
CAMPANHA PARTO NORMAL

Parto Normal. Deixe a vida acontecer naturalmente.



Campanha Parto Normal

Cenário

• Dados fornecidos à ANS pelas empresas que comercializam planos de assistência à
saúde demonstram que a proporção de cesarianas é alarmante, situando-se em torno 
de 80%. 

• Esse percentual é discrepante se comparado ao recomendado pela Organização 
Mundial da Saúde (15%) e ao encontrado em outros países, como Holanda (14%), EUA 
(31%) e México (34%). 

• A proporção de cesarianas do setor suplementar influencia negativamente os dados 
nacionais:

• Sistema Público de Saúde Brasileiro - esta proporção é de 26% (próxima aos 
valores encontrados em outros países).
• Resultado nacional (partos realizados nos setores públicos e privados) - de 43%. 



Campanha Parto Normal

Cenário

• A cesariana, quando realizada sem que exista uma indicação médica, aumenta os 
riscos de complicações e de morte para a mulher e para o recém-nascido.

• As cesarianas agendadas antes do parto aumentam a chance de o bebê ser retirado 
do útero ainda prematuro, já que é impreciso o cálculo da idade gestacional realizado 
antes do parto por meio da ultra-sonografia ou considerando-se a data da última 
menstruação. 

• A definição exata se o bebê é ou não prematuro somente ocorrerá após o nascimento.



Campanha Parto Normal

Cenário

• A retirada cirúrgica de bebês do útero antes que tenham atingido a completa 
maturidade fetal é grave. Estudos demonstram que fetos nascidos entre 36 e 38 
semanas têm 120 vezes mais chances de desenvolver problemas respiratórios agudos 
e, em conseqüência, necessitar de internação em UTI neonatal do que aqueles 
nascidos com 39 semanas ou mais. 

• Outros problemas que podem surgir:
• Aumento dos custos hospitalares.
• Desenvolvimento de outros problemas de saúde no bebê, ocasionados pela 
internação.
• Separação abrupta e precoce entre mãe e filho, dificultando o estabelecimento 
de vínculo, para uma melhor adaptação do recém-nato à vida extra-uterina e para 
o início do aleitamento materno.
• Risco de hemorragia ou infecção no pós-parto.
• Aumento do risco de problemas em futuras gestações, como a ruptura do útero e 
o mau posicionamento da placenta.



Campanha Parto Normal

Cenário

• A conveniência do agendamento e do tempo gasto na cesariana, bem como a 
insuficiente participação feminina nas decisões clínicas relacionadas ao tipo de parto, 
gerada pela assimetria de informação entre médico e paciente, estão entre as causas 
apontadas por especialistas para a “superindicação” de cesáreas.

• Existem muitos mitos sobre contra-indicação de parto normal e são utilizados para 
justificar cesarianas desnecessárias:

• Cesariana anterior.
• Gestação gemelar.
• Fetos grandes.
• Cordão umbilical envolto no pescoço.
• Baixa estatura da mãe.
• Idade gestacional de 40 semanas, entre outras, que isoladamente não justificam 
a realização de uma cesárea. 



Campanha Parto Normal

Cenário

• Quando a equipe de saúde possui uma atitude acolhedora, quando há estímulo para a 
participação de acompanhante durante o trabalho de parto e no parto, quando a mulher 
é encorajada a ter uma postura ativa, movimentando-se e adotando posições nas quais 
sinta-se mais confortável e tendo acesso a métodos para o alívio da dor, a vivência do 
parto pode configurar-se como uma enriquecedora experiência de vida.

• O Ministério da Saúde e a ANS têm proposto ações com o intuito de reverter esse 
quadro e nesse sentido lança uma campanha publicitária em prol de um movimento 
pelo parto normal, em que um dos objetivos é capitanear as discussões sobre 
estratégias para redução das cesarianas desnecessárias e o incentivo ao parto 
normal, envolvendo todos os segmentos implicados com o tema. 

• Esta é uma discussão que deve mobilizar, em especial, as mulheres, as quais devem 
ousar reivindicar o direito de dar à luz por meio de parto normal, com autonomia e 
segurança, vivenciando esse momento especial de forma saudável e prazerosa.



Campanha Parto Normal

Objetivo de Comunicação

• Mobilizar as mulheres, casais, profissionais de saúde e operadoras de saúde para a 
discussão sobre o parto natural e a sua importância.

• Mostrar que o parto natural é o “normal” e que a cesariana é um procedimento 
cirúrgico.

• Sensibilizar os(as) médicos (as), já que estes são os que mais recomendam o parto 
cesariano por vários motivos: se sentem mais seguros fazendo uma cirurgia, a 
dificuldade de fechar sua agenda para acompanhar um trabalho de parto natural, a 
imprevisibilidade do horário do parto e a experiência maior adquirida na residência 
médica e nos estágios com o ato cirúrgico.

• Outro foco importante é alertarmos as mães que seus filhos, com a cesariana, podem 
nascer antes de seu desenvolvimento e maturidade adequada.

• Esta não é uma campanha contra a cesárea, mas sim a favor do parto normal.
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Público-Alvo

• Prioritário: Mulheres.  

• Secundário: Profissionais de saúde, operadoras e população em geral.
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Conceito

Parto Normal. 
Deixe a vida acontecer 

naturalmente.
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Defesa da Linha Criativa

A intervenção cirúrgica não necessária vai contra todos os princípios de humanização no 
parto, tão importantes para o desenvolvimento do bebê e para a recuperação da mãe.

Sendo assim, uma campanha publicitária levantando a importância do parto normal será
deflagrada pelo Ministério da Saúde. O objetivo é trazer o assunto para a pauta de 
discussões de temas importantes para a sociedade. O tema proposto é “Parto Normal. 
Deixe a vida acontecer naturalmente”. A campanha é extremamente emotiva e explora a 
expectativa de futuras mães e pais com a aproximação do parto. A idéia é sensibilizar as 
gestantes e seus parceiros para uma tomada de decisão mais natural sobre a chegada de 
seus filhos, tendo em vista que se trata de um momento especial na vida de todos. A 
campanha é composta de peças para TV, rádio, revistas, cartazes, além de ações na internet 
e material impresso de apoio.
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Resumo do Plano de Mídia



Campanha Parto Normal

Campanha Publicitária – Filme 30”

Vemos um projetor caseiro (tipo 8mm) projetando um filme numa tela diferente: a barriga de 
uma grávida. A câmera vai se movendo e percebemos a presença do projetor e vemos que a 
mãe faz carinho na barriga enquanto o filme é projetado. É como se a mãe estivesse 
querendo mostrar ao filho como é o mundo que o aguarda. Ouvimos uma locução com 
interpretação bem emocionante da mãe enquanto vemos as cenas do filme.
O filme projetado é um filme caseiro. São cenas da mãe grávida contemplando uma bela 
paisagem, um pôr-do-sol. Corta para ela num quarto de bebê mostrando o berço, as 
roupinhas. Corta para a mãe brincando com a barriga, junto com o marido, mostrando a mala 
pronta para a maternidade, colocando fones de ouvido sobre a barriga para o bebê escutar 
música, posando de perfil para mostrar o barrigão, fazendo carinho, recebendo beijos do 
marido, …
Loc. feminina: Filho, esse é o mundo aqui fora. Bonito, colorido e cheio de vida. Não sei 
exatamente quando você chega. Mas sei que tudo vai acontecer naturalmente. Estarei 
contigo e farei o melhor, com toda a segurança. Tô pronta pra sua chegada. (riso) …
toda mulher está. É natural. Assim como é natural o amor que eu já sinto por você.
Loc. feminina 2: Parto normal. Deixe a vida acontecer naturalmente.
Sobre a imagem entram as marcas assinando.
Ministério da Saúde. Brasil, Um país de Todos.
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Campanha Publicitária – Spot 30”

Voz de mulher: Oi, filho.
Voz de criança: Oi, mãe.
Voz de mulher: E aí, filho, já decidiu quando vai nascer?
Voz de criança: Calma, aí, mãe. Ainda tô me preparando.
Tec.: Trilha neutra em BG.
Locução (mulher): Taí um momento que toda gestante espera ansiosamente. Mas 
lembre-se de que seu bebê precisa do tempo certo para nascer. Por isso o parto 
normal é mais seguro para ele. E para você também, além de a recuperação ser 
mais rápida. Converse com seu médico.

Parto normal. 
Deixe a vida acontecer naturalmente.

Ministério da Saúde. Brasil, Um país de todos.
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Campanha Publicitária – Cartaz
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Campanha Publicitária – Mobiliário Urbano
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Campanha Publicitária – Anúncio População Geral
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Campanha Publicitária – Anúncio População Geral
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Campanha Publicitária – Anúncio Profissionais de Saúde
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Campanha Publicitária – Folder
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Campanha Publicitária – Banner de Internet População Geral
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Campanha Publicitária – Banner de Internet Profissional de Saúde


