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SIMONE G. DINIZ E PRISCILA CAVALCANTI

O ASSUNTO É CESÁREA FORÇADA

Evidências científicas e direitos das
mulheres

O caso evidencia violações do código
de ética médica como a falta de
consentimento da gestante sem que
houvesse iminente risco de morte

Adelir, 29 anos, queria muito um parto vaginal, o que não foi possível com seus dois
primeiros filhos. Desta vez, teve o apoio de uma doula, do marido e dos movimentos
sociais que democratizam a informação baseada em evidências científicas e em direitos
das gestantes.

Descobriu que, em outros países, uma mulher com uma ou mais cesáreas pode ter um
parto vaginal, assim como as que têm um bebê sentado, como o seu, e que existem
protocolos para esses casos. Descobriu que, no Brasil, a maioria dos profissionais
desconhece tais protocolos e acredita que essas são indicações absolutas de cesárea.

No dia 31 de março, ela procurou o hospital, onde confirmou que o bebê estava bem,
assinou um termo de responsabilidade e preferiu ter o trabalho de parto em casa. Sabia
que se chegasse ao hospital antes de o parto estar avançado, seria forçada a uma
cesárea. A médica que a atendeu, inconformada, argumentando com a "defesa da vida
do nascituro", procurou o Ministério Público, que acionou a Justiça. Determinou-se que
policiais armados buscassem Adelir em sua casa de madrugada e a conduzissem à força
ao hospital para ser submetida à cesariana.

Por que o desejo de ter um parto vaginal provoca tanto horror nos profissionais de
saúde e por que a enorme maioria deles adere ao modelo da cesárea de rotina? Na
formação dos profissionais, assim como na cultura sexual-reprodutiva brasileira, com
forte viés religioso e misógino, o parto vaginal é considerado insuportável, arriscado,
danoso à sexualidade e, por muitos, primitivo, nojento, vergonhoso, indigno, a ser
evitado sempre que possível.

Talvez isso explique por que no Brasil, na assistência ao parto vaginal, permaneçam
procedimentos obsoletos como a episiotomia (corte da vagina), o uso de drogas para
aceleração do parto sem protocolos de segurança, a manobra sobre o útero para forçar a
saída do bebê, além da imobilização em posições antifisiológicas. Isso sem mencionar as
várias formas de abuso e violência enfrentadas por um quarto das parturientes (e mais
da metade das mulheres com aborto incompleto).

Considerando os setores público e privado, apenas uma entre seis mulheres consegue
ter acompanhantes no parto conforme a lei. A falta de continuidade do cuidado e de
privacidade são a regra, especialmente no setor público. Movimentos sociais denunciam:
"Chega de parto violento para vender cesárea".

Edição São Paulo Edição Nacional

EXPERIMENTE A VERSÃO DIGITAL
SÓ PARA ASSINANTES DA FOLHA

Fac-símile da capa

Poder

Mundo

Ciência + Saúde

Mercado

Cotidiano

Esporte

Ilustrada

Quadrinhos

 

Corrida

Ribeirão

Editoriais

Tendências/Debates

Painel do Leitor

Erramos

Semana do leitor

Tec

The New York Times

Equilíbrio

Comida

Turismo

Folhinha

Ilustríssima

FitoPlena Saúde

P ílula do Homem

Sildenafila 100mg

30C aps  R$ 149,99

H&R Block

Fazemos  Seu

Imposto de Renda

2014 com

segurança!

D.O.C.Capote Valente

CURSOS 
ON-LINE

Inglês

Alemão

A Igreja da

Misericórdia

Papa Francisco
escreve pela
primeira vez
sobre as
mudanças que
quer para a Igreja
De: 24,90

Por: 19,90

 

Compare preços:

Fiat Palio

Confira aqui! A partir de R$ 22.749

Notebook

LED, HDMI e USB, a partir de 14x de

R$ 62,23

Home Theater

Assine 0800 703 3000SAC Bate-papo E-mail BOL Notícias Esporte Entretenimento Mulher Rádio TV UOL Shopping

+SEÇÕES

 
TERÇA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 2014

TAMANHO DA LETRA    COMUNICAR ERROS   IMPRIMIR    LINK  COMPARTILHAR  

LOGOUT

ASSINE A FOLHA

ATENDIMENTO

TERÇA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 2014 10H38

 Site  OK

SÃO PAULO 23°C
OUTRAS CIDADES

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/
http://f5.folha.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/tec
http://classificados1.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/blogs/
javascript: void(0)
javascript: void(0)
javascript: void(0)
http://www1.folha.uol.com.br/emcimadahora/
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/folhanacopa/2014/04/1437278-contra-o-psg-chelsea-usa-historia-para-buscar-vaga-na-semifinal.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/#menu
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/160334-o-sofrimento-dos-bebes.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/160337-painel-do-leitor.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cp08042014.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cb08042014.shtml
http://edicaodigital.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cp08042014.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cp08042014.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/index-20140408.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/index-20140408.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cienciasaude/index-20140408.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/index-20140408.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/index-20140408.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/index-20140408.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/index-20140408.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/corrida/index-20140408.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/index-20140408.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/index-20140408.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/index-20140408.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/index-20140408.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/index-20140408.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/tec/index-20140407.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/newyorktimes/index-20140408.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/index-20140408.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/comida/index-20140402.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/turismo/index-20140403.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/index-20140406.shtml
http://fitoplenasaude.com/estimulantes-sexuais/impotencia-sexual/sildenafila-100mg-30-capsulas.html
http://fitoplenasaude.com/estimulantes-sexuais/impotencia-sexual/sildenafila-100mg-30-capsulas.html
http://fitoplenasaude.com/estimulantes-sexuais/impotencia-sexual/sildenafila-100mg-30-capsulas.html
https://www.hrblock.com.br/?utm_source=folha&utm_medium=display&utm_content=1&utm_campaign=homepage_folhashop_cpm___10-03-2014
https://www.hrblock.com.br/?utm_source=folha&utm_medium=display&utm_content=1&utm_campaign=homepage_folhashop_cpm___10-03-2014
https://www.hrblock.com.br/?utm_source=folha&utm_medium=display&utm_content=1&utm_campaign=homepage_folhashop_cpm___10-03-2014
http://rdm.reamp.com.br/clk?znid=1148&cid=1247&r=http%3A%2F%2Fgafisa.com.br%2Fdoccapotevalente%3Fs_cid%3DGafisa+-+DOC+Valente+-+Marco%2F14_Folha_ROS_FolhaShop50x50_Capote-Valente_CPC%26utm_source%3DFolha_ROS_FolhaShop50x50_Capote-Valente_Gafisa+-+DOC+Valente+-+Marco%2F14%26utm_medium%3DMG%26utm_term%3DFolha%26utm_content%3DCapote-Valente%26utm_campaign%3DGafisa+-+DOC+Valente+-+Marco%2F14
http://englishtown.folha.com.br/online/lp/EmailEnglish_apr11_pt_ee.aspx?ctr=br&etag=folhpc_cana_ccc_ep_ee01
http://englishtown.folha.com.br/online/lp/EmailEnglish_May13.aspx?ctr=br&lng=pt&etag=folhpc_308_can_ep_ee05
http://englishtown.folha.com.br/online/lp/EmailEnglish_apr11_pt_ee.aspx?ctr=br&etag=folhpc_cana_ccc_ep_ee01
http://www.dw-world.de/dw/0,1595,2199,00.html
http://www.dw-world.de/dw/0,1595,2199,00.html
http://www.dw-world.de/dw/0,1595,2199,00.html
http://livraria.folha.com.br/livros/religiao-e-espiritualidade/igreja-misericordia-jorge-bergoglio-papa-1229040.html?tracking_number=771
http://livraria.folha.com.br/livros/religiao-e-espiritualidade/igreja-misericordia-jorge-bergoglio-papa-1229040.html?tracking_number=711
http://livraria.folha.com.br/livros/religiao-e-espiritualidade/igreja-misericordia-jorge-bergoglio-papa-1229040.html?tracking_number=771
http://folha.shopping.uol.com.br/
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=skin:folha;src:14;size:29;chn:102;pos:1;thm:folha_box_top_ofertas;creative:Fiat+Palio&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/carros.html?q=fiat+palio&ord=preco&dir=asc&num=60&vitrine=oferta&noex=1&ps=false&pp=1&preco=de-22000-ate-999999&nortrk=1
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=skin:folha;src:14;size:29;chn:102;pos:1;thm:folha_box_top_ofertas;creative:Fiat+Palio&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/carros.html?q=fiat+palio&ord=preco&dir=asc&num=60&vitrine=oferta&noex=1&ps=false&pp=1&preco=de-22000-ate-999999&nortrk=1
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=skin:folha;src:14;size:29;chn:102;pos:2;thm:folha_box_top_ofertas;creative:Notebook&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/notebook.html?q=&ord=popularidade&dir=asc&num=60&vitrine=oferta&noex=1&ps=false&pp=1&lout=80661&preco=de-0-ate-99999&nortrk=1
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=skin:folha;src:14;size:29;chn:102;pos:2;thm:folha_box_top_ofertas;creative:Notebook&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/notebook.html?q=&ord=popularidade&dir=asc&num=60&vitrine=oferta&noex=1&ps=false&pp=1&lout=80661&preco=de-0-ate-99999&nortrk=1
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=skin:folha;src:14;size:29;chn:102;pos:3;thm:folha_box_top_ofertas;creative:Home+Theater&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/home-theater.html?q=&ord=popularidade&dir=asc&num=60&vitrine=oferta&noex=1&ps=false&pp=1&preco=de-0-ate-99999&nortrk=1
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://www.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=1&grp=src:10;creative:barrauol&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://assine.uol.com.br/index.htm?eos=yes&promo=117570810&sg=300016192&sa=UOL-barra-assine&promochild=PROMOCOMBIAVSS
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=https://sac.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://batepapo.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://email.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=58&grp=src:13;creative:barrauol_superior;link:email_gratis&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://www.bol.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://noticias.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://esporte.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://entretenimento.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://mulher.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://radio.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://tvuol.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&nortrk=1&grp=src:13;size:18;chn:103;creative:link_fixo;thm:barra_navegacao&redir=http://shopping.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=home2011-cabecalho-pagina-inicial&u=http://www.uol.com.br/p15
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/
javascript:;
javascript:;
http://tools.folha.com.br/feedback?url=referrer
http://tools.folha.com.br/print?site=fsp&url=referrer
http://www1.folha.uol.com.br/fsp
http://paywall.folha.uol.com.br/logout?done=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Ffsp%2Fopiniao%2F160335-evidencias-cientificas-e-direitos-das-mulheres.shtml
http://www.assinefolha.com.br/?gid=FOL
https://atendimento.folha.com.br/atendefolha/Principal.do
http://www.folha.uol.com.br/
http://tempo.folha.com.br/sp/sao_paulo


8/4/2014 Folha de S.Paulo - Opinião - Evidências científicas e direitos das mulheres - 08/04/2014

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/160335-evidencias-cientificas-e-direitos-das-mulheres.shtml 2/3

FOLHA DE S.PAULO

Sobre a Folha

Expediente

Fale com a Folha

Folha en Español

Folha in English

Folhaleaks

Folha Íntegra

Folha Transparência

Folha 10

E-mail Folha

Empreendedor Social

Fale Conosco

Ombudsman

Atendimento ao Assinante

ClubeFolha

PubliFolha

Banco de Dados

Datafolha

Folhapress

Treinamento

Trabalhe na Folha

Publicidade

Feeds do site

Regras de acesso ao site

Logout

Assine a Folha

Folha de hoje

Folha Digital

POLÍTICA

Poder

Poder e Política

Mensalão

MUNDO

Mundo

BBC Brasil

Deutsche Welle

Financial Times

The Guardian

The New York Times

ECONOMIA

Mercado

Folhainvest

Indicadores

Cifras & Letras

MPME

OPINIÃO

Editoriais

Blogs

Colunas

Tendências/Debates

COTIDIANO

Cotidiano

Folha Verão

Educação

Simulados

Ranking Universitário

Pelo Brasil

Ribeirão Preto

Rio de Janeiro

Revista sãopaulo

sãopaulo hoje

Loterias

Aeroportos

Praias

Trânsito

País em protesto

ESPORTE

Esporte

Folha na Copa

Paulista 2014

Calendário esportivo

Rio 2016

Tênis

Turfe

Velocidade

CIÊNCIA

Ciência

Ambiente

SAÚDE

Equilíbrio e Saúde

CULTURA

Ilustrada

Grade de TV

Moda

Cartuns

Comida

Banco de receitas

Guia

Ilustríssima

Serafina

TEC

Tec

Games

Smartphones

TVs

Quadrinhos

F5

F5

Bichos

Celebridades

Colunistas

Estranho!

Eu Amo

Factoides

#fofices

Fotos

Humanos

Nascimentos

Saiu no NP

Televisão

Vídeos

BBB14

+SEÇÕES

Acervo Folha

Calendário 2014

Charges

Em Cima da Hora

Erramos

Especiais

Folhinha

Fotografia

Fotosfera

Horóscopo

Infográficos

Turismo

Minha História

TV FOLHA

Programa TV Folha

CLASSIFICADOS

Empregos

Imóveis

Negócios e Carreiras

Veículos

PAINEL DO LEITOR

Painel do Leitor

A Cidade é Sua

Meu Olhar

Envie sua Notícia

Paute a Folha

Semana do Leitor

Agenda Folha

Últimas das Redes
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O caso tem repercussão internacional por expor o inaceitável desrespeito ao direito à
autonomia da gestante, à privacidade, à legalidade, à não-violência e a tratados
internacionais. Ele evidencia violações do código de ética médica como a falta de
consentimento da gestante sem que houvesse iminente risco de morte. A juíza que
concedeu a liminar irreversível o fez baseada em laudo passível de contestação.

Triste, o caso traz ao menos a oportunidade de diálogo sobre a assistência ao parto, as
evidências científicas e os direitos das mulheres.

SIMONE G. DINIZ é professora de saúde materno-infantil na Faculdade de Saúde Pública da USP

PRISCILA CAVALCANTI é membro da ONG Artemis, que busca erradicar a violência contra mulheres

Os artigos publicados com assinatura não traduzem a opinião do jornal. Sua publicação obedece ao propósito
de estimular o debate dos problemas brasileiros e mundiais e de refletir as diversas tendências do
pensamento contemporâneo. debates@uol.com.br
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