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APRESENTAÇÃO

Posso afirmar, com convicção, que todos que compareceram à 
Audiência Pública para debater o Projeto de Lei nº 2.354, de 2003, que 
regulamenta o exercício da profissão de parteira, promovida pela Comissão 
de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, vivenciaram uma 
inesquecível experiência.

Foi emocionante ouvir os relatos das expositoras sobre o cotidiano 
das parteiras de nosso País. Na reunião, compartilhamos os sofrimentos 
e as dificuldades por que passam essas bravas e humildes mulheres que, 
com devoção e amor ao próximo, abdicam, muitas vezes, do aconchego de 
suas famílias para acompanharem as mulheres nos processos de gravidez 
e de parto.

Sem dúvida, o Programa Trabalhando com Parteiras Tradicionais, 
desenvolvido pelo Ministério da Saúde desde 2000, tem sido útil para a 
melhoria da qualidade da atenção ao parto e nascimento. Destaca – se, 
ainda, a conscientização de muitos profissionais da área médica que já 
começam a deixar o preconceito de lado, encarando as parteiras como 
profissionais importantes na aplicação de políticas de saúde voltadas para 
as mulheres.

Mais ainda é pouco. Muito pouco. O Congresso Nacional precisa 
abrir os olhos e acordar para a premente deliberação do PL 2.354/2003. 
A sua aprovação vai reparar injustiças cometidas contra essas mulheres 
há séculos, proporcionando salário mínimo, aposentadoria e melhores 
condições de trabalho.

A leitura das notas taquigráficas dessa Audiência Pública por certo 
suscitará em nós o sentimento de gratidão às nossas parteiras, e ao mesmo 
tempo o espírito de solidariedade que todas essas heroínas merecem. 
Desejo-lhes uma boa leitura!

Deputado GERALDO THADEU
Presidente
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo Thadeu) – Havendo 
número regimental, declaro abertos os trabalhos da presente reunião, con-
vocada para debater a situação das parteiras tradicionais, nos termos do 
Requerimento nº 5, de 2006, da Deputada Fátima Bezerra e outros.

Convido para fazerem parte da Mesa as Sras. Maria do Carmo 
Ferreira da Silva, Secretária-Adjunta da Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial; Janete Capiberibe, ex-Deputada Federal e 
autora do Projeto de Lei nº 2.354, de 2003, que regulamenta a profissão de 
parteira; Maria José Araújo, Coordenadora da Área Técnica de Saúde da 
Mulher, do Ministério da Saúde; Bia Fioretti, criadora do Movimento pela 
Valorização das Parteiras Tradicionais – Mães da Pátria; Heloísa Lessa, 

AUDIÊNCIA PÚBLICA

PARTEIRAS TRADICIONAIS
MÃES DA PÁTRIA 

 
Solenidade de Abertura

Da esquerda para a direita: Sra. Maria Luiza Dias, Sra. Maria José de Araújo, Sra. Janete Capiberibe, 
Deputado Geraldo Thadeu, Sra. Maria do Carmo F. da Silva, Sra. Bia Fioretti, Sra. Heloísa Lessa.
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Secretária-Executiva da Rede pela Humanização do Parto e Nascimento; 
Núbia Melo e Silva, Coordenadora do Programa Parteira e integrante da 
Coordenação da ONG Grupo Curumim, de Recife; Maria Luiza Dias, par-
teira tradicional do Amapá; Edite Maria da Silva, parteira do Engenho 
Couceiro, Município de Palmares, Zona da Mata Sul, Pernambuco.

Registro a presença em plenário da Sra. Maria Liége Santos Rocha, 
representante da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, e das Sras. 
Rosa, de Olinda, Pernambuco; Regiane, de Jaboatão, Pernambuco; Alice, de 
Trindade, Pernambuco; e Maria Auxiliadora, de Salgueiro, Pernambuco; 
parteiras tradicionais.

Antes de darmos início às exposições, esclareço que cada palestrante 
terá o prazo de dez minutos para o seu pronunciamento, prorrogáveis a juízo 
desta Presidência, não podendo haver apartes nessa fase. Somente após a ex-
posição de todos os convidados passaremos ao debate.

Os Deputados inscritos para interpelar os convidados poderão 
fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição e pelo prazo de três 
minutos. O interpelado terá igual tempo para responder, facultadas a 
réplica e a tréplica pelo mesmo tempo. Não é permitido aos oradores 
interpelar os presentes.

Sras. e Srs. Deputados, prezada Sra. Maria do Carmo Ferreira da 
Silva, Secretária-Adjunta da Secretaria Especial de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial; Sra. Maria José Araújo, Coordenadora da Área Técnica 
de Saúde da Mulher, do Ministério da Saúde; Sra. Bia Fioretti, criadora do 
Movimento pela Valorização das Parteiras Tradicionais – Mães da Pátria; 
Sra. Heloísa Lessa, Secretária-Executiva da Rede pela Humanização do 
Parto e Nascimento; Sra. Núbia Melo e Silva, Coordenadora do Programa 
Parteira e integrante da Coordenação da ONG Grupo Curumim, de Recife; 
Sra. Janete Capiberibe, ex-Deputada Federal e autora do Projeto de Lei nº 
2.354, de 2003, que dispõe sobre o exercício da profissão de parteira tra-
dicional e dá outras providências; Sra. Maria Luiza Dias, parteira tradicio-
nal do Amapá; Sra. Edite Maria da Silva, parteira tradicional do Engenho 
Couceiro, Município de Palmares, Zona da Mata, Pernambuco; ilustres 
participantes desta audiência pública, com muita alegria no coração, dou 
início a esta importante reunião destinada ao debate sobre a situação das 
parteiras tradicionais no Brasil.

Inicio esta minha breve introdução lembrando fato marcante da 
história do povo hebreu, ocorrida há mais de 3.200 anos.
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O Rei do Egito ordenou às parteiras hebréias, das quais uma se 
chamava Sifrá e a outra Puá: “Quando ajudardes no parto as hebréias, e as 
virdes sobre os assentos, se for filho, matá-lo-eis; mas se for filha, viverá”. 
As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara 
o Rei; antes, deixaram viver os meninos. Então, o Rei do Egito chamou as 
parteiras e lhes disse: “Por que fizestes isso e deixastes viver os meninos?” 
Responderam as parteiras ao Faraó: “É que as mulheres hebréias não são 
como as egípcias; são vigorosas e, antes que lhes chegue a parteira, já de-
ram à luz os seus filhos.” 

E Deus fez bem às parteiras; e o povo aumentou e se tornou muito forte. 
E, porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. 
Essas palavras estão na Bíblia Sagrada, Livro do Êxodo, Capítulo I, 

versículos 15 a 21.
O Rei egípcio, na tentativa de conter o crescimento do povo he-

breu, impôs algo impossível para aquelas que, por suas mãos, trazem a 
vida ao nosso mundo: a morte das crianças inocentes. Com força, cora-
gem e confiança no futuro, as parteiras hebréias não temeram as conseqü-
ências e se mantiveram fiéis a suas convicções, em respeito à natureza e ao 
ideal da solidariedade. 

Esse exemplo tão distante de nosso tempo ainda nos emociona e 
nos faz lembrar que a profissão de parteira avança milênios. Ainda hoje, 
no mundo inteiro, são elas também responsáveis pelo marcante instante 
do nascimento de um ser humano. Com amor, solidariedade e despren-
dimento, realizam esse nobre ato por devoção, muitas vezes em lugares 
longínquos, no meio da noite, onde não há sequer luz e água. Cuidam das 
grávidas onde não há enfermeiros e médicos. 

Neste nosso País de tantos contrastes, a atuação dessas profissio-
nais é fundamental para sobrevivência de mães e crianças que não têm 
acesso aos serviços institucionais de saúde. 

É tempo de acordarmos para a dura realidade cotidiana dessas 
mulheres. No limiar do século XXI, torna-se imperiosa uma atenção es-
pecial por parte do Poder Público. Não há justificativa para deixarmos 
desassistidas essas heroínas, que vão aonde profissionais de saúde não 
estão presentes.

O Ministério da Saúde, em março de 2000, criou o Programa 
Trabalhando com Parteiras Tradicionais, com vistas a melhorar a as-
sistência ao parto domiciliar. Em conjunto com Secretarias Estaduais e 
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Municipais de Saúde, profissionais da área desenvolvem ações que obje-
tivam qualificar ainda mais as parteiras, dando-lhes condições de exerce-
rem com mais segurança suas atribuições. 

Sem dúvida, a criação de um programa que procura qualificar as 
profissionais deve ser louvada; no entanto, essa é apenas uma etapa da lon-
ga jornada que visa dar a essas mulheres condições de trabalho, inclusive 
remuneração, reconhecimento profissional e dignidade por meio de lei 
que lhes garanta esses e outros direitos.

Sras. e Srs. Parlamentares, a Câmara dos Deputados, nesse contex-
to, não pode abster-se. Todos nós, representantes eleitos pela sociedade 
brasileira, precisamos unir esforços para vermos reconhecida a profissão 
de parteira. A saúde e o bem-estar de nossa população carente, sobretu-
do aquela que necessita das parteiras para ter seus filhos, requerem ações 
constantes com recursos que atendam de maneira eficiente e eficaz às de-
mandas desses cidadãos e cidadãs.

Nesse sentido, a aprovação pela Câmara dos Deputados, do Projeto 
de Lei nº 2.354, de 2003, que dispõe sobre o exercício da profissão de partei-
ra tradicional, seria uma resposta justa às demandas urgentes. 

A Comissão de Legislação Participativa, sensível ao tema, colo-
ca-se à disposição para, em conjunto com a sociedade civil organizada, 
ingressar nessa mobilização pelo reconhecimento e valorização das par-
teiras tradicionais. 

Contem conosco!
Esta audiência pública foi requerida pela Deputada Fátima Bezerra, 

com o apoio de praticamente toda a Comissão, para debatermos o projeto 
da Deputada Janete Capiberibe que regulamenta a profissão de parteira. 
E é muito importante para a Câmara dos Deputados receber as parteiras 
tradicionais, essas pessoas maravilhosas. 

Sou de uma cidade pequena do interior, meu pai era médico e me 
lembro muito bem das parteiras daquele tempo, do trabalho extraordi-
nário e humano que realizavam, permitindo que as pessoas viessem ao 
mundo com carinho, amor e todo o amparo.

Este é um momento não só importante como também emocionante 
para a Câmara dos Deputados, que realiza esta audiência pública, com a 
participação de várias debatedoras. Aliás, a Mesa compõem-se praticamente 
só de mulheres, com exceção dos Deputados Carlos Abicalil e Lobbe Neto. 
Os homens aqui são minoria, mas estamos muito bem acompanhados.
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Esclareço que cada palestrante disporá de dez minutos para 
sua apresentação.

Passo a palavra à primeira palestrante, Sra. Maria do Carmo 
Ferreira da Silva, Secretária-Adjunta da Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial.

A SRA. MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA – Boa tarde, 
senhoras e senhores. Com muita alegria venho a esta Casa, representando a 
nossa Ministra Matilde Ribeiro, que se encontra em missão fora do País, em 
nome de quem trago os cumprimentos da nossa Secretaria. 

Agradeço à Câmara a oportunidade de participar desta audiência 
pública. Cumprimento a Comissão de Legislação Participativa, que retra-
ta a situação das parteiras do Brasil, na pessoa do Presidente da Mesa, 
Deputado Geraldo Thadeu.

Cumprimento ainda toda a equipe da área técnica de Saúde da 
Mulher do Ministério da Saúde, bem como a Deputada Janete Capiberibe 
e demais Deputadas que apóiam e lutam pela aprovação desse projeto, não 
só pela iniciativa, mas também pelo seu conteúdo. Deixo o nosso carinho-
so abraço e a nossa manifestação de respeito à companheira Mazé e a sua 
equipe de trabalho.

Peço permissão para cumprimentar uma forte mulher, que repre-
senta a nossa política, é um símbolo para nós mulheres, principalmente do 
Nordeste, de Minas e de todo o Brasil, com todo o respeito às demais Sras. 
Deputadas. Refiro-me à nossa Deputada Luiza Erundina.

Apresentarei agora material a respeito do trabalho da SEPPIR11, 
que foi criada em 2003, com a sensibilidade do Presidente da República, 
como núcleo formulador e coordenador de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial, em face da demanda dos movimentos sociais organiza-
dos, principalmente das comunidades tradicionais do País. 

Uma das diretrizes da SEPPIR é fortalecer o protagonismo social 
de segmentos específicos, defender ações afirmativas, igualdade de opor-
tunidades e políticas de governo de promoção da igualdade racial, ou seja, 
reduzir as desigualdades raciais no Brasil, com ênfase na população negra. 
E aqui chegamos perto do nosso tema específico de hoje: afirmar o caráter 
pluriétnico da sociedade brasileira e das nossas parteiras. 

1 Segue-se exibição de Slides. Material não disponível nesta publicação.
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O Programa Brasil Quilombola foi instituído dentro de aparato 
legal, a partir do art. 68 da ADCT (Atos das Disposições Constitucionais 
Transitórias) que trata dos direitos relativos à propriedade da terra; dos 
arts. 215 e 216 da Constituição Federal, que cuidam da preservação da 
cultura; e do Decreto nº 4.887, de novembro de 2003. Com base nisso, 
trabalham o MDA, a SEPPIR, o MINC e a Fundação Cultural Palmares 
no que diz respeito às comunidades tradicionais.

Das comunidades quilombolas passarei para as comunidades 
indígenas e, considerando as comunidades tradicionais, falarei sobre as 
parteiras tradicionais.

Vemos a dedicada atuação de mulheres que cuidam de gestantes, 
parturientes, crianças e famílias. As parteiras estão tradicionalmente pre-
sentes em grande parte das comunidades quilombolas, nas aldeias indí-
genas, nas comunidades ribeirinhas, rurais e outras comunidades tradi-
cionais, como as de ciganos e outras. As parteiras dominam profundos 
conhecimentos sobre rezas curadoras, ervas e remédios concebidos de 
forma tradicional, por gerações, além de deterem enorme conhecimento 
sobre o processo reprodutivo e o parto. Representam a continuidade dos 
ensinamentos dos seus ancestrais.

O avanço da medicina nas regiões ocupadas por comunidades 
tradicionais quilombolas, nas aldeias indígenas, é muito restrito, espe-
cialmente pelas limitações orçamentárias e pelas dificuldades de acesso. 
Nessas comunidades, a rede de saúde pública é mais complexa. As partu-
rientes atuam de maneira muito presente, entretanto sem suporte da rede 
de saúde do Estado.

Um dado importante: 57% dos partos na Comunidade Kalunga de 
Goiás foram empreendidos pelas parteiras. Os hospitais e médicos represen-
tam apenas 13% desse total. Em Alcântara, Maranhão, por sua vez, os partos 
realizados pelas parteiras correspondem a 53,94% do total, enquanto o parto 
nos hospitais, com médicos e médicas, representa 13,23%. 

Escolhemos esses dois Estados para mostrar um pouco do traba-
lho que vem sendo feito Brasil afora. É importante, portanto, que haja for-
talecimento do diálogo, das práticas das parteiras com sistema de saúde 
estatal, fundamental para reduzir as taxas de morbimortalidade infantil e 
materna, tão presentes nessas comunidades – aliás, ontem o Ministério da 
Saúde divulgou o primeiro relatório relativo ao assunto.
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Nessa linha de ação, respeita-se a imensa diversidade e a riqueza 
cultural dessas comunidades e grupos étnicos. 

A taxa relativa às mulheres que tiveram um ou mais filhos nasci-
dos mortos na Comunidade Kalunga gira em torno de 26%. No território 
quilombola de Alcântara, são cerca de 21% das mulheres.

Aproximadamente 85% dos partos podem ser realizados no espa-
ço domiciliar, sem maiores complicações, pela parteira. Essa é a orientação 
da Organização Mundial da Saúde. A taxa média de cesarianas nos países 
gira em torno de 15%. No Brasil, é de cerca de 40%.

Com esse pequeno resumo, desejo salientar que o nosso Governo 
vem desenvolvendo várias ações junto às nossas parteiras tradicionais 
indígenas e quilombolas. Sob esse aspecto, volto a insistir na necessidade 
do fortalecimento desse vínculo.

O Governo Federal, a partir de maio de 2000, vem desenvolvendo 
várias atividades no sentido de se elaborarem materiais educativos, as-
sim como livro da parteira e manual, trabalhando com parteiras tradicio-
nais. Além disso, vem realizando várias capacitações junto a Secretarias 
Estaduais e Municipais de Saúde para o desenvolvimento de ações para a 
melhoria do trabalho voluntário que vem sendo feito.

Em 2000, foram realizadas ações em 33 Municípios, nos Estados 
do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Paraíba, Minas Gerais, Goiás 
e Mato Grosso, atendendo a 55 parteiras tradicionais; em 2001, 458 partei-
ras e 177 profissionais de saúde; em 2002, 196 parteiras e 111 profissionais 
de saúde; em 2003, 101 parteiras e 80 profissionais de saúde; em 2004, 94 
parteiras e 87 profissionais de saúde; totalizando, em 2005, 904 parteiras 
tradicionais e 549 profissionais de saúde.

Deixamos, portanto, clara a nossa vontade de continuar essa funda-
mental parceria, que tem valorizado o trabalho realizado por nossas bravas 
mulheres parteiras. Dessa forma, coloco à disposição nossa equipe.

Agradeço, mais uma vez, a oportunidade de participar deste even-
to. Respeito todos os profissionais da área aqui presentes, todos os ho-
mens, principalmente aqueles que agora têm a missão de nos ajudar não 
só na aprovação, mas na efetivação do nosso pleito.

Rendo ainda minhas homenagens a todas as bravas mulheres, se-
jam parteiras, sejam servidoras da área oficial de saúde ou de setores que 
trabalham em prol da vida. 
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É rica a cultura do nosso povo, a qual faz parte do dia-a-dia das 
pessoas que realizam esse duro trabalho. As parteiras não se separam, em 
momento algum da sua cultura e encontram força para mantê-la no seu 
trabalho cotidiano, procurando humanizar sua ação.

Ao concluir, peço licença para entoar o seguinte verso: 
“Descreve do jeito que bem entender
Descreve seu moço
Mas não se esqueça de acrescentar
Que eu também sei amar
Que eu também sei lutar
Que meu nome é mulher.”

Parabéns, parteiras do País! Parabéns, profissionais que atuam na área!
 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo Thadeu) – Agradeço à 

Sra. Maria do Carmo Ferreira da Silva a exposição.
Registro com muita alegria a presença da Deputada Angela 

Guadagnin, membro da Comissão de Seguridade Social, que prestigia 
esta audiência pública.

Concedo a palavra à Sra. Deputada Janete Capiberibe, autora do 
Projeto de Lei nº 2.354, de 20032.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE – Meus cumprimentos ao 
Deputado Geraldo Thadeu, que preside os trabalhos. Parabéns. Tenho 
certeza de que V.Exa. nasceu de parteira.

Peço às convidadas que dialoguem com as companheiras parteiras 
sobre temas específicos.

A Ministra Nilcéa Freire está aqui representada; a Ministra 
Matilde Ribeiro está muito bem representada pela Maria do Carmo; a 
Maria José Araújo representa a área da Saúde da Mulher do Ministério 
da Saúde; a Bia Fioretti representa o movimento pela valorização das par-
teiras tradicionais Mães da Pátria; a Heloísa Lessa representa a Rede pela 
Humanização do Parto e Nascimento – REHUNA; a Núbia Melo repre-
senta a ONG Curumim, de Recife, Pernambuco, e ela é do Nordeste, eu 
sou da Amazônia; a Maria Luiza Dias é parteira no Amapá, minha com-
panheira; muitas crianças que nasceram com o auxílio de suas mãos estão 

2 Anexo
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fazendo molecagens; a Rosa Maria Luiza da Silva é companheira parteira 
de Pernambuco.

Dez minutos é pouco, mas eu vou me esforçar para apresentar o máxi-
mo que aprendi, nos meus 57 anos, a respeito da profissão de parteira.

Eu nasci de parteira e, cinqüenta anos depois, fui Primeira-Dama 
do Estado do Amapá. Não esqueci isso. No final de 1995, começamos a reu-
nir as parteiras tradicionais da nossa região. Não só pelas distâncias muito 
grandes, mas também por uma questão cultural, muitos nascem pelas mãos 
das parteiras.

Foram quase oito anos de projeto. Foi o único Estado que teve em 
seu orçamento a previsão para projeto relativo a nascimento, seja o realizado 
pela parteira, seja o que ocorre no hospital. E nos dedicamos, entre outros 
projetos sustentáveis, à realização de dezessete cursos com essas senhoras 
para melhorar e não modificar a sua forma de partejar. Tinha-se como ob-
jetivo eliminar algumas práticas que não eram muito salutares para a mãe e 
para o bebê e diminuir, assim, a mortalidade da mãe e da criança. A Núbia, 
do Curumim, e a Isa trabalharam conosco no Amapá. As nossas parteiras 
compreendem muito bem isso. Em vez de cortarem o “imbigo” – como as 
parteiras dizem – com terçado enferrujado, podendo, sem que saibam, fazer 
com que se pegue tétano e se morra, sem a vacina, elas se valerão de tesoura 
inoxidável e esterilizada.

São práticas como essa que geram até um pequeno conflito. 
Perguntam: “Mas não estão descaracterizando a profissão das parteiras?” 
Queremos preservar a vida, queremos unir o tradicional ao moderno. Ao 
longo do tempo foi havendo o aprimoramento.

Também para a sustentabilidade das regiões distantes – beira de rio, 
floresta, campo –, foram qualificadas 123 parteiras. Depois, nesses quase oito 
anos, foram também capacitadas 794 parteiras e ainda dez doulas, o que é 
muito importante. As doulas aprendem a arte de partejar.

Eu lhes digo que um dos países mais desenvolvidos do mundo, 
o Canadá, quando já não existiam mais parteiras até entre os inuítes3, 
a prática voltou. Voltou-se a aprender o parto natural.

Em outra região do meu Estado, 804 parteiras foram capacitadas, 
receberam material para realizar o parto com mais condições. No total, 
foram 927 parteiras capacitadas e 1.653 parteiras cadastradas até o início 

3 Mais populosa nação indígena do Quebec, no Canadá 
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de abril de 2003. Dessas, 1.453 receberam renda mínima até 2003. E 1.017 
foram cadastradas entre 1996 e 2002.

O resultado foi muito positivo. Inclusive, a companheira quilom-
bola citou um dado que aponta o nosso Estado do Amapá em primeiro 
lugar, com o menor índice de cesarianas no Brasil durante esses sete anos, 
de 1995 até início de 2003, por causa de todos os cuidados com o Hospital 
da Mulher e também com o Projeto Parteiras.

Eu teria muita coisa a dizer, mas o tempo é curto. Depois pode-
mos conversar.

Muito obrigado, companheiras.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo Thadeu) – Agradeço à 
Deputada Janete Capiberibe a participação.

Concedo a palavra à Sra. Maria José Araújo, Coordenadora da 
Área Técnica de Saúde da Mulher do Ministério da Saúde.

A SRA. MARIA JOSÉ ARAÚJO – Boa tarde. Saúdo a Mesa em 
nome do Sr. Deputado Geraldo Thadeu, especialmente a Deputada Janete 
Capiberibe pela proposta desse projeto tão importante, todas as parteiras 
e as pessoas aqui presentes. Faço uma saudação especial à minha grande 
amiga e ex-chefe, quando era Prefeita, Luiza Erundina. Amei muito traba-
lhar com ela, de quem até hoje sinto saudade.

Vou tentar resumir minha apresentação. O Ministério da Saúde 
reconhece o trabalho das parteiras como fundamental, porque entende 
que em um país como o Brasil todos os profissionais de saúde e as par-
teiras, que têm experiência de dezenas de anos nessa luta, são importan-
tes para a melhoria da qualidade da atenção ao parto e ao nascimento.

O parto, até o final do século XIX, era predominantemente familiar. 
O que encontramos atualmente no Brasil é um modelo de atenção obstétri-
ca hospitalocêntrico e medicalizador, com abuso de práticas invasivas, se-
paração entre mente e corpo e, sobretudo, desprezo pelos relacionamentos 
sociais, pela cultura. Muitas vezes, nesse momento importante da vida da 
mulher, caracteriza-se o isolamento e o abandono.

O Programa Trabalhando com Parteiras Tradicionais funciona, 
como já foi dito aqui, no Ministério da Saúde desde 2000, e continua. Os 
determinantes para o programa nas Regiões Norte e Nordeste são maior 
exclusão social e menor cobertura do serviço de saúde.



23

Parteiras tradicionais  maes da Patria

Na região amazônica temos um médico para cada 8.400 habitan-
tes, quando a Organização Mundial da Saúde estabelece um médico para 
cada mil habitantes. Há mais ou menos duas mil comunidades de rema-
nescentes quilombolas, e a população indígena é composta por 411 mil 
indivíduos, sendo que 49% estão na Região Norte.

No Brasil morrem anualmente mais de 2.300 mulheres; 38 mil 
recém-nascidos, por complicações na gravidez, no parto, no aborto ou no 
pós-parto. 52% das mortes de crianças ocorrem no período neonatal, e par-
te importante delas poderia ser evitada.

Em muitas regiões, especialmente na zona rural e nas regiões 
ribeirinhas, de difícil acesso, a única opção para a mulher é o parto 
domiciliar assistido pela parteira. O parto domiciliar tem importân-
cia cultural em várias comunidades, particularmente nas indígenas e 
nas quilombolas.

O programa foi elaborado considerando-se toda essa diversidade 
socioeconômica e cultural e o direito de cada mulher de gestar e parir e o 
de cada criança de nascer recebendo atenção humanizada e qualificada.

Esse programa visa à melhoria da assistência durante esse período 
também ao recém – nascido e busca sensibilizar os profissionais de saúde 
para que reconheçam as parteiras como parceiras na atenção à saúde.

Essa é uma questão muito importante para o Ministério. O tempo 
inteiro trabalhamos na capacitação das parteiras em várias regiões e tam-
bém dos profissionais de saúde, porque entendemos que isso ainda é um 
problema complicado, é o nó da questão.

Queremos salientar a importância da ONG Curumim, que 
vem realizando com o Ministério da Saúde essa capacitação, viabili-
zando materiais educativos, que são utilizados durante esse trabalho. 
Destaque-se, sobretudo, o Livro das Parteiras e o Manual Trabalhando 
com Parteiras Tradicionais.

Essa capacitação é feita sempre em parceria com as Secretarias 
Estaduais e Municipais de Saúde porque entendemos que sem essa arti-
culação o trabalho das parteiras fica mais difícil a cada dia. A partir des-
te ano, o Ministério da Saúde começou a trabalhar nos municípios das 
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste com várias organizações da so-
ciedade civil para essa formação.

Um dos pontos principais desse trabalho é a promoção do en-
contro entre o saber tradicional das parteiras, como a Deputada Janete 
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já apresentou, e o conhecimento técnico–científico dos profissionais de 
saúde. A interação desse saber contribui para o uso adequado da tecno-
logia. O que vemos muito ainda no Brasil é o parto sendo feito muitas 
vezes de maneira inadequada, o que aumenta os riscos para as crianças 
e para as mulheres.

Responsabilidades do SUS

Para nós essa questão é muito importante. O SUS deve conhecer a 
situação do parto domiciliar em cada uma das regiões do País, cadastrar as 
parteiras tradicionais e desenvolver ações de apoio, fortalecimento e qua-
lificação do seu trabalho; articular o trabalho das parteiras com o sistema 
de saúde local, isto é, no Município, principalmente com as equipes de 
saúde da família, que são as mais diretamente ligadas às parteiras, sistema-
tizando e acompanhando a avaliação permanente desse trabalho; garantir 
a educação permanente, o que para nós é uma questão fundamental; ca-
pacitar seus profissionais de saúde, para que eles possam desenvolver um 
trabalho conjunto com as parteiras.

Além disso, também é responsabilidade do SUS fornecer um kit 
com materiais básicos para a realização do parto domiciliar. Como já foi 
dito pela Deputada, é bem diferente o trabalho da parteira que é treinada 
e usa material adequadamente esterilizado para realizar o parto do tra-
balho daquela que faz tudo sozinha, sem nenhuma capacitação. O SUS 
também deve propiciar apoio logístico para gestações e partos de risco – a 
parteira tem de ter a garantia de que vai poder encaminhar para o hospital 
a gestante que apresentar, durante o pré-parto ou no trabalho de parto, 
alguma complicação – e buscar alternativas de apoio financeiro para o 
trabalho das parteiras, tais como a inclusão delas em programas sociais 
e convênios entre a Prefeitura Municipal e associações de parteiras. Os 
municípios podem utilizar parte do Piso de Atenção Básica que recebem 
do Ministério da Saúde por habitante para custear a remuneração do tra-
balho das parteiras.

Resultados alcançados 

Até 2005, conseguimos capacitar 1.200 parteiras nos Estados do 
Acre, Amapá, Amazonas, Alagoas, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, 
Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Paraíba e Roraima. O trabalho vem 
sendo desenvolvido em aproximadamente 110 Municípios. Nesse perí-
odo, houve uma melhoria no cadastramento das parteiras em Unidades 
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Básicas de Saúde exatamente por causa da parceria que vem sendo fei-
ta entre parteiras e profissionais de saúde. Em vários desses Municípios, 
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde têm adquirido e distribuí-
do o kit da parteira. Em alguns, houve aumento das informações sobre 
o parto domiciliar, o que para nós é também fundamental. Muitas das 
parteiras capacitadas aumentaram o número de encaminhamentos para 
a assistência pré-natal, como forma de reconhecimento da necessidade 
desse acompanhamento. Também têm sido adotadas técnicas mais segu-
ras para a realização do parto domiciliar, e percebe-se uma organização 
importante das parteiras.

Nossos desafios 

Não houve ainda por parte da maioria dos gestores de profissio-
nais de saúde a compreensão de que a melhoria das condições do parto 
domiciliar assistido por parteiras tradicionais é responsabilidade do SUS 
e deve ser garantida no âmbito da atenção básica. Esse ainda é um grave 
problema, porque médicos, enfermeiras e muitas vezes o próprio gestor 
do sistema não consideram o trabalho da parteira como importante, daí a 
baixa institucionalização, a descontinuidade das ações, sobretudo quando 
há mudança do gestor estadual ou municipal, e a insuficiência de recursos 
para o adequado desempenho do trabalho. 

Este é o livro Trabalhando com Parteiras, feito em parceria pelo 
Ministério da Saúde e pelo Grupo Curumim. Temos vários convênios fir-
mados para o trabalho com parteiras em Goiás. Vamos realizar semana 
que vem no Maranhão, depois em Minas Gerais, um treinamento com as 
parteiras quilombolas. 

Compreendemos que a atenção ao parto é multiprofissional e multi-
disciplinar. As tecnologias devem ser adequadamente utilizadas. O Ministério 
da Saúde lançou ontem uma campanha nacional pelo parto natural e pela 
redução do número de casos de cesáreas feitas sem necessidade. Esperamos 
trabalhar em parceria com todos os Estados e Municípios, com as ONGs, a 
sociedade civil, os Deputados e Deputadas.

Eu gostaria, mais uma vez, de saudar as parteiras e agradecer-lhes 
pelo importante trabalho que vêm realizando por este Brasil afora, muitas 
vezes anonimamente.

Muito obrigada.
Boa tarde a todos.



26

comissao de Legislacao Participativa

O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo Thadeu) – Eu gostaria 
de registrar a presença da Deputada Maninha, que vem prestigiar nossa 
audiência pública.

Concedo a palavra à Deputada Fátima Bezerra, requerente desta 
audiência pública.

A SRA. DEPUTADA FÁTIMA BEZERRA – Sr. Presidente, vou 
pedir a compreensão dos colegas Parlamentares e das nossas ilustres 
convidadas. Infelizmente aconteceu um imprevisto e eu terei de me 
ausentar para participar de uma audiência muito importante – estamos 
vivendo sérios problemas no meu Estado. Pretendo ainda voltar. 

Deputado Geraldo Thadeu, mais uma vez manifesto minha alegria 
de estar, junto com V.Exa., com as Deputadas Luiza Erundina, Almerinda 
de Carvalho, Selma Schons e outros, acolhendo a reivindicação do movi-
mento das parteiras para que a Comissão de Legislação Participativa abra 
suas portas para o aprofundamento desta discussão.

Saúdo a companheira Janete, de quem estamos com muitas sau-
dades. Janete, você não está ausente, está presente não só fisicamente, mas 
também na ação político – parlamentar que plantou nesta Casa. Você 
plantou sementes importantes, como o Projeto de Lei nº 2.354, de 2003, 
que tem por objetivo regulamentar a profissão das parteiras. 

Cumprimento a Bia, a Heloísa, cumprimento a Núbia, do Grupo 
Curumim, a Maria José, do Ministério da Saúde, a Maria do Carmo, repre-
sentante da SEPPIR, e todas as parteiras aqui presentes, pela dedicação e 
pelo trabalho desenvolvido. É preciso, hoje mais do que nunca, que some-
mos nossos esforços nesta luta. A história das parteiras é muito bonita. É 
uma história de muita clandestinidade, de muito anonimato, mas também 
de muito amor e dedicação. 

Fico feliz, Maria José, de ver o Ministério da Saúde dando atenção 
a esta causa. É muito importante que o Ministério cumpra o seu papel de 
criar condições para que as parteiras, essas mulheres maravilhosas, tenham 
sua profissão e seus direitos reconhecidos e sejam remuneradas. Daí a nossa 
luta para que elas sejam vinculadas ao Sistema Único de Saúde. A iniciativa 
da Deputada Janete Capiberibe chegou em boa hora. Eu disse isso semana 
passada, quando apresentei o requerimento. 

A causa me emociona por várias razões. Ela é muito justa. Como 
diria o apóstolo Paulo, este é o bom combate, e um belo combate, de jus-
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teza incomensurável. Sou tocada pela minha própria história, porque sou 
neta e filha de parteiras. Minha avó se chamava Maria Domingas, minha 
mãe se chamava Luzia. Quando eu vi o seu trabalho, Bia, de repente me 
peguei relembrando toda a minha infância e adolescência. O cotidiano de 
vocês me toca muito de perto, porque eu vivi isso. 

Nunca me canso de dizer que a lição mais bonita que minha mãe 
me deixou foi a da solidariedade. E quis o destino que ela seguisse a tra-
dição da mãe dela e viesse a exercer a função de parteira. Ela lidava com 
muito amor, e me comovia, porque, quanto mais humildes eram as mu-
lheres, mais ela se dedicava. Eu via o esforço que ela fazia em busca de 
algum ensinamento, de alguma orientação – se hoje isso ainda é difícil, 
imaginem como não era naquela época, vinte anos atrás. A gente dividia o 
pouco que tinha com aquelas que tinham ainda menos do que nós. 

Quantas mulheres não desenvolvem essa função na nossa so-
ciedade ainda, sem nenhuma valorização do ponto de vista da garantia 
de direitos trabalhistas! É preciso lutar para resolver isso. Minha mãe, 
por exemplo, terminou a vida recebendo uma aposentadoriazinha mui-
to humilde, e ela não foi aposentada pela profissão que exerceu durante 
tantos anos. Infelizmente não conseguimos que essa conquista viesse – 
até hoje não conseguimos. Ela acabou se aposentando pelo antigo 
FUNRURAL, porque aliava sua função de parteira com um trabalho no 
setor rural.

Portanto, parabenizo todas vocês parteiras pela coragem, pela ge-
nerosidade e pela bravura, e parabenizo as entidades aqui representadas, 
do poder público e da sociedade civil, pelo empenho nessa luta.

Aproveito para fazer uma sugestão. Bia, será que a Comissão de 
Legislação Participativa não poderia levar Brasil afora esse belo trabalho 
que fez o Grupo Curumim, essa bela exposição? Eu tenho vontade de or-
ganizar uma audiência como esta no meu Estado, por exemplo, para dar-
mos cada vez mais visibilidade a esta causa, buscando correlação de for-
ças e adesões suficientes para fazer avançar o projeto. Temos dificuldades, 
temos obstáculos a enfrentar. Nem todos aqui são favoráveis a ele, daí a 
importância de criarmos um ambiente político propício, para termos mais 
segurança de que a matéria seja vitoriosa.

Bem, tenho de me retirar. Peço desculpas. Mais uma vez, meus pa-
rabéns a todas. A Câmara dos Deputados e esta Comissão de Legislação 
Participativa estão de portas abertas não só para a audiência de hoje, mas 
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também para dar continuidade à busca da valorização das parteiras, que, 
como diz você, Bia, são as mães da nossa pátria, as mães mais abnegadas e 
mais dedicadas possíveis.

Um beijo e um abraço a todas vocês.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo Thadeu) – Nós agrade-
cemos à Deputada Fátima Bezerra e à Sra. Maria José de Araújo.

Passamos a palavra à Sra. Bia Fioretti, criadora do Movimento pela 
Valorização das Parteiras Tradicionais “Mães da Pátria”.

A SRA. BIA FIORETTI – Eu quero primeiramente agradecer a 
todas as pessoas ligadas à vida pública aqui presentes. Agradeço a todos os 
Deputados que se emocionaram com a exposição e deram o depoimento 
da sua ligação com parteiras, ou porque nasceram pelas mãos de uma par-
teira ou porque têm uma parteira na família. Agradeço a todas as pessoas 
que saíram de suas cidades ou deixaram seu trabalho hoje para estar aqui 
presentes e nos prestigiar. Uma parteira larga o seu dia de serviço para 
cumprir o dever cívico de prestar ajuda humanitária, e aqui estamos nós, 
deixando nosso dia de trabalho em favor da causa das parteiras. Esta é 
uma forma de darmos um retorno a elas. Agradeço também à equipe do 
Centro Cultural Zumbi dos Palmares, à Isabel e ao pessoal do gabinete da 
Deputada Luci Choinacki, Parlamentar responsável pela promoção e aval 
desta exposição. 

Agradeço, também, à Deputada Fátima Bezerra e à Secretaria de 
Saúde da Mulher, que em muito nos ajudou a organizar esta audiência pú-
blica, bem como à equipe da agência na qual trabalho, que junto aos seus 
fornecedores viabilizou o evento. Eu estava disposta até a me desfazer do 
meu carro para conseguir os recursos, mas em tempo a agência conseguiu 
mobilizar os fornecedores para a exposição. Por fim, agradeço à minha 
família a compreensão, porque deixei de dar atenção a ela durante um 
bom tempo.

Não represento aqui uma entidade; estou aqui como pessoa física. 
Desenvolvi este projeto, que era um sonho, por ter ouvido de algumas par-
teiras frases que muito me sensibilizaram. Uma delas foi a seguinte: “Em 
todos os momentos temos que ajudar todas as mulheres. Falamos isso para 
todo mundo, mas não sabemos onde as palavras vão parar”. 
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Pois bem, essas palavras pararam no meu ouvido e, na condição 
de publicitária, tenho acesso à ferramenta da comunicação. Nada me 
custa desenvolver um cartaz ou um folheto, pois faz parte do meu coti-
diano. Em vez de desenvolver a campanha de um produto, eu me dedi-
quei a falar a linguagem das mulheres. E por quê? Porque cheguei a um 
momento da minha vida em que comecei a sentir muita falta de cone-
xão. Comecei a perceber que fomos nos afastando das nossas tradições e 
negando nossas mães, seus ensinamentos, suas tradições, enfim, aqueles 
conselhos que poderiam ser uma grande bobagem, tais como andar de 
pés descalços ou o momento certo para lavar os cabelos. Percebi, tam-
bém, que somos de uma geração que passou por várias guerras e con-
flitos, uma geração que recebe informações de uma mídia massificada e 
que nos fez esquecer essa conexão.

Quando fiz contato com as primeiras parteiras, comecei a perceber 
que elas eram as guardiãs dessa tradição. O processo do parto não foi mu-
dado, e elas preservaram a essência do processo e a essência do feminino. 
Isso muito me sensibilizou. Achava eu, porém, que o mundo passava por 
outro momento e, portanto, algumas palavras tinham que ser ditas, pois 
havia muito a se dizer. Usando a ferramenta da comunicação, eu poderia 
usar essa linguagem.

Sou fotógrafa amadora, mas comecei a registrar os rostos e depoi-
mentos dessas parteiras. Estou tentando ser porta-voz dessas mulheres. 
Não sou antropóloga, médica, socióloga ou política. Portanto, eu me ate-
nho a reproduzir literalmente o que elas falam.

Uma outra frase, por exemplo, emocionou-me muito: “Juntas por 
um só sentido, por um só direito: o de sermos reconhecidas”. Somos iguais 
na mesma discriminação. Peço, portanto, a cada companheira que não aca-
be com essa coragem. E não acabar com a coragem, para mim, significa não 
desistir. Não desistir ou não acabar com essa coragem traz uma carga muito 
negativa. Em muitos momentos eu me lembro disso e digo a mim mesma 
que é preciso ter coragem para continuar. 

Uma outra parteira me falou que é preciso ter três qualidades para 
exercer esse ofício: vocação, coragem e realidade. Demorei muito para 
entender o que significavam essas três qualidades. Concluí que vocação 
seria conhecimento intrínseco, aprendizado ou conhecimento adquirido. 
Vocação é esse conhecimento como um todo. A coragem é a atitude de 
acordar pela manhã e fazer o que deve ser feito. A realidade – conceito de 
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apreensão mais difícil para mim – é o contexto em que a parteira se insere, 
a sua conduta no hospital ou nos lares das parturientes. 

Trouxe essas lições para o meu cotidiano e a cada dia enfrento 
um desafio. Montar essa exposição e chegar até aqui, acho, é o resultado 
que se deve à proposta dessas parteiras, qual seja a de utilizar o meu co-
nhecimento, a coragem de não ter desistido em vários momentos diante 
desse processo e a realidade, porque eu poderia ter realizado a exposição 
em uma galeria de arte ou outros locais do gênero, mas quis trazer as 
mães – que para mim são as “mães do povo”, as “mães da terra” – para 
esta Casa. Quis fazer da exposição um símbolo, um movimento político-
social com apoio da mídia. 

Pretendo, realmente, abrir espaço para que todas as questões sejam 
discutidas e também dar oportunidade às pessoas com mais conhecimento 
para discutirem a causa. E eu, que domino o sistema da comunicação, devo 
continuar conseguindo mobilizar e externar essa vontade.

Quando olhamos os rostos estampados nas fotografias, percebemos 
que não são mulheres feias, tristes ou, o mais importante, mulheres sozinhas. 
Nenhuma parteira se sente só. Elas se consideram amparadas por Deus ou 
por suas entidades ou por sua religião. É a fé que faz a parteira.

A condição de parteira é muito diferente, pois ela está a serviço da 
mulher pelo tempo que esta precisar. A parteira está à disposição e é um ins-
trumento divino para a condução daquele ritual de passagem. Elas sempre 
dizem estar junto a Deus e Nossa Senhora, enfim, trabalham imbuídas de fé. 
Existe alguma coisa muito além do ato do parto em si. 

Ouvi várias parteiras. Uma delas dizia que todo trabalhador é dig-
no de um salário, mas as parteiras têm que se contentar com um “muito 
obrigado”. Mas era aquela mesma parteira que se dispunha a entrar nessa 
batalha. Isso fez com que eu fosse me movendo dia a dia e conseguisse, ao 
final, reunir em um cadastro 265 parteiras no Brasil, todas fotografadas e 
identificadas. Pretendo ampliar cada vez mais esse trabalho. Já tenho o re-
gistro de cinqüenta parteiras na América Latina e outras vinte na Europa 
e nos Estados Unidos. 

O meu objetivo não é só alcançar a profissão exercida pela parteira. 
Como disse, não sou técnica para falar dos procedimentos, muito menos 
socióloga ou antropóloga. Pretendo, sim, valorizar a mulher que exerce o 
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ofício de parteira, uma mulher de fibra, que está diuturnamente em contato 
com a comunidade. Esta mulher desfruta de muito respeito. 

Ouvi de outra parteira que, para conseguir fazer um atendimento, 
atravessava matos de fazendas, deixava sua família em casa e ficava no lo-
cal o tempo que fosse necessário. Ao voltar a casa tinha que dar alimento 
aos seus dez filhos. Mas dizia ela que não largava sua saia velha ou calci-
nha por uma roupa nova, porque hoje em dia ninguém se lembra de Deus 
ou tem fé em Deus.

Encerro minha intervenção com outra citação: “Parteira é uma 
pessoa divina. O primeiro médico nasceu de parteira. O primeiro Governo 
nasceu de uma parteira. Quantos Senadores, Deputados e Governadores 
nasceram de parteira. É meu apelo, minha gente: vamos lutar por uma 
vida melhor”.

É o que tentamos fazer aqui. Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo Thadeu) – Agradeço a 
exposição à Sra. Bia Fioretti e passo a palavra à Sra. Heloísa Lessa, Secretária 
Executiva da Rede pela Humanização do Parto e Nascimento.

A SRA. HELOÍSA LESSA – Muito obrigada. É uma grande hon-
ra estar presente neste encontro. Agradeço, realmente, a iniciativa do 
Presidente da Mesa e a todos os presentes. Com certeza é uma satisfação a 
Rede pela Humanização do Parto e Nascimento – REHUNA se fazer aqui 
representada. A REHUNA é uma ONG criada há doze anos. Desde então 
batalha junto a outras entidades da sociedade civil e com o Ministério da 
Saúde em diversas atividades.

É importante falarmos sobre a composição do campo obstétrico 
brasileiro atualmente. Temos dezoito mil médicos ginecologistas e obs-
tetras, seis mil enfermeiras obstetras, como eu, todas com especialização 
na assistência ao parto, além de sessenta mil parteiras tradicionais. É um 
número bastante significativo, principalmente se o compararmos com os 
de outros países. O Brasil ainda é um dos países com maior número de 
parteiras tradicionais, o que dá maior importância ao que estamos reali-
zando hoje aqui. 

Há, ainda, as doulas, acompanhantes de parto que começam a sur-
gir no Brasil de forma mais organizada.



32

comissao de Legislacao Participativa

Sou técnica e quero falar um pouco sobre conceitos de parto em 
casa e parto em hospital. A diferença é que o Brasil vem se destacando, 
por meio de políticas governamentais, em meio a uma política de huma-
nização, assistência e redução da mortalidade materna, bem como uma 
política de redução dos índices de cesariana, procedimento no qual ainda 
somos vice – campeões em nível internacional.

Então, quero falar um pouco sobre o que uma mulher precisa para parir.
Temos duas partes no cérebro, uma é o neocórtex e a outra é o cé-

rebro primitivo. Essas duas partes são antagônicas. Para que o parto possa 
ocorrer, a mulher precisa de um coquetel de hormônios que façam funcio-
nar o cérebro primitivo. E esses hormônios que são tão importantes para o 
processo de parto e nascimento dependem das condições do ambiente.

Quando falamos sobre o trabalho da parteira e do parto em casa 
estamos realmente falando sobre a possibilidade de que essa mulher te-
nha todo o processo do parto sem necessidade da intervenção médica. 
Voltamo – nos para o que chamamos de necessidades básicas para que 
esse corpo possa funcionar. Para que não precisemos utilizar o soro, a oci-
tocina, precisamos dos hormônios naturais e, portanto, precisamos dar 
algumas condições para que a mulher possa liberar esses hormônios.

E aí falamos sobre a questão da segurança. Para essa mulher se sentir 
segura, surge a questão da privacidade. O ambiente do parto deve ser priva-
tivo. Dois dos principais hormônios – para vocês que não são técnicos – que 
a mulher precisa para parir são ocitocina e endorfina.

A endorfina é aquele hormônio que produzimos quando corre-
mos ou fazemos ginástica, o que nos dá uma sensação de prazer, um 
anestésico natural. Da ocitocina já ouvimos falar, é o hormônio que pro-
duz a contração. 

A mulher libera ocitocina em três momentos da vida. O primeiro é 
a hora do parto; o segundo é durante a amamentação, quando o bebê suga o 
mamilo; o terceiro é quando há qualquer evento da vida sexual. Então, quan-
do olhamos para o parceiro e sentimos um frio na barriga, aquele momento 
é provocado por uma química que se chama ocitocina. 

Sou professora e sempre cito uma comparação aos alunos para 
conseguirmos entender a questão do parto: a primeira experiência sexual. 
O meu filho adolescente me pergunta como é que se beija, como se faz, 
enfim, se ele vai acertar. Digo a ele sempre que tudo dependerá das condi-
ções do ambiente em que o ato se consumará. Se for ambiente adequado, 
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tudo ocorrerá de maneira muito tranqüila, até acharemos que já sabíamos 
como se faz.

O evento do parto é exatamente isso. Uma mulher que engravida 
pela primeira vez tem a sensação que deve saber tudo, porque não sabe de 
nada. Na verdade, o instinto está dentro da mulher. Precisamos apenas ofe-
recer esse ambiente que favoreça o encontro da mulher com esse saber que 
lhe é inerente. E nisso, as parteiras tradicionais são as mestras que, de algu-
ma maneira, têm ensinado a todas nós como facilitar o processo do parto.

Uma outra questão é a linguagem, seara em que a parteira tam-
bém é muito boa, pois no ambiente hospitalar perguntamos a todo tempo 
quando rompeu a bolsa, o endereço da parturiente, enfim, tudo atrapalha 
e causa morosidade no processo de parto.

Quando falamos, por exemplo, sobre parto em casa, para um pri-
meiro filho, falamos de uma média de seis horas para trabalho de parto. 
Mas se falarmos sobre trabalho de parto no hospital para o primeiro filho 
o procedimento dura, em média, doze horas. Portanto, estamos falando 
em redução da mortalidade materna e facilitação do processo do parto, 
por isso as parteiras tradicionais são tão importantes. 

Qual é a função de quem assiste o parto? O que a parteira tradi-
cional, a enfermeira obstetra e o médico têm em comum? Qual é nossa 
função principal? Oferecer ambiente propício para a mulher entrar em 
contato com esses instintos, que são os mesmos instintos dos animais – da 
gata, da cadela, enfim, de todos os animais. Não é porque pensamos que 
não seremos capazes de parir. Todos os mamíferos são capazes. Por que 
não vamos ser?

Além disso, devemos tornar o parto mais seguro, fácil e com me-
nos dor, claro.

A idéia fundamental, quando se fala em novo paradigma de 
assistência, é realmente unir a tecnologia ao cuidado. Devemos unir um 
pré-natal de qualidade à utilização dos exames complementares, que são 
fundamentais. A parteira, hoje em dia, pode contar com isso. Ela sabe 
que um bebê que não está na posição correta terá um parto difícil. Esse 
procedimento deve ser encaminhado ao hospital. Ao mesmo tempo, sa-
bemos que no Brasil vivemos uma contradição, pois aquela mulher que 
mora na Amazônia e precisa de cesariana é exatamente a que não tem 
acesso a esse tipo de procedimento médico.
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Eu trabalho com parto em casa, no Rio de Janeiro, e podemos obser-
var que começamos a mesclar esses conhecimentos. Temos a rede, bastante 
utilizada pelas parteiras tradicionais; um banquinho à direita, do tipo holan-
dês e com desenhos de outros países; um outro banquinho utilizado pelas 
índias. A idéia é sempre tentarmos reunir conhecimentos.

Quando unimos esses conhecimentos e saberes, apresentamonos 
às parturientes como enfermeira-parteira. O conceito de enfermeira obs-
tetra envolve apenas o conhecimento científico, mas o complemento, na 
verdade, seria a junção dos saberes.

Essa é uma foto de um hospital, uma maternidade no Rio de 
Janeiro, onde trabalhamos em um ambiente diferenciado para que real-
mente possamos facilitar à mulher o processo do parto natural. 

Apenas mais fotos. Uma delas retrata uma parteira fazendo parto em 
casa com a utilização da mesma tecnologia: a rede. A outra foto apresenta as 
parteiras tradicionais e o resgate do parto como evento fisiológico.

Lutamos pela tentativa de oferecer à mulher a escolha do local onde 
dar à luz: no hospital, em casa ou em um centro de parto normal.

Vamos falar, realmente, da qualidade, do prazer e da alegria que 
essas mulheres têm após um trabalho de parto, quando falamos em parto 
normal ou parto humanizado. 

Sem dúvida, a REHUNA quer reafirmar seu total apoio e incentivo 
ao trabalho das parteiras tradicionais e, nesse sentido, apoia o projeto de 
lei de autoria da Deputada Janete Capiberibe, que sem dúvida representa 
grande avanço.

Quero distribuir a todos cópia de matéria publicada em 14 de 
maio do corrente ano no jornal inglês The Independent. O texto da 
matéria começa da seguinte forma: “Revolução no nascimento. Mais 
mulheres devem dar à luz em casa, não nos hospitais, diz Secretário de 
Saúde britânico”.

Acho importante que tenhamos consciência de que esse movi-
mento em discussão nesta Casa faz parte de um movimento maior, inter-
nacional. O que estamos fazendo no Brasil está se refletindo na América 
Latina, principalmente.

A REHUNA, em parceria com o Ministério, realizou em novem-
bro no Rio de Janeiro a maior conferência mundial sobre a humanização 
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do parto e nascimento, com participação de dezessete países, num total 
de 2.136 pessoas. 

Acho muito significativo esse trabalho para mostrar o quanto já 
caminhamos e o quanto ainda devemos caminhar no sentido da melhoria 
da qualidade na assistência ao parto. 

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo Thadeu) – Agradeço a 
exposição à Sra. Heloísa Lessa. 

Concedo a palavra à Sra. Núbia Melo e Silva, coordenadora do pro-
grama Parteira, integrante da coordenação do Grupo Curumim, uma ONG.

A SRA. NÚBIA MELO E SILVA – Boa tarde. Agradeço o convite 
feito ao Grupo Curumim para compor esta Mesa e discutir a situação das 
parteiras tradicionais no Brasil. 

Gostaríamos de fazer breve reflexão sobre quem é a parteira tradi-
cional de quem tanto falamos. No conceito do Ministério, a parteira tradi-
cional presta assistência ao parto domiciliar em determinada comunidade 
e tem a condição de parteira reconhecida pela comunidade. Queremos 
lembrar que a parteira presta também, além do parto, assistência à saúde, 
via de regra, às comunidades onde trabalha. Ela é a mulher que maneja as 
ervas e faz os chás. Enfim, a parteira está sempre sendo chamada quando 
há complicações na área de saúde, tanto de homens quanto de mulheres. 

De acordo com pesquisa feita pelo Curumim4, em 2001, só para 
confirmar observação geral, mais da metade das parteiras – 65% nesse 
caso, mas sabemos que os números são maiores –, são mulheres acima de 
cinqüenta anos que já tiveram filhos. Poucas têm acesso à leitura e à es-
crita. 60% não lêem nem escrevem. Não as chamo de analfabetas. Elas são 
analfabetas das letras, mas têm uma sabedoria e um conhecimento que 
não é para qualquer um. É interessante registrar que 100% das parteiras 
têm religião declarada.

Como se formam as parteiras? O conhecimento é passado de mãe 
para filha. Na expressão das parteiras: vem de longe. É realmente um co-
nhecimento empírico que passa de geração para geração. Muitas vezes, o 
ofício é aprendido com a sogra ou com outra parteira, porque há interesse 

4 Segue-se apresentação de Slides. Imagens não disponíveis.
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em aprender. A parteira se forma por causa da necessidade. Expressão das 
parteiras: “Me formei no susto”. Uma grávida entra em trabalho de parto, 
a parteira da comunidade não está no local, uma mulher é chamada para 
socorrer e vira parteira. Essa é a parteira tradicional.

De acordo com a última Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, 
de 1996 – parece-me que este ano haverá uma nova pesquisa –, 78% das 
crianças nascidas nos cinco anos anteriores à pesquisa foram assistidas 
por um médico na ocasião do nascimento. Isso implica dizer que enfer-
meiras, auxiliares de enfermagem e parteiras tradicionais foram responsá-
veis por cerca de 20% dos partos.

Nas áreas rurais, principalmente nas Regiões Norte e Nordeste, a 
porcentagem de partos assistidos por médico cai para 55% e eleva a de 
parto domiciliar por enfermeiras, auxiliares de enfermagem e parteiras 
para 45%. Em algumas áreas o número é elevado.

Gostaria muito de chamar a atenção para o fato de que o não-
reconhecimento de profissão que corre à margem dos serviços faz com 
que não conheçamos realmente o número de parteiras tradicionais 
atuantes e o modo como trabalham. 

De acordo com o DATASUS e o SINASC, a média de nascimento 
em domicílio, na Região Norte, representa 5,8% dos partos; no Nordeste, 
2,32% dos partos; e no Centro-Oeste, 0,30%. 

A situação do parto domiciliar não é notificada. O sistema de 
saúde, na verdade, não assume o compromisso e a responsabilidade com 
o trabalho da parteira. O SUS e o Ministério consideram que essa res-
ponsabilidade é do sistema. A grande maioria desses partos não é notifi-
cada ao sistema. A sociedade e o gestor desconhecem esses partos. Para 
confirmar o que estou dizendo, registro que quando entramos numa re-
gião em que o gestor entende o que o Ministério está propondo, o que 
estamos discutindo, o que as parteiras trazem, e consideram a situação 
uma política municipal, a coisa acontece. No próprio sistema de infor-
mação, passa-se a trabalhar numa região onde Ministério e Curumim 
realizaram um trabalho.

O Curumim começou em 1999, por meio do Museu Emílio Goeldi, 
de Belém. Realizou parceria com o UNICEF e com o Ministério. De 1999 
a 2004 trabalhamos com a Regional de Saúde do Pará. Os senhores verão 
que os partos domiciliares passam para percentuais altíssimos muito mais 
em função do gestor.
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Nesse quadro vê-se que, dos sete municípios de uma mesma re-
gional, Bagre e Melgaço têm percentual acima de 80%, reflexo direto 
do compromisso dos gestores locais em fazer com que essa notificação 
tivesse a importância devida. Como se vê, de 1999 a 2003 houve incre-
mento das notificações naquelas localidades onde esse programa do 
Ministério teve continuidade.

Mas essa assistência dada pela parteira acontece num contexto de 
dificuldades: falta acesso ao pré-natal, sobretudo para gravidez de risco, e, 
quando há acesso, o pré-natal é de baixa qualidade – a maioria das mu-
lheres não realiza exames de média complexidade, passa o pré-natal todo 
sem fazer uma única ultra-sonografia –, falta transporte, falta referência 
para as complicações obstétricas, o sistema de saúde tem baixa resoluti-
vidade, as complicações chegam e não há como resolver nem para onde 
encaminhar, e falta cobertura na própria notificação dos partos.

O Ministério reconhece o direito de escolha. Reconhece, sobre-
tudo, que as parteiras tradicionais enfrentam inúmeras dificuldades para 
realização do seu trabalho. Em geral, atuam de forma isolada, sem contar 
com apoio no serviço, não recebem capacitação, não dispõem de material 
básico e não recebem remuneração. Como conseqüência desse isolamen-
to, a maioria dos partos ocorre em condições precárias. E não se tem re-
gistro do número de parteiras que atuam no Brasil.

Finalmente, é garantido pela Organização Mundial de Saúde e 
pelo próprio Ministério da Saúde o direito inalienável das mulheres de 
escolherem onde e com quem desejam parir.

Sobre as responsabilidades do SUS minha companheira Maria 
José já falou. Passemos adiante.

Para o Curumim, grandes ações do Ministério da Saúde são a reto-
mada, a partir de 2000, do programa Trabalhando com Parteiras, que havia 
sido abandonado, além da definição das diretrizes básicas para a assistên-
cia ao parto domiciliar realizado por parteiras como norma nacional. 

Cabe aos gestores locais, pela própria descentralização do Sistema 
Único de Saúde, efetivar ou não a política e incluir as parteiras no Pacto 
Nacional de Redução da Morte Materna e Neonatal. Tendo em vista a des-
centralização do SUS, o gestor local pode ou não efetivar essa política. 
Quando o gestor quer, a coisa acontece, como vimos no exemplo daque-
la regional. No caso da Paraíba, entretanto, tivemos de travar uma árdua 
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luta com o Ministério Público, que, atendendo ao Conselho Regional de 
Medicina, queria impedir o Estado de capacitar as parteiras que já atuam.

Como o Brasil tem tratado as parteiras? Sem apoio para o exercí-
cio seguro da profissão, sem direitos trabalhistas – salário, aposentadoria, 
décimo-terceiro, férias.

Por tudo isso, para saldar essa dívida histórica, promover a eqüi-
dade na saúde, tecer a inclusão e conquistar justiça social é preciso refor-
çar e aprovar o PL 2.354/2003, que trata do reconhecimento da profissão 
da parteira. Formalizar uma profissão milenar que precedeu a própria 
Medicina e que o SUS reconhece é essencial para assegurar às parteiras 
tradicionais o direito a ter direitos.

Essa é uma parteira companheira, uma amiga que partici-
pou da elaboração desse livro, falecida no mês de maio passado, que 
quis homenagear. 

Quero, finalmente, ler este depoimento de uma parteira de 
Melgaço, no Pará:

“Eu sou parteira. É uma tradição, né? Porque a gente não estudou 
para se formar, já nasce com aquele dom. É uma profissão. Porque a gente 
trabalha naquilo, é necessário, tem a grávida que precisa da gente. Faz o par-
to, fica cuidando, a gente está querendo uma valorização como profissão”.

Vou dizer uma coisa para vocês, de coração. Acho que eu aprendi 
ética para a vida como parteira. As parteiras todas, 100% delas, têm reli-
gião declarada, e é impossível a uma parteira negar cuidado, por exemplo, 
a uma mulher em abortamento, mesmo com toda a religiosidade que ela 
tenha. Mesmo ela não vendo o aborto como uma coisa legal, ela jamais 
se negaria a cuidar da mulher nessa situação. Mas a ética não está sen-
do colocada em prática quando não se reconhece a profissão de parteira, 
quando não se remunera essa atividade, quando não se dá condição de 
trabalho à parteira.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo Thadeu) – Registramos 
a presença neste plenário da Deputada Iara Bernardi. Agradeço à Sra. 
Núbia Melo e Silva a exposição e passo a palavra à Sra. Maria Luiza Dias, 
parteira tradicional no Amapá.
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A SRA. MARIA LUIZA DIAS – É com muito prazer que hoje 
estou aqui. Quero agradecer o convite ao Deputado Geraldo e princi-
palmente à ex-Deputada que ainda considero Deputada do Estado do 
Amapá – nós votamos nela e a elegemos –, apesar de ela estar, infeliz-
mente, um pouco afastada. Mas não está afastada de nós, parteiras. Ela 
continua nos nossos corações. 

Este momento é muito especial. Há anos estamos nessa luta. Não é 
de hoje que lutamos para conquistar nossos direitos, para conquistar o que 
estamos precisando. Não é fácil, gente! Só quem sente na pele, como nós, 
parteiras, que vivemos no mato, nas estradas, nas montanhas, nos rios, é que 
sabe a dificuldade que é atender a uma mulher gestante que não tem nada 
para comer. Muitas vezes nós, parteiras, tiramos do pouco que temos para 
dar a essa mãe, tão fraca na hora do parto.

Estamos aqui para pedir o apoio de todos os Parlamentares, tanto 
dos Municipais quanto dos Estaduais e dos Federais. Ajudem a Deputada 
Janete, ajudem-nos a aprovar todos os projetos que vierem em nosso be-
nefício. Precisamos muito dessa ajuda. 

Como disse a Deputada Janete, a partir do momento em que ela se 
tornou Primeira-Dama do Estado do Amapá, houve momentos muito lin-
dos e muito tristes ao mesmo tempo. Na primeira convocação que ela fez 
às parteiras, ninguém queria comparecer à residência oficial, porque todas 
pensavam que seriam presas. Quantas parteiras apareceram? Apenas 62. 

Em 1995, começamos a nos reunir. Ela foi chamando e foi conquis-
tando. Em 1996, já não eram mais 62 as parteiras que se reuniam, eram du-
zentas. Em 1997, esse número subiu para 530. Em 1998, para 661, e assim 
progressivamente. Em 2001, já havia duas mil parteiras. Isso significou gran-
de avanço, porque fomos descobrindo o potencial das parteiras, o local onde 
estavam, isto é, entre rios, situadas em locais que para se chegar se atravessam 
de 12 a 15 cachoeiras. Por isso, não eram encontradas.

Só a Deputada Janete, com sua força de vontade e a ajuda do mari-
do, que era o Governador, pôde achar essas pessoas e seu local de morada. 
Hoje, graças a Deus, estamos aqui. Quem diria que hoje estaria aqui; mas 
estou. Agradeço a você, Janete.

Deixo aqui o apelo para que nos ajudem, porque precisamos.
Muito obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo Thadeu) – Agradeço 
à Sra. Maria Luiza Dias por sua exposição e passo a palavra à Sra. Edite 
Maria da Silva, parteira de Engenho Couceiro.

A SRA. EDITE MARIA DA SILVA – Boa tarde. Saúdo as pessoas 
e autoridades aqui presentes e agradeço às Deputadas aqui presentes – 
e não apenas à Deputada Luci Choinacki – o apoio que vêm dando às par-
teiras tradicionais do Brasil. Agradeço também à Comissão de Legislação 
Participativa, na pessoa do Deputado Geraldo Thadeu, que promoveu esta 
audiência pública tão necessária para mostrar à sociedade o valor do nos-
so trabalho e para ajudar no reconhecimento de nossa profissão.

Hoje, no dia da abertura da Conferência Nacional de Direitos 
Humanos, estamos aqui para refletir, conhecer e valorizar uma profissão 
que nasceu com a própria humanidade. Se o Brasil quer respeitar os di-
reitos humanos de sua população, tem que, primeiramente, respeitar os 
nossos direitos, das parteiras, que recebemos em nossas mãos muitos bra-
sileiros e brasileiras.

Respeitar os direitos humanos das parteiras significa reconhecer 
sua profissão e, como para toda profissão, garantir direitos para o trabalho 
significa garantir remuneração digna; material para a assistência ao parto; 
pré-natal na zona rural, onde a maioria das parteiras mora e trabalha; trans-
porte para os casos de emergência; local certo para as parteiras encaminha-
rem os partos complicados; e educação continuada que fortaleça as parteiras 
como mulheres, lideranças e profissionais da saúde.

Queremos que os governantes de Estados e Municípios tornem reali-
dade tudo o que o Ministério da Saúde assume como sendo responsabilidade 
do SUS. E, para isso, precisamos ver nossa profissão reconhecida. 

Para nós, é muito importante marcar este dia com a volta da dis-
cussão do Projeto de Lei nº 2.354, de 2003, que foi apresentado nesta Casa 
pela então Deputada Janete Capiberibe, nossa parceira. Queremos contar 
com o esforço e o compromisso de todos os Deputados e Senadores, a fim 
de que esse projeto de lei volte a ser debatido, para que possa ser votado e 
aprovado o mais breve possível.

O Brasil tem uma dívida com o nosso trabalho. Para saldar essa dívi-
da é preciso garantir salário digno e todo o apoio profissional necessário.

Obrigada por esta oportunidade.
Contamos com cada um de vocês aqui presentes.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo Thadeu) – Agradeço à 
Sra. Edite Maria da Silva a exposição.

Registro a presença das Deputadas Luci Choinacki e Marinha Raupp.
Já teve início a Ordem do Dia.
Com a palavra a Deputada Luiza Erundina, co-autora do requerimento.

A SRA. DEPUTADA LUIZA ERUNDINA – Sr. Presidente, co-
legas, companheiras que nos dão tanta alegria e sentido à nossa presen-
ça nesta Casa, fico sempre muito orgulhosa quando participo de reunião 
desta Comissão. 

Estamos concluindo com chave de ouro o mês de maio. Foram 
realizados vários eventos em maio. O dia 28 de maio é o Dia de Combate 
à Mortalidade Materna. Estamos aqui com as Mães da Pátria, celebrando 
o mês de maio e mostrando ao País que a Câmara dos Deputados não é só 
mensalão, CPI, sanguessugas. Nesta Casa acontecem coisas muito bonitas 
e significativas, como esta reunião de hoje. 

Orgulho-me desta Comissão, que é um espaço da sociedade ci-
vil. Quem nos visita pela primeira vez não imagina o que ocorre nesta 
Comissão. A sociedade nos traz suas preocupações e sugestões. Na sema-
na passada, foi apresentado projeto de lei por iniciativa de 48 entidades. 
Propunham uma lei de responsabilidade social e fiscal, para garantir que a 
dívida social também seja paga, e não se pague apenas a dívida financeira, 
que muitas vezes é paga com o dinheiro da saúde, da educação, da habita-
ção popular, do saneamento básico.

Eu citaria dezenas de sugestões de projetos de lei que vêm para 
esta Casa pelas mãos das entidades da sociedade civil. São acolhidas por 
esta Comissão, que as transformam em projetos de lei. Então temos de fa-
zer uma via-sacra junto a outras Comissões, a fim de verificarmos se esses 
projetos têm guarida, desdobramento e continuidade, inclusive no que se 
refere ao mérito.

Esta Comissão é o futuro do Parlamento brasileiro. Há uma 
Comissão semelhante no Senado, criada depois desta. Em sete Assembléias 
legislativas já existem CLPs, bem como em quatorze Câmaras Municipais. 
Fico muito orgulhosa desta Comissão e com muita expectativa do que esta 
Comissão poderá representar em relação ao resgate do Poder Legislativo 
e da democracia representativa. Aqui a democracia é direta. O cidadão é a 
fonte do poder e exerce, em alguma medida, mesmo limitada, o poder de 
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legislar, o que indica que temos de andar muito até consolidar essa con-
quista importante da democracia.

A vinda de vocês aqui nos trouxe, além de esperança, o conheci-
mento deste País longínquo da floresta, do Norte do País, da Amazônia, do 
Nordeste e de outras regiões, bem como de suas riquezas através de pes-
soas como vocês, parteiras, e outras que reconhecem o trabalho anônimo, 
generoso e que ajuda a trazer vida ao mundo. 

Tive a felicidade de conhecer a Bia, essa jovem idealista que tem 
um grande amor no coração, na mente e na sua forma de ser. A exposi-
ção que ela trouxe foi um verdadeiro impacto nos corredores desta Casa. 
Ontem, ao chegar ao corredor e ver aquelas fotos de vocês, tivemos um 
grande impacto. Agradeço a você também, Bia, que, de forma muito com-
petente, comprometida e militante, trouxe à nossa consciência e ao poder 
deste País a importância dessas mulheres e a necessidade de reconhecer 
na prática, na lei, a profissão dessas mulheres que têm dado sua vida intei-
ra ao nosso País e à sociedade brasileira.

Sr. Presidente, permita-me fazer menção à Deputada Janete 
Capiberibe. Janete não é ex-Deputada. Ela é Deputada. Quem a tirou da-
qui não foi quem a trouxe para cá, ou seja, o povo do Amapá, que diz que 
foi descoberto por ela. As parteiras lá escondidas na floresta foram desco-
bertas por essa mulher. Então, ela veio para cá por causa desse povo. Ela 
voltará no próximo ano, mais uma vez, consagrada pelas mãos daquele 
povo sofrido daquela floresta distante e desconhecida deste País. Foi pre-
ciso que a Janete viesse para cá a fim de que as parteiras também fossem 
incluídas na agenda desta Casa. A Janete, em 2003, apresentou um proje-
to de lei regulamentando a profissão de parteira, garantindo tratamento 
justo a vocês como trabalhadoras e dando condições dignas de trabalho, 
integrando o trabalho de vocês ao Sistema Único de Saúde. 

Também ficamos felizes de ver a luta do Governo, por meio da 
área da Saúde da Mulher, da Secretaria e de outros setores do Governo, 
contra a discriminação. Temos de comemorar essa ação de Governo como 
política pública. É importante celebrar isso e mostrar que não há somente 
coisa ruim nesta Casa. É preciso também preservar a instituição Câmara 
do Deputados, independentemente daquela minoria que traiu a vontade 
popular, o voto popular. Esta Casa é do povo e representa os interesses da 
sociedade. Portanto, precisa ser resgatada, respeitada e valorizada, apesar 
dos maus políticos que por aqui lamentavelmente ainda passam.
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Por último, para não tomar mais tempo, devo dizer que nossa fala 
nesta reunião é de compromisso de pegar esse projeto de lei e levá-lo aos 
plenários da Câmara e do Senado para, quem sabe, seja incluído nas pautas 
de votação. Vamos assumir publicamente esse compromisso de levar às últi-
mas conseqüências, ainda neste ano, o encaminhamento deste projeto.

Agradecemos a todos pelas presenças e pelo trabalho realizado 
por vocês. O País, a sociedade brasileira deve muito a vocês. Agradeço 
às companheiras do Governo que nos têm dado alegria, sobretudo pela 
forma como trabalham a questão da mulher no Governo, que está no 
final, mas que deixa uma marca muito importante sob o ponto de vista 
de algumas políticas voltadas à mulher, aos direitos do negros e contra a 
discriminação – temos muitas ressalvas à política econômica atual. Tais 
políticas nos orgulham muito neste Governo. 

Obrigada, Janete, pela sua presença. Você está sendo sempre lem-
brada, não só pelo que é como pessoa, mas pelo que produziu nesta Casa 
como representante do povo do Amapá.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo Thadeu) – Passo a pa-
lavra à Sra. Janete Capiberibe.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE – Demos entrada no projeto das 
parteiras tradicionais. Sinto-me mal quando ouço chamarem as enfer-
meiras de hospital de parteiras. A parteira tradicional poderá fazer parto 
dentro do hospital sem deixar de ser parteira, conforme consta do projeto. 
Demos entrada no projeto em junho de 2003. Ele está na Comissão de 
Seguridade Social e Família, sob a relatoria do Deputado Ribamar Alves.

Quero elogiar a companheira Luci Choinacki e o companheiro 
Ribamar Alves, que salvaram as parteiras. Mais uma vez, tentaram boico-
tar o projeto. Graças a Deus, tive um espanto naquela hora. Muito obriga-
da aos dois por salvarem o projeto.

Trabalhamos a muitas mãos no projeto, com o Ministério da 
Saúde, o UNICEF, o Curumim, o Cais do Parto, as parteiras. Quando 
me refiro às organizações, faço-o em relação às parteiras. A Núbia, que é 
do Curumim e é nossa colega, trabalhou conosco no Amapá, no projeto 
das parteiras. Ela me disse agora que há alguns pontos que precisam ser 
corrigidos no projeto. Fizemos o projeto com muito cuidado, inclusive 
com um médico do Senado. 
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Carregamos tal projeto na mão como uma pérola, mas, neste mo-
mento, Luci, vocês podem se juntar para formar um grupo – este ano não 
estarei aqui, mas em meu Estado fazendo campanha – para analisar o que 
está faltando. 

Diziam que a parteira era uma figura romântica, que ficava feliz 
de receber uma mão de milho e uma galinha por fazer um parto. Por que 
um médico obstetra recebe tanto dinheiro e a parteira recebe uma mão 
de milho e uma galinha para fazer um parto? Isso nunca foi discutido 
com as companheiras. No projeto consta a remuneração de um salário 
mínimo. No meu Estado, as companheiras estão muito felizes. Não sei 
como será feito, mas tomem cuidado. Segurem como uma louça muito 
fina essa questão.

As estatísticas de nascimento de crianças na beira do rio, nos cas-
tanhais, nas florestas, no campo não consideram que tais crianças tenham 
nascido nos municípios. O número de habitantes do município é consi-
derado para efeito de recurso financeiro para o FPM. Claro que mais se 
conseguirá para a população com mais dinheiro.

Confesso a todos que meti na minha cabeça a necessidade de apro-
vação desse projeto. A cada 15 ou 20 dias, eu saía do apartamento do meu 
marido, que era Senador – eu não tinha apartamento nem recebia três mil 
reais por apartamento, porque tinha onde morar –, pegava um táxi, por-
que não temos carro, vinha aqui, inscrevia-me e fazia um discurso sobre a 
necessidade da criação da profissão de parteira. 

Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo Thadeu) – Tem a pa-
lavra a primeira inscrita, Deputada Luci Choinacki. 

A SRA. DEPUTADA LUCI CHOINACKI – Sr. Presidente, 
Deputado Geraldo Thadeu, já nos unimos em outras lutas. Isso foi mui-
to importante. Conseguimos praticamente tirar todos os estudantes da 
criminalização, graças a nossa coragem.

Gostaria de cumprimentar, em especial, nossa companheira Janete. 
No plenário, falei de seu nome, das parteiras e convidei todos os funcioná-
rios e pessoas a olharem no corredor as fotos. Vejam que essas mulheres 
estão passando por um momento de alegria por fazerem um trabalho tão 
extraordinário neste País. Eu disse no plenário que muitos têm vergonha 
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de dizer que nasceram com a ajuda de parteiras. Eu nasci com a ajuda de 
uma parteira. Vejam que mulher eu sou. Vejam minha energia. Meus três 
filhos nasceram com a ajuda de parteiras. 

Quero homenagear as parteiras que me ajudaram a vir ao mundo 
e ter os meus filhos. Elas já devem ter partido, mas devem estar felizes de 
saber que estamos lembrando delas. Faço essa homenagem a todas as par-
teiras tradicionais. Em reuniões, sempre pergunto: quantos nasceram com 
a ajuda de parteiras tradicionais? Tem gente que tem vergonha de dizer. 
Eu digo que nasci. Aí criam coragem para dizer que também nasceram. A 
grande maioria das pessoas nasceu com a ajuda de parteiras tradicionais. 

Quantas parteiras tradicionais foram excluídas, quando começa-
ram a tratar o parto como doença, porque o procedimento era clínico? 
As parteiras, além de terem sido excluídas, sofrem preconceito, e agora 
estamos dando visibilidade ao trabalho que realizam. Eu estou muito 
feliz por isso.

O projeto referente às parteiras tradicionais está incluído na ques-
tão da pobreza das mulheres do Brasil, porque nós reconhecemos que esse 
é um trabalho das mulheres mais pobres, que tiveram e têm um gesto de 
grandeza para que muitos de nós hoje pudéssemos existir. 

Sra. Bia, fico feliz porque uma jovem teve tanta vontade de foto-
grafar aqueles rostos tão maravilhosos e expor ao Brasil, porque isso não é 
qualquer coisa. Talvez muitos tenham vergonha até de dizer que nasceram 
com a ajuda de parteira, mas a senhora teve a coragem de trazer essa ima-
gem, dar visibilidade a elas e fazer com que todo o mundo as visse e isso 
provocasse um pouco mais de humanização nos partos. 

Nós precisamos humanizar os partos, deixar de tratá-los como 
doença e passar a tratá-los como momento extraordinário da vida, um mo-
mento especial, porque as mulheres não vão para os hospitais para serem 
tratadas como doentes, mas para dar à luz uma vida, para dar continui-
dade à espécie humana. Quem entra no hospital se assusta. Lá não existe 
um trabalho humanizado. O hospital, ao receber uma gestante, precisa ter 
atendimento materno, afeto, carinho na recepção, ou pelo menos um pouco 
daquilo que a parteira faz conosco, que nos faz sentir como se estivéssemos 
em um outro espaço e assim conseguimos dar à luz a uma vida com mais 
alegria. E esse nascer é que faz os seres humanos serem mais felizes. 

Eu abraço esse projeto como uma causa minha, Deputada Janete.
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V.Exa. falou para eu cuidar dele porque estava saindo. Por isso, eu 
não descuidei e quero que todos os Deputados e Deputadas que têm esse 
compromisso cuidem dessa proposta. V.Exa. certamente voltará a esta 
Casa, para continuarmos esse trabalho.

Eu falei que meus três filhos nasceram de com a ajuda de uma par-
teira tradicional e um nasceu pelas mãos de um médico. Este que nasceu 
pelas mãos do médico, por ironia, nasceu com uma lesão cerebral devido 
a erro médico. Eram três médicos e tão horrível o atendimento que meu 
filho nasceu com um problema. Depois de muito tempo foi analisado, por-
que tinha feito o pré-natal e não tinha nenhum problema. Então, quando 
não há sentimento humano num trabalho tão profundo, tão digno, nós 
temos seqüelas, e isso é para o resto da vida, não tem como se tirar uma 
lesão. Isso ficou na cabeça dele e no meu coração. 

Os senhores podem ter certeza, eu tive muito tempo para enten-
der o porquê das coisas, entender que nem sempre a técnica sem amor é 
importante. Temos a técnica e o conhecimento, mas se, na utilização da 
técnica, não se colocar amor e humanização, a técnica pode tornar-se uma 
violência contra nós. E para mim foi uma violência técnica. As parteiras 
usavam a técnica e o amor. E o amor é que faz com que lutemos por isso.

Então, eu queria apenas expor rapidamente o meu posicionamen-
to, dar meus parabéns às parteiras, pessoas extraordinárias, corajosas que 
pegam aquelas crianças e dizem: “Aqui nasceu mais uma brasileira ou um 
brasileiro”. Eu as defendo porque, no mínimo, esse direito elas têm. 

Fico feliz que o Governo Lula, por intermédio do Ministério da 
Saúde, tem esse envolvimento e apóia todo esse trabalho. Ele tem com-
preensão nesse sentido, da questão das mulheres, da humanização, uma 
luta muito grande que temos de fazer, para mudar as mentes que ficaram 
técnicas e atrasadas. 

Precisamos ter outro processo de civilização humanitária, para 
que a vida seja mais prazerosa, com menos sofrimento para muitas pes-
soas neste País. Contem conosco, porque estamos nessa caminhada e nos 
alegra podermos construir o extraordinário a partir da invisibilidade.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo Thadeu) – Às dezesse-
te horas será a abertura da Conferência Nacional de Direitos Humanos, 
e esta Comissão também participará do evento. Portanto, peço a todos a 
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maior brevidade possível ao usarem da palavra, para que possamos com-
parecer à abertura da Conferência.

Passo a palavra à Deputada Almerinda de Carvalho.

A SRA. DEPUTADA ALMERINDA DE CARVALHO –
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero primeiro parabenizar a 
ex-Deputada Janete Capiberibe pela sua luta nesta Casa. V.Sa. merece toda 
essa receptividade das colegas e também desse povo que reconhece o seu 
trabalho. Quero parabenizar todas essas mulheres. Eu estava falando com 
uma colega que aqui está a verdadeira cara do Brasil, as pessoas que vivem 
na periferia, em situações difíceis, mas sempre prontas a ajudar aquelas 
em situações às vezes mais difíceis ainda. 

Eu também nasci com ajuda de parteira. Eu tenho oito irmãos e 
todos nós nascemos com ajuda de parteira no interior do Estado do Rio 
de Janeiro. Não sei se a Sra. Janete falou da Comissão de Seguridade Social, 
não sei se é o próximo passo. É o próximo passo? 

Está na Comissão? Só falta entrar na pauta para ser apreciado? 
Então, o Simão é o Presidente, é meu amigo, é lá da minha região, e 

eu vou fazer todo o empenho para que ele coloque esse projeto em pauta 
para votarmos o mais rápido possível na Comissão de Seguridade Social. 

Sr. Presidente, acho que esta Casa nunca teve uma Mesa tão florida, 
tão bonita. Quero parabenizar a Sra. Bia também pela exposição. Ficamos 
surpresos quando chegamos e vimos aquele corredor com as verdadeiras 
brasileiras. Então, que Deus possa iluminar a vida de cada uma das senho-
ras, a nossa também, porque temos uma responsabilidade muito grande, 
principalmente com um projeto de humanização. Falamos aqui em huma-
nizar o parto. Mas não é só o parto. Hoje temos de humanizar a vida, que 
está sem sentido para muitas pessoas. Então, que Deus oriente as mãos 
das senhoras. 

A Deputada Luci falou aqui que nos partos que ela teve em casa 
não aconteceu nada e em um, no hospital, aconteceu um problema que 
ocasionou uma seqüela para o seu filho. Então, quero parabenizar todas as 
parteiras aqui presentes. Continuem nessa luta. Da nossa parte podem ter 
certeza que vamos fazer aqui junto com a Janete, para que esse trabalho das 
senhoras seja cada vez mais reconhecido e valorizado. 

Parabéns a todas.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo Thadeu) – Com a pa-
lavra a Deputada Maninha.

A SRA. DEPUTADA MANINHA – Sr. Presidente, querida Sra. Janete, 
cuja presença é sempre uma alegria, nós brigamos pela sua permanência, mas 
V.Sa. volta numa outra situação, dando uma resposta a quem trabalhou contra 
a sua permanência neste Congresso. Aliás, a sua ausência só confirma o que 
estamos constatando: que os bons estão indo embora e aqueles que de fato 
deveriam estar fora permanecem neste Congresso Nacional. Mas as eleições 
vêm aí. Vamos esperar essa modificação.

É um prazer ver aqui tantas mulheres que, como disse a Deputada 
Almerinda, são a cara do nosso País, a cara da nossa gente. Eu sou médica, não 
sou ginecologista, sou clínica geral, mas ouvi atentamente o relato de todas e, 
principalmente a exposição da Sra. Heloísa, que é enfermeira. Nós podemos 
combinar as duas coisas, como a Sra. Heloísa mostrou aqui. Nós podemos 
combinar a técnica, a humanização, o conhecimento. E mais: nós podemos 
combinar tudo isso com a cidadania. Se não existir cidadania, vamos ficar 
correndo atrás das nossas reivindicações, dependendo de voto de Deputado, 
de Senador, de ação de Presidente da República, quando na verdade os nossos 
direitos têm de ser assegurados. Se assim o fosse neste País, as parteiras – não 
é Janete? – já teriam sido reconhecidas e já teriam a sua remuneração. 

É bem verdade que neste Governo nós temos avançado na área dos 
direitos dos cidadãos. Mas precisamos de muito mais. Nós precisamos de 
recursos para as políticas sociais, para as políticas de saúde, de educação, 
porque é isso que vai movimentar o nosso País. A Iara, que está aqui ao meu 
lado, dizia que se o FUNDEB já existisse neste País talvez não estaríamos 
mostrando aqui nas estatísticas que grande percentual das parteiras precisa 
fazer parte dessa comunidade que sabe ler, escrever etc. Mas é assim mesmo. 
Pouco a pouco vamos galgando os nossos direitos e a nossa cidadania. 

Ficamos muito felizes por ter uma audiência pública como essa 
presidida por um homem, pois nesta Casa ainda predomina o machismo, 
a incompreensão dos nossos direitos como mulheres. Por isso, Deputado 
Geraldo Thadeu, V.Exa. tem enorme responsabilidade de, junto conosco, fa-
zer com que o projeto de autoria da Janete seja aprovado. 

A todos vocês o nosso abraço, o meu e o da Iara, que me passou 
a palavra.

Muito obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo Thadeu) – Muito 
bem, Deputada Maninha, nós faremos todo o esforço aqui. Posso lhe di-
zer que nesses três anos e meio que estamos aqui – este é o meu primeiro 
mandato –, esta foi a audiência pública que mais me tocou o coração. 
Pode ter certeza.

Eu acredito que sim. A parteira é como uma mãe, não é? Acho que 
é quase sinônimo de mãe, de ajuda.

Vamos passar a palavra à Dra. Eleanor Madruga Luzes, médica, 
Diretora do Núcleo da Paz, da ONG Pensamento Ecológico, professora da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, lutando pela ciência do início da 
vida em doutorado.

A SRA. ELEANOR MADRUGA LUZES – Sr. Presidente, mulhe-
res que trazem a luz a esta Casa, essa é uma luta importantíssima da hu-
manização, da civilização. Hoje, todo o conhecimento da Antropologia, 
da Psicologia, da Biologia confirma a importância da qualidade de vida 
de um ser humano na saúde física, mental, espiritual, e isso depende de 
como ele é concebido, se mais consciente for, como ele é gestado e como 
ele vai ser recebido na vida. A prática muito tecnológica que temos nos 
hospitais basicamente marca essa violenta civilização que estamos vi-
vendo. Se as pessoas nascerem com amor, com amor vão viver, uma so-
ciedade fraterna vai acontecer; se a amamentação for considerada como 
de fundamental importância. 

Conhecimentos têm sido amealhados ao longo de mais de 36 anos 
de estudos. Na verdade, esses estudos deveriam ser direito de todo cida-
dão. Esse direito está junto ao direito da parteira de existir com dignidade, 
de ser valorizada na sociedade. No final das contas, uma sociedade que 
não valoriza uma parteira não valoriza a vida. Essa sociedade violenta que 
estamos vendo é uma sociedade que rejeita quem acolhe com as mãos a 
vida. Para mudar essa sociedade, é preciso que se crie uma cultura. O que 
venho propondo é que se crie um arcabouço de conhecimento chamado 
Ciência do Início da Vida, como matéria obrigatória de 2º Grau.

Neste ano, na UFRJ, já começamos a executar um projeto segundo 
o qual os estudantes que estão morando em favelas passam a ser multipli-
cadores desse conhecimento dentro da sua comunidade. É a primeira bola 
de neve criada não só no Brasil, mas também no mundo. Esse projeto não 
existe em lugar algum e faz parte de um movimento amplo.
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Na verdade, nós somos um grande campo. Eu estou batalhando 
lá na Universidade; V.Exas. estão batalhando aqui; e todos nós estamos 
batalhando por uma nova sociedade, que vai nascer com homens; não 
serão mais homo sapiens, mas homo sapiens fráter. Nessa sociedade, a 
fraternidade será a marca fundamental. Estamos juntos nessa luta por 
uma vida melhor.

Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo Thadeu) – O nosso 
tempo já está completamente esgotado, mas não vamos deixar de con-
ceder a palavra a quem se inscreveu para falar. Solicito-lhes que sejam o 
mais breve possível.

Tem a palavra a Sra. Carla Machado, do Rio de Janeiro, mãe de dois 
filhos nascidos por intermédio de parteira.

A SRA. CARLA MACHADO – Eu tenho 39 anos de idade, moro 
no Rio de Janeiro, tenho uma situação socioeconômica e cultural boa, com-
parada com a da maioria dos brasileiros. Tive de percorrer uma via-crúcis 
para conseguir chegar até a minha parteira, que é Heloísa, sentada ali.

A gente vive na cidade, mas em situação oposta à das parteiras 
que estão lutando. Nós, da cidade grande, estamos lutando pelo direito 
de ter o nosso filho por intermédio da parteira. Eu tive de percorrer um 
longo caminho, tive de nadar contra a corrente mesmo. Fui considerada 
louca. Enfim, deram-me todos os adjetivos que se possa imaginar. As 
pessoas questionavam-me por que eu ia abrir mão dessa segurança, dessa 
facilidade, da tecnologia do hospital, para ter meu filho com parteira.

Precisamos difundir muito o conhecimento sobre a possibilidade 
humana na hora do nascimento, algo que se perdeu. A gente aqui está 
lutando pelo reconhecimento da profissão das parteiras. Eu acho que essa 
não é uma profissão do passado, mas do futuro. Eu vim a Brasília para 
apoiar Bia. Sei que ela tem lutado sozinha. Talvez agora a gente consiga 
juntar muito mais pessoas na mesma causa. Essa é uma luta de comunhão 
entre o passado e o futuro, com consciência. Que a gente possa dar à luz 
não um sistema tecnocrático e de massa.

Meu marido, quando foi visitar os hospitais – pois inicialmente o 
nosso bebê ia nascer num hospital –, sentiu-se numa linha de montagem: 
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aqui o bebê entra, é lavado, escovado, vestido e sai, acabou. Onde está o 
lado humano?

Que a gente possa, no futuro, resgatar o amor dessa profissão e 
dessa natureza de parto.

Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo Thadeu) – Concedo 
a palavra a Maria Liége Santos Rocha, da Secretaria Especial de Políticas 
para as Mulheres.

A SRA. MARIA LIÉGE SANTOS ROCHA – Eu me inscrevi para 
agradecer-lhes, em nome da Ministra Nilcéa Freire, o convite enviado à 
Secretaria para participar desta audiência. Estamos aqui num grupo de 
três pessoas: Cleide, Zuleida e eu. 

Gostaria de saudar os integrantes da Mesa e o Plenário, na pessoa 
das duas parteiras que representam as demais, e dizer que a Secretaria em 
que atuo se sente representada na Mesa por Maria José e Maria do Carmo, 
que falam pela política do Governo. 

A Secretaria considera este debate de grande importância. 
Considera também que a participação das parteiras na realização da 
Conferência Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres contribuiu 
para a elaboração do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres e su-
gere que este debate de grande importância seja reproduzido em vários 
outros lugares, para que se dê cada vez mais visibilidade ao trabalho das 
valorosas parteiras tradicionais do Brasil. 

Nós, da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, estamos 
à disposição para qualquer contato, audiência, conversa, reunião que as 
parteiras queiram fazer.

Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo Thadeu) – Informo 
que a exposição fotográfica Mães da Pátria, da Sra. Bia Fioretti, está ins-
talada no corredor de acesso ao Plenário Ulysses Guimarães. Trata- se de 
excelente trabalho, como o que os senhores podem ver aqui. Acho que 
vale a pena visitá-la.

Ao final desta reunião, será feito o lançamento do livro Mulheres 
e Parteiras – Cidadania e Direito Reprodutivo. A Sra. Paula Viana é 
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Coordenadora da ONG Curumim e organizadora do livro, e a Sra. Rosa 
Maria é parteira tradicional e co-autora. 

Agora será exibido o conteúdo de um CD, por três minutos.
Houve um problema com o vídeo. 
Com a palavra a Sra. Paula Viana.

A SRA. PAULA VIANA – Saúdo a todos. É um prazer estar aqui.
Fui a organizadora do livro, junto com Núbia. Gostaria de citar 

outras co-autoras do livro, junto com 24 parteiras: Dôra, Alice, Rosa, 
Regiane e D. Edite.

Esse livro é resultado de dois anos de elaboração de roteiro e de 
discussão de conteúdo. O trabalho foi intenso, mas o resultado é um livro 
que reúne casos relatados pelas próprias parteiras, a vivência da violação 
de direitos, a realidade na vida dessas profissionais.

A partir desses casos, discutimos os direitos já garantidos por leis 
e políticas públicas. A reunião desses temas é apresentada nesse livro, com 
produção gráfica lindíssima, também feita por elas. 

E há mais assunto; esta é apenas uma parte deles. A idéia é a de 
elaborarmos mais dois ou três livros, porque assunto existe de montão. 
Existem muitos casos para contar.

Gostaria que Alice ou Rosa falassem algo a respeito.

A SRA. ALICE – Eu sou parteira há 26 anos. Adoro fazer partos e 
agradeço a todos a oportunidade de estar aqui e o apoio que dão às partei-
ras tradicionais. A todos os que nos apóiam muito obrigada. Peço que não 
esqueçam os direitos das parteiras, porque trabalhamos há muito tempo, 
com amor e qualidade. Mas ele depende de material, e os senhores sabem 
que todas nós precisamos disso. Sem remuneração nenhuma, não pode-
mos fazer um trabalho de qualidade. As parturientes que nós acompanha-
mos também são muito pobres e precisam muito do apoio dos senhores. 
Peço que nos apóiem e reconheçam a profissão.

Obrigada a todos.
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A SRA. REGIANE – Sou a quarta geração de uma família
de parteiras.

Quero falar um pouco do livro. Para nós, o lançamento foi uma 
emoção, porque nem sonhávamos com isso, e hoje ele é realidade. Todos 
os senhores estão vendo.

Quero deixar uma mensagem: a missão da parteira é de fé, de 
amor à vida; é dar a vida, é doar-se na totalidade, é sentir a necessidade 
de viver em busca dessa tal felicidade. O mundo não acordou; dorme 
um sono profundo. Sonhar com o dia em que alguém, com uma visão 
de bem, possa levá-lo à plenitude. Alguém com atitude, que mude, que 
faça renascer a certeza de caminhar, a certeza de esperar sem desistir de 
lutar, que é a luta que nós estamos travando aqui, pelo reconhecimento 
da profissão da parteira.

A SRA. PAULA VIANA – Trouxemos um videoclipe, com duração 
de três minutos, para apresentar-lhes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo Thadeu) – Enquanto 
aguardamos a instalação do equipamento, aproveito a oportunidade para 
agradecer aos expositores a presença.5

Presto homenagem a todas as parteiras que participaram 
desta audiência pública. Nós nos sentimos muito felizes em rece-
bê-las. Vamos trabalhar juntos para que o projeto de lei de autoria da 
Sra. Janete Capiberibe seja aprovado.

Que Deus continue abençoando todas as parteiras.
Convido as Deputadas Almerinda de Carvalho, Luci Choinacki 

e Iara Bernardi a entregarem um botão de rosa a cada participante 
desta reunião.

Está encerrada a reunião.

5 Segue-se exibição de vídeo. 
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ANEXO

PROJETO DE LEI Nº 2354/2003
(da Deputada Janete Capiberibe)

Dispõe sobre o exercício da profissão de parteira tradi-
cional e dá outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

 Art. 1º Fica criada a profissão de parteira tradicional, nos termos 
desta Lei.

Parágrafo único. O exercício da profissão de parteira tradicional 
dar-se-á no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

 Art. 2º A profissão de parteira tradicional caracteriza-se pelo 
exercício das seguintes atividades:

 I –  assistência pré-natal à gestante;

 II –  assistência ao parto natural, em domicílios, casas de 
parto, maternidades públicas; e

 III –  prestação de cuidados à parturiente, à puérpera e ao 
recém-nascido.

 § 1º As atividades de que trata este artigo serão exercidas sob 
supervisão de médico ou enfermeiro, quando realizadas 
em unidades de saúde e, sempre que possível, sob super-
visão de unidade de saúde, quando se fizerem fora desta.

 § 2º Nas gravidezes ou partos considerados de alto risco, 
segundo dispuser o regulamento desta Lei, a parteira 
tradicional deverá encaminhar a gestante ou parturiente 
para avaliação médica.
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 § 3º As atividades de que trata este artigo não excluem as 
competências do médico e do enfermeiro obstetra.

 Art. 3º A parteira tradicional deverá preencher os seguintes re-
quisitos para o exercício da profissão:

 I – residir na área da comunidade em que atuar; 

 II – haver concluído, com aproveitamento, curso de quali- 
ficação básica para a formação de parteira tradicio-
nal, ministrado pelo Ministério da Saúde e Secretaria 
Estadual de Saúde; 

 III – apresentar atestado da associação da categoria a que 
esteja filiado, ou, na ausência desta, declaração de 
duas parteiras idôneos, comprovando o exercício da 
profissão na forma do art. 2º.

Parágrafo único. O conteúdo programático do curso de que trata 
o inciso II deste artigo será definido pelo órgão competente.

 Art. 4º A parteira tradicional prestará os seus serviços ao SUS, 
mediante vínculo direto ou indireto.

Parágrafo único. Todo equipamento, instrumental cirúrgico 
e material de consumo necessários à adequada prestação dos 
serviços de que trata o caput serão fornecidos pelo SUS, na 
forma do regulamento.

 Art. 5º O salário mínimo profissional da parteira tradicional é 
de 01 (um) salário mínimo.

 Art. 6º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo 
de 180 (cento e oitenta dias) dias a contar da data de 
sua publicação.

 Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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JUSTIFICAÇÃO

A mortalidade materna e perinatal constitui um grave problema so-
cial em nosso País. É necessário, pois, que adotemos medidas eficazes para 
melhorar a assistência à gestação, ao parto, ao puerpério e ao recém-nato, 
passando, necessariamente, pela humanização desse cuidado.

Segundo os dados mais recentes do Ministério da Saúde, rela-
tivos ao ano de 1999, a mortalidade materna no Brasil foi de 55,8 por 
cem mil nascidos vivos. A mortalidade perinatal, que está intimamente 
relacionada à assistência à gestante e ao neonato, variou de 15,6 a 31,2 
por mil nascidos vivos, em oito Estados avaliados. Esses números são 
representativos da baixa qualidade da atenção à saúde da mulher e da 
criança em nosso País.

Uma das causas desse número tão elevado de fatalidades é, sem 
dúvida, a baixa cobertura da assistência pré-natal. Levantamento realiza-
do em 1996 revelou que, das mulheres que tiveram filhos nos cinco anos 
anteriores, aproximadamente 13% não havia comparecido a nenhuma 
consulta pré-natal. Se considerarmos o pré-natal completo, com sete ou 
mais consultas, esse índice sobe para quase 50%. Nas áreas rurais, os índi-
ces de cobertura são ainda piores.

Nesse contexto de assistência precária ao parto oferecida pelo sis-
tema público de saúde, a atuação das parteiras tradicionais ganha impor-
tância capital. Na área rural, cerca de 20% dos partos são domiciliares, a 
maioria auxiliada por parteiras. Nas Regiões Norte e Nordeste, esse per-
centual atinge cerca de 40%.

Considerando-se a diversidade social, econômica, cultural e geo-
gráfica do País, é fundamental o trabalho desenvolvido por essas parteiras, 
principalmente nas regiões de difícil acesso aos serviços de saúde, como 
as zonas rurais e ribeirinhas da Amazônia. As parteiras tradicionais, além 
de realizarem as atribuições de sua competência, orientam as gestantes e 
parturientes para encaminharem seus recém-nascidos aos exames neces-
sários na rede pública de saúde de acesso mais próximo. 

Não obstante, essas mulheres enfrentam inúmeras dificuldades na 
realização do seu trabalho e, na maior parte das vezes, atuam de maneira 
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isolada, quase clandestina, sem contar com o apoio dos serviços de saú-
de locais. Geralmente, não recebem qualquer forma de capacitação e não 
dispõem de infra-estrutura material mínima para a realização do parto 
domiciliar com segurança. Adicione-se a isso a falta de remuneração pelos 
serviços prestados e o preconceito com que são freqüentemente tratadas 
pelos profissionais de saúde.

As parteiras tradicionais são, em geral, pessoas humildes e sem 
alfabetização. Herdaram o dom de partejar e o aprimoraram com a prá-
tica e com os conhecimentos recebidos de suas mães e avós, passados de 
geração a geração. A compreensão, por essas mulheres, das doenças e de 
suas práticas tem uma forte conotação mágico-religiosa. Elas utilizam-se 
de elementos biológicos e culturais para a sua prática profissional, por 
isso conseguem uma perfeita integração com as pacientes assistidas.

As parteiras podem exercer um papel de suma importância na 
atual política de humanização do parto. A medicalização do ato de par-
tejar, fenômeno intensificado ao longo do século passado, tornou-o um 
evento excessivamente frio e técnico, em que a mulher é separada de 
seus amigos e parentes e submetida a uma situação de profundo estresse 
emocional. Além disso, o atendimento pela equipe hospitalar é freqüen-
temente impessoal e não leva em conta o contexto psicossocial de cada 
parturiente. A parteira ao contrário, é alguém da comunidade, próxima, 
reconhecida e solicitada.

Por suas características peculiares, as parteiras tradicionais são as 
pessoas mais qualificadas para oferecer uma assistência totalmente huma-
nizada ao parto, que respeite integralmente as características sociocultu-
rais das pacientes, em especial nas zonas rurais e na floresta. Pouquíssimos 
médicos e enfermeiros conseguiriam uma proximidade tão grande com as 
gestantes como a que têm as parteiras.

A despeito da grande relevância social do seu trabalho, o exercício 
dessa profissão-arte não tem qualquer garantia trabalhista. As parteiras são, 
em geral, precariamente remuneradas pelas pacientes com gêneros alimen-
tícios ou outros produtos de que disponham na ocasião.

Consideramos indispensável resgatar as parteiras tradicionais 
da clandestinidade em que exercem a profissão atualmente e inserí-las 
no âmbito do Sistema Único de Saúde, para proporcionar o merecido 
atendimento humanizado às gestantes brasileiras mais carentes, além de 
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garantir a justa remuneração e o respeito a que o trabalho dessas profis-
sionais faz jus. 

Por todos os argumentos apresentados, submetemos o presente 
projeto de lei à elevada apreciação do Congresso Nacional. Em razão da 
relevância da matéria para a melhoria do atendimento à saúde da mulher 
e da criança, esperamos contar com o apoio de nossos Pares.

Sala das Sessões, 
Deputada JANETE CAPIBERIBE
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EXPOSITORAS

1. MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA – Secretária-Adjunta 
da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial – SEPPIR.

2. JANETE CAPIBERIBE – ex-Deputada Federal e autora do Projeto 
de Lei nº 2.354, de 2003.

3. MARIA JOSÉ ARAÚJO – Coordenadora da Área Técnica de Saúde 
da Mulher, do Ministério da Saúde.

4. BIA FIORETTI – Criadora do Movimento pela Valorização das 
Parteiras Tradicionais “Mães da Pátria”.

5. HELOÍSA LESSA – Secretária Executiva da Rede pela Humanização 
do Parto e Nascimento – ONG REHUNA.

6. NÚBIA MARIA DE MELO E SILVA – Coordenadora do Programa 
Parteira e integrante da Coordenação da ONG CURUMIM.

7. MARIA LUIZA DIAS – Parteira tradicional no Amapá.

8. EDITE MARIA DA SILVA – Parteira tradicional de Engenho 
Couceiro – PE.



63

Parteiras tradicionais  maes da Patria

SIGLÁRIO

A
ACS – Agentes Comunitários de Saúde

C
CD – Compact Disc (Disco Compacto)
CFEMEA – Centro Feminista de Estudos e Assessoria
CLP – Comissão de Legislação Participativa
CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito

D
DAPE – Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas
DATASUS – Departamento de Informação e Informática do Sistema 
Único de Saúde
DEM – Democratas

F
FPM – Fundo de Participação dos Municípios
FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
FUNRURAL – Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural 

M
MDA – Ministério do Desenvolvimento Agrário
MINC – Ministério da Cultura
MMC – Movimento de Mulheres Camponesas
MS – Ministério da Saúde

O
ONG – Organização Não Governamental
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P
PAN – Partido dos Aposentados da Nação
PCdoB – Partido Comunista do Brasil
PDT – Partido Democrático Trabalhista
PFL – Partido da Frente Liberal
PL – Partido Liberal
PL – Projeto de Lei
PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro
PP – Partido Progressista
PPS – Partido Popular Socialista
PR – Partido da República
PRONA – Partido de Reedificação da Ordem Nacional
PSB – Partido Socialista Brasileiro
PSC – Parido Social Cristão
PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira
PSOL – Partido Socialismo e liberdade
PT – Partido dos Trabalhadores
PTB – Partido Trabalhista Brasileiro
PTdoB – Partido Trabalhista do Brasil
PTC – Partido Trabalhista Cristão
PV – Partido Verde

R
REHUNA – Rede pela Humanização do Parto e Nascimento

S
SAS – Secretaria de Atenção à Saúde
SEPPIR – Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
SINASC – Sistema de Informação de Nascidos Vivos
SUS – Sistema Único de Saúde

U
UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro
UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância
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Nº NOME PROFISSÃO/ENTIDADE/ÓRGÃO DE ORIGEM

1 Alice Rodrigues de Oliviera Lima Parteira Tradicional  – ACS  – Trindade/PE

3 Bárbara Oliveira Souza Antropóloga

4 Carla Machado Mãe de dois filhos nascidos por intermédio de parteiras

5 Clarissa T. Kahn Psicóloga e Doula

6 Edite Maria da Silva Parteira Tradicional

7 Eleanor Madruga Luzes Médica, Diretora do Núcleo da Paz da ONG 
Pensamento Ecológico, Professora da UFRJ

8 Elizabeth Davison Economista

9 Isa Paula Hamouche Abreu Médica

10 Isabel Freitas Marcha Mundial de Mulheres

11 Ivete M. Andrioli Mendes Movimento de Mulheres Camponesas

12 Justina Lima Movimento de Mulheres Camponesas

13 Katia Maria Netto Ratto Médica – MS/SAS/DAPE

16 Lúcia Leão

17 Maíra Rangel Marinho Socióloga e Doula

19 Maria Auxiliadora de Jesus Parteira e Agricultora – Salgueiro/PE

20 Maria do Carmo Ferreira da Silva Assistente Social

21 Maria José de Oliveira Araújo Médica  – MS/SAS/DAPE

22 Maria Liége Santos Rocha Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres

23 Maria Luiza Dias Parteira Tradicional do Amapá  – REPARTA

24 Mario Fosch Projeto Mães da Pátria

25 Núbia Maria de Melo e Silva Socióloga e Sanitarista

26 Paula Viana Enfermeira, Parteira, Coordenadora da ONG Curumim

LISTA DE PARTICIPANTES
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Nº NOME PROFISSÃO/ENTIDADE/ÓRGÃO DE ORIGEM

27 Regiane Maria da Silva Parteira de Jaboatão/PE

28 Regina L. Morais MS / SAS / DAPE

29 Regina Rodrigues de Morais Nutricionista

30 Rosa Maria Luiza da Silva Parteira Tradicional de Olinda Pernambuco

31 Simone Silva Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa / MS

32 Tereza J. P. Araujo Projeto Casa de Mainha

33 Zuleide Araújo Teixeira Advogada e Pedagoga  – CFEMEA
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