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• A Lei – de autoria da deputada estadual Teresa Leitão e aprovada na Assembleia Legislativa de Pernambuco (ALEPE) –
contém diversas distorções, já que foi concebida de maneira equivocada e sem a devida consulta / participação da
autarquia que regulamenta e fiscaliza a boa prática da medicina no estado, capaz de criar e editar resoluções pertinentes
sobre a área: o Conselho Regional de Medicina (CREMEPE).

• Esta lei, nestes moldes, trata-se de um desserviço generalizado, criando – na verdade – uma criminalização
injustificável aos profissionais de saúde que atuam na rede materno-infantil, gerando ainda um clima de
hostilidade em ambientes que deveriam prezar pela paz, união e prosperidade em torno das novas vidas que
ganham o mundo para transformar muitas outras vidas em melhores.

• O SIMEPE reforça que os médicos são favoráveis ao Projeto de Parto Adequado (PPA), sim, e é isso que os médicos e
demais profissionais buscam todos os dias.

• No entanto, o que se vê com esta lei é a vergonhosa tentativa de transferência da responsabilidade que é dos entes
públicos para os trabalhadores da ponta.

• Vale frisar que toda a categoria é quem promove de fato as normas e procedimentos recomendados para a devida
assistência ao parto.
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• O que faz levar a refletir se o intuito desta lei realmente é a preocupação com a saúde ou – na verdade – a 
autopromoção de seus envolvidos.

• Com base no explanado anteriormente, o Sindicato dos Médicos e sua base tem uma lista de perguntas 
penitentes que deveriam ter sido feitas antes da elaboração desta lei. É fundamental saber: 

• Onde está a responsabilização que cabe à gestão pública? 

• Onde estão as vagas na rede municipal e estadual para a realização de partos? 

• Quanto ao adequado provimento de profissional nas maternidades de toda rede? 

• Quem tem a obrigação de prover transporte adequado para os pacientes e profissionais? 

• A quem compete o devido abastecimento de medicamentos e insumos para os profissionais e 
parturientes? 

• Além dessas, é vital saber: seguindo as lei e resoluções vigentes no tocante à saúde, a 
Secretaria Estadual de Saúde (SES) deveria fechar todas as suas maternidades por não ter 
condições de suprir a real demanda da população e dos trabalhadores da saúde?
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Problemas a serem enfrentados:

• Mulheres que desejam um parto humanizado e dependem de um sistema
completamente violento.

• Essas mulheres são preparadas (porque os obstetras não se preocuparam) muitas
vezes por profissionais que não são responsáveis por todo o procedimento do parto
nem do ponto de vista técnico, nem do ponto de vista legal

• A enfermagem obstétrica ocupou (JUSTAMENTE) o lugar que o(a) obstetra
deixou e que já foi também de parteiras

• Judicialização da Medicina

• Termo Inadequado – Violência Obstétrica

• Baixa remuneração profissional

Problemas a serem enfrentados:

• No SUS as mulheres enfrentam os seguintes problemas:
• Baixas condições de vida;

• Precária assistência pré-natal;

• Peregrinação para o parto em busca de alguma maternidade com equipe
completa;

• Superlotação das Maternidades;

• Muitas vezes sequer podem verdadeiramente escolher a via de parto, em geral
o parto humanizado é o parto normal cercado por diversos profissionais que ela
jamais viu

• Baixa tecnologia (indisponibilidade de ultrassonografia, cardiotocografia, sonar)

Problemas a serem enfrentados:

• Na Assistência suplementar algumas mulheres conseguem com
facilidade realizar os partos cesarianos pelo convênio, mas não
conseguem profissionais disponíveis que realizem os partos normais
pelo convênio.

• Algumas contratam equipe particular
• Outras contratam

• Enfermeira obstetra
• Doula
• Fisioterapeuta

• Outras contam com o plantão
• Outras contam com o SUS
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@drglauciusnascimento www.drglaucius.com.brdrglauciusnascimento@gmail.com

http://www.youtube.com/drglauciusnascimento
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É possível uma cesariana 
humanizada sem anestesia, na 
sala de pré-parto, barrando a 

acompanhante ?
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https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/405236/noticia.htm?sequence=1

Título: Violência é o que mais mata mulheres em Recife
Fonte: O Globo, 11/02/2007, O País, p. 15
Assassinatos por arma de fogo, facadas e espancamentos somam 11,11 por cem mil, 
dobro da média nacional. Letícia Lins
RECIFE. Os homicídios já são a principal causa de morte das mulheres em idade
reprodutiva em Recife. É essa a conclusão de um estudo feito com base em dados da
Secretaria de Saúde da cidade, analisados pelo médico Glaucius Cassiano
Nascimento em sua tese de mestrado na Faculdade de Medicina da Universidade de
Pernambuco.

Mortes por arma de fogo, facadas ou espancamentos de adolescentes e adultas somam 11,11 por cada grupo de cem
mil mulheres. O pesquisador analisou 5.165 atestados de óbitos de mulheres com idades entre 10 e 49 anos abrangendo 84
meses, de 1997 a 2004. A taxa é o dobro da média nacional: no país, a estimativa é de que 5,6 mulheres são
assassinadas para cada grupo de cem mil.
Até o início da década passada os assassinatos ocupavam o terceiro lugar nos obituários de mulheres da mesma faixa etária.
Derrames e infartos eram as causas de morte mais comuns, situação que se inverte no fim dos anos 90, quando a violência de
gênero explodiu no estado.
O estudo de Nascimento mostra que os homicídios são 8,54% da mortalidade por causas específicas das mulheres, à
frente das doenças cerebrovasculares (7,55%), dos infartos (6,43%), do câncer de mama (5,07%) e de doenças virais,
como a Aids (5%). De acordo com o estudo, os homicídios ocorreram por armas de fogo (81,80%), objeto cortante ou
penetrante (8,39%), enforcamento, estrangulamento ou sufocação (3,85%).



05/11/2019

3

1
3

http://livros01.livrosgratis.com.br/cp075791.pdf

• A história da morte materna se inicia antes da concepção, de acordo
com a condição de saúde da mulher, do acesso ao planejamento
familiar e também consoante a qualidade de seu pré-natal.

• A nível de SUS, encontrar gestantes sem fatores de risco é uma raridade.
• Mais difícil ainda é identificar serviços com assistência pré-natal

adequada.
• O dia-dia dos plantões em obstetrícia evidencia situações que denunciam

a baixa qualidade do pré-natal, fazendo com que as gestantes
superlotem os serviços de urgência obstétrica.

• Uma delas é a ausência da consulta de pré-natal semanal a partir da 37ª
semana de gestação. Estas mulheres muitas vezes realizam as últimas
consultas de pré-natal nas emergências obstétricas.

• Outro problema freqüente é a ausência da consulta pós-natal, a qual
poderia prevenir ou tratar precocemente um número enorme de
complicações ocorridas no período puerperal.
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• O funcionamento das maternidades, muitas vezes de forma
inadequada (berçários lotados, maternidades lotadas, berçários
infectados, falta de materiais médico-cirúrgicos, dentre outros)
possibilita a exposição das gestantes e puérperas a riscos
desnecessários.

• Além disso, a cultura da cesariana desnecessária submete as
gestantes aos riscos inerentes ao procedimento, os quais se elevam,
sobretudo, com o baixo nível sócio-econômico da paciente, conforme
evidenciado por Freire et al (1979).
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• Um grave e costumeiro problema encontrado no Recife diz respeito
à superlotação das maternidades. Pacientes ocupando macas e
cadeiras, denunciando as péssimas condições de nascimento de um
ser humano, isto jamais pode ser desconsiderado.

• O governo municipal deve investir mais em mecanismos que visem o
monitoramento das maternidades, para que se possam corrigir
possíveis erros de administração pública.

• Se não há vagas, que se busquem alternativas mais serenas que não
prejudiquem um momento tão importante na vida de uma mulher e
seu recém-nato.

• A superlotação das maternidades precisa ser solucionada
urgentemente e para isso se faz necessário conhecer suas reais
causas.
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• Assim, existem três possibilidades principais como causa da
superlotação das maternidades:

• não existem leitos suficientes para o município;
• os leitos são suficientes para o Recife, mas são ocupados por

pacientes de outros municípios; ou
• as maternidades não funcionam de forma adequada.

• A partir da identificação destas causas será possível exigir a atuação
mais eficaz dos municípios vizinhos, o funcionamento adequado de
algumas maternidades ou mesmo estabelecer convênios com a rede
complementar (particular) para que seja prestada uma assistência
digna ao parto e nascimento.

• Por mais que a superlotação das maternidades não esteja
relacionada diretamente com os óbitos maternos, a sua ocorrência
piora a qualidade de atenção obstétrica, sobretudo nas maternidades
de alto risco.
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Obstetrícia Integrativa 
e Funcional - Vídeo 1

Parto Normal
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Obstetrícia Integrativa 
e Funcional - Vídeo 2
Cesariana Humanizada
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Obstetrícia Integrativa 
e Funcional - Vídeo 3

Ufa, consegui

Ginecologia e Obstetrícia Integrativa e Funcional

• Obstetra

• Obstetra especializado em Medicina Fetal (Cardiotocografia / Ultrassonografia intraparto)

• Enfermeiras Obstetras

• Doulas / Consultoras em aleitamento materno

• Nutricionista Materno-infantil

• Psicólogo

• Educador Físico / Fisioterapeuta

• Neonatologista

• Anestesiologista

• Outras especialidades médicas

• Desenvolvimento humano, Psicologia Positiva, Meditação, Yoga, Mindfulness

• Informações detalhadas sobre gravidez, maternidade, aleitamento materno

Plano de Parto

• Tem Evidência Científica

• Recomendado pela FEBRASGO, ACOG, OMS, MS-Brasil, Assistência suplementar

• Deve ser estimulado

• O Obstetra deve deixar claro como é o seu planejamento para o parto desde a
primeira consulta de pré-natal bem como de sua equipe

• Honorários da equipe, Disponibilidade Obstétrica

• Relação de Confiança, transparência, trabalho mútuo

• Uma consulta à parte para estabelecimento do plano de parto

• Se plantonista, agir com congruência com as normas do hospital

Problemas a serem enfrentados:
• Mulheres que desejam um parto humanizado e dependem de um sistema

completamente violento. Cobrar das autoridades um sistema menos
violento, com equipes completas, tecnologia adequada, treinamento da
equipe e vagas disponíveis nas maternidades

• A enfermagem obstétrica ocupou (JUSTAMENTE) o lugar que o(a) obstetra
deixou e que já foi também de parteiras – Trabalhar em equipe, partejar e
assistir com mais segurança além de treinamento contínuo e humanização

• Judicialização da Medicina – Melhorar assistência, TCLE, Discutir leis
• Termo Inadequado – Violência Obstétrica – Violência à Saúde Materno-

infantil – Violência Institucional
• Baixa remuneração profissional: Valorização da Obstetrícia
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Eu combato a violência obstétrica melhorando 
a minha assistência, praticando a obstetrícia 

com muita seriedade, criatividade, 
dedicação, transdisciplinaridade e 
principalmente com muito Amor!!!
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É possível uma cesariana 
humanizada sem anestesia, na 
sala de pré-parto, barrando a 

acompanhante ?
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Obstetrícia Integrativa 
e Funcional - Vídeo 4
A resposta: SIM!

Para mudar o mundo, primeiro é 
preciso mudar a forma de nascer. 

Michel Odent
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Se quisermos mudar o mundo, 
precisamos mudar a forma de 

gestar, de nascer e de cuidar!!! 

30

Milagres que a Obstetrícia nos proporcionou


