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O Papel da Mulher

- Usuárias são as principais interessadas

- Melhor representação dos próprios anseios

- Movimento inverso

- Lei da procura



Acreditamos na articulação entre a voz das mulheres
sobre suas necessidades e as evidências científicas como
instrumento de combate à cultura de banalização da
cesárea e das intervenções desnecessárias na assistência
ao parto e nascimento.

O Papel da Mulher



A Rede

“Parto do Princípio é uma rede formada essencialmente por 
mulheres. Mulheres que gestam, mulheres que parem, mulheres 

que pensam. Mulheres que crêem em seu direito e, acima de 
tudo, em sua capacidade de tomar para si as decisões a respeito 

de seus corpos, de sua saúde, de suas vivências.”



A rede foi fundada em Janeiro de 2006 e hoje é formada por 
250 mulheres voluntárias, espalhadas por 16 Estados 
brasileiros mais o DF:

- Acre

- Amazonas

- Bahia

- Ceará

- Distrito Federal

- Goiás

- Mato Grosso

- Minas Gerais

- Pará

Quem somos

- Paraíba 

- Paraná

- Pernambuco

- Rio Grande do Sul

- Rio de Janeiro

- São Paulo

- Santa Catarina

- Sergipe



Quem somos

Reúne profissionais de diversas áreas: Administração, artes 

gráficas, comunicação, direito, enfermagem, medicina, 

tecnologia da informação, tradutoras, entre outras.

Somos mulheres falando para mulheres



Nosso Foco

Nosso Principal Objetivo:

• Garantir o direito que as mulheres têm de vivenciar a 

gestação, o parto e o pós-parto de forma inteira, consciente e 

ativa.

• Nossa luta é para que toda mulher que assim deseje tenha 

essa oportunidade.

Nosso Papel:

• Estender a mão a cada mulher que deseje vivenciar a 

gravidez ativa e conscientemente e parir de forma natural e 

transformadora.



Nosso Foco

Nossa meta é ser uma ONG que represente “a voz das 

mulheres” na luta pela melhoria das condições de 

atendimento ao parto no país, utilizando nossas próprias 

experiências e as evidências científicas como respaldo 

para nossas ações e propostas.

• Para outras mulheres

• Para maridos e famílias

• Para profissionais

• Na mídia

• Em eventos / debates 

acerca do tema



Como Trabalhamos

Desejos das Mulheres Evidências Científicas

INFORMAÇÃO DE QUALIDADE
PELO PARTO ATIVO

MUDANÇA CULTURAL
NO CUIDADO AO PARTO



Como Trabalhamos

Através de uma lista de discussão na Internet, onde as 

participantes se comunicam, articulam demandas e se 

dividem na realização das ações planejadas.

Comunicação

Educativa

JurídicaPesquisa Administração



Produção 
acontece na 

sub-lista Textos, 
Artes e Site.

Comunicação

Site PP Primeira ação da rede, lançado em março de 

2006. A equipe trabalha no planejamento editorial, design, 

produção de conteúdo, coordenação e tecnologia.

Atendimento a Usuários Ação lançada junto com o 

site, em março de 2006. Consiste no diálogo via telefone 

e email com visitantes do site e gestantes que pedem 

esclarecimentos sobre informações divulgadas no site, 

textos científicos, hospitais etc.

Material Promocional Desde o início há uma equipe 

trabalhando na criação, design, redação e produção 

gráfica de materiais de apoio a ações da PP, como 

postais, banners (faixas e eletrônicos), folders, selos, 

cartazes, panfletos, apresentações Power-Point.

Produtos Linha PP Entre nossos produtos estão 

camisetas, adesivos, cartões postais e slings. 

Como Trabalhamos



Comunicação

Relações com a Mídia  Desde o início, temos 

uma equipe trabalhando na redação de releases, 

manutenção de mailing de imprensa, contato e 

atendimento a jornalistas, preparação de porta-

vozes para entrevistas e clipping.

Eventos  Os eventos mobilizam todas as 

voluntárias, que trabalham no planejamento, 

produção e representação da PP em eventos, 

feiras e stands. Promovemos um grande evento no 

Dia das Mães, em 2006, em que reunimos ativistas 

e mulheres em parques de seis capitais do País, 

distribuindo material de divulgação e mostrando 

faixas de sensibilização.

Produção 
acontece na 

sub-lista Textos, 
Artes e Site.
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Educativa

Projeto GAPPs  Em 2007, a PP lançou outro grande projeto, 

que envolveu a criação de uma Rede de Grupos de Apoio à 

Gestante, todos conectados à PP. Desde então promovemos 

suporte a mediadoras dos grupos presenciais, uma lista de 

discussão para que elas troquem informações e divulgamos os 

grupos no site da PP. 

Projeto Parcerias para Palestras  Em desenvolvimento. 

Estamos preparando material didático e treinamento de equipe 

interna para oferecer palestras sobre parto ativo em empresas, 

escolas, universidades e outros. 

Projeto Cartilha PP  Em desenvolvimento. Estamos

preparando uma cartilha para distribuição para usuárias, que 

prepare a mulher para ter um parto ativo. O material deve conter 

também informações para a classe médica e planos de saúde.

Produção 
acontece na 

sub-lista Textos. 
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Educativa

Projeto Sala de Parto Ativo  Temos um projeto para 

concepção de salas de parto ativo.   

Projeto Livro de Relatos de Parto  Em fase de 

captação de recursos. O projeto prevê a produção de 

um livro com compilação de relatos de partos que 

promovam o parto como evento positivo em termos 

emocionais e sexuais. 

Projeto Vídeos Boa Hora!  Em fase de captação de 

recursos. Prevê a produção de três vídeos educativos 

sobre gravidez, parto e maternidade ativos. Inscrito e 

aprovado na Lei Rouanet, aguardando captação de 

recursos via isenção fiscal.

Produção 
acontece na 

sub-lista Textos. 

Como Trabalhamos



Pesquisa

Biblioteca  Temos um banco de dados via FTP onde 

armazenamos textos, artigos e dados sobre os temas de 

interesse da PP.

Suporte Ativo  Há uma equipe de atendimento a 

solicitações de outras áreas da PP que estejam 

preparando materiais e precisem de informações e 

dados. 

Pesquisa por Demanda  Frequentemente a PP 

demanda pesquisas específicas, de acordo com cada 

projeto, como por exemplo, o dossiê do Ministério Público 

Federal ou dados para embasar ações judiciais.  

Produção 
acontece na 

sub-lista Textos. 
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Jurídica

Representação no Ministério Público Federal  Em 

julho de 2006, lançamos outra importante ação, que foi a 

redação de um dossiê de 35 páginas e mais de 30 

estudos científicos que deu entrada em uma 

representação no MPF contra o excesso de cesarianas 

no setor de saúde suplementar. 

Em setembro de 2007, participamos da primeira 

audiência pública no MPF, que reuniu Conselho Federal e 

Regional de Medicina, Associação de Planos de Saúde e 

de Hospitais, além de usuárias em reunião para cobrança 

de ações e novas discussões.Produção 
acontece na 

sub-lista 
Jurídico. 
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Administração

Estatuto Social e Registro Legal da Rede PP 

Estamos trabalhando no planejamento e redação 

de Estatuto Social que comporte todos os 

conceitos centrais da PP, bem como suas áreas de 

atuação, para garantir que a rede possa funcionar 

como pessoa jurídica.

Planejamento Estratégico Estamos 

trabalhando na elaboração de missão, valores, 

diretrizes e metas, planejamento e cronograma 

anual de ações.

Produção 
acontece na 

sub-lista 
Administração. 

Como Trabalhamos



Como Trabalhamos

A Rede “Parto do Princípio” trabalha 

primordialmente com a divulgação de 

informação de qualidade sobre parto ativo, 

combatendo os mitos sobre parto normal e a 

cultura cesarista.

Falamos de nossas vivências pessoais, 

compartilhamos nossos relatos de parto, mas 

nos guiamos pelo conhecimento produzido 

pela ciência para orientar outras mulheres e 

também para tomar decisões sobre nossos 

próprios corpos.
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Belo Horizonte
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Rio de Janeiro
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O Panorama que 
queremos mudar

Belém – Dados de 2007

Fonte: SESMA

SUS Exemplo de Maternidade Privada



Breve Histórico das 
Nossas Ações

• Elaboração e publicação do site www.partodoprincipio.com.br

• Publicação de textos escritos pelas próprias mulheres da rede, 

acerca do tema

• Publicações de relatos de parto

• Campanha do Dia das Mães 2006 (SP, RJ, RS, PE, BA)

• Campanha pela abolição da Taxa do Acompanhante nos 

hospitais particulares (Abaixo assinado com mais de 4 mil 

assinaturas)

• Set/2007 Ação civil junto ao Ministério Público Federal, com 

entrega de dossiê denunciando a “indústria da cesárea” e 

cobrando atuação mais efetiva da ANS na fiscalização

http://www.partodoprincipio.com.br/
http://www.partodoprincipio.com.br/


Breve Histórico das 
Nossas Ações

• Publicação de orientação passo a passo sobre como 

denunciar uma cesariana indevidamente realizada

• Elaboração de uma listagem de GAPPs (Grupos Apoiados 

pela Parto do Princípio) – gratuitos, periódicos e voltados ao 

estímulo ao parto ativo

• Última ação: Exposição simultânea em várias cidades de 

fotos de mulheres brasileiras no momento do nascimento de 

seus filhos

– Brasília (DF), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Campinas 

(SP), Divinópolis (MG), Juiz de Fora (MG), Maringá (PR), 

Porto Alegre (RS), Recife (PE), Santo André (SP), São 

José dos Campos (SP), São Paulo (SP)



A exposição no Brasil
Brasília



A exposição no Brasil
Divinópolis



A exposição no Brasil
Juiz de Fora



A exposição no Brasil
Porto Alegre



A exposição no Brasil
Recife



A exposição no Brasil
Belém



A Cara da PP



A Cara da PP



A Cara da PP



A Cara da PP



A Cara da PP



A Cara da PP



Parto do Princípio

Porque parto com amor

É parindo que me reparto

E sempre me multiplico

Desde o princípio

Parto porque acredito

Que um bom parto é possível

Parto com amor

Parto por inteiro

Com quem vier

Com quem me quiser

Parto com prazer 

Parto do respeito

Por uma vida melhor

E por amor vou partindo...

... e parindo

Parto do Princípio
(Denise Ahrends)

Outras informações: www.partodoprincipio.com.br

http://www.partodoprincipio.com.br/

