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• Período pré-guerra: grávidas reclusas, questão 
familiar 

• Atualidade: grávidas no espaço público, 
questão médica 

 

– apenas meio século 

Grávidas e domínio público 



Grávidas e domínio público 



1996 2006 

Nascimentos hospitalares 91,5% 98,4% 

6 ou mais consultas de pré-natal 75,9% 80,9% 

Hospitalização do parto 

Fonte: VICTORA et al., 2011. 

Indicadores da assistência ao parto 
Brasil – 1996-2006 

Nascimentos em 2007: 
89% com assistência de um médico 
8% com assistência de enfermeira obstétrica 



• 529 mil mortes maternas ao ano no mundo 
• Países desenvolvidos: menos de 10 mortes 

maternas por 100 mil NV 
• Brasil: 73 mortes maternas por 100 mil NV 
• África subsaariana: 1.500 mortes maternas por 

100 mil NV 
 

• 1.600 óbitos maternos (Brasil, 2001) 
 

• Objetivo de Desenvolvimento do Milênio nº 5 

 
 

Outros indicadores 



Outros indicadores 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde, 2013. 



Outros indicadores 

• Aborto inseguro 

- 215 mil hospitalizações no SUS em 2008 
- 11,4% das mortes maternas 

jovens 
negras 
pobres 
faveladas 
 
são as que mais morrem. 



Outros indicadores 

• Nascimentos pré-termo: 

– 1980: 4% 

– 2000: mais de 10% 

 



Outros indicadores 

Mortalidade infantil,  por causa e ano 
Brasil – 1990-2007 

Fonte: VICTORA et al., 2011. 



O problema da cesariana 

Proporção de cesarianas 
Brasil – 1970-2008 

Fonte: VICTORA et al., 2011. 



Paradoxo perinatal 

“FAZENDO MAIS... 
 E CONSEGUINDO MENOS” 



E a mulher com isso? 



Está faltando alguma coisa! 



Questões financeiras e culturais atuais 

• Conflitos de interesses (forma de financiamento 
e judicialização) 

• Naturalização do sofrimento e do dano 
iatrogênicos 

• Violência institucional na assistência ao parto 
• Desrespeito à lei do acompanhante 

 
• Satisfação com o parto e bem-estar da 

parturiente: ignorados 



Alguns reflexos no pós-parto 

• Blues puerperal 
• Depressão pós-parto 
• Estresse pós-traumático 
• Dificuldades para amamentar 
• Dificuldades na relação consigo e com o 

companheiro 



Marcos 

• 1985: Carta de Fortaleza 
• 1993: Rehuna 
• 1996: Recomendações da OMS  
• 1998: Prêmio Galba de Araújo para 

Maternidades Humanizadas 
• 1999: Lei de criação dos Centros de Parto 

Normal 
 



Marcos 

• 2000: Assistência ao Parto Normal – um guia 
prático (MS) 

• 2000: Programa de Humanização no Pré-natal 
e Nascimento 

• 2001: primeiro curso de formação de doulas 
no Brasil (em Campinas) 

• 2005: Lei n. 11.108 – “Lei do Acompanhante” 
• 2011: Rede Cegonha 



Sociedade civil 



Sociedade civil 



Doulas: o resgate 

"doula" vem do grego 
‘mulher que serve’  

Mulheres que 
prestam apoio 
continuado a outras 
mulheres (e aos 
seus companheiros 
e familiares), 
proporcionando 
conforto físico, 
apoio emocional e 
suporte cognitivo 
antes, durante e 
após o nascimento 
de seus filhos. 



Doulas: o resgate 

A água quente e as massagens da  doula eram uma benção...  

Tinha muita sede e pedi 
água, mas um médico me 
dizia que eu não poderia 
beber água, e a doula 
passava uma gase úmida 
na minha boca... 

Eu fiquei meditando depois do parto sobre isso: o papel 
da doula é basicamente ficar na sua frente com aquela 
cara de paz e de "está indo tudo bem", mas tão 
convincente, que você realmente se fortalece com isso.  



Obrigada! 
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