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Dezessete estudos conduzidos nos últimos 15 anos demonstram que partos domiciliares assistidos são mais seguros para mulheres de baixo risco do

que partos hospitalares.

As taxas de mortalidade perinatal foram ou mais baixas ou similares para partos domiciliares, enquanto as taxas de morbidade materna foram

significativamente mais baixas, comparadas com partos hospitalares.

Para mulheres de baixo rsico, um parto hospitalar aumenta grandemente o risco de intervenções médicas desnecessárias que podem por sua vez

aumentar o risco de infecções sérias, prolapso de cordão, cesariana e outras.
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 Andreia Mortensen, neurocientista, com Ole, no parto domiciliar de Bella

Você acredita que um hospital é o local mais seguro para dar à luz a um bebê? A Sociedade
certamente pinta o quadro dessa forma, retratando o hospital como o salvador de vidas para
onde as mulheres devem correr no meio da noite, ao primeiro sinal do trabalho de parto.

No entanto, um número crescente de mulheres estão optando por resistir ao status quo  e ter
os seus bebês em casa.

E caso você não saiba... Essa não é uma nova moda, é um retorno à maneira como as mulheres
têm dado à luz aos seus bebês durante séculos – e as pesquisas demonstram que geralmente
também é a maneira mais segura, também.

Parto domiciliar é mais seguro para a maioria das gestações de baixo risco

Em um artigo escrito por Judy Cohain, CNM, ela destaca 17 estudos realizados ao longo dos
últimos 15 anos demonstrando que o parto domiciliar planejado é mais seguro para mulheres de
baixo risco do que o parto hospitalar. Em 12 dos estudos, as taxas de mortalidade perinatal
(óbitos que ocorrem antes, durante ou imediatamente após o nascimento) ou foram inferiores
ou similares para o parto em casa, enquanto as taxas de morbidade materna foram
significativamente mais baixas, em comparação ao parto hospitalar.

Ela apontou cinco estudos que pareciam mostrar o parto domiciliar como menos seguro, mas
isso foi porque eles incluíram casos de alto risco na mistura. Cohain declarou (1):

"Outros cinco estudos afirmam que parto domicilar tem uma maior taxa de mortalidade
perinatal em relação ao parto hospitalar, mas todos eles incluem partos de alto risco no grupo
de parto domiciliar planejado.
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Em vez de excluir os nascimentos de alto risco de ambos os grupos, eles  incluem os desfechos
de partos domiciliares dos nascimentos prematuros entre 34-37 semanas de gestação, dos casos
de apresentação pélvica e gêmeos, anomalias letais incompatíveis com a vida, partos
domiciliares sem assistência, partos domiciliares não planejados, ou mulheres que se
arriscaram a ter partos domiciliares porque se tornaram de alto risco no final da gravidez,
bem como aquelas que tiveram partos hospitalares mas foram incluídas no grupo de partos
domiciliares.

Esses cinco estudos concluem que o parto em casa é menos seguro do que o parto hospitalar,
quando o que esses artigos realmente encontraram é que os nascimentos de baixo risco são
mais seguros em casa, mas nascimentos prematuros têm melhores desfechos no hospital.

Possíveis explicações para a falsa conclusão desses estudos poderiam ser os jogos de poder
paternalista sobre as mulheres ou o fato de o parto hospitalar ser não apenas o mais comum,
mas também o motivo mais rentável para a internação. Retire os partos de alto risco  desses
estudos e também confirmem que o parto em casa é mais seguro para mulheres de baixo risco
do que o parto hospitalar. "

O que torna os partos hospitalares mais arriscados para mulheres de baixo risco?

Quando você entra em um hospital, o nascimento, que é uma experiência inerentemente
natural, é automaticamente transformada em uma condição médica. Muitas mulheres recebem
ocitocina sintética para acelerar o trabalho de parto e intensificar as contrações, ou suas
membranas são artificialmente rompidas, o que pode desencadear uma cascata de alterações
biológicas que aumentam a necessidade de mais intervenções médicas e, finalmente, de
operação cesariana.

Cesariana é a cirurgia mais comumente realizada nos Estados Unidos, correspondendo a
aproximadamente um terço dos nascimentos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde,
não se justifica que nenhum país tenha uma taxa de cesarianas maior que 10 a 15%. A taxa dos
Estados Unidos, em torno de 32%, é tão elevada que até o Colégio Americano de Obstetras e
Ginecologistas admite que é preocupante.

Essa é realmente a taxa mais alta já relatada nos Estados Unidos, e uma taxa mais elevada que
a de muitos outros países desenvolvidos. Um estudo publicado no British Medical Journal
encontrou que o risco de morte maternal durante o parto é três a cinco vezes maior durante
uma cesariana do que em um parto natural, sendo o risco de histerectomia quatro vezes maior
e o risco de admissão em UTI duas vezes maior (2).

As taxas de cesariana são mais baixas entre mulheres com parto domiciliar planejado, bem
como nos partos assistidos por obstetrizes. Em um pequeno hospital gerenciadao pela Nação
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Navajo, onde as obstetrizes assistem a maioria dos partos vaginais, a taxa de cesarianas é de
apenas 13,5%. De acordo com Cohain, esses são alguns dos fatores que tornam um parto
hospitalar mais perigoso para uma gestação de baixo risco:
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Que condições são mais bem tratadas no hospital?

Ruptura uterina e Descolamento Prematuro da Placenta quase sempre ocorrem em casos de
alto risco, que normalmente não devem ser considerados candidatos para parto domiciliar, o
que deixa especificamente apenas duas condições agudas que têm melhores desfechos em
hospital do que em casa: prolapso de cordão e Embolia por Líquido Amniótico (ELA).  Assim,
enquanto há certamente casos onde um parto hospitalar é preferível, isso aplica-se tipicamente
à maioria dos casos de alto risco, bem como às quatro situações de emergência:

1.  Prolapso de cordão
2.  Ruptura uterina
3.  Embolia por Líquido Amniótico (ELA)
4.  Descolamento Prematuro de Placenta

Como os partos domiciliares vêm aumentado (em torno de 30% entre 2004 e 2009), é comum
que os meios de comunicação dêem destaque para as raras tragédias de partos em casa,
quando o bebê poderia ter sido salvo se o nascimento tivesse ocorrido em um hospital. Isso
realmente ocorre, mas é raro... Muito mais raro do que casos de bebês que acabam morrendo
devido a intervenções médicas desnecessárias ou erros hospitalares.

“As mortes causadas por condições agudas raras em partos domiciliares planejados e assistidos
que poderiam ter tido um melhor desfecho no hospital são superadas pelas mortes e
morbidade devido a condições agudas frequentes causadas por intervenções hospitalares.
Partos domiciliares planejados ofuscam os partos hospitalares para mulheres de baixo risco em
cada categoria de emergências agudas.
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A pesquisa atual erroneamente considera o parto hospitalar como padrão-ouro. Tendência em
prol dos partos hospitalares leva a maior parte dos pesquisadores a ignorar o fato de que as
mulheres poderiam obter desfechos até melhores do que os partos hospitalares em partos
domiciliares planejados e assistidos.”
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Bella, nascida de parto domiciliar nos EUA

Você está interessada em ter um parto domiciliar?

Nos Estados Unidos geralmente se requer muita diligência e determinação para ir contra a
norma e encontrar um médico ou obstetriz que assista a partos domiciliares. É raro encontrar
um obstetra que concorde com um parto domiciliar nos Estados Unidos e enquanto enfermeiras
certificadas (CNM) podem legalmente atender partos domiciliares em qualquer estado, a
maioria não o faz e escolhe, em vez disso, trabalhar em hospitais.

Apenas 27 estados atuamente licenciam ou regulam as obstetrizes de entrada direta (ou
obstetrizes profissionais certificadas – COM) que realizaram treinamento e preenchem os
critérios nacionais para atender partos domiciliares. Em outros 23, os partos assistidos por
obstetrizes são ilegais,  embora as mulheres quase sempre acabem encontrando uma obstetriz
no “mercado negro”, que por falta de qualquer tipo de supervisão regulatória podem ou não ter
treinamento adequado.

Certamente é possível encontrar obstetrizes altamente qualificadas e treinadas trabalhando no
mercado negro. Essas mulheres quase sempre acreditam fortemente no direito das mulheres de
escolher partos domiciliares e se arriscam a ser perseguidas ou presas por praticarem medicina
ou enfermagem sem uma licença para oferecerem seus serviços.

Também há pessoas trabalhando como parteiras que não receberam treinamento adequado e
que podem ser encontradas nesse mercado subterrâneo de partos domiciliares, por isso, se
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você vai seguir essa via é imperativo que você cheque cuidadosamente e referencie a pessoa
com quem está trabalhando. Uma campanha está atualmente em andamento para expandir o
licenciamento estatal de obstetrizes certificadas de tal forma que as mulheres que desejam
partos domiciliares possam escolher entre muitas candidatas qualificadas, mas até que isso
aconteça você dispõe de algumas poucas opções legais para um parto domiciliar:

·     Encontre uma enfermeira obstetra certificada (CNM) que atenda a partos domiciliares em
seu estado ou em um estado próximo (e então viaje para esse estado para dar à luz);

·   Encontre uma obstetriz profissional certificada (COM) que seja licenciada por seu estado ou
em um estado próximo (e então viaje para esse estado para dar à luz);

·    Encontre uma enfermeira obstetra certificada (CNM) mas vá dar à luz em um hospital ou casa
de parto (um compromisso). Se você decidir seguir esse caminho, faça um plano de parto
detalhado. Esse é um documento que estabelece as expectativas da mãe ou os interesses ou
desejos do casal para sua experiência de parto.

O plano de parto não é um documento legal mas é uma importante forma de tornar os médicos
e a equipe hospitalar cientes de seus desejos em relação a intervenções médicas para a mãe e
o bebê. Discuta o seu plano de parto com o seu médico ou sua obstetriz em tempo adequado, e
também esteja certa de que sua enfermeira e qualquer outro membro da equipe hospitalar
receba uma cópia na admissão.

Para encontrar uma obstetriz em sua área, procure:

·         Midwives Alliance of North America
·         Mothers Naturally
·         American College of Nurse-Midwives
·         Midwifery Today
·         BirthLink (Chicago area)
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Karolyna 25 de janeiro de 2013 14:35

Quero uma lista dessa aqui no Brasil, mais precisamente em São Paulo, estou na 3ª Gestação e
definitivamente, não vou para o hospital, no 1º Parto entrei no hospital sem dor nenhuma, 5 cm de dilatação,
e quando colocaram o soro me arrependo até hoje, não poder ter sentido como é um parto natural, e de
saber que o bebê sofreu muito para nascer.
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Atenciosamente.
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Maria Linda Joias 16 de dezembro de 2013 12:31

tb quero...............

Responder

CASTELO TRANSPORTES 17 de dezembro de 2013 17:37

é uma pena que no estado onde moro, espirito Santo, só há uma enfermeira que faz partos domiciliares,
mas nào fará mais. gostaria muito de ter, mas não há quem faça. além disso, sáo 4 mil reais em média.
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