
Parto domiciliar

Em casa é normal

“Às vezes, a mãe só está precisando de um abraço para o bebê nascer”. 
A lição que a enfermeira obstetra Luciana Lourenço ensina hoje a suas 
alunas não foi aprendida em sala de aula nem nos frios protocolos hos-

pitalares. É fruto de 15 anos de experiência em salas de parto e do que viven-
cia a cada parto domiciliar realizado na região de Ubatuba, no litoral paulista.
Ao observar o trabalho dos médicos e enfermeiros no centro obstétrico onde 
atuava, a então auxiliar de Enfermagem passara a alimentar dois sentimentos 
antagônicos, mas que convergiriam posteriormente em sua escolha de ajudar 
casais a darem à luz no conforto do lar. Enquanto em seu íntimo guardava o 
desejo de seguir carreira na área da obstetrícia, negava-se a aplicar os proce-
dimentos intervencionistas habitualmente utilizados no processo conhecido 
como medicalização do parto.
Por isso, quando se formou enfermeira e concluiu em 2008 a pós-graduação 
em obstetrícia pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo (Unasp), 

Enfermeiras mostram como o parto domiciliar 
planejado tem auxiliado mães a dar à luz, com 
saúde e segurança, longe do ambiente hospitalar 

Lais se divertia enquanto 
esperava a chegada do bebê
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não teve dúvidas de qual rumo seguiria dali em diante. Incen-
tivada pela professora e também parteira domiciliar Ivanilde 
Rocha, passou a atuar em parceria com a mestre até sentir 
segurança em comandar todo o processo sozinha.
Os métodos não farmacológicos para alívio da dor, que Lu-
ciana aplicava instintivamente desde a época de auxiliar de 
Enfermagem, hoje são parte fundamental de seu trabalho. O 
excessivo uso de ocitocina, soro e demais artifícios empre-
gados no ambiente hospitalar agora dão lugar a água quente, 
massagem, agachamentos, musicoterapia e gestos de cari-
nho, para amenizar o impacto das contrações.
“Sem soro se nasce, sentado ou se movendo também. Apenas 
orientamos e assistimos o parto para interferir, se necessá-
rio”, explica a enfermeira, que divide seu tempo com as aulas 
de sala de parto ministradas no Unasp e no Hospital M’Boi 
Mirim, que é gerenciado pelo Hospital Albert Einstein. 

do pré-natal à “Partolândia”
Oferecer à mulher o protagonismo deste momento tão espe-
cial é justamente o grande preceito das parteiras domicilia-
res. Para tornar isso realidade, estimulam o bem-estar físico 
e emocional desde as primeiras semanas de gestação e res-
peitam a livre escolha da mãe pelo local do parto e a posição 

em que vai realizá-lo, dentre uma série de outras práticas 
recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
Diante das alarmantes taxas de cesáreas do país - 84,6% nos 
hospitais privados e 40% na rede pública -, virou luxo po-
der sentir o calor do bebê no peito imediatamente após o seu 
nascimento, ter uma assistência completa pré e pós-parto e 
contar com a participação ativa do pai durante todo o período 
gestacional.
Há 10 anos à frente da Primaluz, empresa dedicada especial-
mente ao parto domiciliar, a enfermeira obstetra Priscila Co-
lacioppo credita a atenção dada ao pré-natal o fator prepon-
derante para que este processo seja bem-sucedido e o bebê 
nasça saudável.
As consultas, que podem chegar a seis e ultrapassar 1h30 
cada uma, são decisivas para o casal tirar suas dúvidas, re-
ceber orientações sobre atividades físicas e alimentação e, 
principalmente, sentir confiança no trabalho da parteira. “No 
geral, são pessoas já muito bem informadas e decididas a ter 
o bebê em casa”, afirma Priscila.
A também enfermeira obstetra e parteira domiciliar Ivanilde 
Rocha recomenda que este período seja acompanhado para-
lelamente por um médico obstetra. Assim, além de fazer os 
exames de rotina, a mãe estará devidamente amparada para 

“Foi tão divertido, que nem parecia parto” 
A esteticista Lais de Farias tinha 19 
anos quando nasceu seu primeiro fi-
lho, num procedimento que ela define 
como “desnecesárea”. Gabriel chegou 
saudável, mas trouxe junto consigo a 
intrigante sensação de que aquele mo-
mento pelo qual ela aguardara a vida 
inteira não havia sido completo. Seu 
primeiro contato com o primogêni-
to durara o tempo de um clique para 
registrar o acontecimento, antes de 

embarcar em seis horas seguidas de 
sono, sob os efeitos da medicação ad-
ministrada durante o parto. Seis anos 
depois, ao decidirem ter a Laura, ela 
e o marido Diogo resolveram que cur-
tiriam verdadeiramente o nascimento 
da filha. Viram no parto domiciliar a 
única alternativa, após serem recusa-
dos em centros que fazem parto natu-
ral, por ter cesárea anterior. No dia 2 
de outubro de 2013, a menina veio ao 

mundo tão saudável quanto o irmão, 
mas com profundas diferenças no pro-
cesso de nascimento. “Fui chamada de 
doida e me puseram medo por fazer o 
parto em casa, mas quando chegou a 
hora eu estava alegre e o ambiente tão 
descontraído, que nem parecia parto. 
Tudo o que me falaram era mentira”, 
afirma Lais. “Quero pelo menos mais 
um filho e será num parto domiciliar.” 
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o imprevisível “Plano B”, caso a criança nasça prematura-
mente ou seja necessária a remoção ao hospital, no decorrer 
do parto.
O desejo do casal pelo parto domiciliar só é levado adiante 
quando a parturiente chega à 36ª semana de uma gestação 
sem riscos. Se ela apresentar hipertensão, diabetes ou qual-
quer outro problema que possa trazer consequências a sua 
saúde ou à da criança, a parteira interrompe o planejamento 
inicial e, geralmente, acompanha todo o processo em conjun-
to com a equipe médica no hospital.
“Mas isso é difícil de acontecer, pois em geral o acompa-
nhamento detalhado no pré-natal e a vontade da mãe de 
ter o filho em casa a faz ter mais cuidados e se preparar 
psicologicamente, o que é fundamental para que tudo ocor-
ra bem”, diz Ivanilde, que também coordena o curso de 
graduação em Enfermagem e leciona na pós-graduação em 
obstetrícia no Unasp.
Às vésperas da 36ª semana de gestação a parteira dedica uma 
consulta especificamente para ensinar o casal a identificar o 
início do trabalho de parto. A partir daí, é atenção redobrada 
no telefone e nas redes sociais, para atender prontamente ao 
chamado da mãe e correr para assistir todo o procedimento, 
que pode durar de três a 30 horas. Durante esse período, a 
parteira e sua assistente – que deve ser enfermeira obstetra ou 

obstetriz – cuidam de tudo para a natureza operar conforme o 
seu tempo e sem traumas. 
De olho em cada passo da mãe, ocupam-se desde em fazer 
massagens para aliviar a dor das contrações, até em tarefas 
mais prosaicas, como segurar a ansiedade do pai, normal-
mente aflito com os desdobramentos naturais do parto. 
Durante o pré-natal, o casal preenche um questionário e in-
forma, por exemplo,  quem vai cortar o cordão umbilical, se 
quer parto na água e em qual posição a parturiente deseja 
dar à luz. “Mas geralmente tudo isso muda quando a mulher 
entra na ‘Partolândia’ e acaba se encontrando só na hora de a 
criança nascer”, afirma Ivanilde.

Parto domiciliar
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“A vontade da mãe de ter 
o filho em casa a faz ter 

mais cuidados e se preparar 
psicologicamente, e isso 
é fundamental para tudo 

ocorrer bem”

Parteira Ivanilde Rocha

Parteira Ivanilde abraça mãe durante o parto

Parteira Luciana massa-
geia a mãe para aliviar 

a dor das contrações
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Muito além do modismo
É impossível não se comover quando o grito estridente do 
bebê se mistura ao choro compulsivo dos pais, na doce sin-
fonia que sacramenta uma profunda e desejada mudança em 
suas vidas. A escolha pelo parto natural no Brasil, longe da 
assistência hospitalar, muitas vezes soa quase como heresia 
para os familiares do casal e até para próprios profissionais 
da saúde, habituados a outro modelo de nascimento. 
É comum pais e parteiras serem tachados de loucos, irres-
ponsáveis e corajosos por uma decisão cuja beleza deveria, 
por si só, ser incontestável.  Por isso, o significado daquele 
momento vai muito além do fato de ter nas mãos a respon-
sabilidade por uma nova história que se inicia, mas também 
representa a vitória de um pensamento, cercado por precon-
ceitos, e que vem ganhando força no país.  
A grande quantidade de partos domiciliares bem-sucedidos, 
a boa repercussão do documentário “O Renascimento do Par-
to” e a adesão de artistas por essa modalidade de parto, como 
a modelo Gisele Bündchen, causaram nos últimos anos um 
verdadeiro “boom” de casais decidindo receber seus filhos 
em casa e da maneira mais natural possível.
Com uma média de seis partos realizados por mês em 2014, 

Priscila Colacioppo afirma estar no limite do desejável para 
atender a essa alta procura. Mesmo assim, diz ser impossível 
não se envolver emocionalmente com cada família que pro-
cura seus serviços. Ao entrar na casa de suas clientes, passa a 
fazer parte da intimidade delas e cria um vínculo afetivo que 
permanece por toda a vida. “Muitas delas vêm depois trazer 
os filhos, já grandes, para mostrar a eles quem ajudou a trazê-
-los ao mundo”, orgulha-se a parteira.
À medida que aumenta essa busca pelo parto domiciliar pla-
nejado, crescem as críticas em torno dos possíveis riscos de 
dar à luz sem assistência hospitalar. É comum, por exemplo, 
ouvir médicos aludirem aos perigos que o período expulsivo 
prolongado, prolapso de cordão, retenção de placenta, san-
gramento excessivo e outras complicações semelhantes po-
dem causar às vidas da mãe e do bebê.
Respaldada pela experiência de 30 anos em sala de parto, a 
parteira Ivanilde Rocha sustenta que todos esses problemas 
normalmente ocorrem por iatrogenia, ou seja, devido a falhas 
na conduta médica. “Até hoje só vi uma mulher chegar ao 
hospital já com o prolapso, e era um bebê prematuro. Depois 
de entrar em trabalho de parto, o prolapso só ocorre se, na 
tentativa de acelerar o processo, alguém mexe para romper a 

“Nunca vi casos de depressão 
pós-parto domiciliar”

Parteira Priscila Colacioppo
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Parteira Priscila ajudando mais um bebê a vir ao mundo
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Parto domiciliar

bolsa”, detalha a enfermeira.
Levantamento realizado com 70 parturientes atendidas pela 
Primaluz, em São Paulo, entre 2005 e 2009, mostra que as 
remoções ao hospital causadas por problemas na condução do 
parto domiciliar são exceção nesse tipo de trabalho. Apenas 
5,7% das mães foram removidas por indicação obstétrica e 
14,3% a pedido delas, seja por exaustão, parada de progres-
são fetal ou pressão familiar.
O estudo ajuda ainda a compreender o perfil de mulheres que 
escolhem parir em casa nos centros urbanos. Somente 2,9% 
delas são solteiras, o que reforça o papel do pai na tomada de 
decisão. São também maduras, informadas e conscientes do 
que estão fazendo:  61,4% têm 30 anos ou mais e 71,4% têm 
ensino superior.
Além disso, 54,3% estavam em seu primeiro parto e 63,6% 
escolheram posições verticais, em sintonia com a clássica te-
oria da gravidade de Isaac Newton, geralmente ignorada pelo 
modelo em que as mães são deitadas de pernas abertas, numa 
posição que obviamente dificulta a saída do bebê. 
Tais dados engrossam as diversas evidências científicas mun-
do afora atestando que os riscos de mortalidade no parto do-
miciliar em pouco ou nada diferem dos realizados em leito 
hospitalar. Além disso, ao permitir que o bebê escolha sua 
hora de nascer, sem retirá-lo abruptamente do calor materno, 
evita-se a síndrome de angústia respiratória e outras complica-
ções do gênero. As mães, por sua vez, passam longe de even-
tuais violências obstétricas e das inúmeras intervenções comuns 
em hospitais, que geralmente as impedem de curtir de verdade a 
chegada do filho. “Nunca vi casos de depressão pós-parto domi-
ciliar”, frisa Priscila Colacioppo.
Estudo publicado em 2009 no British Journal of Obstetrics and 
Gynecology, após analisar os resultados de 529.688 partos do-
miciliares ou hospitalares planejados na Holanda, concluiu que 
somente 0,69% dos partos realizados em casa redundaram em 
morte intraparto, contra 1,37% dos hospitalares. 
Outro levantamento holandês, divulgado em 2011, apontou uma 
taxa de mortalidade perinatal de 0,15% em partos domiciliares 
planejados, e de 0,18% em partos hospitalares. Para se chegar a 
esse índice, foram analisados mais de 680 mil partos.

“Tive a mesma dor 
da cesárea, mas 
sem aquela tensão”

O marido Renaldo e a filha Mina, então com 2 anos, 
não desgrudaram da sommelier Tatiana Spogis 
quando, após 42 semanas, Luana finalmente dava si-
nais de que iria nascer. Chamaram a parteira Ivanil-
de Rocha, prepararam a banheira no quarto da meni-
na e enquanto Tatiana curtia o inexplicável barato da 
“Partolândia” era acariciada pela primogênita, que 
declarava “eu te amo, mamãe” durante todo o tem-
po.  “Foi tudo maravilhoso e posso dizer que essa 
história da dor é mito. Tive a mesma dor da cesárea, 
mas sem aquela tensão do meu primeiro parto”, re-
lata Tatiana. O casal agora está à espera do menino 
Luca, que já começa a dar os primeiros cutucões na 
barriga da mãe. Após viver as dores e as delícias da 
cesariana e do parto domiciliar, aos 37 anos, ela não 
tem dúvida de como dará as boas-vindas ao terceiro 
filho. “Quero estar em casa, com minhas duas filhas, 
e prover toda aquela situação confortável e acolhe-
dora para ele também.” 
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Não por acaso, 20% das mães holandesas optam pelo parto do-
miciliar. No Brasil, este número não chega a 1%, contando ainda 
os domiciliares não planejados, quando não há tempo hábil de 
chegar ao hospital.
É significativo, porém, o movimento de mães e parteiras em 
torno da humanização do parto no país. Um grupo de enfermei-
ras obstetras, do qual Ivanilde e Priscila fazem parte, vem tra-
balhando num protocolo para atendimento de parto domiciliar, 
cujo conteúdo está sendo revisado pela Associação Brasileira de 
Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras (Abenfo). 
Os Conselhos Regionais de Enfermagem, a Federação Interna-
cional de Ginecologistas e Obstetras (FIGO) e a OMS inclusive 
recomendam essa prática, desde que realizada por profissionais 
habilitados. Nas regiões carentes de Ubatuba assistidas pela 
parteira Luciana Lourenço, o parto domiciliar é visto com bons 

olhos pela própria prefeitura, tendo em vista as dificuldades de 
atender um elevado número de parturientes.
Relatos entusiasmados de mães que se encantaram com o parto 
domiciliar, como os espalhados no decorrer dessa reportagem, 
também têm contribuído para as mulheres criarem coragem de 
protagonizar o momento mais marcante de suas vidas. Quando, 
no futuro, essa prática não for encarada como um ato heroico 
defendido por algumas “loucas”, “guerreiras”, “corajosas” e “ir-
responsáveis”, o Brasil finalmente terá avançado na luta para se 
livrar do vexatório título mundial de campeão das cesáreas. Até 
lá, as parteiras domiciliares seguirão contrariando a lógica vigen-
te, ao proporcionar aos casais o inalienável direito de terem seus 
filhos onde e como quiserem, em segurança e perfeita harmonia 
com os irrefutáveis desígnios da natureza.    

“Fiquei 30 horas em trabalho de parto”

Habituada às provas de natação em mar aberto, a admi-
nistradora Rita Soranz adotou em sua gestação a mesma 
tática utilizada para vencer as ondas e o balanço da água 
nas disputas envolvendo grandes distâncias: aliviar no iní-

cio para chegar com força total na linha de chegada. Foi 
tomada por esse espírito que procurou o médico para um 
exame de rotina na 39ª semana de gravidez. Toda a estraté-
gia quase veio abaixo, porém, quando o obstetra descolou 
a membrana e a avisou que iniciaria seu trabalho de parto. 
Rapidamente, acionou a parteira Priscila Colacioppo, foi 
para casa e guardou seu último gás para dar à luz o garo-
to. “Foram 30 horas em trabalho de parto. Eu estava tão 
tranquila, que a Priscila me disse, depois, que achava que 
ele não iria nascer naquele dia”, conta Rita. “O Francisco 
também estava sossegado, pois só nasceu três horas depois 
de a bolsa ter rompido. Se estivesse no hospital, não espe-
rariam tanto tempo.” 
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