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I. Introdução
No Brasil, 98% dos nascimentos são
1
institucionalizados . A recente pesquisa “Nascer no
Brasil" revelou que, em 2010, 52% dos nascimentos
ocorridos em ambiente hospitalar se deram por meio
da cesariana, posicionando o país como líder mundial
na realização da cirurgia, apesar do limite máximo de
15% proposto pela Organização Mundial de Saúde OMS. Para o neonato, a cirurgia eleva o risco de
morbidade respiratória leve e grave, internação, ida de
UTI e óbito. Para a mulher, a cesariana é fator de risco
para ocorrência de hemorragia, infecção e óbito
materno e, nas gestações subseqüentes, para o
desenvolvimento de uma placentação anormal e
ocorrência de óbito fetal. A pesquisa avaliou ainda o
uso de boas práticas e intervenções durante o trabalho

de parto e parto, tais quais recomendadas pela OMS,
revelando que, contrariamente ao preconizado,
somente 44% das parturientes puderam se
movimentar livremente durante o trabalho de parto;
mais de 91% dos partos ocorreu em posição de
litotomia; 53% das mulheres foram submetidas à
episiotomia e ainda 36% à manobra de Kristeller2.
É nesse contexto de alto índice de cesarianas e
de partos normais hospitalares com altas taxas de
intervenções que a opção pelo parto domiciliar vem
sendo discutida, e um número crescente, porém ainda
muito pequeno, de mulheres urbanas tem planejado
dar à luz em casa, em busca de liberdade, conforto e
respeito às boas práticas.

O objetivo deste documento é apresentar as evidências cientíﬁcas disponíveis acerca da
segurança e das vantagens deste local de parto, demonstrar de que forma o parto domiciliar
planejado se diferencia de partos desassistidos e expor as motivações e realidades das
mulheres que ﬁzeram essa opção.
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II. O que dizem as evidências cientíﬁcas
Vários são os motivos a despertar a
desconﬁança dos proﬁssionais da saúde em relação ao
parto domiciliar planejado. Por ter se tornado, no
último século, uma opção extremamente
minoritária, encontra-se hoje cercada de mitos
e preconceitos, sendo vista, por alguns, como
uma negação dos avanços da medicina e
tentativa pueril de retrocesso a uma
forma de nascer romantizada. A principal
preocupação dos proﬁssionais que
trabalham na assistência ao parto se
refere à segurança do parto domiciliar.
Para abordar essa questão, é
imprescindível buscar na literatura
cientíﬁca resultados de estudos
que compararam os desfechos
de partos domiciliares e
hospitalares, por meio de
indicadores como morte
materna e perinatal,
avaliados sobre amostras
signiﬁcativas.

Importante destacar que, embora a descrição
de casos e a opinião de especialistas estejam no nível
mais baixo de qualidade das evidências, o debate
acerca do tema muitas vezes resulta
centrado em argumentos de autoridade
ou relatos de casos pontuais fatídicos, que
pouco acrescentam à reﬂexão sobre
os riscos objetivos da prática, mas
muito contribuem para criar no
imaginário popular temores
desmesurados sobre o assunto.

Figura 1: Hierarquia das
evidências cientíﬁcas
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Apresentam-se a seguir resumos de alguns dos recentes estudos que buscaram avaliar a
segurança do parto domiciliar.

1) RESULTADOS DE PARTOS DOMICILIARES
PLANEJADOS COM PARTEIRAS CERTIFICADAS:
AMPLO ESTUDO PROSPECTIVO NA AMÉRICA DO
3
NORTE
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Coorte prospectiva com 5418 mulheres que
planejavam um parto domiciliar com parteiras
certiﬁcadas dos EUA e Canadá no ano de 2000.
Objetivo: avaliar a segurança de partos
domiciliares na América do Norte atendidos por
parteiras, em jurisdições onde a prática não é bem
integrada ao sistema de saúde.
Resultados: A mortalidade intraparto e
neonatal entre gestantes consideradas de baixo risco
no momento de início do trabalho de parto, excluídas
mortes decorrentes de anomalias congênitas
potencialmente fatais, foi de 1,7 por 1000 partos
domiciliares planejados, similar aos riscos
evidenciados em outros estudos de partos
domiciliares e hospitalares de baixo risco na América
do Norte. Não houve mortes maternas. A taxa de
transferência para o hospital foi de 12,1%. As taxas de

intervenções como analgesia epidural, episiotomia,
fórceps e cesariana foram substancialmente mais
baixas do que as veriﬁcadas em norte-americanas que
deram à luz em hospital.
_______________________________
2) MORBIMORTALIDADE PERINATAL EM
UMA COORTE NACIONAL DE 529.688 PARTOS
HOSPITALARES E PARTOS DOMICILIARES
PLANEJADOS 4
Estudo de Coorte publicado no British Journal
of Obstetrics and Gynecology, realizado em todas as
regiões da Holanda, com 529.688 gestantes de baixo
risco, das quais 321.307 (60,7%) planejavam dar à luz
em casa e 163.261 (30,8%) planejavam um parto
hospitalar. Para as restantes 45.120 (8,5%), o local
desejado de parto era desconhecido.
Objetivo: comparar a morbimortalidade entre
partos domiciliares planejados e partos hospitalares
planejados, em mulheres de baixo risco
Método: Análise de banco de dados nacional,

durante um período de 7 anos.
R e s u l t a d o s : N ã o h o u ve d i f e r e n ç a s
signiﬁcativas entre partos domiciliares e hospitalares
planejados em relação ao risco de morte intraparto
(0,69% versus 1,37%), morte neonatal precoce
(0,78% versus 1,27%) e admissão em unidade de
cuidados intensivos (0,86% versus 1,16%).
Conclusão: O estudo conclui que um parto
domiciliar planejado não aumenta os riscos de
mortalidade perinatal e morbidade perinatal grave
entre mulheres de baixo-risco, desde que o sistema de
saúde facilite esta opção por meio da disponibilidade
de parteiras treinadas e um bom sistema de referência
e transporte.
_______________________________
3) RESULTADOS MATERNOS E PERINATAIS
CONFORME O LOCAL PLANEJADO DE PARTO
E N T R E M U L H E R E S S A U D ÁV E I S C O M
GRAVIDEZES DE BAIXO RISCO: O LOCAL DE PARTO
NO ESTUDO DE COORTE INGLÊS 5
Estudo de Coorte prospectivo com 64.538
mulheres com feto único, mais de 37 semanas de
gestação e que deram à luz entre abril de 2008 e abril
de 2010. Cesarianas eletivas e partos domiciliares não
planejados foram excluídos.

Parâmetr os: um resultado primário
composto de mortalidade perinatal e morbidades
neonatais relacionadas ao parto (mortinatalidade após
o início do atendimento ao trabalho de parto, morte
neonatal precoce, síndrome de aspiração meconial
entre outras) foi usado para comparar desfechos de
acordo com o local planejado para o parto (em casa,
casas de parto e hospitais).
Resultados: A incidência do resultado
primário foi de 4.3/1000. No geral, não houve
diferenças signiﬁcativas nas probabilidades ajustadas
para nenhuma das unidades não hospitalares
comparadas com unidades hospitalares.
Conclusão: Os resultados são condizentes
com uma política de apoio à escolha quanto ao local
de parto no caso de gestantes de baixo risco. Mulheres
que planejem parir em casas de parto e multíparas que
planejem um parto domiciliar são submetidas a
menos intervenções do que aquelas que planejam
partos hospitalares, não havendo impacto nos
resultados perinatais. Para nulíparas, partos
domiciliares planejados resultam em menos
intervenções, porém apresentam piores resultados
perinatais.
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4 ) C O M P A R A Ç Ã O E N T R E P A RT O S
D O M I C I L I A R E S P L A N E J A D O S E P A RT O S
HOSPITALARES PLANEJADOS NA HOLANDA:
MORTE INTRAPARTO E MORTE NEONATAL
PRECOCE EM GESTAÇÕES DE BAIXO RISCO 6
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Coorte com 679.952 mulheres de baixo risco
obtida a partir dos registros perinatais holandeses
(2000-2007) - população referente a todas as mulheres
que puderam optar entre um parto hospitalar e um
parto domiciliar.
Objetivo: Comparar as taxas de mortalidade
intraparto e mortalidade neonatal precoce de partos
domiciliares planejados com partos hospitalares,
ambos atendidos por parteiras, após ajuste por casemix.
Resultados: mortes intraparto e neonatais
(até 7 dias após o parto) foram observadas em 0,15%
dos partos domiciliares e 0,18% dos partos
hospitalares. Após ajuste por case-mix, observou-se
relação inversa, com aumento não signiﬁcativo de
mortalidade para os partos domiciliares. Em certos
subgrupos, acréscimos na mortalidade podem surgir
em casa se condições de risco só forem detectadas no
momento do parto (até 20% de aumento).
Conclusão: parto domiciliar, sob condições
normais, não está associado a morte intraparto e

neonatal, contudo, em subgrupos, risco adicional não
pode ser excluído.
_______________________________
5)RESULTADOS DE PARTOS DOMICILIARES
PLANEJADOS COM PARTEIRAS CERTIFICADAS
VERSUS PARTOS HOSPITALARES PLANEJADOS
COM PARTEIRAS OU MÉDICOS 7
O estudo comparou todos os partos
domiciliares planejados atendidos por parteiras
certiﬁcadas (n=2889) com todos os partos
hospitalares planejados de mulheres que possuíssem
idênticas boas condições de saúde e idêntico baixo
risco na gravidez (n=4752), no período de
01/01/2000 a 31/12/2004, na província de Columbia
Britânica, Canadá. Foi incluída também uma amostra
pareada de partos hospitalares planejados atendidos
por médicos (n=5331). Mortalidade perinatal foi a
medida de resultado primário; resultados secundários
foram intervenções obstétricas e resultados adversos
maternos e neonatais.
Resultados: a taxa de mortalidade perinatal
foi de 0,35/1000 no grupo de partos domiciliares
planejados; a taxa no grupo de partos hospitalares
planejados foi de 0,57/1000 entre mulheres atendidas
por parteiras e 0,64/1000 entre as atendidas por

médicos. Mulheres que planejaram um parto
domiciliar foram signiﬁcativamente menos propensas
a sofrerem intervenções obstétricas ou resultados
maternos adversos (lacerações de 3º e 4º grau,
hemorragia pós parto) em comparação com aquelas
que planejaram um parto hospitalar atendido por
parteiras. Os resultados foram similares na
comparação com partos hospitalares atendidos por
médicos. Recém nascidos no grupo de gestantes que
planejaram um parto domiciliar foram menos
propensos a necessitar de reanimação neonatal do que
aqueles no grupo de gestantes que planejaram um
parto hospitalar atendido por parteiras. Os resultados
foram similares na comparação com recém-nascidos
dos partos hospitalares atendidos por médicos.
Ademais, recém-nascidos no grupo de gestantes que
planejaram um parto domiciliar foram menos
propensos a sofrer aspiração de mecônio e mais
propensos a serem hospitalizados ou reinternados
quando nascidos no hospital.
Conclusão: O parto domiciliar planejado,
com parteira credenciada, esteve associado a taxas
muito baixas e comparáveis de morte perinatal, e taxas
reduzidas de intervenções obstétricas e outros
eventos perinatais adversos, em comparação ao parto
hospitalar planejado assistido por parteira ou médico.

6 ) R E S U LTA D O S D E 1 6 . 9 2 4 P A RT O S
DOMICILIARES PLANEJADOS NOS ESTADOS
UNIDOS: PROJETO ESTATÍSTICO DA ALIANÇA DE
PARTEIRAS DA AMÉRICA DO NORTE, 2004 A 2009 8
Estudo de coorte entre mulheres que
planejaram partos domiciliares conduzidos por
parteiras nos Estados Unidos.
Métodos: foram calculadas estatísticas
descritivas a partir de registros do MANA Stats 2.0
(Midwives Alliance of North American Statistics
Project). Os dados foram analisados de acordo com o
local planejado e efetivo do parto.
Resultados: Das 16.924 mulheres que
planejaram um parto domiciliar, 89,1% de fato
pariram em casa (taxa de transferência=10,9%). A
maioria das transferências intraparto foram por falha
de progressão do trabalho de parto e apenas 4,5%
precisaram receber ocitocina e/ou analgesia. As taxas
de parto vaginal espontâneo, parto assistido e
cesariana foram,respectivamente, de 93,6%, 1,2% e
5,2% (ou seja, nem todas as transferências resultaram
em cesarianas). Das mulheres tentando um VBAC
(parto vaginal depois de cesariana, na sigla em inglês),
1.054 no total, 87% conseguiram ter um parto
normal. A frequência de escores de Apgar baixos foi
de 1,5%. Transferências maternas pós-parto
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ocorreram em 1,5% dos casos e transferências
neonatais em 0,9% dos casos. Aleitamento exclusivo
com 6 semanas ocorreu para 86% dos neonatos.
Excluindo anomalias letais,morte fetal intraparto foi
de 0,13% (1,3 para 1000), morte neonatal precoce foi
de 0,041% (0,41 para 1000) e morte neonatal tardia de
0,035% (0,35 para 1000), condizente com as
estatísticas mundiais.
Conclusão: os resultados deste estudo são
coerentes com os melhores dados disponíveis de
estudos observacionais que avaliaram os desfechos de
acordo com local planejado para o parto e fatores de
risco perinatais. Mulheres de baixo risco tiveram altas
taxas de partos ﬁsiológicos e baixas taxas de
intervenções sem aumento em resultados adversos.
_______________________________
7) ESCORES DE APGAR NO 1º E 5º MINUTOS E
C O N V U L S Õ E S N E O N ATA I S O U G R AV E S
DISFUNÇÕES NEUROLÓGICAS DE ACORDO COM O
LOCAL DE NASCIMENTO 9
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Avaliou-se a ocorrência de graves disfunções
neurológicas e de escores de Apgar iguais a zero no 5º
minuto para 4 diferentes grupos de parturientes,
reunidas conforme o local do nascimento e
proﬁssional que acompanhou o parto (partos

hospitalares com médicos, partos hospitalares com
parteiras, partos com parteiras em centros de parto
natural e partos domiciliares com parteiras), nos
Estados Unidos, de 2007 a 2010. Foram examinados
dados de registros de nascimento do Centro Norte
Americano de Controle e Prevenção de Doenças.
Resultados: partos em casa (risco relativo
[RR], 10.55) e partos realizados em centros de parto
natural apresentaram um risco signiﬁcativamente
maior de escore de Apgar igual a zero (P<0,0001)
quando comparados a partos hospitalares atendidos
por médicos ou parteiras. Recém-nascidos de partos
em casa (RR, 3,80) e de partos ocorridos em centros
de parto natural atendidos por parteiras (RR, 1,88)
apresentaram um risco signiﬁcativamente maior de
convulsões neonatais ou graves disfunções
neurológicas (P< 0,0001) do que recém-nascidos de
partos hospitalares acompanhados por médicos ou
parteiras.
Conclusões dos autores: obstetras devem
informar a mulheres que expressem interesse em dar à
luz em ambiente não-hospitalar sobre o aumento de
riscos de disfunções neurológicas e escores de Apgar
no 5º minuto iguais a zero. Médicos devem trabalhar
continuamente pelo aumento de segurança e
humanização do cuidado dispensado às pacientes em
ambiente hospitalar, a ﬁm de atender aos anseios das

mulheres que buscam parir em locais alternativos ao
hospital.
Confor me a médica-obstetra Melania
Amorim, importa notar que "os autores não
analisaram os desfechos utilizados nos demais
estudos acerca de parto domiciliar (óbito fetal,
perinatal, intraparto ou neonatal, por exemplo),
apenas o percentual de partos em que houve Apgar
zero no 5º minuto, conforme informado na
declaração de nascimento, diﬁcultando a comparação
com outros estudos conduzidos com os mesmos
objetivos. Ademais, diversas críticas vêm sendo feitas
a esse estudo, particularmente o fato de seus
resultados serem tão diversos de todos os estudos
anteriores com metodologia de melhor qualidade, que
nunca conseguiram identiﬁcar maior risco de
mortalidade em partos domiciliares. Além disso, não
foram excluídos os desfechos negativos em
decorrência de malformações ou outras condições
incompatíveis com a vida, ou seja, aqueles casos em
que o óbito não teve qualquer relação com o local de
nascimento. Soma-se a isso o fato de que estudos
retrospectivos que se utilizam de registros de
nascimento estão muito mais sujeitos a erros, dados
ausentes, preenchimento incorreto, quando
comparados aos estudos prospectivos, o que
certamente pode impactar na validade de suas

conclusões. Ainda assim, convém destacar que os
riscos foram signiﬁcativamente baixos tanto no grupo
de parto domiciliar quanto no de parto hospitalar –
por exemplo, a taxa de Apgar zero entre as mulheres
que tiveram parto domiciliar com midwife foi de
1,6/1.000, mesmo tendo em conta todos os possíveis
vieses do estudo"10.
Outro ponto a ser destacado se refere à
ausência de discriminação entre parteiras certiﬁcadas
e não certiﬁcadas. Diferentemente dos outros estudos
conduzidos na América do Norte (vide itens 1, 5 e 6),
que não detectaram aumento signiﬁcativo de riscos
para partos domiciliares planejados, este estudo não
se restringiu à avaliação de partos domiciliares
atendidos por parteiras certiﬁcadas, levando em conta
apenas o local do nascimento, mas não a formação da
parteira que assistiu ao parto.
_______________________________
8) LOCAL DE PARTO EM NEW SOUTH
WALES, AUSTRALIA: UMA ANÁLISE DE
RESULTADOS PERINATAIS USANDO DADOS
11
COLETADOS ROTINEIRAMENTE
Estudo de coorte com 258.161 gestantes a
termo e seus recém-nascidos. A maioria das mulheres
planejara um parto hospitalar (94,1%; 242.936),
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enquanto 5,6% (14.483) haviam planejado um parto
em um centro de parto normal e 0,3% (742) um parto
domiciliar. O resultado primário foi um desfecho
composto por mortalidade e morbidade neonatais.
Resultados: mulheres que planejaram parir
em um centro de parto normal ou em casa foram
signiﬁcativamente mais propensas a ter um parto
normal, quando comparadas às mulheres do grupo
que planejou parir em hospital. Não houve diferenças
estatisticamente signiﬁcativas em taxas de natimortos
e mortes neonatais precoces entre os três grupos.
Porém, o estudo não teve poder estatístico adequado
para testar de forma conﬁável para essas diferenças.
Conclusão: O estudo concluiu que é possível
examinar resultados maternos e perinatais de acordo
com o local planejado de nascimento utilizando dados
coletados rotineiramente. Contudo, grandes
conjuntos de dados serão necessários para avaliar
desfechos raros associados com o local de nascimento
em uma população de baixo risco, especialmente em
países como a Austrália, em que as taxas de partos
domiciliares são muito baixas.
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9) RESULTADO DE PARTOS DOMICILIARES
ATENDIDOS POR ENFERMEIRAS DE 2005 A 2009 EM
FLORIANÓPOLIS, SC 12
Estudo transversal sobre resultados
obstétricos e neonatais dos partos domiciliares
planejados assistidos por enfermeiras obstétricas em
Florianópolis, SC. Dados coletados nos prontuários
de 100 parturientes assistidas de 2005 a 2009.
R e s u l t a d o s : Fo r a m n e c e s s á r i a s 1 1
transferências ao hospital. Dessas, 9 mulheres foram
submetidas a cesariana. Das 89 mulheres que
efetivamente tiveram um parto domiciliar, 61%
apresentaram evolução normal no partograma,
71,9% adotaram posição vertical na água no período
expulsivo, 1,1% foi submetida a episiotomia e 49,4%
não necessitaram sutura perineal. Quanto aos recémnascidos: 98,9% receberam Apgar do 5° minuto ≥ 7.
Apenas um RN apresentou Apgar menor de 7 no 5°
minuto, mas recuperou-se rapidamente, após os
cuidados prestados. Um RN foi transferido após o
nascimento, por apresentar epidermólise bolhosa não
diagnosticada no pré-natal.
Assim como no estudo australiano, as
limitações deste estudo foram a coleta retrospectiva
dos dados e a amostra reduzida.

10) DESFECHOS MATERNOS E NEONATAIS
EM PARTOS DOMICILIARES PLANEJADOS
VERSUS PARTOS HOSPITALARES PLANEJADOS:
UMA METANÁLISE 13
Revisão sistemática da literatura médica sobre
a segurança de partos domiciliares planejados versus
partos hospitalares planejados, publicada em 2010
por Wax et al. no American Journal of Obstetrics and
Gynecology (AJOG). Incluiu12 estudos originais e
um total de 342.056 partos domiciliares e 207.551
partos hospitalares planejados.
Resultados: Os autores concluíram que os
partos domiciliares planejados se associam com
menor risco de intervenções maternas, incluindo
analgesia peridural, monitoração eletrônica fetal,
episiotomia, parto operatório, além de menor
freqüência de lacerações, hemorragia e infecções.
Dentre os desfechos neonatais dos par tos
domiciliares planejados, veriﬁcou-se menor taxa de
prematuridade, baixo peso ao nascer e necessidade de
ventilação assistida. No entanto, apesar de as taxas de
mortalidade perinatal serem semelhantes entre partos
domiciliares e partos hospitalares, os partos
domiciliares se associaram com aumento de cerca de
três vezes das taxas de mortalidade neonatal.
Também conforme a médica-obstetra Melania
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Amorim , "esta metanálise apresentou diversos
vieses e erros metodológicos grosseiros, gerando
intensa polêmica na comunidade cientíﬁca
internacional. Seguiram-se diversas cartas publicadas
em sequência no próprio AJOG, das quais uma tem o
provocativo título “Parto domiciliar triplica a taxa de
morte neonatal: comunicação pública ou má
15
ciência?” . Diante de todas as críticas, o AJOG
resolveu investigar o estudo em questão, e a revisão
pós-publicação de fato encontrou erros na análise
original, embora não tenha alterado suas conclusões.
A conceituadíssima revista Nature se interessou pela
questão, porém mesmo solicitando diversas vezes que
tanto Wax como o ACOG comentassem os
problemas apontados por vários especialistas, esses
declinaram o convite. A Elsevier, editora que publica a
revista, reconhece os erros, mas não acredita que esses
possam motivar uma retratação16.
Tentando resumir a enorme quantidade de
críticas feitas à metanálise de Wax, podemos aﬁrmar
que, à diferença das revisões sistemáticas da
Cochrane, essa não seguiu as diretrizes estabelecidas
internacionalmente para condução e publicação de
metanálise, como o PRISMA (Preferred Reporting
Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) ou
o MOOSE (Meta-Analyses and Systematic Reviews
of Observational Studies). Diversos erros estatísticos
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foram cometidos, até porque os autores utilizaram
uma calculadora para a metanálise que apresenta
vários problemas, resultando em Odds Ratio e
intervalos de conﬁança incorretos, o que foi
reconhecido pelo próprio autor do programa. No
entanto, o principal erro enviesando a análise não foi
estatístico, e sim um viés de seleção dos estudos,
porque os autores da metanálise excluíram o grande
estudo de coorte holandês com mais de 500.000
partos do cálculo do risco de morte neonatal, embora
o tenham incluído no cálculo do risco de morte
perinatal. Na verdade, os dados da metanálise são
contraditórios em relação à morte neonatal e perinatal
basicamente porque os autores deﬁniram morte
perinatal como morte fetal depois de 20 semanas ou a
morte de um recém-nascido (RN) vivo nos primeiros
28 dias de vida, em vez de nos primeiros sete dias de
vida, como é a recomendação internacional. Por outro
lado, outros estudos usados para calcular o risco de
morte neonatal foram incorretamente incluídos e
outros que poderiam ter sido incluídos para o cálculo
de morte perinatal foram excluídos, por razões que
não ﬁcam bem claras. Os dados utilizados para o
cálculo de morte neonatal incluíram partos que não
tinham sido assistidos por parteiras ou enfermeirasobstetras certiﬁcadas, o que já se demonstrou ser fator
importante para redução dos riscos. Mesmo

revisando os dados e apresentando os gráﬁcos em
uma publicação ulterior na revista com os novos
números calculados corretamente, isso não resolve os
sérios problemas metodológicos pertinentes à
deﬁnição de termos e critérios de inclusão e exclusão.
Em suma, como refere Keirse em seu brilhante
artigo publicado na Birth em Dezembro de 2010
(“Home Birth: Gone Away, Gone Astray, and Here
To Stay”) “combinar estudos de parto domiciliar e
hospitalar, sem diferenciar o que está dentro deles,
onde eles estão e o que os circunda, é semelhante a
produzir uma salada de frutas com batatas, abacaxi e
salsão”17.
______________________________
11) PARTO HOSPITALAR PLANEJADO
VERSUS PARTO DOMICILIAR PLANEJADO R E V I S Ã O S I S T E M ÁT I C A D A B I B L I OT E C A
COCHRANE 18
Objetivos: avaliar os efeitos do parto
hospitalar planejado quando comparado ao parto
domiciliar planejado em mulheres de baixo risco,
assistidas por uma obstetriz experiente, com equipe
médica de backup no caso de uma transferência ser
necessária.
Critério de seleção: ensaios clínicos

Conclusões
controlados comparando partos domiciliares
planejados com partos hospitalares planejados em
mulheres de baixo risco, na forma descrita nos
objetivos.
Principais resultados: foi incluído apenas
um ensaio com 11 mulheres. A evidência deste ensaio
foi de qualidade moderada e muito pequena para se
tirar conclusões.
Conclusões dos autores: Não há evidências
fortes de ensaios clínicos randomizados que
favoreçam quer partos hospitalares planejados quer
partos domiciliares planejados para mulheres de baixo
risco. Contudo, os estudos mostram que mulheres que
vivem em locais onde não há boa informação
disponível sobre parto domiciliar poderiam receber
ensaios clínicos bem desenhados que garantiriam uma
escolha informada. Já que cresce constantemente a
qualidade das evidências provenientes de estudos
observacionais em favor de partos domiciliares, seria
importante realizar uma revisão sistemática atualizada
incluindo estudos observacionais na forma descrita
no “Cochrane Handbook for Systematic Reviews of
Interventions”, assim como tentar conduzir novos
ensaios controlados randomizados.

Veriﬁca-se que os estudos observacionais
apontam no sentido da segurança do parto domiciliar
planejado para gestantes de baixo risco, desde que
acompanhado por proﬁssional treinado em
obstetrícia e desde que disponível transporte eﬁciente
a um hospital na eventualidade de uma remoção.
Veriﬁca-se também que partos domiciliares
planejados estão associados a menores taxas de
intervenções, como cesarianas, episiotomia e
utilização de fórceps. É desejável que se realizem
outros estudos sobre o tema, a ﬁm de obter evidências
mais sólidas, o que seria possível por meio de estudos
clínicos randomizados com um número signiﬁcativo
de mulheres. No entanto, esses estudos encontram
obstáculos de ordem prática e ética, dado que a
escolha do local de parto não se dissocia do exercício
da autonomia pelas mulheres e é muito difícil
encontrar gestantes igualmente dispostas a parir em
19
casa ou no hospital .
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«Mas o Brasil não é a Holanda!»
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Ao analisar estudos conduzidos em países
desenvolvidos acerca dos riscos relativos dos partos
domiciliares e hospitalares planejados, surgem
dúvidas quanto à validade da transposição dos
resultados desses estudos para o Brasil.
De fato, é difícil pensar em dois países tão
diferentes quanto Brasil e Holanda, com história,
cultura, dimensões e indicadores socioeconômicos
diversos. No que se refere ao sistema de saúde e,
especiﬁcamente, ao acompanhamento da gestação e
do parto, a disparidade não é menor.
No país com a mais alta taxa de partos
domiciliares dos países desenvolvidos, que
20
respondem por cerca de 25% dos nascimentos , a
mortalidade materna encontra-se na faixa de
6/100.000 nascidos vivos21.
Esse sucesso relaciona-se à qualidade do
sistema de saúde holandês como um todo e também à
preservação da proﬁssão das parteiras, devidamente
regulamentada. No sistema holandês, as parteiras
integram os serviços de primeira linha, e são elas ou os
médicos de família quem acompanham gestantes de
baixo risco. Somente gestantes de alto-risco são
encaminhadas para acompanhamento por um
obstetra22. Esse esquema de triagem é interessante
porque situa parteiras e médicos como proﬁssionais
complementares, e não concorrentes.
Já no Brasil, assim como na maioria dos países,

o parto se tornou um ato médico, o que contribuiu
para o aumento generalizado nas taxas de
intervenções, em parte devido à formação dos
proﬁssionais, orientada para o tratamento de
patologias. Aqui, ao se falar em parteiras, vêm à mente
da maioria das pessoas a imagem das parteiras
tradicionais, atuando em regiões do interior onde o
Estado não chega, e onde se morre por falta de
assistência médica adequada. Em áreas urbanas, o
acompanhamento das gestantes é feito
predominantemente por obstetras, assim como o
parto.
Na medicina privada brasileira, a taxa de
cesarianas acima dos 80% é explicada também pelos
incentivos econômicos presentes no sistema, que,
orientado à maximização do lucro, não enxerga no
parto natural um bom negócio. Impossível não se
surpreender com o completo descolamento de
nossos índices de cesariana em relação ao percentual
de 15% preconizado pela OMS. Para as usuárias de
planos de saúde, a cirurgia tornou-se praticamente
compulsória. O silêncio da sociedade civil ante esse
cenário é explicado pelo baixo g rau de
conscientização da população em relação às
recomendações internacionais, somada a uma
histórica relação altamente hierarquizada entre
médico e paciente, que resulta na aceitação passiva de
determinações sem respaldo técnico.

Um parênteses sobre as cesarianas sem real indicação

Nas últimas três décadas, o percentual de 1015% de cesarianas proposto pela OMS foi usado
como doutrina de taxa ótima de cesarianas, apesar da
falta de evidências concretas para embasar a
recomendação. Tendo isso em vista, foi realizado um
estudo, publicado em abril de 2014 na revista Birth,
intitulado "Em busca da taxa ótima de cesarianas
necessárias do ponto de vista técnico "(em tradução
livre do inglês "Searching for the Optimal Rate of
Medically Necessary Cesarean Delivery" 23 ). Os
autores utilizaram dados de 19 países nos quais a
cirurgia é facilmente acessível e as taxas de
mortalidade materna e infantil são baixas. Como
resultado, veriﬁcou-se que a maioria dos países
experimentou fortes crescimentos nas taxas de
nascimentos via cesariana. Uma vez que a taxa atingiu
10%, com ajuste para IDH e PIB, incrementos no
percentual de cesarianas não reduziram as taxas de
mortalidade materna, neonatal e infantil. A
conclusão do estudo corrobora a aﬁrmação de
que taxas de cesariana acima dos 10-15% são
diﬁcilmente justiﬁcáveis de uma perspectiva
técnica.
O fato de as nações desenvolvidas envidarem

esforços para reduzir seus também altos percentuais
24
de cesarianas (na faixa dos 25-30% ), revela que as
mesmas forças político-econômicas que elevam o
percentual de cesáreas aqui, também o fazem nesses
outros países, porém tais forças encontram mais
freios em nações de democracia mais amadurecida.
A preocupação desses países em adequar as
taxas de cesarianas à recomendação da OMS não se dá
à toa. Já se encontra paciﬁcado na literatura cientíﬁca
o aumento dos riscos de morbimortalidade materna e
mortalidade neonatal decorrentes da cirurgia,
especialmente quando realizada fora do trabalho de
parto em mulheres sem indicação para a extração do
25 26 27 28
feto
. Riscos ainda maiores para o recém-nascido
são veriﬁcados quando a cesariana é realizada em
mulheres com idades gestacionais inferiores a 39
semanas29. Mesmo quando da realização da cirurgia
após a 39ª semana gestacional, persiste o aumento nos
riscos de morbimor talidade mater na e de
desenvolvimento de uma placentação anormal em
gestações subseqüentes.
Em março deste ano, o American College of
Obstetricians and Gynecologists (ACOG)
juntamente com a Sociedade de Medicina Materno-
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Fetal (em inglês, Society for Maternal-Fetal Medicine)
divulgaram um consenso em cuidados obstétricos
intitulado “Prevenção segura da primeira cesariana”
30
(Safe Prevention of the Primary Cesarean Delivery) ,
com 18 recomendações para o acompanhamento da
gestação e trabalho de parto. As entidades observam
que houve um expressivo aumento nas taxas de
cesariana nos EUA no período de 1996 a 2011 e
aﬁrmam que, embora a cirurgia possa salvar a vida de
mães e bebês, o rápido crescimento das taxas de
nascimentos via cesariana sem evidências de reduções
correspondentes nas taxas de mortalidade e
morbidade materna e neonatal, indicam que a cirurgia
está sendo excessivamente realizada. Para elaborar tais
recomendações, as entidades primeiramente
identiﬁcaram as indicações mais comuns da cirurgia e
as confrontaram com as mais recentes evidências
cientíﬁcas As entidades advertem que uma fase
latente prolongada (mais de 20 horas em nulíparas e
mais de 14 em multíparas) não deverá ser uma
indicação para cesariana, o mesmo em relação a um
trabalho de parto lento, mas progressivo, no primeiro
estágio de trabalho de parto. Apontam ainda que não
foi identiﬁcado um limite absoluto máximo de tempo
para o segundo estágio do trabalho de parto, a partir
do qual todas as mulheres devam ser submetidas a
cesariana.

De forma intuitiva, avalia-se que os riscos de
mortalidade materna e perinatal em partos
domiciliares sejam, na melhor das hipóteses,
comparáveis aos veriﬁcados em partos hospitalares,
ainda que presentes as melhores condições na
assistência domiciliar. Aﬁnal, o hospital dispõe de
mais recursos para lidar com intercorrências e, na
eventualidade de uma, o tempo despendido entre
domicílio e hospital pode ser determinante para o
desfecho do parto.
Da comparação entre os países, esse raciocínio
talvez seja aplicável à Holanda, onde mesmo em
partos hospitalares a taxa de intervenções médicas é
baixa, com percentual de cirurgias cesarianas próximo
aos 15% propostos pela OMS31. Porém, do confronto
entre os estudos que revelam os riscos das cesarianas e
os estudos que sugerem a segurança do parto
domiciliar planejado, surge o questionamento: será
que o pressuposto do hospital como lugar mais
seguro para o parto se aplica ao Brasil urbano? Ou
será que nossos hospitais, ao submeter parturientes
indiscriminadamente a uma cirurgia de grande porte
sem indicação médica, introduzem riscos não
presentes em partos domiciliares planejados?

III. Declarações de entidades da área da saúde
acerca da escolha do local de parto
1) ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS)
Conforme seu guia prático de atendimento a
parto normal32, a OMS reconhece como proﬁssionais
habilitados para prestar assistência ao parto tanto
médicos como enfermeiras-obstetras e parteiras, e
considera que uma mulher deve dar à luz no local
onde se sinta segura e onde esteja disponível
atendimento adequado. Para uma mulher de baixo
risco, esse local pode ser o domicílio, um pequeno
centro de parto normal, uma maternidade ou um
hospital. De qualquer forma, deve ser um local atento
às suas necessidades e à sua segurança, quão mais
próximo possível de sua casa e cultura. Se o parto
ocorrer em casa, deverão ter sido previamente
formulados planos de contingência para transferência
a uma unidade de saúde devidamente equipada no
caso de problemas durante o parto.
______________________________
2) FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE
GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS (FIGO)
A FIGO recomenda que uma mulher deve dar

à luz em um local onde se sinta segura, e no nível mais
periférico onde a assistência adequada for viável e
segura33.
______________________________
3) AMERICAN COLLEGE OF OBSTETRICIANS
AND GYNECOLOGISTS (ACOG)
Em diretriz publicada em fevereiro de 2011, o
34
ACOG assim se manifestou : “Embora o Comitê de
Prática Obstétrica acredite que os hospitais e centros
de parto normal sejam os locais mais seguros para o
nascimento, ele respeita o direito de uma mulher de
tomar uma decisão medicamente informada sobre o
parto. Mulheres questionando sobre o parto
domiciliar planejado deveriam ser informadas sobre
os seus riscos e benefícios baseados nas recentes
evidências. Especiﬁcamente, elas deveriam ser
informadas que embora o risco absoluto possa ser
baixo, o parto domiciliar planejado está associado
com um risco duas a três vezes maior de morte
neonatal quando comparado com o parto hospitalar
planejado. É importante que as mulheres sejam
informadas que a adequada seleção de candidatas para
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o parto domiciliar; a disponibilidade de enfermeirasobstetras ou parteiras certiﬁcadas, ou médicos
atuando dentro de um sistema de saúde integrado e
regulado; o pronto acesso à consulta; e a garantia de
transporte seguro e rápido para os hospitais mais
próximos são críticos para reduzir as taxas de
mortalidade perinatal e obter desfechos favoráveis do
parto domiciliar.”
A alegação quanto ao aumento no risco de
morte neonatal baseou-se na metanálise de Wax et al.
publicada em 2010 no American Journal of
Obstetrics and Gynecology (vide tópico anterior), a
qual, contraditoriamente, não identiﬁcou aumento no
risco de morte perinatal para o parto em casa.
______________________________
4) ROYAL COLLEGE OF OBSTETRICIANS
AND GYNAECOLOGISTS (RCOG)
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Conforme declarado por meio de diretriz
conjunta35, o Royal College of Midwives (RCM) e o
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists
(RCOG) apoiam partos domiciliares para mulheres
de gestação não complicada. As entidades aﬁrmam
que não há razão para não oferecer essa opção a
gestantes de baixo risco, além do que o parto
domiciliar pode conferir benefícios consideráveis

para elas e suas famílias. Consideram ainda haver
amplas evidências mostrando que o parto em casa
aumenta as chances de as mulheres vivenciarem uma
experiência ao mesmo tempo satisfatória e segura,
com implicações para a sua saúde e de seu bebê.
Concluem que se o serviço é prestado por
obstetrizes experientes neste tipo de parto, integradas
a um sistema de saúde com apoio adequado, os
desfechos tendem a ser ótimos. Os serviços devem se
orientar por diretrizes baseadas em evidências, onde
possível. Um bom sistema de comunicação,
treinamento adequado e políticas de remoção em caso
de emergência são vitais.
______________________________
5) THE SOCIETY OF OBSTETRICIANS AND
GYNAECOLOGISTS OF CANADA (SOGC)
A Sociedade Canadense de Ginecologia e
Obstetrícia não se posiciona de forma especíﬁca
sobre partos domiciliares, mas apoia a realização de
estudos acerca da segurança de todos os locais de
36
parto .

6) DUTCH SOCIETY OF OBSTETRICS AND
GYNAECOLOGY (NVOG)
A Sociedade Holandesa de Ginecologia e
Obstetrícia apóia partos domiciliares atendidos por
parteiras licenciadas e certiﬁcadas.
______________________________
7) FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SOCIEDADES
DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (FEBRASGO),
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (CFM) E
CONSELHOS REGIONAIS DE MEDICINA
A Febrasgo desaconselha partos domiciliares e
o Conselho Federal de Medicina recomenda que os
partos sejam realizados preferencialmente em
ambiente hospitalar, nos termos da Recomendação
CFM nº 001/2012, por considerar mais seguro (37).
Em contrapartida, o Conselho Regional de Medicina
do Rio de Janeiro (Cremerj), por meio das Resoluções
nº 265/2012 e nº 266/2012, procurou vedar a
presença de médicos nas equipes multidisciplinares de
apoio ao parto domiciliar, bem como impedir a
participação de doulas, parteiras e obstetrizes nas
salas de parto hospitalar durante e após o período do
parto. Em sede de ação civil pública, o Conselho
Regional de Enfermagem (Coren-RJ) requereu a

declaração de nulidade das Resoluções (38), obtendo
suas suspensões em sede liminar. Após interposição
de Agravo de Instrumento pelo Cremerj, oitiva de
especialistas indicados pelas partes e parecer do
Ministério Público Federal (MPF) favorável ao pedido
do Coren, em 02/09/2014 foi prolatada sentença
julgando procedentes os pedidos de anulação de
ambas as Resoluções. Da leitura da sentença, resta
evidenciada a compreensão pelo juiz de que os
normativos do Cremerj:
1. buscaram impedir, de forma ilícita, o
exercício do direito de escolha das gestantes pelo
parto domiciliar:

“O fato é que, seguindo – ao que parece dos
elementos trazidos aos autos – tendência mundial, o
ordenamento jurídico brasileiro não veda a realização do
parto no próprio domicílio da gestante.(...) Deveras, não
há dispositivo de lei impedindo a gestante de decidir pelo
parto domiciliar, do que resulta, com a natural
observância do postulado constitucional da legalidade (CF,
art. 5º, II), reconhecer a ilicitude de qualquer instrumento
normativo subalterno – caso em que se enquadram as
resoluções do CREMERJ postas em discussão – que,
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direta ou indiretamente, venha a tolher o exercício desse
direito de escolha.”
2. inibiram o exercício legal da medicina, além
de provocarem aumento de riscos para as
parturientes:
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“Ao vedar a participação dos médicos no parto
domiciliar, inibe o CREMERJ o exercício legal da
medicina, atentando contra o direito fundamental previsto
no art. 5º, inciso XIII, da Constituição, a par de obstruir
a consecução de seu próprio mister, agindo
contraditoriamente: se visa assegurar situação de menor
risco possível e se não tem competência para impedir a
realização de partos domiciliares, impedir que médicos
acompanhem o evento signiﬁca admitir que a gestante e a
criança ﬁquem entregues à própria sorte em caso de alguma
intercorrência. A edição da Lei nº 12.842/2013, que
regula o exercício da medicina, agrava a ilicitude residente
na Resolução nº 265/2012 do CREMERJ, já que não
estabelece qualquer tipo de óbice à atuação do médico no
acompanhamento e atendimento a atividades de pré-natal
e parto domiciliar. Demais, prevê o diploma, em seu art.
2º, que o objeto da atuação do médico é a saúde do ser

humano e das coletividades humanas, em benefício da qual
deverá agir com o máximo de zelo, com o melhor de sua
capacidade proﬁssional e sem discriminação de qualquer
natureza.”
3. extrapolaram as competências atribuídas
legalmente aos Conselhos Regionais de Medicina,
regulando matérias fora de sua alçada:

“Não fosse bastante, a previsão do art. 7º,
parágrafo único, da Lei nº 12.842/2013 não respalda
competência do Conselho Regional de Medicina para
editar resolução dispondo acerca da admissão, ou não, de
pessoas em ambientes hospitalares.(...) . O conteúdo das
desastradas resoluções também não se insere dentre as
atribuições que o art. 15 da Lei nº 3.268/57 reserva aos
Conselhos Regionais de Medicina, (...)”
4. impossibilitariam a existência de equipes
multidisciplinares de apoio ao parto, na contramão
dos incentivos do Ministério da Saúde e do
preconizado pela Lei nº 12.842/2013:

“O Ministério da Saúde não apenas enaltece a

importância da assistência de parteiras e doulas, fruto de
reconhecimento da pura realidade de diversos locais do
país, como ainda realiza programas de capacitação de tais
proﬁssionais, de forma a cada vez mais integrá-las ao
SUS (...) O art. 3º da Lei nº 12.842/2013 dispõe que o
médico integrante da equipe de saúde que assiste o
indivíduo ou a coletividade atuará em mútua colaboração
com os demais proﬁssionais de saúde que a compõem. A
prova colhida na fase de instrução demonstrou que a
atuação das parteiras, obstetrizes e doulas não usurpa do
médico o seu munus. Ao contrário, tais proﬁssionais
auxiliam o proﬁssional da medicina no acompanhamento
e desenvolvimento saudável da gravidez, permanecendo o
médico essencial no processo de acompanhamento da
mulher em sua gestação. (...)Na hipótese de permanecerem
em vigor as Resoluções CREMERJ nº 265/2012 e
266/2012, suas disposições acarretariam como resultado
prático a inexistência de equipes multidisciplinares de
apoio ao parto, quer em âmbito domiciliar (já que os
médicos estariam vedados de participar de partos
domiciliares), quer na seara hospitalar (eis que doulas,
parteiras e obstetrizes estariam impossibilitadas de
acompanhar as gestantes na sala de parto). (...)”

Figura 1: Logo do I Simpósio Internacional de
Assistência ao Parto: Ciência, Cuidado e Tecnologia,
ilustrado por Anne Pires
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IV. Quem é quem no parto domiciliar planejado
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A parturiente - ela é a protagonista. É sujeito
ativo durante o trabalho de parto. Suas preferências,
expressas no plano de parto ou simplesmente
acordadas com a equipe, são respeitadas. Ela pode
movimentar-se livremente durante o trabalho de
parto e escolher em que posição parir. Pode comer e
beber livremente. Tem a garantia de que seu bebê não
será separado dela ao nascer, a menos que necessite de
alguma intervenção imediata. É importante que,
durante o pré natal, ela tenha se informado sobre as
fases do trabalho de parto e tenha se preparado física e
mentalmente para a experiência.
A parteira - no Brasil, enfermeiras obstetras,
obstetrizes e médicos são proﬁssionais tecnicamente
habilitados para o acompanhamento de partos
domiciliares. A formação de enfermeiras obstetras
demanda 4 anos de faculdade e mais 2 anos de
residência ou especialização. Essas proﬁssionais são
as responsáveis pela assistência a partos ocorridos em
Casas de Parto. O curso de obstetrícia, atualmente
existente apenas na Universidade de São Paulo, tem
igualmente 4 anos de duração. Há ainda alguns
médicos que assistem partos domiciliares. Esses
proﬁssionais precisam enfrentar resistências dentro
da própria corporação. Constata-se a incoerência de
entidades médicas brasileiras, como alguns conselhos
regionais de medicina, que, ao mesmo tempo em que

são coniventes com a prática indiscriminada de
cesarianas, cujos riscos são indiscutíveis, promovem
verdadeira caçada contra os poucos médicos que
integ ram equipes de atendimento a partos
domiciliares planejados, proﬁssionais que fazem parte
da reduzida parcela de obstetras com índice de
cesarianas próximo ao preconizado pela OMS.
A doula - É uma proﬁssional treinada para
oferecer apoio físico e emocional para a parturiente
no momento do parto, através de elogios, aﬁrmações
positivas, contato físico (se a gestante desejar),
massagens e outras técnicas não farmacológicas de
alivio da dor, explicações do que está acontecendo,
sugestões de posições mais confortáveis, orientação
de exercícios com ﬁnalidades especíﬁcas, respiração,
ambientação (luzes, músicas, aromas), etc. Antes do
parto, a doula pode preparar a gestante para o parto
normal através de exercícios, orientações, indicações
de proﬁssionais e maternidades mais adequadas às
expectativas da gestante, terapias alternativas (se ﬁzer
parte de sua formação), empréstimo de livros e DVDs
explicativos. Existem também as doulas pós-parto,
que irão auxiliar nos assuntos relativos à
amamentação, maternidade e cuidados com o bebê.
É importante ressaltar que a doula não
substitui o médico, a enfermeira-obstetra, a
parteira e/ou o acompanhante. A doula vem

somar com sua valiosa ajuda, e jamais subtrair
qualquer outro proﬁssional vinculado ao nascimento.
Além disso, não é papel da doula realizar nenhum
tipo de intervenção médica ou invasiva, nem
tomar nenhum tipo de decisão pela parturiente.
Conforme revisão sistemática da Biblioteca
Cochrane com 21 ensaios clínicos controlados
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envolvendo 15.061 mulheres , parturientes que
receberam apoio contínuo durante o trabalho de
parto tiveram partos mais curtos e com menos
inter venções. Essas mulheres foram menos
propensas a reportar insatisfação com o parto e seus
bebês tiveram menos chance de apresentar baixos
escores de Apgar no 5º minuto. O suporte revelou-se
mais efetivo quando não foi desempenhado por
alguém da equipe do hospital nem por alguém
pertencente ao grupo de amigos da parturiente.

Figura 2: Ilustração da Marcha pela Humanização do
Parto, por Thalita Dol <http://goo.gl/LC3vk1>
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V. Partos desassistidos
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Diferentemente de partos domiciliares
planejados, partos desassistidos caracterizam-se por
não disporem da presença de proﬁssional
tecnicamente competente para acompanhamento do
parto. A maior parte dos 2% de partos não
institucionalizados brasileiros é de par tos
desassistidos, que assim se dão pela falta de acesso a
serviços de saúde, especialmente no interior do país.
Esses partos são acompanhados, em geral, pelas
chamadas parteiras tradicionais. "Segundo o
Ministério da Saúde, estima-se que existe um número
expressivo de parteiras tradicionais, principalmente
das regiões Norte e Nordeste. Entretanto, não se
dispõe de dados que expressem o real quantitativo das
parteiras, pois existe um cadastramento insuﬁciente
destas por parte das secretarias estaduais e municipais
de saúde, visto que ainda é predominante a situação de
não articulação do trabalho das parteiras tradicionais
com o sistema de saúde formal. Referências de saúde e
ﬁguras de liderança nos grupos em que atuam,
exercem múltiplos papéis em suas comunidades
(parteiras, agentes de saúde, mediadoras de conﬂitos,
etc). Geralmente são mulheres mais velhas, sem
formação acadêmica, mas com experiência e
conhecimento acerca de técnicas, manobras e uso de
ervas no ciclo de gestação, parto e pós-parto. Iniciamse no ofício por acaso, destino ou por necessidade"40.

Ainda ocorrem muitas mortes maternas evitáveis em
decorrência da ausência de atendimento médico
adequado nessas regiões do país, que sofrem com a
omissão do Estado. No entanto, em um país onde os
proﬁssionais supostamente detentores do
conhecimento técnico-cientíﬁco têm perdido a
experiência no acompanhamento de partos
ﬁsiológicos, o intercâmbio com parteiras tradicionais
seria certamente muito benéﬁco.

Figura 3: Ilustração de Anne Pires

VI. Garantia de socorro eﬁciente a distócias - o
que está presente em um parto domiciliar
atendido por proﬁssional habilitado
Quem esclarece as dúvidas mais comuns em
relação à logística de um parto domiciliar planejado é a
obstetriz Ana Cristina Duarte, diretora do GAMA 41
Grupo de Apoio à Maternidade Ativa .
______________________________
1) QUAL GESTANTE PODE TER UM PARTO
DOMICILIAR PLANEJADO (PDP)?
Gestantes saudáveis, com pré natal sem
intercorrências, com um bebê único, posicionado,
com mais de 37 semanas, com trabalho de parto
espontâneo (não induzido)
______________________________
2) ATÉ ONDE VAI O PDP? OU ATÉ QUANDO A
GESTANTE NÃO PODE MAIS MUDAR DE IDEIA?
Va i a t é o n d e e s t i ve r s e g u r o e s e m
intercorrência ou sem suspeita de possível
intercorrência. Batimentos cardíacos fetais normais,
mãe em boas condições. A qualquer sinal de possível

intercorrência, a opção de retaguarda será acionada e
o parto passa a ser hospitalar. A gestante pode mudar
de ideia a qualquer momento e ir para o hospital para
analgesia ou o que mais quiser.
______________________________
3) COMO SE SABE QUE ESTÁ TUDO BEM?
Através dos controles periódicos dos
batimentos cardíacos do bebê e dos sinais vitais
maternos, o que ocorre durante todo o trabalho de
parto
______________________________
4) COMO ESTERILIZA A CASA OU O QUARTO
PARA O PARTO?
Isso não existe, nem no hospital, nem em casa.
O que se faz no hospital é a limpeza da sala entre um
parto e outro com materiais de limpeza, mas a única
coisa que é esterilizada no hospital é o que entra em
contato com o parto em sim, com as cavidades, cortes,
etc. Em casa é a mesma coisa, o que for entrar em
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contato com "aberturas corporais" estará esterilizado.
A questão que preocupa na contaminação hospitalar é
o contato da gestante com virus e bactérias que
causam doenças e que sempre estão presentes em
ambientes hospitalares. Em casa essas bactérias não
existem, não houve cirurgias anteriores, tratamento
de doentes, nada disso.
______________________________

atender partos, elas podem dar assistência emocional,
apoio, mas não atendem os partos. As equipes são
compostas pelo menos de um proﬁssional desses
anterioremente citados, podendo chegar a três
proﬁssionais, sendo que todos são capacitados para o
atendimento de emergências obstétricas e reanimação
neonatal.
______________________________

5) MAS E O PÓS-PARTO? COMO FICA A
BAGUNÇA DO PARTO? QUEM CUIDA DO BEBÊ?

7) QUAIS PROCEDIMENTOS PODEM SER
FEITOS NUM PDP?

Após parto a equipe limpa toda a casa e elimina
todos os vestígios do atendimento, materiais com
sangue, restos, etc.. Com relação ao bebê, assim como
no hospital, após ser examinado e vestido, ele ﬁca sob
cuidados dos pais em alojamento conjunto, o mesmo
ocorre em casa. Os proﬁssionais farão as visitas pósparto e estão de prontidão para uma visita imediata
durante toda a semana posterior ao parto.
______________________________

Nenhum procedimento. Para acelerar, induzir,
usar fórceps, etc, a gestante é levada ao hospital.
______________________________

6) QUEM É O PROFISSIONAL QUE ATENDE
ESSES PDP?
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Enfermeiras obstetras, obstetrizes e médicos
podem atender esses partos. Doulas não podem

8) O QUE ESSES MÉDICOS / ENFERMEIRAS /
OBSTETRIZES LEVAM PARA O ATENDIMENTO
EM CASA?
Todo o material estéril (agulhas, seringas,
campo estéril para sutura, agulha de sutura, anestésico
local, material de sutura, luvas, antisséptico, etc).
Todo o material de reanimação neonatal (tapete
aquecido, ambu, máscara, cilindro de oxigênio,
material de aspiração, material de transferência, etc).
Todo o material para emergência pós-parto materna

(soro, material de punção venosa, drogas antihemorrágicas, etc).
Obs: O Anexo apresenta a lista completa de
materiais que podem estar disponíveis em um Parto
domiciliar planejado.
______________________________
9) TEM AMBULÂNCIA NA PORTA?
Não, nenhum país que tem atendimento de
parto domiciliar tem ambulância na porta. Essa é
apenas mais uma lenda urbana sobre parto em casa.
______________________________
10) E SE ACONTECER ALGUMA COISA?
Vamos separar o que seria esse "alguma coisa",
para facilitar.
Ÿ a) Com o bebê: se precisar de reanimação,
reanima-se em casa, como numa sala de
parto qualquer, com ventilação positiva.
São as mesmas técnicas e materiais. Mas e
se for tão grave que precisar adrenalina?
Bebês saudáveis, de pré natal saudável, em
partos naturais de termo sem intervenção
não necessitam adrenalina. Olhe
retrospectivamente para todos os casos de

adrenalina e você verá que eram partos
prematuros, ou bebês doentes, ou partos
absurdamente medicalizados. Se ele tiver
alguma malformação inesperada e grave,
ele será mantido sob ventilação e
transferido para um hospital com UTI
neonatal, tal qual se faz em qualquer
hospital ou cidade onde não existe UTI
neonatal.
Ÿ b) Com o parto: se for parto pélvico de
surpresa, deixa-se nascer com as técnicas
normais de parto pélvico; se for distócia de
ombros, resolve-se igualmente com as
mesmas manobras hospitalares; se precisa
de fórceps é porque já era um parto
complicado, transfere-se ao longo do
parto; se os batimentos não forem bons,
transfere-se; se houver mecônio em baixa
quantidade e batimentos normais, aguardase o parto; se houver muito mecônio ou
batimentos anormais, transfere-se.
Ÿ c) No pós parto: se houver hemorragia,
corrige-se com ocitocina, ergotrate e
reposição de líquido; placenta retida,
transfere-se para remoção no hospital;
atonia uterina não é uma entidade de partos
normais sem medicalização, mas em tese
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transfere também. Se houver laceração, os
três proﬁssionais têm autorização, técnica e
material para suturar sob anestesia local em
casa.
______________________________

não possui anestesista de plantão, ou não há um
disponível e livre o dia todo, nem mesmo uma sala de
cesariana pronta e reservada. A idéia de que o hospital
é um lugar onde tudo está pronto e disponível é irreal
e mora mais no imaginário popular do que no bloco
cirúrgico.

11) E DÁ TEMPO DE RESOLVER?
Os estudos internacionais sobre PDP com
equipe experiente mostram que o risco de
mortalidade/morbidade não muda em casa ou no
hospital e que o PDP é uma opção segura para
gestantes de baixo risco. Isso não quer dizer que nada
pode acontecer. Mesmo em países com baixíssima
taxa de mortalidade, cerca de 1 a cada 500 bebês não
viverá fora do útero. E isso poderá acontecer em casa,
no hospital, no Brasil, na Dinamarca, nos Estados
Unidos.
______________________________
12) MAS ESTAR NO HOSPITAL NÃO FAZ
TUDO SER BEM MAIS RÁPIDO?
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Na prática e em geral não. Tirando raras
exceções, uma cesariana "de emergência" vai ocorrer
num prazo aproximado de 30 minutos, às vezes até 1
hora, às vezes mais. A maioria dos hospitais brasileiros

Figura 4: Ilustração de Anne Pires para o blog Mulheres
Empoderadas <http://mulheresempoderadas.com.br/>

VII. A vivência das mulheres - quem planeja um
parto domiciliar e por quê
Os relatos a seguir revelam que a opção por um parto domiciliar no Brasil é por vezes uma tentativa de fuga da
violência obstétrica presente em ambiente hospitalar. Daphne Rattner, médica professora da UnB e presidente da
ReHuNa(Rede pela humanização do nascimento), deﬁne a violência obstétrica como:
"a apropriação do corpo e do processo reprodutivo da mulher pela equipe de saúde, por meio de
tratamento desumanizado, abuso de medicação e patologização dos processos naturais,
causando a perda da autonomia e da capacidade de decidir sobre seu corpo e sexualidade,
impactando negativamente sua qualidade de vida."

Seja como reação a um parto normal traumático, a uma cesariana realizada sem real indicação ou
simplesmente por enxergar o nascimento como um evento familiar, cotidiano, as mulheres que desejam um parto em
casa merecem ter seu desejo respeitado, recebendo informações adequadas durante o pré-natal e sendo
encaminhadas a equipes competentes para o acompanhamento do parto.
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Minha ﬁlha
Anita nasceu
no dia 03 de
abril de 2014,
em casa. A
escolha do
p a r t o
domiciliar foi
motivado pela
m i n h a
experiência
anterior:
minha ﬁlha
M a r i a Fl o r
nasceu num
parto natural
humanizado,
mas hospitalar.
Ela foi
afastada de
m i m n a
primeira hora
de vida! Diante
d e s t a
frustração,
decidimos que o
próximo parto seria em casa, assistido pela obstetra, enfermeira
obstétrica, doula, meu marido e meus ﬁlhos! ANDREA
BARRETO DE PAIVA, 36 ANOS. FUNCIONÁRIA
PÚBLICA FEDERAL

Chegada da Catarina Prema!!! Emoção!!! Meu amor foi quem a pegou
primeiro quando ela nasceu. Atrás de mim, nossa doula e comadre,
Valéria. Também estavam presentes vários familiares, inclusive minha
mãe!!! FILOMENA DE OLIVEIRA CINTRA E SILVA, 38
ANOS, SERVIDORA PÚBLICA, DOULA E EDUCADORA
PERINATAL

No dia 02 de julho de 2014 minha ﬁlha nasceu através de uma cesariana após uma transferência de parto domiciliar. Eu estava muito bem assistida
por duas enfermeiras obstetras que após horas de parada de progressão bem monitorada decidiram, dado a apresentação de batimentos cardiacos fetais
não tranquilizadores veriﬁcados constantemente pelo doppler, contactar minha médica obstetra de backup e avisar da situação. A transferência foi
muito bem conversada entre nos quatro e chegando ao hospital foi feita uma cardiotocograﬁa para averiguar os batimentos cardíacos fetais com mais
precisão; a bolsa também foi rompida e veriﬁcou-se a presença de mecônio espesso (o que tem relação com o BCF alterado do bebê e indica um possível
"sofrimento fetal") e apenas após isto decidiu-se pela cesariana, uma hora após a saída do meu domicilio. Tudo ocorreu bem e meu bebê nasceu com
saúde. A assistência qualiﬁcada em domicilio foi importante para determinar a hora correta para transferir e tudo foi feito com bastante segurança,
reforço que o parto domiciliar bem assistido é seguro e não me arrependo de minha escolha (ainda que tenha acabado em cesárea). ALAYA DULLIUS
DE SOUZA, 29 ANOS, ACUPUNTURISTA E MESTRE EM FILOSOFIA
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Após muita
reﬂexão, decidi que o
local em que me
sentiria mais segura
para receber minha
ﬁlha neste mundo
seria meu lar. E foi
ali, no meu
aconchego, que eu
pari.
Sem
inter venções, sem
pressa, sem pressões.
De forma natural,
apoiada por uma
equipe competente
que me passa va
segurança e
tranquilidade, que
me acompanhou
durante 9h de forma
amorosa e discreta.
Lara nasceu em uma
piscina, imersa em amor, e veio direto para o meu colo. Foi recebida por
seu pai, que participou ativamente de todo o processo. Foi amamentada
e dos meus braços não saiu mais. Nunca precisou passar por nenhuma
intervenção e seu corpo foi respeitado em todos os momentos, bem como
o meu. Um parto sem drogas, sem cortes, sem empurrões, sem
violência.Um parto natural. Um parto que foi nosso. MAYANE
BURTI, 23 ANOS. CIENTISTA SOCIAL E DIRETORA DA ONG
UNIÃO PLANETÁRIA

Optei por parto normal e em casa porque acredito que parto é um evento
ﬁsiológico e não me sentiria bem em pari em ambiente hospitalar. Me
preocupei sim, tive medo, no entanto conﬁo plenamente na equipe
competente que escolhi e que me acompanhou. Pari foi uma mega
experiência, a melhor experiência! Sim, a dor existe, mas costumo dizer
que é uma dor prazerosa, pois dela viria minha maior paixão, minha
maior alegria, meu sonho realizado! Assim, no dia 24/11/13, no
minúsculo banheiro da nossa casa nascia meu Pequeno Ser que veio
direto para meus braços...e ali ﬁcamos por algum tempo nos olhando, nos
reconhecendo, chorando... SÁVIA S. SOARES PUEYO, 29 ANOS,
GESTORA PÚBLICA

Segunda gravidez... Segunda chance! Depois de uma cesárea
desnecessária e indesejada porque o bebê tinha mais de 4kg, vi no Parto
domiciliar uma forma de ser respeitada, de me deixarem vivenciar o
parto como evento ﬁsiológico que é, de não ser enganada e protagonizar
esse momento. Me senti segura por saber que a equipe que me
acompanhava é muito competente, preparada e atualizada e munida de
todos os equipamentos para uma possível emergência. Meu bebê nasceu
com apgar 9/10, com 4,120kg, veio direto para o meu colo e mamou nos
primeiros minutos de vida! A dor foi uma experiência transformadora
pois era ela quem trazia meu ﬁlho, a cada contração ele estava mais perto
do mundo aqui fora. Sem dúvidas foi o melhor momento da minha vida!
RAQUEL ALMEIDA DA ANNUNCIAÇAO OLIVEIRA, 31 ANOS,
EMPREGADA PÚBLICA E BACHAREL EM DIREITO
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Eu nunca tive medo de hospital. Minha idéia inicial era um parto
humanizado hospitalar. Eu sabia que levando a minha equipe eu
conseguiria isso. Mas ninguém podia me garantir que meu ﬁlho não
sofreria intervenções desnecessárias, por mero protocolo hospitalar. Essa
preocupação poderia tirar minha tranqüilidade e atrapalhar a
progressão natural do meu trabalho de parto. Com o parto domiciliar,
tive todos os meus desejos respeitados (ﬁquei na posição mais confortável,
não tive episio e nem laceração e nada sintético correndo nas minhas
veias). E o melhor: meu ﬁlho veio direto pro meu colo, não usou colírio,
não foi aspirado, não teve o cordão cortado precocemente, já que nasceu
perfeitamente saudável. Eu teria conseguido isso em um hospital?
DANIELE CARCUTE SOARES, 32 ANOS, JORNALISTA E
SERVIDORA PÚBLICA
Não me sentia doente, não fazia sentido eu ter que ir para um hospital
para receber meu ﬁlho. Queria estar em um lugar aconchegante, com
liberdade e sem sofrer interrupção. Não queria que meu ﬁlho passasse
por procedimentos desnecessários e muito menos que ﬁcasse longe de
mim. Lucas nasceu tranqüilamente e com muita saúde, foi recebido e
acolhido por seus pais dentro da casa dos seus avós. FLÁVIA RUBIO
TEIXEIRA PINTO HOFFMANN, 31 ANOS, BANCÁRIA
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Eu nunca tive medo do parto domicilar... já tinha essa vontade de parir
em casa antes mesmo de engravidar. Se a mulher faz o pré-natal
direitinho e vê que a gestação é de baixo risco, ela pode parir onde é mais
confortável pra ela. E se for em casa com uma boa assistência, qual o
problema? No meu parto, assim como todo PD assistido, as equipes já
deixam um plano B para transferência se for necessário, tudo é
conversado previamente. Minha ﬁlha nasceu depois da data provável de
parto, em casa, com minha mãe e marido dando apoio. A equipe foi
muito competente. Deixei minha ﬁlha nascer no momento dela, sem
nenhuma intervenção. Foi emocionante e inesquecível. VANESSA
DANIELE DE MORAES, 35 ANOS, PROFESSORA

O ambiente
hospitalar
jamais esteve
presente em meu
pensamento
quando pensava
em receber meu
ﬁ l h o, q u e r i a
r ecebê-lo no
aconchego do lar
com muito
respeito e
carinho. Com
quarenta
semanas e
quatro dias de
gestação acordei
com a bolsa rota
e contrações
leves, na
madrugada
seguinte por
volta de 2h da
manhã as contrações ritmaram e quando a parteira chegou eu já estava
com 8 cm de dilatação. Primeira gestação e meu trabalho de parto
durou apenas 5 horas. Depois de uma cócoras completa apoiada pelo
meu companheiro, meu pequeno chegou suavemente e foi recebido com
um caloroso abraço meu. Com 3,160 Kg e 48,5 cm, Apgar 9/10.
CAROLINE ROMEIRO, 31 ANOS, NUTRICIONISTA E
PROFESSORA UNIVERSITÁRIA.
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Fazer o parto em
casa foi, para
nós, a escolha
mais natural de
todas: era onde
nos sentíamos à
vontade, com
mais liberdade
para viver essa
experiência. Em
um hospital, com
seus protocolos e
procedimentos,
eu provavelmente
ﬁcaria acuada e
teria diﬁculdade
para entrar em
contato comigo
mesma. Meu
companheiro
diﬁcilmente
participaria de
forma tão ativa
do pr ocesso,
ainda que lhe
fosse respeitado o direito de me acompanhar. Fomos orientados por
uma equipe maravilhosa, que nos deu segurança e ajudou a encher a
atmosfera de amor. Quando eu dei à luz o Miguel, na sala da minha
casa, não foi só ele que nasceu; nasceu também a nossa família. ANA
CAROLINA VICENTIN, 29 ANOS, JORNALISTA

Escolhi parir em casa porque pensei no bem estar da minha ﬁlha. Sabia que com uma médica humanizada eu garantiria que o meu atendimento seria
da melhor forma possível, do jeito que sonhava. Contudo não conseguiria garantir um atendimento humanizado à minha ﬁlha. Minha bebê seria
entregue à sorte da equipe de pediatria do plantão hospitalar. Outro motivo relevante é que acredito que a mulher foi feita pra parir e para isso não são
necessárias intervenções. Como conﬁava muito na minha equipe, sabia que qualquer intervenção necessária seria realizada da melhor forma possível. O
momento que decidi pelo parto domiciliar foi na véspera do nascimento da minha ﬁlha, quando me encontrei com a Doula e ela me explicou todas as
possíveis intercorrências que podem acontecer num parto e como que a equipe reage em cada uma dessas possibilidades. Depois dessa conversa me senti
totalmente segura para parir em casa. No dia seguinte, entrei em trabalho de parto que durou cerca de 4 horas. Acredito que o ambiente tranquilo
ajudou o parto ser tão rápido. Minha ﬁlha veio ao mundo numa linda madrugada com APGAR 9/10. No nosso lar nasceu a minha ﬁlha, nasceu a
minha família. RENATA DINIZ, 29 ANOS, SERVIDORA PÚBLICA

A minha primeira ﬁlha nasceu de uma cesariana desnecessária por conta de uma diabetes gestacional (DG). Foi uma cirurgia horrível que deixou
marcas, inclusive na alma. Fui a terceira de sete mulheres para operar com o mesmo GO. Enquanto ele me operava, conversava sobre a agenda dele e
sobre futebol. Para ele eu era apenas mais uma. A pediatra encostou a minha ﬁlha no meu rosto por 18 segundos e a levou pra outra sala onde
aspiraram, furaram e pingaram o nitrato de prata nos olhos e na vagina também! Deram leite artiﬁcial no berçário. Ela nasceu de manhã e eu fui pegála no colo a tarde. Um ano depois engravidei de novo e, além de querer parir, eu não queria que meu ﬁlho sofresse as mesmas intervenções desnecessárias
pelas quais a irmã passou. Foi aí que optei pelo parto domiciliar planejado. Mas já no terceiro trimestre foi diagnosticada novamente a DG e a minha
médica me alertou dos riscos com o bebê (disse que poderia parir naturalmente, mas no hospital). Partimos para o plano B. E assim foi. Tive um parto
natural e não sofri nenhuma intervenção. Infelizmente, porém necessário, meu bebê foi monitorado por 24 h sob o risco de uma hipoglicemia. Nesse
período já mamava super bem, a hipoglicemia descartada e em nenhum momento ele saiu do meu lado. Tive um parto humanizado dentro do hospital
graças à equipe que eu contratei à parte (a mesma que faria meu domiciliar). Com um plantonista nada disso seria possível. ALESSANDRA DE
SOUSA FERREIRA, 33 ANOS, BANCÁRIA. VBAC HOSPITALAR COM INTERVALO DE 22 MESES.
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Sou Luíza Diener, mãe do Benjamin (4 anos) e da Constança (1), ambos nascidos de parto normal, sendo que o primeiro nasceu de parto hospitalar
com poucas, mas algumas intervenções. A evolução do meu trabalho de parto foi em casa, na companhia do meu marido e foi muito gostosa. Cheguei no
hospital com 9 cm de dilatação e, foi entrar na sala de parto que senti que perdi o controle da situação para a obstetra. Um ano antes de engravidar
novamente meu marido e eu já havíamos decidido que meu próximo parto seria domiciliar planejado. Muitas foram as motivações que nos levaram a
buscar isso, mas posso dizer que o que me fez bater o martelo foi ter a presença do meu ﬁlho naquele momento que era tão importante para a nossa
família. Ele me viu em trabalho de parto, entrou na piscininha conosco (apesar da bebê não ter nascido lá) e, horas depois dela nascer, ele cortou o cordão
umbilical da irmã junto com o pai, ajudou a limpá-la e vesti-la. Essa unidade, essa cumplicidade, tudo isso sempre fez parte da nossa família e não
poderia ser diferente na chegada de mais um membro para ela. Constança nasceu cercada de pessoas que a amam e respeitam e essa sim é uma forma
maravilhosa de começar a vida. LUÍZA DIENER, 29 ANOS, DONA DE CASA E BLOGUEIRA

Médicos, no geral, nunca me inspiraram conﬁança. Hospital pra mim sempre foi lugar de doença. Quando engravidei chorei muito pensando que teria
que me submeter a vontade dos médicos e aos hospitais. Só de pensar em uma episiotomia me dava vontade de chorar, cirurgia então... Era minha
gravidez tão sonhada e eu me sentia arrasada. Quando descobri o parto domiciliar planejado, um mundo novo se abriu para mim. Além de parir em
casa, lugar onde eu mais me sentia bem no mundo, teria meu marido comigo, eu e minha ﬁlha seríamos respeitadas. Nada de cortes, nada de puxos, nada
de posicão ginecológica. Quando me perguntavam se não tive medo de parir em casa, nem um médico, eu respondia que o medo foi embora quando eu
entendi o que era o PD planejado, na primeira consulta que tive com a equipe. Entendi que não era oba-oba. Era seguro para minha gravidez de
baixíssimo risco, a equipe era super preparada e eu tinha uma super médica me dando suporte. Era perfeito. E assim foi. Perfeito. Clara nasceu, com
três circulares de cordão, apgar 10, serena e em paz, como todo bebe merece nascer. Depois eu comi um strogonofe e a vida continuou. ANA CRISTINA
MOUZER LEMOS ROSA, 33 ANOS, MKT DIGITAL
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Escolhi o Parto
Domiciliar por me
sentir mais segura
na minha casa, um
a m b i e n t e
aconchegante e livre
de doenças. Não
queria correr o risco
de uma infecção
hospitalar ou
qualquer outro tipo
de contaminação.
Após quatro dias
de contrações
Frederico nasceu em
casa, com 3kg e
200g e 50 cm, sem
la c er a ç õ es. Fu i
assistida por uma
equipe de
enfermeiras
obstétricas que
acompanharam a evolução do trabalho de parto durante os quatro
dias, por telefone e visitas domiciliares para monitoramento. Foi um
momento lindo e inesquecível, cheio de emoções e muito amor.
AMANDA MARINA ANDRADE MEDEIROS DE CARVALHO,
28 ANOS, PROFESSORA UNIVERSITÁRIA - UNB
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A gestação foi
tranqüila, apesar
de ter um mioma
subseroso de
aproximadamente
12cm de diâmetro
no útero que nos
trazia certa
pr eocupação.
Planejamos nosso
P D
p o i s
entendemos parir é
um evento ﬁsiologico
que não necessita de
um um ambiente
hospitalar para
acontecer. Hospital
sempre nos remete
mais a doença do
que saúde. Às 40
semanas e 3 dias
nosso ﬁlho nasceu,
em
casa,
acompanhado por uma competente equipe de enfermeiras obstétricas,
nas maos do pai e veio diretamente para os meus braços. Houve um
sangramento excessivo após o nascimento, por causa do mioma que foi
contido rapidamente com injeções de ocitocina, pela enfermeira. Com
Apgar 10/10 nosso ﬁlho pesou 3650g mediu 49cm. Muito
satisfeitos, faríamos tudo outra vez. CLARA RODRIGUES, 30
ANOS, PUBLICITÁRIA E EMPRESÁRIA

Meu ﬁlho mais velho nasceu de cesárea - embora em trabalho de parto. Seu apgar foi 8 e 10, nasceu respirando bem, mas mesmo assim teve suas vias
aéreas aspiradas. Eu não tinha qualquer DST e mesmo assim ele teve colírio de nitrato de prata pingado em seus olhos. Eu só o conheci após ter sido
pesado e medido. O hospital aﬁrmou ter feito o teste do reﬂexo vermelho ao nascimento mas não fez - e eu o ﬁz "novamente"por instinto e meu ﬁlho
precisou de 3 cirurgias no olho para não perder a visão! Ou seja, a única coisa que o hospital poderia ter feito por mim, não foi feita. Somado a isso, o pós
operatório foi extremamente debilitante. Quando, estudando, descobri que o parto domiciliar era uma opção segura, resolvi que meu segundo ﬁlho não
passaria por procedimentos em série sem respaldo cientíﬁco e viria diretamente para o meu colo. E os exames adicionais seriam feitos no momento certo e
na minha presença. Meu segundo ﬁlho nasceu em casa, com a participação do meu marido, do irmão mais velho e de uma equipe competentíssima e
equipada. Meu bebê não foi aspirado, não sofreu procedimentos invasivos e veio direto para o meu colo. Melhor experiência do mundo! Apgar 9/10,
3,010 Kg e 50cm. MARIANA DE SOUSA ROSA, 30 ANOS, SERVIDORA PÚBLICA

Passei por uma cesárea desnecessária no nascimento da minha primeira ﬁlha por medo de ser submetida a um parto normal cheio de violência obstétrica.
Durante o pré-natal, não fui encorajada a me informar e vencer os meus medos; pelo contrário. Após o nascimento, me questionei se havia sido realmente
a melhor opção. Conheci então pessoas envolvidas com a humanização do parto, li relatos, assisti vídeos e conheci a medicina baseada em evidências
cientíﬁcas. Entendi que a visão de parto que tinha estava errada, que o parto é um evento ﬁsiológico e que poderia ser natural e respeitoso. Escolhi uma
equipe qualiﬁcada que acreditasse que eu poderia parir após 1 ano e 9 meses de uma cesárea e que respeitasse a hora do meu ﬁlho nascer. Decidi pelo
parto domiciliar por ser gestante de baixo risco, por concluir que meu lar é o ambiente em que me sinto mais à vontade e segura e por saber que ao nascer
ninguém o levaria pra longe de mim, nem o submeteria a procedimentos desnecessários na primeira hora de vida. Se algo saísse da normalidade, tínhamos
um bom plano de remoção hospitalar. O parto foi muito tranquilo e pouco doloroso. Devo isso ao fato de estar em casa, com minha família. Meu bebê
nasceu com 4,100 kg, apgar 9/10, sem episiotomia ou outra intervenção. Foi um momento único em nossas vidas. Ele veio direto para o meu colo,
ligado à placenta, ao cordão, em ambiente de baixa luz, temperatura agradável, com respeito, com amor e acolhimento: como todo evento de nascimento
deveria ser. VALÉRIA SOUZA, 30 ANOS, SERVIDORA PÚBLICA

45

46

Quando ﬁquei grávida pela
segunda vez, logo pensei: "nessa
gravidez quero parto normal",
já que tive uma cesária anterior
sem real necessidade. No início
do pré-natal, falei: "Dr., nessa
gravidez quero parto normal".
Ele falou "tudo bem". Com 30
semanas o discurso mudou.
Disse que teria de avaliar
direitinho... vi logo que com ele
sofreria mais uma cesária.
Mudei de médico e aceitei a
indicação de uma amiga. Em
uma das consultas com minha
nova obstetra descobri que ela
fazia parto domiciliar. Meu marido achou o máximo, mas falei: "ai
não..deve ser arriscado", me veio na cabeça algo sem assistência, ﬁquei
temerosa. Perguntamos como era e veriﬁquei que havia uma equipe,
que seriam levados equipamentos e que o parto seria bem monitorado.
A qualquer sinal de anormalidade seríamos encaminhados para o
hospital. Saí do consultório pensando na maravilha de ter meu ﬁlho no
aconchego de casa, com o meu ﬁlho mais velho, com a certeza de que não
haveria intervenções desnecessárias no bebê e que não teria que passar
pelos protocolos hospitalares. Eu e meu marido pesquisamos muito e
percebemos que o maior risco é não buscar uma equipe especializada e
uma ótima assistência. Assim seguimos em frente. Após 56h de bolsa
rota cuidadosamente monitorada, tivemos a melhor experiência de
nossas vidas! ALESSANDRA CRISTINA LOPES FELIX, 32
ANOS, ANALISTA DE SISTEMAS

O que mais me motivou a ter um parto domiciliar foi o desejo de evitar a
realização de procedimentos desnecessários na minha bebê. Confesso que
até o ﬁnal da gestação eu tive bastante dúvida quanto à minha decisão,
que acabou se revelando acertada. Claro que me preocupava a segurança,
mas estava acompanhada de uma equipe competente. Foi uma
experiência transformadora precisar lidar com a dor, a ansiedade, o
medo. Meu parto foi rápido e intenso, praticamente sem intervalo entre as
contrações. Assim que ela nasceu, toda a dor passou instantaneamente.
Pari na banqueta para parto de cócoras e meu marido foi quem aparou a
bebê. Acho que o fato de eu não ter tido baby blues teve a ver com a
sensação de capacidade e plenitude que me invadiu após o parto. Minha
ﬁlha nasceu com 2,6 Kg e Apgar 9/10. YASMIN CARLA
MARCHIORO SILVERIO, 28 ANOS, SERVIDORA PÚBLICA.

Meu segundo ﬁlho, Vicente, nasceu no dia 05/04/2014 em um parto
domiciliar acompanhado por Obstetra, Enfermeira e Doula. Optei pelo
parto domiciliar porque no meu primeiro parto sofri com a frieza do
ambiente hospitalar, com a forma com que eu e meu bebê fomos tratados e
com procedimentos desnecessários, e não queria que isso se repetisse no
nascimento do meu segundo ﬁlho. FLÁVIA DA CUNHA MENEZES
FERREIRA, 30 ANOS, SERVIDORA PÚBLICA.

Sou ﬁsioterapeuta e sempre
pensei no parto como evento
ﬁsiológico: o melhor pro bebê e
pra mãe. Quando engravidei vi a
diﬁculdade que é encontrar
proﬁssionais que me
proporcionassem o direito de
parir naturalmente. Minha
gestação foi perfeita. Optei pelo
PD por ter a certeza que em meu
ambiente eu poderia me
movimentar, tomar água, comer,
escolher a posição do meu parto,
não ter episiotomia e o principal,
meu bebê viria pro meu colo
imediatamente, sem aspiração e
colírio desnecessários, sem ser esticado, ﬁcar sozinho no frio, ser
banhado, etc. Contratamos uma equipe experiente e tínhamos um
plano de parto em caso de transferência. Meu parto durou quase 48h,
ﬁquei 24h com dilatação estagnada. Foi me dada a possibilidade de
tomar ocitocina, tomei por opção minha. Foi ótimo! Depois dessa
intervenção o Lucas nasceu em 2h com Apgar 10/10. Não sofreu em
nenhum momento e foi sempre monitorado. Meu marido participou de
todo o trabalho de parto. No expulsivo me apoiou na posição que optei:
sua participação foi tão importante que considero ter parido comigo.
Senti muita dor, mas foi essencial estar no lugar que me sinto mais
confortável. Em ambiente hospitalar provavelmente não o teria de
forma normal, já que dilatei muito lentamente. A melhor sensação pra
mim é saber que meu ﬁlho e eu fomos respeitados como seres humanos
únicos que somos e que foi a melhor escolha que ﬁzemos. FERNANDA
PEDROSA, 31 ANOS, FISIOTERAPEUTA
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Meu nome é
Kamila Moreira
Martinelli, 33
anos, enfermeira
formada nos
Estados Unidos.
Vim para o Brasil
para realizar um
s o n h o, Pa r t o
N o r m a l
Domiciliar, o qual
foi vetado por
medicos nos EUA
devido a uma
miomectomia
realizada em agosto
de 2010 e onde me
deixaram como
única opção uma
cesária que seria
realizada no dia
24/04/2014.
Em Brasilia, encontrei proﬁssionais competentes que me ajudaram a
realizar meu sonho, minha GO (Dr. C.C), EO's (M.M & K.C) e
doula (E.P). Sou eternamente grata a essas mulheres competentes que
foram capazes de tornar meu sonho real. Em 18/04/2014 em um
lindo parto domiciliar nasce minha princesa, Maria Eduarda!
KAMILA M. MARTINELLI, 33 ANOS, ENFERMEIRA

Eu e meu marido optamos pelo parto domiciliar principalmente porque
queríamos muita qualidade no nascimento da nossa querida ﬁlha.
Estudamos muito e buscamos apoio de uma médica obstetra que nos
trouxesse segurança no parto domiciliar, já que era a nossa primeira
ﬁlha e existe um preconceito sobre PD no Brasil. Ela nasceu
lindamente, se manteve ativa durante toda a evolução do trabalho de
parto, seus BCF's foram monitorados durante 9h, sempre normais. O
trabalho da equipe nos passou muita segurança. Ela nasceu com a bolsa
íntegra. Durante todas as horas que precederam a fase ativa do trabalho
de parto houve muita consciência, pude perceber todos os sinais do meu
corpo e posso aﬁrmar que uma mulher bem instruída é capaz de viver este
evento ﬁsiológico em qualquer lugar. EVELLYN CHAVES DA SILVA
OLIVEIRA, 34 ANOS, BANCÁRIA

Sempre sonhei com um parto normal, até conhecer o parto humanizado e
ﬁquei maravilhada com o parto domiciliar! Em todas ecograﬁas minha
ﬁlha se apresentava pélvica ou transversa, optei por não fazer a manobra
para encaixa -la e decidi encarar o parto domiciliar com a Luísa pélvica
mesmo, a minha doula foi fundamental nessa decisão, pois ela ajudou no
meu empoderamento, e tive total apoio da família, pois todos sabiam que
eu estava muito bem assistida por uma equipe altamente qualiﬁcada.
Encarei o parto com tranquilidade, pois eu conﬁava nos proﬁssionais
que me acompanhavam, me entreguei totalmente e não tive medo em
nenhum momento. Passaria por tudo outra vez tranquilamente!!!
Adorei parir!!! RENATA GUERRA, 32 ANOS, SERVIDORA
PÚBLICA

Tendo conhecimento
das estatísticas de
cesáreas e da falta
de necessidade de
grande parte delas,
tinha muito receio
que isto fosse
acontecer comigo.
Disse então ao meu
marido que ele teria
que discutir com os
médicos na hora
para evitar uma
c e s á r e a
desnecessária. Ele
imediatamente
respondeu "Se eu
tiver que discutir
com os medicos é
melhor nem sairmos
de casa". E assim
decidimos ter um
parto domiciliar. Tivemos o acompanhamento de uma equipe super
competente e o nosso ﬁlho nasceu em casa sem quaisquer complicações
ou intervenções com Apgar 9/10. SIMONE BAUCH, 33 ANOS,
ENGENHEIRA FLORESTAL E DOUTORA EM ECONOMIA
AMBIENTAL

49

50

Fui operada de
apendicite aos 12
anos. Soube,
então, que cirurgia
(como uma
cesárea) deveria
ser usada apenas
se necessária. Não
há lógica em se
optar por um pósoperatório
delicado se é
possível não tê-lo e
estar disposta
para cuidar do
bebê. Mesmo
acreditando que
parto era aquela
coisa de ﬁlme,
novela, pesadelo,
lidaria com isso
para me livrar do
pós-operatório que
tanto havia me marcado. Quanto mais pesquisava, via que o parto
normal não era como pensava e, por ﬁm, descobri essa linda realidade.
Busquei ferramentas para concretizá-la. Pari em casa com o apoio do
meu marido, da minha mãe pediatra e de médica e enfermeira
obstétricas experientes. Foi um momento maravilhoso e único nas
nossas vidas. BÁRBARA SALATIEL MATOS DE ALENCAR, 29
ANOS, ARQUITETA, URBANISTA E SERVIDORA PÚBLICA

Minha Olívia nasceu dia 25/03/2014 em casa com apgar 9/10. O
parto domiciliar foi planejado e assistido por uma equipe composta de
doula, enfermeira e obstetra. O maior motivo para essa escolha foi saber
que minha bebê não seria separada de mim ao nascer e nem passaria por
uma série de protocolos desnecessários e traumatizantes. CINTIA
MARTINS VARAO, 31 ANOS, ANALISTA DE SISTEMAS.

Depois de muito pesquisar, entendi que parir era um evento natural e
não médico. Também tinha muito receio de como seria a assistência
pediatrica que meu ﬁlho receberia quando nascesse. Por isso decidi
planejar um PD com uma equipe de EO conﬁável, tendo uma GO de
backup caso precisasse. Meu ﬁlho nasceu em casa depois de 4 horas de
trabalho de parto, com apgar 10/10. Eu estava na banqueta de cócoras
e meu marido o recebeu em suas mãos, na cena doméstica mais fantástica
que já vivi. RAFAELA ASSIS DE SOUZA, 33 ANOS, PSICÓLOGA

Sou casada
com Hugo e
somos os
pais de
Maria.
Nossa ﬁlha
nasceu no
dia 14 de
julho de
2014 em
um parto
domiciliar.
Escolhemos
que ela
nascesse em
casa, pois
acreditamos
que o parto
domiciliar
preser ve o
bebê de
pr otocolos
desnecessários e a mãe de violências obstétricas. Além disso, em casa o
pai pode participar mais ativamente do parto, o que no meu caso foi
decisivo para o nascimento da Maria. Pari em casa e feliz! Uma das
experiências mais incríveis da minha vida. FABÍOLA CALAZANS,
34 ANOS, PROFESSORA DA UNB
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VIII. Um convite à mudança
Esperamos que este material contribua para a
desmistiﬁcação do parto domiciliar planejado e
incentive os proﬁssionais médicos, assim como as
entidades nacionais da área de obstetrícia, a
encararem com outros olhos essa opção, se dispondo
a:
Ÿ reconhecer o parto como processo
ﬁsiológico, e não como um ato médico;
Ÿ

Ÿ
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apoiar a escolha das gestantes desejosas de
um parto domiciliar, alertando-as sobre a
importância: (i) do pré natal na
investigação do risco da gestação e
identiﬁcação da elegibilidade da gestante a
um parto domiciliar e (ii) do
acompanhamento do parto por uma
equipe capacitada (seja de médicos,
enfermeiras-obstetras, obstetrizes ou
mista), existência de transporte eﬁciente e
plano contingencial em caso de remoção
para o hospital durante o trabalho de parto;
recepcionar, sem julgamentos, parturientes
oriundas de tentativas de parto domiciliar,
o mesmo se aplicando àquelas transferidas
de Casas de Parto;

Ÿ

trabalhar em equipe com proﬁssionais
como doulas, enfermeiras e obstetrizes,
atuando inclusive como backups de equipes
de parto domiciliar.

Figura 6: Ilustração para o PD2014, ilustrado por
Anne Pires
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Anexo - Materiais disponíveis em um parto
domiciliar planejado
DESCARTÁVEIS GERAIS:
Luva de procedimento
Sonda vesical de alívio
Tubos para coleta de sangue ou kit de
tipagem
Ÿ Clamp umbilical ou scalp ﬁno para
amarrar o cordão
Ÿ Lençóis descartáveis
Ÿ Material para sutura:
Ÿ Pinça + Tesoura + Porta agulhas
(ou kit descartável kolplast ou
importado)
Ÿ Fio de sutura
Ÿ Seringa de 20 ml
Ÿ Agulha rosa e preta
Ÿ Luva estéril
Ÿ Gaze estéril
Ÿ C a m p o e s t é r i l d e s c a r t á ve l
opcional
Ÿ Clorexidina 0,2% solução aquosa
em almotolia de 100ml
Ÿ Material para injeção de ocitocina IM:
Ÿ Swab com álcool
Ÿ Seringa 5 ou 10 ml
Ÿ Agulha preta
Ÿ Material para Infusão:
Ÿ Equipomacrogota
Ÿ Jelco/abocath
Ÿ Micropore/esparadrapo
Ÿ Extensão com duas saídas /
poliﬁx (se quiser ligar dois soros
ou retirar o soro e deixar o acesso)
Ÿ Seringa
Ÿ Agulha
Ÿ Garrote
Ÿ Swab de álcool
Ÿ
Ÿ
Ÿ

MEDICAMENTOS/SOROS:
Ÿ Ocitocina
Ÿ Ergotrate
Ÿ Misoprostol
Ÿ Xilo 1% sem vaso
Ÿ SF 0,9% 500 ml
Ÿ Ringer Lactato 500 ml
Ÿ SF 0,9% 10 ml (para salinizar acesso
venoso)
Ÿ Soro Glicosado 500 ml
Ÿ Vit K oral
Ÿ Kit Homeopatia para Parto
Ÿ Cilindro de O2
Ÿ Terbutalina
Ÿ Transamin

ANTI-SÉPTICOS:
Ÿ Álcool 70%
Ÿ Clorexidina 0,2% solução aquosa em
almotolia de 100ml
Ÿ Peróxido
Ÿ Betadine
MATERIAIS DE EMERGÊNCIA
Ÿ Sonda de demora/foley a mais grossa
que achar (24, balão 80 ml?)
Ÿ Preservativo
Ÿ Compressa estéril
Ÿ Máscara de 02/catéter nasal para mãe
Ÿ Máscara/ambu neonatal
Ÿ Laringoscópio
Ÿ TOT (RN/adulto)
Ÿ Pera de aspiração (RN)
Ÿ Aspirador portátil
Ÿ Cateter de aspiração De Lee
Ÿ Guedel
Ÿ Máscara/ambuadulto

OUTROS:
Ÿ Comadre de plástico descartável
(repouso após hemorragia, p. e.)
Ÿ Conjunto escova + esponja com
clorixidina degermante para limpeza
do seu material após uso
Ÿ Gel para toque vaginal
Ÿ Prontuário
Ÿ Amniótomo

EQUIPAMENTOS:
Ÿ Veículo para remoção
Ÿ Telefone celular (com bateria e
crédito)
Ÿ Aparelho de pressão
Ÿ Estetoscópio
Ÿ Fetoscópio (pinard)
Ÿ Doppler/sonar
Ÿ Lanterna
Ÿ Aquecedor
Ÿ Almofada para aquecimento
Ÿ Balança
Ÿ Fita métrica
Ÿ Máquina fotográﬁca
Ÿ Filmadora
OPCIONAIS:
Ÿ Luva de inseminação veterinária até o
ombro (para parto na água)
Ÿ Banqueta
Ÿ Bola
Ÿ Piscina
Ÿ Óleo para massagem perineal
Ÿ Incenso
Ÿ Música
Ÿ Agulhas de acupuntura
Ÿ Rebozo
Ÿ Espelho de mão
Ÿ Lanterna de cabeça
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