ Você queria parto Natural??? Você não é índio para parir de cócoras, você não ia aguentar!
Você não tem físico pra isso!”
- “Essa menina é muito grande, a cabeça dela não ia passar”
- “Você sabe exatamente o que queria??? Olha minha filha, tenho xx anos de profissão, já fiz
muito parto e acredite, sei o que é melhor pra você!”
- “Olha Fulana (pediatra) essa mãe tentou parir no Sofial Feldman, aquele lugar de malucos,
que falta de responsabilidade!” (A Maternidade Sofia Feldman é referência nacional em partos)
A Pediatra responde: “Tem doido pra tudo.(risos)”
- Eu falo “Dr. o que é isso? Parece um tranco na região torácica...” Ele responde: “Você não
queria parto Natural???? Isso aqui não é nada (risos).”
- Eu pergunto “Dr., que cheiro de queimado é esse?” Ele responde: “ Estamos assando sua
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picanha, fazendo um churrasco de você! (risos)”.
Durante a cirurgia ouvi inúmeros adjetivos pejorativos para descrever as tentativas de parto
natural e sobre os integrantes das ONGs que incentivam esta conduta. Mesmo com meu choro
e minha impotência não recebi nenhum conforto ou palavras de incentivo, apenas fui tachada
como incompetente para parir e ridicularizada perante o corpo Clínico por minhas convicções.” 
(P.F.E.) - Belo Horizonte, MG.

“Entra na sala o meu marido e o plantonista já pedindo o bisturi. Eu fiquei assustada e já sabia 
o que aquilo significava e implorei para que não me cortassem. Mas ele, sem olhar para mim e 
sem nunca pronunciar meu nome, me comunicou que era procedimento padrão da 
maternidade e que não poderíamos discutir aquele assunto naquela hora. Foi feito a 
episiotomia contra minha vontade e sem explicação de necessidade.[...] Me mandaram 
segurar uma alça da maca e mandaram fazer força. Meu bebê nasceu sem dificuldade. Depois 
do cordão umbilical cortado, num momento frio e calculista, minha placenta foi tracionada e foi 
realizada curetagem. Só fiquei sabendo depois que perguntei o que era que estava 
acontecendo dentro de mim, e o plantonista me diz o seguinte: “Filhinha, fiz 6 anos de 
medicina, 2 anos de residência e só tem 27 anos que sou médico. Eu sei o que estou fazendo, 
fique tranqüila.” Fiquei calada e impotente, diante de tudo. Eu queria só um pouco de 
humanidade, de conforto, de explicação. […] Saíram todos, retiraram meu marido de perto de 
mim e me deixaram de pernas abertas e amarradas, sozinha naquele bloco cirúrgico. Depois 
entra a mesma enfermeira que me tratava como a um animal, para fazer limpeza das partes 
íntimas e me levar para a sala de observação, onde fiquei sem acompanhante durante 
longuíssimas 3 horas, sempre chorando e pedindo ajuda, informação, querendo sair dalí. De 
dentro da sala de observação, ouço a pediatra falar com meu marido no corredor sobre a 
situação crítica de nossa filha e eu não podendo ficar com ele nessa hora tão difícil. Somente 
quando fui transferida para o apartamento é que meu marido pôde me dar a notícia que ela 
tinha falecido poucos minutos após o parto [...]Durante toda a internação de 24 horas, a 
equipe médica que nos atendeu não foi me visitar, nem explicar o que aconteceu, os motivos 
que levaram ao óbito nem muito menos orientar o que deveríamos fazer. Fomos abandonados. 
Apenas mandaram entregar as certidões de nascimento e de óbito. Foi uma morte inexplicada 
de um bebê de 2.466kg e pré-natal totalmente normal. Procurei a equipe de pediatria e a 
pessoa que assinou a certidão de óbito nos comunicou que
não podia me dar informação nenhuma porque não chegou a ver nem atender nossa filha. 
Com isso, me fica a dúvida se eles estariam nos evitando porque deveriam ter algo a 
esconder! Também fizeram de tudo para evitar que nós procurássemos o IML para exumação 
do corpo.” (A.P.G.S.) – Belo Horizonte, MG.

“Minha bolsa rompeu em casa durante a madrugada. Fui  até a Maternidade [...]  e lá me  
colocaram no soro com ocitocina e me deixaram o dia inteiro nesse soro, o que me causou  
uma dor enorme. No fim do dia me mandaram para casa alegando que era falsa bolsa rota.  
Voltei para casa e fiquei e lá fiquei umas três horas. Como continuava vazando muito líquido 
fui para o Hospital  […], me informaram que eu havia perdido muito líquido e que se não 
nascesse até o amanhecer teria que ser cesárea, pois o nenê já estava ficando sem oxigênio.  
Me  ligaram  no  soro  novamente  e  não  ofereceram  analgesia.  Senti  muita  dor.  Eu  pedi 
anestesia, mas não me deram. O médico fez manobra de Kristeller, empurrando minha barriga  
para baixo. Às 4 da manhã aproximadamente minha filha nasceu. Me fizeram episiostomia  
sem ao menos me perguntar seu eu permitia ou me explicar o motivo do procedimento. Eu se  
senti extremamente mal e vulnerável por não ter entendido nada do que aconteceu comigo. 
Minha filha nasceu mal e ficou internada por uma semana. Nunca soube o motivo. Ninguém 
nunca me explicou nada sobre o parto e sobre o por que da minha filha ficar internada. Eu  
nunca mais quis ter filhos!” (C.M.) - Belo Horizonte, MG.

“Quando engravidei desejei um parto normal. Achava que para nascer naturalmente bastava o  
desejo da mãe. Fiz pré natal com duas obstetras do convênio, uma da cidade de Ouro Branco  
e outra de Belo Horizonte. Todas afirmavam que o parto normal era muito melhor e que eu  
tinha condições de parir inicialmente. 
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Quando  eu  perguntava  sobre  o  trabalho  de  parto  nenhuma  das  duas  me  explicavam 
absolutamente nada. Só respondiam que na hora a gente ia ver. […] falei para a obstetra de  
Belo Horizonte que não queria que fosse feito a epsio e ela me respondeu se eu gostaria de 
ficar  toda  rasgada e  relaxada.  […]  Quando conseguiram me enquadrar  no  diagnóstico  de 
diabetes  gestacional  acabou-se  de  vez  minha  paz.  Com  38  semanas  as  duas  obstetras 
começaram a mencionar  que eu devia  marcar  a  cesárea,  que era um perigo  prolongar  a  
gestação e que eu estaria colocando a vida do meu filho em risco por um capricho meu (o 
desejo de parir). […] Com 40 semanas entrei em trabalho de parto e precisei pagar a obstetra 
que não atendia meu convênio as últimas consultas e também o parto. Tão contraditório...  
Para  ter  cesárea  basta  ter  convênio.  Para  parir  com respeito  tem que  pagar.  […]  Houve 
condução com ocitocina e precisei de analgesia. A primeira dose tudo ok. Analgesia foi ótima  
para aliviar  as  dores,  mas  não comprometeu meus movimentos (importantíssimos para o  
parto). Quando passou o efeito da anestesia, senti dores horríveis (por causa da ocitocina) e 
pedi nova dose de analgesia. O segundo anestesista se recusou a dar. Disse que poderia  
atrapalhar o trabalho de parto (estacionar). Mas percebam... eu já havia tomado a primeira 
dose! Não fazia sentido nenhum a recusa. Senti muitas e muitas dores... desumanas... Até 
que  chamaram um terceiro  anestesista  que  aplicou tanta  anestesia  que  perdi  o  jogo  das  
pernas. Essa analgesia dada em dose elevada (despreparo do anestesista para aliviar a dor do  
parto sem comprometer os movimentos) quase acaba com meu parto. [...] Meu filho nasceu e  
por pura sorte o pediatra que estava no atendimento na hora concordou com o que eu pedi.  
Somente que meu filho fosse para o meu colo assim que nascesse. Ele veio e mamou! 
Quando ele foi para o berçário que começou realmente o tormento. Meu filho nasceu com 
Apgar 10 e 10. Eu pedi que o levasse para o quarto. Passei a madrugada ligando para o  
berçário, mas só apareceram com ele umas 6-7 horas depois (era procedimento padrão passar  
horas no berço aquecido). Qual a justificativa de se separar um recém nascido da mãe por  
tanto tempo? Um bebê que nasceu super bem! (F.C.) - Belo Horizonte, MG.

“[...] ao chegar lá [maternidade] fui recebida por um médico que se mostrou insatisfeito em 
me atender naquele horário (cheguei ao hospital no meio da noite), ele perguntou se a minha 
febre e minha dor só aconteciam à noite e porque eu não fui ao hospital pela manhã. Contei 
para ele o que estava sentindo e que uma enfermeira tinha me atendido em casa e me 
orientado a procurar o hospital ainda naquele dia. Ele disse: há! A enfermeira já te 
diagnosticou? Pode ir no banheiro e tirar a roupa. Eu fiz isso e ele me mandou deitar. Ele 
tocou meu peito de uma forma que eu senti uma dor absurda e então ele disse que precisaria 
fazer um exame de toque. Eu retruquei, disse que não queria que ele fizesse que ainda tinha 
um ponto do parto e ele riu e disse que iria fazer o toque porque ele não podia dizer se era 
mastite assim. Ele fez o toque e eu me senti violentada por aquele médico, que parecia estar 
descontando no meu corpo e na minha dor a minha interrupção no seu plantão tão tranquilo 
no meio da noite.” (C.M.) – Belo Horizonte, MG.

“As contrações vinham de 1 em 1 minuto por conta do soro, as enfermeiras também não 
ficavam no quarto pra me orientar em nada e minha mãe me disse depois que a enfermeira 
falou que realmente não fica porque a gravida pode bater nelas, como assim? Naquele 
momento eu precisava de orientação deles, tanto médico como enfermeiro. Eu era 
completamente inexperiente, primeiro filho.
[...] Quando o médico chegou pedi pra deixar meu marido entrar, ele não quis deixar, por 
sorte meu marido estava com o papel da lei que permite acompanhante e mostrou para o 
médico e perto de mim, naquele momento que eu já estava completamente nervosa, o Dr 
L.J.V. vira pro meu marido e fala: Então eu vou embora e você faz o parto.
Meu marido simplesmente falou que não estava tirando a autoridade dele de médico, 
simplesmente queria ver o filho vim ao mundo e me acompanhar naquele momento.
Daí pra frente o medico me tratou com grosseria total, eu gritava de dor e ele falava: Minha 
filha, não sei porque esta gritando, não adianta em nada vc só tem que fazer força. Eu já não 
sabia o que fazer simplesmente falei, com muita dor e nervoso: Nossa doutor, não precisa 
falar assim. 
Ele fez a episiotomia sem me perguntar se eu queria e ainda por cima sem anestesia.
Precisou chamar a enfermeira pra empurrar minha barriga porque simplesmente não 
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aguentava mais fazer força e depois de muito esforço finalmente meu filho veio ao mundo, 
mas junto com ele um enorme medo de parto normal.
Os pontos da episiotomia inflamaram com isso tive mais 20 dias de muita dor a base de 
medicamentos.” (C.M.) – Barbacena, MG.

“Já no final da gravidez, fui ate a maternidade S. F. e escrevi a próprio punho uma carta 
expondo minhas vontades e desejos para o dia do parto, pedi a funcionaria que a entregasse 
ao diretor do hospital.
[...] Quando cheguei na maternidade, um plantonista veio fazer o exame de toque pra ver 
quantos centímetros de dilatação eu estava, não satisfeito com o resultado do próprio 
procedimento, chamou outro plantonista pra fazer outro toque e assim eles chegarem a uma 
conclusão. Foi feito outro toque e constatado 4 cm.
Fui levada para o centro cirúrgico para que fosse feita uma cesárea, sem que eu fosse 
comunicada, pois não havia diálogo. Quando questionei o porque estava naquela sala, o GO 
veio e falou que minha estatura era baixa e que provavelmente a bebê não passaria na minha 
pelve. Questionei a conduta dele e pedi pra que ele me deixasse tentar o parto normal, ele 
ficou bem irritado e disse que lavava as mãos caso algo ruim acontecesse, não quis me 
atender mais e me passou pra que outro plantonista me atendesse.
[...] juntamente com analgesia colocaram soro com ocitocina sintética na minha veia. Pedi 
água e me trouxeram menos de meio copo d'água, pedi mais pois estava com muita sede, 
negaram dizendo que não era permitido. Tive que ficar o tempo todo deitada na maca, não 
tive opção de me movimentar para ajudar no trabalho de parto.
[...] eu pedi que chamassem meu marido para que ele pudesse acompanhar o nascimento. A 
enfermeira falou que não daria tempo dele trocar de roupa pois o bebê já estava quase 
nascendo. Levantaram e amarraram minhas pernas, uma enfermeira subiu em cima da minha 
barriga empurrando-a.
[...] Levaram minha filha para eu conhece-la 7 horas depois do parto”. (R.R.S.V.) – Belo 
Horizonte, MG.

“Em todas as consultas acontecia a mesma coisa, “camisolinha da indecência”, peso, exame 
das mamas, altura uterina, ausculta de BCF, novo pedido de ultra e toque. Eu não entendia 
o porquê de tanto toque e tantos ultrassons, mas fazia. [...] Na cabeça de uma mulher 
grávida de 39 semanas, da primeira filha, que não foi bem orientada durante a gestação, 
que não teve direito de escolhas, às vésperas do Natal, se eu continuasse esperando “as 
coisas mudarem” eu poderia parir no Natal, então o médico disse a seguinte frase: Não há 
problema nenhum se você quiser fazer uma cesárea! A cesárea me foi oferecida como 
alternativa para os dois fatos, o Natal, e as mudanças que não ocorriam. Pronto marquei a 
cirurgia para daí 3 dias!!!! [...] Esperei umas 2hs, e sentindo as contrações doloridas e 
rítmicas, mas não aparecia ninguém que eu pudesse dizer isso. Não houve nenhuma 
orientação, porque com o agendamento da cesárea, eu estava ali para isso, então ninguém 
me perguntou, ou me deram chance de dizer que estava sentido cólicas diferentes, que eu 
poderia estar entrando em TP e que queria mudar os planos. [...] Minha irmã 
(acompanhante) só entrou quando a incisão cirúrgica já havia começado e mesmo assim foi 
cobrado R$ 20, 00, justificado pelo uso da roupa do centro obstétrico.” (M.M.) – Belo 
Horizonte, MG.

“Éramos quatro mulheres a ganhar nenê: uma tomando ocitocinon e fazendo muito vômito, 
outra reclamando as dores das contrações e outra que não gosto de lembrar o rosto. Seu 
gemido mais parecia de agonia... era quinta-feira e seu filho já estava morto dentro do útero 
desde o domingo. [...] Deitei na maca [...] O médico pediu para eu não gritar, por causa da 
respiração. A. nasceu. Esperei e não ouvi o choro. Perguntei à auxiliar "meu filho está vivo?" e 
ela disse, segurando na minha mão: "não, mas Deus vai te dar outro". [...] Éramos 
novamente quatro mulheres no quarto de enfermaria. Três mães com seus filhos no colo e 
eu.......... com meus amigos e familiares, mas sem A. (A.P.N.R.B.) – Janaúba, MG.
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“À tarde meu obstetra começou a me sugerir intervenções: primeiro OCITOCINA SINTÉTICA 
para aumentar as contrações. Horas depois ANESTESIA e por fim, após uma sessão de 
EXAMES DE TOQUES EXTREMAMENTE DOLOROSOS durante as contrações, a CESÁREA. Eu 
estava em boas condições clínicas e os batimentos cardíacos da minha filha estavam perfeitos, 
mas eles disseram que ela estava numa posição desfavorável e que não haveria evolução. Eu 
estava com 6 cm de dilatação. Chorei muito me sentindo impotente diante da situação, mas 
eu estava com tanta dor pelos exames de toque, tão apavorada com a quantidade de sangue 
que saiu e tão cansada que não tive como lutar. A maior VIOLÊNCIA que sofri foi a 
SEPARAÇÃO do meu bebê. Após a retirada da minha filha, que nasceu totalmente saudável 
(Apgar 9/9), a pediatra levou-a para o berçário, não permitindo que eu sequer tocasse nela. 
Apesar de eu ter manifestado meu desejo de amamentá-la imediatamente, como recomenda a 
OMS e o Ministério da Saúde, fui totalmente IGNORADA. Fui levada para uma sala de 
recuperação e lá permaneci por algum tempo, SOZINHA, depois fui transferida para o quarto. 
Minha filha nasceu às 03:57 hs de 24/11/2010, mas só pude tê-la nos braços quando já era 
dia”. (E.N.C.) – Belo Horizonte, MG.

“Cheguei ao Hospital apavorada, em prantos. Fui, imediatamente, encaminhada ao médico de 
plantão. Este senhor, sem sequer me cumprimentar, ao ser informado da minha idade 
gestacional e ver a quantidade de sangue, disse: “É um aborto. Torça para que o sangramento 
continue, para que não precise de curetagem.” E, diante do meu inconformismo: “Vc é jovem 
e terá outros filhos.” Senti-me como se tivesse sido esfaqueada. Fiquei tonta, atordoada. 
Aquele médico esqueceu-se de algo essencial: para ele, aquele podia ser um ato cotidiano, 
mas eu estava perdendo um filho. Filho que tinha sido planejado por anos e já era 
extremamente amado. Não importava quão nova eu era ou quantos filhos ainda teria. Aquele 
era único e estava morrendo.” (G.S.) – Belo Horizonte, MG.

• “Depois disso a cascata de intervenções começaram;
• Não pude escolher a melhor posição para parir;
• Amarraram minhas pernas;
• Manobra de Kristeller, a pior violência em todo o trabalho de parto. Um médico 

assistente de uns 90 kg praticamente subiu em minha barriga para empurrar meu filho, 
eu não conseguia nem respirar e doía muito. Quando eu muito PUTA da vida briguei 
com ele e mandei parar, ele saiu da sala resmungando, falando que eu havia mandado 
ele embora;” (K.L.O.A) – Belo Horizonte, MG.

“J. nasceu  a caminho do hospital, no carro, sem assistência. Tudo porque me senti altamente 
constrangida  no hospital, lugar que deveria me sentir segura. Fui amedrontada e 
desrespeitada. Tudo começou com as supostas ameaças da doutora da admissão (novata) de 
rompermos a bolsa se a neném demorasse a nascer, por causa das 41 semanas. Ouvi de tudo 
de indução, rompimento da bolsa e até uma possível cesárea rapidinha se estourasse a bolsa e 
a Júlia não nascesse. [...] A retirada da placenta foi muito dolorida, doeu  muito e ainda dói, 
foi a única dor que senti durante o trabalho de parto todo. Nem quando a J. coroou não senti 
dor. A enfermeira de uns 80 quilos subiu em minha barriga para forçar a placenta a sair e 
quando saiu tive hemorragia que jorrou na parede da sala  e logo após a saída da placenta ela 
olhou de novo e disse que teria que dar uns pontinhos. Eu perguntei “mas você disse que não 
ia precisar?” e ela respondeu “é porque a placenta não tinha saído ainda, agora precisa”. Eu 
perguntei novamente “foi por causa da força que ela fez?”. Ela cala olhando para baixo, 
consentindo. A OMS recomenda que não seja feita massagens para a expulsão da placenta, 
imagina  subir no paciente?” (B.R.S.) – Belo Horizonte, MG.

“Sentia-me pressionada a fazer meu corpo funcionar. Não conseguia descansar por causa das  
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contrações suportáveis, mas incômodas. Após o rompimento da bolsa (espontâneo, mas não 
sei até que ponto aquele toque no consultório pode ter interferido no processo natural), as 
contrações ficaram muito fortes e frequentes 2/2 min. Duas horas depois, foi constatado pelo  
exame  de  toque  que  minha  dilatação  não  tinha  evoluído.  E  foi  sugerido  cesárea.  Após  
conversa, o médico sugeriu analgesia na tentativa de relaxar o útero, fazendo-o dilatar. Fui  
levada de maca para o bloco. Após 1 hora e meia da analgesia e 2h e meia de bolsa rota, a  
dilatação não tinha chegado a 2cm e foi indicada cesárea com o diagnóstico de 'distócia de 
colo',  mesmo  estando  bem  o  binômio  mãe/bebê.  [...]  Minha  filha  passou  por  todos  os 
procedimentos de rotina, incluindo aplicação de nitrato de prata, procedimento que só pode  
fazer algum sentido em nascidos de parto normal, também sem que eu fosse informada. E  
como alimentação estava prescrito NAN e leite materno. Espero que não tenha dado tempo de 
ter sido ministrado.”  (R.L.A.Y) - Belo Horizonte, MG.

A GO chegou esbaforida e assustada com a quantidade de gente dentro do quarto, expulsou 
todo mundo de lá e deixou só o Alexandre e a Carol (que nessa hora já tinha chegado), mas 
trouxe com ela 2 acadêmicos de medicina ávidos por assistirem um parto “exótico”. Disse algo  
do tipo “Os trouxe porque sei que vc permitirá a presença deles sem contestar, afinal, você é 
enfermeira e entende, né?!” […]. Ela fez outro toque embora eu tivesse dito que no outro  
hospital estava com +- 6cm. Ela saiu do quarto e voltou com uma mocinha com uma bandeja 
e disse, “vamos pro sorinho que essa neném nasce rapidinho!” [...].  A partir  daí,  eu não 
consegui  mais  anular  a  dor  com posições  diferentes (todas  sentadas  ou deitadas,  em pé  
jamais, porque eu poderia cair- palavras da GO, amém), a dor vinha de fora, não era minha,  
não me pertencia, parecia que alguém estava a esmagar minha barriga, o desconforto era 
insuportável  e  embora  estivesse  seca  de  sede  ela  não  me deixava beber  água,  dizia  pra 
molharem minha boca com algodão molhado. [...] Me deitei e lá vinha ela de novo com aquela 
luva de toque... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! O hospital inteiro devia ouvir. Nesse momento ela 
falou “Você tá sentindo dor assim porque perde tempo gritando, para de gritar... Uma vez fiz  
um parto de uma menina de 15 anos, que não deu um grito sequer e que conversava com o 
filho pedindo que ele não a machucasse... Foi o parto mais lindo que já vi e não me deu  
trabalho nenhum...”, pronto, vários pesos na consciência (por não conversar com minha filha,  
por  gritar  e por  ter  minha filha  “me machucando”.  [...]  “O Alexandre [marido]  não pode  
entrar, ele não é profissional da saúde” a GO chegou pra falar essa estupidez! [...] Como 
assim o Alexandre fica de fora e os acadêmicos dela ficam dentro??? […] Tem anestesista na  
sala, eu não quero anestesia, solta meu braço! Ei! Solta meu braço, não quero anestesia, não 
precisa me amarrar, eu não vou cair! [...] Ei, para de fazer kristeller. […] Ela chora grosso e tá 
de cabeça pra baixo... Ela parou de chorar e não veio pros meus braços, mas tá tudo bem, tá  
tudo bem, alguma coisa me diz isso. Me espetaram com mais ocitocina, me costuraram uma 
laceração, me tiraram a placenta e me deixaram com frio, muito frio!” (L.M.N.A.) - Juiz de  
Fora, MG.

“Tudo ia bem até eu chegar no oitavo mês de gestação e esse mesmo médico, pegar a agenda 
dele e me falar ‘’T. vamos agendar sua cesárea então pro dia 17 de março?’’ […]  chegando no  
hospital, começaram os piores momentos de minha vida, a enfermeira me chama na sala pré-
parto  e  eu  e  meu  marido  entramos,   ela  barrou  ele  e  disse  ‘’Você  não  pode  entrar’’,  
começamos a discutir com ela, pois a  Lei do acompanhante 11.108 deixa claro que isso é  
possível. [...] falei com a enfermeira que eu queria fazer exercícios na minha bola suíça para  
ajudar no trabalho de parto, e ela disse que era proibido se mover durante o trabalho de parto 
e  não  deixou.  […]  O  médico  chegou,  auscultou  o  bebê,  colocou  uma  luvas,  e  em plena 
contração, quando eu estava com os olhos fechados, pegou um ferro usado pra estourar a  
bolsa e assim o fez, sem meu consentimento enfiou aquele ferro frio em minha vagina e ao 
mesmo tempo que enfiava apertava minha barriga, auscultou o bebê de novo e segundo ele os 
batimentos do meu bebê caíram, mas eu não escutei os batimentos, segundo ele o sonar só  
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funcionava  pra  ele  ouvir,  mas  que  eu  tinha  que  ir  para  cesárea  que  meu  bebê  estava 
morrendo e fez mecônio em minha barriga, falei com ele que parto normal é mais seguro  
quando tem presença de mecônio, e isso tudo acontecendo sem meu marido por perto, pois  
ele ainda estava tentando entrar! Quando meu marido chegou ele também aterrorizou meu 
marido dizendo várias atrocidades pra me convencer, nisso eu estava com quase 7 cm de 
dilatação, a enfermeira já foi me preparando , mas uma vez sem meu consentimento para a  
cesárea e eu comecei a chorar copiosamente, pedindo pelo amor de Deus para não fazerem 
isso com meu filho e comigo e eu simplesmente virei a piada do hospital. Enfermeiras vinham 
na sala pré-parto rir da única mulher da cidade que chorava por ter que fazer cesárea , me 
senti como um palhaço de circo, uma aberração, ou um animal num zoológico. Começou a 
cirurgia e eu não parava de chorar, sozinha, sem meu marido e minha pressão só subia. De 
repente,  o  anestesista  sobe  em minhas  costelas,  e  os  dois  obstetras  sobem em minhas  
costelas pra ‘’facilitar’’ a descida do meu filho […]. O que me restou na sala de cirurgia foi  
chorar e chorar por ter que sido violentada, humilhada, praticamente estuprada e ainda ver  
meu filho quase morrer, esse é o ‘’atendimento’’ que tive, a violência que sofri.” (T.Y.C.O.) -  
São João Del Rei, MG.

Chegamos na maternidade, fui atendida pela médica de plantão que com um tom péssimo 
disse: tira a calcinha e deita ali. Ela me tocou e disse: Você acha que esse nenem vai nascer 
de parto normal? Hum veremos. Ao que respondi, calma e plena: Ela vai nascer de parto 
natural, sem cortes, sem intervenções. […] Ao seu humpf, seu dedo frio, seu olhar pobre, hoje 
respondo: Manuela nasceu seis horas depois ao nosso triste encontro, eu gritei por ela entre 
lágrimas, eu senti meu corpo se abrir, ela saiu de mim e veio ao meu peito com o cordão 
ligado e mamou por uma hora. Ninguém cortou meu perineo, ninguém estorou minha bolsa. 
Ninguém tirou minha filha dos meus braços pra lhe dar banho, enfeitar e enfiar-lhe uma 
mamadeira com suplemento.”  (J.D.V.) - Belo Horizonte, MG.

“Fui  examinada  pelo  médico  que  constatou  2  centímetros  de  dilatação.  Apresentamos  os 
documentos  na  recepção  do  hospital  para  dar  início  aos  procedimentos  necessários  à  
internação. Fui questionada se alguém iria assistir o parto [...]. Então me informaram que  
teríamos que pagar R$ 15,00 pela roupa esterilizada do acompanhante. Concordamos. [...]
Em  seguida  fui  direcionada  a  um  local  em  que  estavam várias  grávidas  esperando  que  
chegasse a hora de seus partos. Meu marido foi barrado na entrada: “Você não! Só ela.” Nesse 
momento  comecei  a  entender  porque  a  maioria  das  mulheres,  mesmo  antes  de  serem 
persuadidas pelos seus médicos, opta pela cesárea. Aquelas que tinham cesáreas agendadas 
ficavam em uma sala, conversando, trocando experiências e assistindo TV. Para mim, que já 
estava em trabalho de parto e provavelmente teria parto normal, foi reservado um cubículo de 
não mais que 2m² onde havia uma maca e alguns equipamentos. Fui colocada deitada, com 
soro  na  veia  e  deixada  completamente  sozinha,  a  menos  de  outra  grávida  que  tomava 
medicação no cubículo ao lado, antes de realizar sua cesárea. […] Na sala de observação as 
outras grávidas me olhavam e cochichavam “foi esta daí, a do parto normal”. Depois de todo o 
vivido,  não muito  surpresa,  descobri  que,  naquele  dia,  dos inúmeros partos  realizados (a 
maternidade estava lotada!) apenas um havia sido normal. A ignorância me ajudou. Se eu  
soubesse do abandono a que seria submetida, talvez não houvesse nenhum...” (P.V.G.S) – 
Belo Horizonte, MG.

“Chegada a hora da Louise nascer tivemos que fazer uma cesárea de urgência porque o cordão 
estava em volta do pescoço. Correu tudo bem e ela chegou com 3,3kg e 48 cm. Durante o 
período em que estivemos internadas, Louise não mamou nenhuma vez sequer. [...] Portanto 
solicitei ajuda da equipe de enfermagem diversas vezes. Mas ouvi todas as vezes que o bebê 
já nasce com uma reserva e que se ela não estava mamando era porque não estava com 
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fome. Recebemos alta médica 36 horas após o parto (tempo necessário ao parto normal). […] 
Deixei a maternidade numa sexta-feira. Passei o fim de semana em casa e a Louise ainda não 
mamava. Na segunda-feira retornei à [maternidade] seguindo as orientações que me foram 
passadas por escrito pelo médico na hora da alta. Lá dizia: “retornar à maternidade em caso 
de dificuldade de amamentação”. […] Saí de lá desesperada, sem ter conseguido ao menos 
conversar com um médico e me sentindo humilhada pelo tom de voz e o tipo de tratamento 
que recebi daquela funcionária. Fui ao posto de saúde próximo de casa para fazer o teste do 
pezinho e me informar sobre atendimento de urgência pediátrica pelo SUS, já que esta era 
então minha única alternativa. Fiquei surpresa com a atenção e o cuidado com que fui tratada 
então. [...] Conseguiram-nos um encaminhamento para atendimento de urgência na 
maternidade Odete Valadares (SUS), para onde me dirigi imediatamente. Louise foi examinada 
e internada às pressas. Estava com icterícia em nível alto devido à desidratação e desnutrição. 
Havia perdido quase 20% de seu peso (o dobro do valor máximo de perda esperado), estava 
hipoglicêmica e, para minha surpresa, a equipe de pediatria descobriu que ela não sabia 
sugar! Ela estava faminta! Tentava mamar e não conseguia porque não sabia como!” (C.F.) - 
Belo Horizonte, MG.

5. DENÚNCIA

Com o intuito de pedir esclarecimentos e providências ao Poder Público e aos dirigentes 

das  instituições  de  saúde  públicas  e  privadas  de  Minas  Gerais  sobre  denúncias  de 

violência no parto recebidas por redes sociais e organizações civis de apoio às gestantes 

e puérperas, solicitou-se a realização dessa audiência pública abordando a “Violência no 

parto”  como  violação  dos  Direitos  Humanos  e  do  princípio  da  dignidade  da  pessoa 

humana.

Com base nos relatos apresentados, corroborados pela literatura pertinente, denuncia-se:

• As maternidades públicas e privadas do Estado de Minas Gerais que:

1. não se adequam às recomendações da OMS e à medicina baseada em 

evidências,  bem  como  à  legislação  vigente  em  território  nacional  para 

assistência à gestante e ao parto;

2. restringem a atuação de enfermeiras obstetras na assistência ao parto de 

baixo risco, conforme prevê a  Lei Federal nº 7.498/86, de 25 de junho de 

1986;

3. mantêm berçários para alojamento de bebês saudáveis, impondo às mães e 

seus  filhos  uma  separação  prejudicial  ao  início  da  amamentação  e  à 

formação do vínculo emocional entre ambos (conforme itens da RDC 36: 

“5.6.4 O serviço deve garantir  a adoção de alojamento conjunto desde o 
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nascimento” e “5.6.8.3.1 No caso de impossibilidade clínica da mulher de 

permanecer no alojamento conjunto, o recém-nascido sadio deve continuar 

nesse ambiente, com a garantia de permanência de seu acompanhante”.);

4. submetem  os  médicos  que  desejam  seguir  uma  conduta  humanizada  a 

protocolos obsoletos de atenção ao parto;

5. exigem o preenchimento de fichas e a assinatura de contratos e documentos 

no  momento  da  internação  hospitalar,  mesmo  estando  a  parturiente  em 

trabalho  de  parto  ativo.  Essa  exigência  burocrática  causa  insegurança  e 

ansiedade e muitas vezes impede que o acompanhante participe do parto;

6. não  providenciam  transporte  adequado  às  parturientes  para  outra 

maternidade quando da falta de vagas;

7. não  têm  visível  nos  sites  e  locais  de  atendimento  as  informações  e 

estatísticas  sobre  partos,  cesarianas,  mortes  maternas  e  infantis  e 

procedimentos realizados;

• Os médicos obstetras que:

1. realizam  cesáreas  eletivas  com  indicações  duvidosas,  dentre  as  quais 

destacamos circular de cordão (presente em até 35% dos fetos), diminuição 

do líquido amniótico (ocorrência frequente e fisiológica no final da gestação), 

desproporção céfalo-pélvica (que na realidade não pode ser detectada antes 

do final do trabalho de parto e período expulsivo, colonização pela bactéria 

streptococcus grupo B, que oferece menos de 1% de risco de infecção aos 

recém-nascidos e pode ser tratada com antibióticos) ou torpes (véspera de 

feriado, Copa do Mundo, interesses financeiros, pressa, etc), expondo as 

parturientes e seus bebês a riscos de complicações três vezes maiores do 

que o no parto normal;

2. desconsideram  as  recomendações  da  OMS  e  a  medicina  baseada  em 

evidências e fazem uso de práticas obsoletas, proscritas (como a manobra 

de Kristeller)  e  danosas à saúde da mulher  e  do bebê,  causando dor  e 

sofrimento  desnecessários  e  evitáveis,  configurando  desrespeito  aos 

Direitos Humanos;

3. usam  de  sua  autoridade  para  subjugar  as  parturientes,  causando-lhes 

constrangimento e sofrimento de ordem psicológica ou moral, infringindo o 

princípio da dignidade da pessoa humana;

4. ignoram os desejos da parturiente com relação à posição para o trabalho de 
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parto, parto e às intervenções desnecessárias;

5. desencorajam as gestantes de sua capacidade de parir, usando artifícios, 

tais  como  excesso  de  exames  laboratoriais  e  mitos  sobre  o  parto  para 

amedrontar e/ou intimidar a mulher num momento de vulnerabilidade;

6. induzem  os  partos  farmacologicamente   e  fazerem  cesarianas  sem 

indicações  clínicas  precisas,  com  o  único  objetivo  de  “limpar  a  área”, 

expressão  usada  para  a  prática  de  diminuir  o  número  de  gestantes  em 

trabalho de parto para o próximo plantão.

• Os médicos anestesiologistas que pressionam as mulheres a aceitarem analgesia 

quando não é de sua vontade, que aplicam doses excessivas que impossibilitam a 

mulher de ter controle sobre seu corpo ou que se negam a oferecer a analgesia 

quando lhe é solicitado;

• Os  médicos  neonatologistas  que  separam  os  bebês  saudáveis  de  suas  mães 

levando-os para os berçários, impedindo o contato pele-a-pele e a amamentação 

na  primeira  hora,  como recomenda  a  OMS e  o  Ministério  da  Saúde,  realizam 

procedimentos  desnecessários  somente  para  cumprir  protocolos  e  prescrevem 

dietas artificiais e medicamentos sem o conhecimento e consentimento dos pais;

• O Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais por:

1. se omitir em relação ao alarmante número de cesarianas eletivas realizadas, 

em especial nas maternidades particulares do Estado;

2. se  omitir  em relação  à  violência  praticada  por  médicos  contra  a  mulher 

durante o trabalho de parto e parto;

3. se omitir em relação ao uso de práticas obsoletas e/ou proscritas e danosas 

à saúde física e emocional da parturiente e do bebê (uso indiscriminado de 

ocitocina  sintética,  decúbito  dorsal,  manobra  de  Kristeller,  episiotomia  de 

rotina,  fórceps  em  primíparas,  separação  mãe-bebê,  corte  precoce  do 

cordão umbilical, etc);

4. emitir parecer desfavorável à presença do acompanhante (Parecer Consulta 

nº  003956-0000/10),  restringindo  a  obrigatoriedade  deste  somente  às 

pacientes do SUS, descumprindo a Resolução Normativa da ANS nº 211, de 

11 de janeiro de 2010;

5. tentar  fazer  reserva  de  mercado  na  assistência  à  gestante  e  no 
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acompanhamento de partos de baixo risco, alegando que a assistência ao 

parto  é  um  ato  médico,  portanto  intransferível  a  outros  profissionais, 

contrariando a legislação que prevê esse tipo de assistência por enfermeiros 

obstetras (Parecer Consulta nº 003485-0000/08);

• O Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais por se omitir em relação à 

violência contra a parturiente, em especial a verbal, frequentemente praticada por 

profissionais de enfermagem;

• As maternidades em geral, em especial os hospitais universitários, por permitirem 

que  as  parturientes  sejam  usadas  como  objeto  de  prática  de  procedimentos 

altamente  invasivos,  dolorosos,  danosos  e  quase  sempre  desnecessários,  tais 

como  episiotomia  de  rotina  e  fórceps,  para  o  treinamento  de  estudantes  de 

medicina e residentes;

• Os  planos  de  saúde  por  serem  coniventes  com  os  alarmantes  números  de 

cesarianas eletivas realizadas por  seus médicos  conveniados em maternidades 

particulares do Estado;

• O Sistema Único de Saúde por não proporcionar, de forma universal, uma atenção 

digna  às  parturientes,  que  sofrem  com  a  falta  de  vagas  e  de  estrutura  física 

adequada ao parto natural e humanizado nas maternidades, com o despreparo dos 

profissionais para o acolhimento e com práticas obsoletas de atendimento ao parto;

• Os setores de pediatria das maternidades por realizarem procedimentos com o 

bebê sem o  conhecimento  e consentimento  dos pais,  tais  como,  oferecer  leite 

artificial,  glicose,  aplicação  de  nitrato  de  prata  nos  olhos,  vacinas,  vitaminas, 

lavagem gástrica, etc., mesmo em bebês saudáveis;

• As maternidades particulares por cobrarem taxas de acompanhante da parturiente, 

descumprindo a Lei Federal nº 11.108, de 7 de abril de 2005,  e a RN/ANS nº 211, 

de 11 de janeiro de 2010;

• As  maternidades  públicas  por  restringirem  a  presença  do  acompanhante,  em 
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especial  os  do  sexo  masculino,  a  certos  horários  do  dia,  descumprindo  a  Lei 

Federal nº 11.108, de 7 de abril de 2005.

6. MUDANDO PARADIGMAS

Paralelamente à crescente taxa de cesarianas no Brasil e à descrença na capacidade da 

mulher de dar à luz naturalmente, vê-se também um número cada vez maior de mulheres 

interessadas em resgatar a naturalidade do parto e a autonomia sobre seus corpos. Esse 

movimento de resgate teve início na década de 70, na Inglaterra, quando Janet Balaskas 

criou o conceito de Parto Ativo, que consistia em manter a mulher livre e ativa durante 

todo o processo de parturização. 

O Movimento pelo Parto Ativo2, fundado por Balaskas, ganhou o mundo, reforçado pelo 

respeito à ecologia do corpo, com o auxílio das redes sociais na internet. Essas redes 

também  são  responsáveis  por  abrir  a  discussão  em  torno  da  violência  obstétrica. 

Mulheres  de  diversas  regiões  do  país,  dentre  elas  Minas  Gerais,  estão  se  unindo, 

presencial ou virtualmente, com o objetivo de mudar a triste realidade de assistência ao 

parto nas instituições de saúde em nossa sociedade. Uma mudança de paradigma na 

assistência ao parto  e ao recém-nascido se faz urgente, mas exige muito mais do que a 

vontade de um grupo de mulheres. É necessário que a discussão seja levada para todas 

as  esferas  da  sociedade,  mostrando  os  malefícios  do  modelo  atual,  tecnicista  e 

intervencionista,  e  os  benefícios  de  um  modelo  de  assistência  pautado  nas 

recomendações internacionais e na medicina baseada em evidências científicas, que leva 

em consideração os aspectos fisiológicos do parto e a individualidade de cada mulher.

No  Brasil,  podemos  encontrar  algumas  iniciativas  isoladas  de  adequação  às 

recomendações da OMS e de promoção da humanização do parto. A Maternidade Sofia 
2Percebendo  o  interesse  das  mulheres  no  Parto  Ativo,  muitas  maternidades  se  adequaram  ao  novo  modelo  de 

assistência, mas outras maternidades se recusaram a aceitar que as parturientes assumissem o protagonismo do parto, 

de modo que o Parto Ativo foi proibido na Inglaterra. Em protesto a essa decisão arbitrária das autoridades inglesas, em 

1982, as mulheres, gestantes ou não, se organizaram e saíram às ruas para demonstrar sua insatisfação. Foram mais 

de 5 mil pessoas reunidas num comício onde foi divulgado o Manifesto pelo Parto Ativo (ANEXO 2). Essa manifestação 

abriu a discussão em torno do parto na Inglaterra, levando à mudança toda política de assistência ao parto naquele 

país. 
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Feldman, em Belo Horizonte, tem sido modelo de assistência a ser seguido, recebendo 

prêmios  nacionais  e  internacionais.  Sabe-se  que a  Maternidade ainda tem problemas 

relativos  à  infraestrutura  e  intervenções  desnecessárias  e  precisa  aperfeiçoar  o 

atendimento à parturiente e melhor capacitar sua equipe, mas a instituição apresenta os 

melhores  resultados de assistência  ao parto  normal  em todo o Estado.  A assistência 

humanizada ao parto  deve sair  da esfera das intenções para a prática,  com políticas 

públicas efetivas que melhorem a qualidade do atendimento e corrijam as distorções do 

atual modelo de assistência. Assim como houve um amplo investimento no estímulo  à 

amamentação, também é necessário que haja investimentos na construção de centros de 

assistência ao parto normal e humanizado, na capacitação de pessoal da área de saúde e 

principalmente  em campanhas  informativas,  a  fim  de  mostrar  os  benefícios  do  parto 

natural para a mãe e o bebê e desmistificar o parto em nossa sociedade. Espera-se ainda 

do Poder Público uma rígida fiscalização das maternidades particulares, para que também 

se adequem as recomendações da OMS com relação à atenção ao parto, ao respeito aos 

direitos das parturientes e à redução dos índices de cesáreas.

Outro aspecto relevante para a mudança do atual modelo de assistência ao parto é a 

capacitação e formação de novos profissionais pelas escolas de medicina e enfermagem. 

Mudanças nas grades curriculares são imprescindíveis para permitir que um novo modelo 

seja desenvolvido e implementado.  Também é papel dos conselhos de classe da área de 

saúde  promover  o  aprimoramento  e  atualização  dos  seus  associados,  bem  como 

fiscalizar  a  atuação  de  profissionais  que  ignoram  as  recomendações  e  evidências 

científicas  de  atenção  ao  parto,  os  códigos  de  ética  e  os  direitos  fundamentais  das 

mulheres e seus bebês. Ao contrário, o que vem ocorrendo é que profissionais (médicos e 

enfermeiros  obstetras)  que apoiam a  humanização  do  parto  e  do  nascimento  sofrem 

retaliações,  são  perseguidos  e  processados  pelos  conselhos  de  medicina,  que 

convenientemente  fecham os  olhos  para  a  prática  de  cesarianas  desnecessárias  por 

conveniência e interesse financeiro.

Não é objetivo dos grupos de mulheres que apoiam a humanização do parto acabar com 

as  cesarianas  bem indicadas,  nem mesmo as  eletivas,  pois  seria  muito  contraditório 

submeter  uma  gestante  a  um  procedimento,  mesmo  que  natural,  se  não  é  da  sua 

vontade,  mas  que  a  decisão  de  se  fazer  uma  cesárea  seja  tomada  com  base  em 

informações  claras,  precisas  e  verdadeiras,  numa  real  necessidade  de  intervenção. 

Também não é objetivo desses grupos apenas aumentar os índices de partos vaginais, às 
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custas da dignidade e integridade física de mulheres e bebês. Esses grupos objetivam 

resgatar o protagonismo da mulher, devolvendo a ela o parto que lhe tem sido negado e 

mostrar para a sociedade que a forma de parir e nascer na atualidade tem sido marcada 

pela violência. As mulheres trazem cicatrizes no corpo e na alma 

Duas questões fundamentais devem pautar a mudança de paradigma da assistência ao 

parto em Minas Gerais e no Brasil como um todo:

1. o respeito aos direitos sexuais e reprodutivos é respeito à mulher;

2. a violência no parto é violência contra a mulher.
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ANEXO I – QUADRO COMPARATIVO SOBRE A ASSISTÊNCIA AO PARTO

Procedimentos Recomendações da OMS Legislação federal e estadual vigente
Realidade no Sistema de Saúde (público e 
privado)

Tratamento pré-natal

Comunicação Dar informações em linguagem 
clara; estimular a mulher a 
levantar questões e tomar 
decisões; em qualquer exame 
ou procedimento, pedir 
permissão e informar o que será 
feito.

Lei 16279, de 20 de julho de 2006, que dispõe 
sobre os direitos dos usuários das ações e dos 
serviços públicos de saúde no Estado: são direitos 
do usuário: receber informações claras, objetivas e 
compreensíveis sobre diagnósticos, exames e 
tratamentos, com seus riscos e inconvenientes, as 
alternativas de diagnósticos e terapêuticas.

Consulta pré-natal para realização de medição 
da barriga, exame vaginal e pesagem da 
gestante basicamente; pouco espaço para 
diálogo com o profissional de saúde; mulher 
desestimulada a levantar questões sobre o 
parto.

Privacidade e 
confidencialidade

Assegurar um local privado para 
a realização de exames, 
certificando-se de que ela não 
pode ser vista por outros (uso 
de cortinas, telas, paredes); 
manter documentos em local 
seguro; manter a privacidade 
durante conversas e orientações 
à mulher e seu parceiro.

Lei 16279, de 20 de julho de 2006. São direitos do 
usuário: sigilo profissional e segredo sobre seus 
dados pessoais; ter assegurados a privacidade a 
confidencialidade e a segurança do procedimento. 
Portaria n. 569/GM, de 01 de junho de 2000: As 
instalações físicas dos consultórios devem garantir a 
privacidade da paciente durante a realização das 
consultas, exames clínicos e/ou ginecológicos. 
Resolução-RDC n. 36, de 3 de junho de 2008: o 
serviço de atenção obstétrica e neonatal deve 
garantir a proteção das informações confidenciais 
dos usuários.

A presença de estranhos e profissionais não 
envolvidos na assistência à gestante é muito 
comum.

Prescrição e 
Orientação sobre 
Tratamentos

Explicar à mulher em que 
consiste o tratamento, porque 
deve ser administrado e como 
deve ser administrado.

Lei 16279, de 20 de julho de 2006: são direitos do 
usuário: receber informações claras, objetivas e 
compreensíveis sobre diagnósticos, exames e 
tratamentos, com seus riscos e inconvenientes, as 
alternativas de diagnósticos e terapêuticas.

Pouca explicação sobre procedimentos e 
exames solicitados.
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Orientação sobre o 
parto

Conversar com a mulher sobre a 
gravidez e verificar sinais de 
risco; decidir sobre o local 
adequado para o parto, preparar 
o parto e plano de emergência; 
orientar sobre nutrição, 
planejamento familiar, sinais de 
parto, sinais de perigo.

Portaria n. 569/GM, de 01 de junho de 2000: toda 
gestante tem direito de saber e ter assegurado o 
acesso à maternidade em que será atendida no 
momento do parto. Lei 16279, de 20 de julho de 
2006: são direitos do usuário: receber informações 
claras, objetivas e compreensíveis sobre 
diagnósticos, exames e tratamentos, com seus 
riscos e inconvenientes, as alternativas de 
diagnósticos e terapêuticas.

Pouco espaço para diálogo com o profissional 
de saúde; a decisão sobre o local do parto se 
resume basicamente em optar por uma 
maternidade próxima de casa ou onde o 
profissional atenda, não são oferecidas 
alternativas, como casa de parto ou parto 
domiciliar; o plano de parto é um documento 
desconhecido e totalmente ignorado por 
praticamente  médicos e instituições de 
saúde; pouca orientação sobre sinais do parto 
e/ou sinais de perigo reais.

Desenvolver um 
plano de parto

Incentivar a mulher a 
desenvolver um plano de parto 
(documento no qual estão os 
desejos da mulher para o 
trabalho de parto e parto: onde 
quer ter o bebê, em que 
posição, quem a acompanhará, 
quem a assistirá, etc).

 Apesar de ser recomendado pela OMS o plano 
de parto é um documento desconhecido e 
totalmente ignorado pelos médicos e 
instituições de saúde; mesmo quando 
apresentado pela mulher, o documento não é 
levado em consideração nas maternidades.

Registro do pré-natal Registrar o histórico do pré-natal 
e o plano de parto no cartão de 
pré-natal.

Portaria n. 569/GM, de 01 de junho de 2000: toda 
gestante tem direito ao acompanhamento pré-natal. 
Toda unidade deverá utilizar instrumentos registro 
de dados (cartão da gestante, ficha perinatal, ficha 
de registro de pré-natal) que possibilitem o 
adequado acompanhamento da evolução da 
gestação e que garantam o monitoramento do 
desempenho da atenção pré-natal.

O plano de parto é um documento 
desconhecido e totalmente ignorado pelos 
médicos e instituições de saúde
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Trabalho de parto

Recepção Boa recepção, ser amigável, 
respeitoso e não julgar; 
examinar a mulher em trabalho 
de parto ou com bolsa rota; 
OLHAR, OUVIR, SENTIR.

Lei 16279, de 20 de julho de 2006: são direitos do 
usuário:ter atendimento digno, atencioso e 
respeitoso; ser identificado e tratado pelo seu nome 
ou sobrenome e não por números, códigos ou de 
modo genérico, desrespeitoso ou preconceituoso. 
Portaria n. 569/GM, de 01 de junho de 2000: toda 
gestante tem direito ao acesso e atendimento digno 
e de qualidade no decorrer da gestação, parto e 
puerpério. Resolução - RDC n. 36, de junho de 
2008: garante o acolhimento àqueles que buscam 
os serviços de saúde, de maneira a ouvir suas 
demandas e dar respostas adequadas.

A mulher é normalmente recebida por porteiros 
e recepcionistas totalmente despreparados; 
mesmo estando em trabalho de parto ativo, a 
mulher e/ou seu acompanhante são obrigados 
a assinar contratos e autorizações de 
procedimentos sem nenhuma explicação; a 
mulher muitas vezes é chamada por nomes 
pejorativos como mãezinha, gordinha, etc.

Apoio NUNCA deixar a mulher 
sozinha.

Lei Nº 11.108, de abril de 2005 (Lei do 
Acompanhante), que garante às parturientes o 
direito à presença de acompanhante durante o 
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. Lei 
16279, de 20 de julho de 2006 são direitos do 
usuário: ser acompanhado nas consultas por pessoa 
por ele indicada; no caso de gestante, ser 
acompanhada pelo pai do bebê nos exames pré-
natais e no parto. Resolução - RDC n. 36, de junho 
de 2008: humanização da atenção e gestão da 
saúde: valorização da dimensão subjetiva e social, 
em todas as práticas de atenção à saúde, 
fortalecendo o compromisso com os direitos do 
cidadão, destacando-se o respeito às questões de 
gênero, etnia, raça, orientação sexual e às 
populações específicas, garantindo o acesso dos 
usuários às informações sobre saúde, inclusive 
sobre os profissionais que cuidam da sua saúde, 
respeitando o direito de acompanhamento de 
pessoas de sua rede social (de livre escolha). 
Portaria n. 569/GM, de 01 de junho de 2000: 
assegurar condições para que as parturientes 
tenham direito a acompanhante durante a 
internação, desde que a estrutura física assim o 
permita.

A mulher em trabalho de parto é 
frequentemente deixada SOZINHA nas salas 
de pré-parto, parto e salas de recuperação, 
sem o auxílio de um acompanhante ou 
profissional de saúde; Lei do Acompanhante 
frequentemente desrespeitada. A legislação por 
vezes se contradiz com relação à presença do 
acompanhante, por isso deve ser revista de 
modo a deixar claro que o acompanhante deve 
ser de livre escolha da mulher, independente do 
sexo, e é dever da instituição se adequar para 
acomodar esse acompanhante no tempo em 
que a parturiente estiver sob os cuidados da 
instituição.
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Tricotomia 
(raspagem de pelos 
perineais)

NUNCA fazer tricotomia perineal 
(raspagem de pelos).

Lei 16279, de 20 de julho de 2006: são direitos do 
usuário: ter assegurado o respeito aos seus valores 
éticos e culturais; recusar tratamento doloroso ou 
extraordinário.

A tricotomia (raspagem de pelos) é um 
procedimento ainda muito comum nas 
maternidades de Belo Horizonte e rotina e 
muitos hospitais do interior do Estado. É um 
procedimento constrangedor, incômodo e 
muitas vezes doloroso para a mulher. Quando 
os pelos começam a crescer incomodam muito, 
principalmente em casos onde houve também 
episiotomia ou cesárea.

Exame vaginal 
(toque)

NÃO realizar exame vaginal 
(toque) se estiver sangrando ou 
em qualquer ocasião após 7 
meses de gravidez; realizar UM 
exame vaginal DELICADO 
(NÂO iniciar durante a 
contração) para verificar o 
estágio do trabalho de parto.

Lei 16279, de 20 de julho de 2006: são direitos do 
usuário: ter assegurada a integridade física e a 
segurança do procedimento; recusar tratamento 
doloroso ou extraordinário.

Os exames vaginais (toques) são realizados 
sem o menor cuidado, de maneira muitas vezes 
agressiva, por pessoas diferentes, 
independente de estar durante uma contração, 
sem pedir autorização ou sem informar a 
mulher sobre seu objetivo. Muitas vezes 
durante a realização do exame vaginal são 
realizados procedimentos como rompimentos 
de membranas sem informar ou pedir 
autorização à parturiente.

Administração de 
líquidos/alimentos

Estimular a mulher a comer e 
beber o que desejar durante o 
trabalho de parto; bebidas 
nutritivas são importantes 
mesmo no trabalho de parto 
avançado; em caso de 
desidratação, administrar 
líquidos por via oral, caso não 
consiga, por via venosa.

Lei 16279, de 20 de julho de 2006: são direitos do 
usuário: ter assegurados a integridade física.

ROTINA: JEJUM. A esmagadora maioria das 
maternidades do Estado PROIBEM a 
parturiente de ingerir líquidos e alimentos, 
mesmo que leves, o que provoca um desgaste 
físico muito grande. O trabalho de parto e o 
parto exigem muita energia da mulher e é 
imprescindível que ela reponha as energias por 
meio de líquidos nutritivos e alimentos leves.
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Comunicação Explicar todos os 
procedimentos, pedir permissão 
e discutir os achados com a 
mulher; mantê-la informada 
sobre os progressos do trabalho 
de parto; ELOGIAR, 
ENCORAJAR e dar 
SEGURANÇA, afirmar que tudo 
está progredindo bem; garantir e 
respeitar a PRIVACIDADE 
durante exames e discussão.

Lei 16279, de 20 de julho de 2006: são direitos do 
usuário: receber informações claras, objetivas e 
compreensíveis sobre diagnósticos, exames e 
tratamentos, com seus riscos e inconvenientes, as 
alternativas de diagnósticos e terapêuticas.

A mulher é mantida à margem das decisões 
durante o trabalho de parto e parto; a equipe de 
saúde toma as decisões e realiza 
procedimentos sem o conhecimento ou 
consentimento da mulher; muitas vezes a 
mulher é xingada, humilhada e aterrorizada 
pela equipe de saúde; durante os exames a 
mulher fica exposta, desnuda, observada por 
muitas pessoas da equipe ou transeuntes.

Enema (lavagem 
intestinal)

NÃO realizar enema (lavagem 
intestinal)

Lei 16279, de 20 de julho de 2006: são direitos do 
usuário: recusar tratamento doloroso ou 
extraordinário.

Procedimento totalmente desnecessário e 
prejudicial ao trabalho de parto, pois pode 
causar mais dor e contaminação da região 
perineal, além de constrangimento para a 
parturiente por não ter controle sobre sua 
evacuação. O enema ainda realizado como 
ROTINA em muitas maternidades do Estado.

Mobilidade Estimular a mulher a 
CAMINHAR LIVREMENTE; 
apoiar a POSIÇÃO ESCOLHIDA 
pela mulher (decúbito lateral 
esquerdo, cócoras, ajoelhada, 
em pé com auxílio do 
acompanhante) em cada etapa 
do trabalho de parto e parto.

Lei 16279, de 20 de julho de 2006: são direitos do 
usuário: receber do profissional adequado, auxílio 
imediato e oportuno para melhoria do conforto e do 
bem-estar. Resolução-RDC n. 36, de 3 de junho 
de 2008: os serviços que prestam assistência ao 
parto normal sem distócia devem ter disponíveis os 
seguintes equipamentos e materiais: material 
necessário para alívio não farmacológico da dor e 
de estímulo à evolução fisiológica do trabalho de 
parto, tais como, barra fixa ou escada de Ling, bola 
de Bobat ou cavalinho.

ROTINA: a mulher é obrigada a ficar na 
posição deitada de costas com as pernas para 
cima (decúbito dorsal), muitas vezes 
AMARRADA. Essa posição é prejudicial ao 
trabalho de parto e parto pois dificulta a descida 
do bebê, provoca mais dor e desconforto e não 
facilita para a mulher fazer força.

Técnica de 
respiração

Ensiná-la a perceber sua 
respiração normal; estimulá-la a 
respirar mais lentamente.

Lei 16279, de 20 de julho de 2006: são direitos do 
usuário: receber do profissional adequado, auxílio 
imediato e oportuno para melhoria do conforto e do 
bem-estar.

ROTINA: não há orientação sobre respiração.
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Alivio da dor e 
desconforto

Sugerir mudanças de posição; 
estimular a mobilidade; 
estimular o acompanhante a 
fazer massagens, segurar a 
mão e limpar sua testa durante 
as contrações; estimulá-la a 
usar técnicas de respiração; 
estimular banho quente ou 
ducha.

Lei 16279, de 20 de julho de 2006: são direitos do 
usuário: receber do profissional adequado, auxílio 
imediato e oportuno para melhoria do conforto e do 
bem-estar. Portaria n. 569/GM, de 01 de junho de 
2000: assegurar a execução dos procedimentos pré-
anestésicos e anestésicos. Resolução-RDC n. 36, 
de 3 de junho de 2008: os serviços que prestam 
assistência ao parto normal sem distócia devem ter 
disponíveis os seguintes equipamentos e materiais: 
material necessário para alívio não farmacológico da 
dor e de estímulo à evolução fisiológica do trabalho 
de parto, tais como, barra fixa ou escada de Ling, 
bola de Bobat ou cavalinho.

Não há orientação sobre posições mais 
confortáveis. Por vezes a mulher é obrigada a 
ficar deitada na maca ou cama.
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Acompanhamento no 
trabalho de parto e 
parto

Estimular o apoio do 
acompanhante escolhido; 
explicar ao acompanhante como 
auxiliar a mulher, como pedir 
ajuda e o que não deve fazer.

Lei Nº 11.108, de abril de 2005 (Lei do 
Acompanhante), que garante às parturientes o 
direito à presença de acompanhante durante o 
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. Lei 
16279, de 20 de julho de 2006 são direitos do 
usuário: ser acompanhado nas consultas por pessoa 
por ele indicada; no caso de gestante, ser 
acompanhada pelo pai do bebê nos exames pré-
natais e no parto. Resolução - RDC n. 36, de junho 
de 2008: humanização da atenção e gestão da 
saúde: valorização da dimensão subjetiva e social, 
em todas as práticas de atenção à saúde, 
fortalecendo o compromisso com os direitos do 
cidadão, destacando-se o respeito às questões de 
gênero, etnia, raça, orientação sexual e às 
populações específicas, garantindo o acesso dos 
usuários às informações sobre saúde, inclusive 
sobre os profissionais que cuidam da sua saúde, 
respeitando o direito de acompanhamento de 
pessoas de sua rede social (de livre escolha).O 
serviço deve permitir a presença de acompanhante 
de livre escolha da mulher no acolhimento, trabalho 
de parto, parto e pós-parto imediato. Resolução 
Normativa - RN Nº 211, de 11 de janeiro de 2010: 
cobertura das despesas, conforme indicação do 
médico assistente e legislações vigentes, relativas a 
um acompanhante indicado pela mulher durante o 
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, 
conforme assegurado pela Lei 11.108, de 7 de abril 
de 2005, ou outra que venha substituí-la. Portaria n. 
569/GM, de 01 de junho de 2000: assegurar 
condições para que as parturientes tenham direito a 
acompanhante durante a internação, desde que a 
estrutura física assim o permita.

A mulher em trabalho de parto é 
frequentemente deixada SOZINHA nas salas 
de pré-parto, parto e salas de recuperação, 
sem o auxílio de um acompanhante ou 
profissional de saúde; Lei do Acompanhante 
frequentemente desrespeitada. Não há 
orientações para o acompanhante, sobre como 
auxiliar a mulher.
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Parto

Posicionamento da 
mulher

NÃO manter a mulher na cama 
se ela desejar movimentar-se; 
auxiliar a mulher na posição 
mais confortável que ela 
ESCOLHER, o mais elevada 
possível; NÃO deixar a mulher 
horizontalmente apoiada nas 
costas (decúbito dorsal); ao 
examinar, posicionar a mulher 
em DECÚBITO LATERAL 
ESQUERDO. 

Lei 16279, de 20 de julho de 2006: são direitos do 
usuário: consentir ou recusar, de forma livre, 
voluntária e esclarecida, com adequada 
informação, ser submetido a procedimentos 
diagnósticos ou terapêuticos, salvo em caso de 
iminente perigo de vida.  Resolução-RDC n. 36, de 3 
de junho de 2008: proporcionar condições que 
permitam a deambulação e movimentação ativa da 
mulher e garantir à mulher condições de escolha 
das diversas posições no trabalho de parto, desde 
que não existam impedimentos clínicos.

ROTINA: a mulher é obrigada a ficar na 
posição deitada de costas com as pernas para 
cima (decúbito dorsal), muitas vezes 
AMARRADA. Essa posição é prejudicial ao 
trabalho de parto e parto pois dificulta a descida 
do bebê, provoca mais dor e desconforto e não 
facilita para a mulher fazer força.

Apoio NUNCA deixar a mulher 
sozinha.

Lei Nº 11.108, de abril de 2005 (Lei do 
Acompanhante), que garante às parturientes o 
direito à presença de acompanhante durante o 
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. Lei 
16279, de 20 de julho de 2006 são direitos do 
usuário: ser acompanhado nas consultas por pessoa 
por ele indicada; no caso de gestante, ser 
acompanhada pelo pai do bebê nos exames pré-
natais e no parto. Resolução - RDC n. 36, de junho 
de 2008: humanização da atenção e gestão da 
saúde: valorização da dimensão subjetiva e social, 
em todas as práticas de atenção à saúde, 
fortalecendo o compromisso com os direitos do 
cidadão, destacando-se o respeito às questões de 
gênero, etnia, raça, orientação sexual e às 
populações específicas, garantindo o acesso dos 
usuários às informações sobre saúde, inclusive 
sobre os profissionais que cuidam da sua saúde, 
respeitando o direito de acompanhamento de 
pessoas de sua rede social (de livre escolha). 
Portaria n. 569/GM, de 01 de junho de 2000: 
assegurar condições para que as parturientes 
tenham direito a acompanhante durante a 
internação, desde que a estrutura física assim o 
permita.

A mulher é frequentemente deixada sozinha; a 
Lei do Acompanhante é frequentemente 
desrespeitada; as maternidades particulares 
cobram taxas de parametrização para que o 
acompanhante possa estar presente na sala de 
parto; algumas maternidades só permitem o 
acompanhante durante a fase de expulsão do 
bebê ou somente acompanhantes do sexo 
feminino; outras restringem o horário do 
acompanhante ao horário de visitas ou período 
diurno.

47



Direcionamento dos 
puxos (empurrar o 
bebê)

NÃO estimular a mulher a 
empurrar; permitir que a mulher 
empurre quando desejar 
durante as contrações.

 ROTINA: direcionamento dos puxos (força para 
o bebê sair). A mulher estimulada a fazer força 
de acordo com a percepção da equipe e não de 
acordo com sua vontade.

Episiotomia (corte na 
vagina)

NÃO fazer episiotomia de 
ROTINA.

Lei 16279, de 20 de julho de 2006: são direitos do 
usuário: ter assegurada a integridade física. 
Resolução-RDC n. 36, de 3 de junho de 2008: 
estimular que os procedimentos adotados sejam 
baseados na avaliação individualizada.

ROTINA: episiotomia realizada em 
praticamente todas as mulheres que optam 
pelo parto normal nas maternidades do Estado; 
algumas vezes o corte na vagina é tão grande 
que chega à coxa da mulher; esse 
procedimento pode ser necessário em 
pouquíssimos casos, mas é utilizado de 
maneira inadequada e muitas vezes violenta, 
causando dor e desconforto no pós-parto; pode 
interferir na função orgástica e está associada a 
riscos de infecção e outros danos à saúde.

Manobras com o 
bebê

AGUARDAR a rotação 
espontânea dos ombros do 
bebê e o parto; limpar 
GENTILMENTE a face do bebê 
com gaze, se necessário.

 Manobras para agilizar a saída do bebê 
também são ROTINA em praticamente todas as 
maternidades do Estado. Embora seja um 
procedimento proscrito, a manobra de Kristeller 
ainda é realizada com grande frequencia no 
Brasil. "Essa manobra é proibida em alguns 
países e não é recomendada pela OMS, pois 
além de ser uma violência com mãe e bebê, 
pode prejudicar o assoalho pélvico, o períneo, 
causar inversão uterina, ruptura uterina, e uma 
série e complicações no parto e pós-parto, 
podendo inclusive causar a morte materna ou 
fetal.  NÃO É INDICADA em caso algum!"

Tracionamento do 
cordão

NÃO tracionar excessivamente 
o cordão umbilical.

 Tracionamento do cordão é ROTINA nas 
maternidades do Estado.

Parto da placenta NÃO apertar ou empurrar o 
útero para expulsar a placenta.

 ROTINA: massagens para acelerar o parto da 
placenta em praticamente todas as 
maternidades do Estado.
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Cuidados com o bebê

Contato mãe-bebê Colocar o bebê sobre o 
abdômen ou nos braços da 
mãe; se não for possível colocá-
lo sobre o abdômen ou nos 
braços da mãe, colocá-lo em um 
local limpo, aquecido e seguro, 
próximo da mãe; deixar o bebê 
sobre o tórax da mãe, em 
CONTATO PELE A PELE.

Lei 16279, de 20 de julho de 2006: são direitos do 
usuário: ter atendimento digno, atencioso e 
respeitoso. Portaria n. 569/GM, de 01 de junho de 
2000: todo recém-nascido tem direito à adequada 
assistência neonatal; alojamento conjunto, conforme 
estabelecido na Portaria GM/MS n. 1.016, de 26 de 
agosto de 1993. Resolução-RDC n. 36, de 3 de 
junho de 2008: Método Canguru: modelo de 
assistência perinatal voltado para o cuidado 
humanizado que reúne estratégias de intervenção 
bio-psico-social. Inclui o contato pele-a-pele precoce 
e crescente, pelo tempo que a mãe e o bebê 
entenderem ser prazeroso e suficiente, permitindo 
uma maior participação dos pais e da família nos 
cuidados neonatais. O serviço deve garantir a 
adoção de alojamento conjunto desde o nascimento. 
Estimular o contato imediato, pele-a-pele, da mãe 
com o recém-nascido, favorecendo o vínculo e 
evitando perdade de calor.

ROTINA: separação imediata da mãe e do 
bebê. O bebê é mostrado para a mãe e levado 
para o berçário, onde também sofrerá 
procedimentos de rotina (nitrato de prata ou 
pvpi nos olhos, aplicação de vitamina K, 
lavagem gástrica, banho), mesmo nascendo 
saudável. Em muitas maternidades o 
alojamento conjunto não é praticado.

Aquecer o bebê Se a sala estiver fria (abaixo de 
25°), utilizar um cobertor para 
cobrir a mãe e o bebê juntos.

Portaria n. 569/GM, de 01 de junho de 2000: todo 
recém-nascido tem direito à adequada assistência 
neonatal.  Resolução-RDC n. 36, de 3 de junho de 
2008: estimular o contato imediato, pele-a-pele, da 
mãe com o recém-nascido, favorecendo o vínculo e 
evitando perdade de calor.

ROTINA: bebê aquecido na incubadora ou 
berço aquecido no BERÇÁRIO, ou seja, longe 
da mãe.

Amamentação Estimular o início da 
AMAMENTAÇÃO.

Portaria n. 569/GM, de 01 de junho de 2000: todo 
recém-nascido tem direito à adequada assistência 
neonatal.  Resolução-RDC n. 36, de 3 de junho de 
2008: estimular o aleitamento materno ainda no 
ambiente do parto. Estimular o aleitamento materno 
sob livre demanda.

ROTINA: início da amamentação tardio, pois a 
mãe fica separada do filho por horas seguidas.
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Pós-parto

Cuidados Conservar a mãe e o bebê na 
sala de parto por, pelo menos, 
uma hora após a expulsão da 
placenta; NUNCA deixar a 
mulher sozinha.

Lei Nº 11.108, de abril de 2005 (Lei do 
Acompanhante), que garante às parturientes o 
direito à presença de acompanhante durante o 
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. 
Portaria n. 569/GM, de 01 de junho de 2000: 
proporcionar cuidados no pós-anestésico e pós-
parto. Resolução-RDC n. 36, de 3 de junho de 
2008: quarto PPP: ambiente com capacidade para 
um ou dois leitos e banheiro anexo, destinado à 
assistência à mulher durente o trabalho de parto, 
parto e pós-parto imediato (primeira hora após a 
dequitação).

ROTINA: a mãe é levada para a sala de 
observação, onde é deixada SOZINHA, e o 
bebê é levado para o BERÇÁRIO.
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ANEXO II - MANIFESTO DO PARTO ATIVO

1. Todos os partos que acontecem com liberdade são acompanhados de uma 
importante movimentação da mulher: ela caminha, foca em pé, de cócoras, de 
joelhos, deitada, e se movimenta livremente para encontrar as posições mais 
apropriadas e confortáveis. Não existe a melhor posição para um parto natural 
quando a gestante segue seus próprios instintos, pois o parto sendo ativo implica 
uma sucessão de várias posições, e não um estado passivo de imobilidade como é 
habitual.

2. As estatísticas revelam que, nos dias de hoje, em todas as partes do mundo, a 
maioria das mulheres tem seus filhos em alguma posição vertical ou agachada, 
geralmente com outra pessoa segurando-a. Não importa a raça ou a tribo: 
africanas, americanas, asiáticas, e assim por diante, em todas predominam sempre 
as posições verticais. As mulheres primitivas são espontâneas e naturais. 
Historiadores confirmam totalmente a evidência dos etnologistas, que afirmam que 
as posições verticais sempre prevaleceram desde as mais remotas épocas.

3. A maioria das mulheres ocidentais é confinada em hospitais na posição 
recumbente. Essa prática é desnecessária e ilógica. Em decorrência dessa venda 
nos olhos, o parto nos hospitais modernos se torna cada vez mais caro e 
complicado, transformando um processo totalmente natural em um ato médico, 
uma parturiente em paciente. Nenhuma outra espécie adota essa posição 
desvantajosa em um momento tão crucial.

4. Estudos revelam desvantagens no uso da posição recumbente no momento do 
parto:

• A única posição que determina a compressão dos grandes vasos 
abdominais contra a coluna vertical é o decúbito dorsal (de costas); a 
compressão da grande artéria do coração (aorta descendente) pode levar ao 
sofrimento fetal por impedir o sangue de chegar à placenta e ao útero. A 
compressão da grande veia que traz o sangue de volta ao coração (cava 
inferior) bloqueia o retorno venoso e contribui para a hipotensão e outros 
problemas circulatórios.

• A posição recumbente não tira nenhum proveito da mobilidade da 
musculatura pélvica. Ignora a vantagem da flexão dos joelhos e da 
articulação coxofemoral, ou seja, o ângulo agudo que se forma quando o 
joelho se aproxima da caixa torácica (de cócoras) e que abre a pelve, sendo 
a posição onde os diâmetros da pelve alcançam sua abertura máxima. Na 
posição horizontal o peso do corpo repousando sobre o sacro acaba 
limitando-o ao máximo, perdendo aproximadamente 30% da mobilidade 
possível, comparando-se com a posição de cócoras.

• Ficar deitada de costas sem nenhuma flexão do tronco implica que a 
disposição do útero desafie a força da gravidade. É claramente mais fácil 
para qualquer objeto cair em direção à terra do que deslizar em uma 
superfície paralela à mesma (Lei da Gravidade de Newton). É mais 
vantajoso fazer um bebê nascer descendo em direção à terra do que 
empurrá-lo na linha horizontal, o que desperdiça energia e esforços, 
originando uma dor desnecessária e aumentando a duração do trabalho de 
parto.
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• Na posição deitada o parto acontece com uma distensão desigual do tecido 
perineal às custas da porção posterior, o que determina um aumento do 
risco de rotura perineal e de uma episiotomia, e certamente aumenta o 
sofrimento e a dor.

5. As mudanças de posição são mais importantes que ficar em uma única, 
considerada a melhor, posição durante o trabalho de parto. Entretanto, a posição 
de cócoras é a que mais se aproxima das leis da natureza e é conhecida como a 
posição fisiológica. Uma posição de parto é fisiologicamente eficiente:

• quando não ha compressão dos vasos abdominais;

• quando a pelve tem total possibilidade de movimento; e

• quando o corpo trabalha de acordo com a lei da gravidade.

A posição de cócoras sustentada é especialmente eficaz nos momentos finais do 
parto.

Essa posição determina:

• o aumento máximo da pressão intrapélvica;

• um mínimo esforço muscular;

• um relaxamento ótimo do períneo; e

• ótima oxigenação fetal.
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