
Meu parto brasileiro 
 
Em 4 Janeiro de 2008 as 06h50min da manhã, horário brasileiro, nascia Jemima Anna Maria. 
Tive um parto bom e rápido e, o mais importante, um ótimo apoio de um médico 
maravilhoso, de uma doula muito carinhosa e, é claro, de um super herói, meu marido 
Andréas!  
Ainda na Suíça, uma americana que também teve um parto aqui em Campinas, me 
recomendou um médico com o qual eu comecei a me corresponder via e-mail. Ele pertence  
aos muitos poucos médicos aqui que apóiam partos normais. (90% das mulheres aqui desta 
cidade tem cesárea, com este médico acontece o contrário, 90 % tem partos normais) Este 
médico também é um dos pioneiros de partos na água. Começou com isso há 20 anos e  
trabalhou na Inglaterra e França. Então, também pude ter um parto na água desta vez como 
tive com meus outros filhos. Antigamente este médico fazia muitos partos nas casas o que 
também é muito raro aqui. Agora não mais tantos, porque tem a permissão dos hospitais de 
levar sua banheira e cuidar de “suas mulheres” lá. 
Porque tive meu último parto na minha casa, e porque foi uma experiência muito boa, 
perguntei ao médico se ele fazia meu parto em casa. E assim foi! Jemima Anna Maria nasceu 
em nosso apartamento, no 10˚ andar em uma cidade com 1 milhão de habitantes! 
Que aventura – especial, excitante e também um pouco engraçada! 
 
Procedimento do parto 
 
Ás 03h30min me despertei com a bolsa rompida. Coloquei uma fralda do Luca (não consegui  
comprar absorventes antes...) me vesti e fui para a cozinha, porque estava de pernas para o 
ar...Ainda não tinha contrações, assim podia com tranqüilidade lavar os pratos e secá-los. 
Varri o chão e coloquei o lençol que molhei na máquina para lavar e o estendi. Depois das 
quatro horas começaram as primeiras contrações,  meia hora depois liguei para minha doula, 
Leyla.Um pouco mais tarde também para meu médico, Adailton. 
Às cinco horas olhei de nossa varanda no décimo andar e vi uma bola rosa enorme, andando 
pela rua. Atrás dela, quase  invisível, uma mulher bem delicada e baixa - era a Leyla, minha 
acompanhante do parto! Alguns momentos depois chegou um carro prata – era o Adailton, 
meu médico. Observei da varanda os dois trocando algumas palavras e depois a Leyla foi para 
a portaria do prédio. Perdi-a por um momento de vista, mas logo apareceu de novo, em 
companhia do porteiro. Enganei-me ou o porteiro olhava um pouco perplexo para onde eu 
estava na varanda? Fiz sinais com os dedos, indicando que estava tudo bem. Aparentemente 
minha língua de sinais o convenceu e a Leyla desapareceu na entrada e a porta da garagem se 
abriu para o Adailton. Então o Andréas desceu com o elevador para ajudá-lo a trazer as coisas 
que precisava para o parto...Minutos depois todos estavam na porta com:  Um banquinho, 
uma mala com a banheira portável, uma garrafa de oxigênio (em caso de emergência...) e a 
enorme bola rosa, claro que ela também não podia faltar!   Depois todos estavam bem 
ocupados – Tinham que preparar um lugar para a banheira.  
Adailton checou minha pressão arterial, o batimento do bebê, e viu que eu já estava com 4 cm 
de dilatação. Isso me deu uma boa porção de energia! Andréas instalou a mangueira, montou 
a banheira com Adailton e começou a enchê-la. De repente ouvi um oh, desculpa¨ e logo 
depois a inconfundível gargalhada do  Adailton ;-) A mangueira ficou por um momentinho 
independente e molhou nosso médico – mais nada grave, estamos no “quente” Brasil :-) 
Minhas contrações ainda eram suportáveis. No sofá, ajoelhada sobre a bola de ginástica, eu 
praticava respiração, apoiada pela Leyla, que massageava minhas costas.  
Mas depois de um tempo, as contrações ficaram mais intensas – não achava mais divertido 
...Porque alguém se suicida voluntariamente?!!! 



Agora estava com quase 7 cm de dilatação. Pouco demais para mim – com esta informação 
não tinha mais uma porção grande de energia...Antes das 06h30min h fui para a banheira. 
Ainda não tinha muita água, mas para ter um parto era suficiente. Mas que coisa! A água 
estava bastante fria! Apesar de meu amor pela água achei isso bastante desagradável! Alguma 
coisa não estava certo com o termômetro. Pareceu-me que ouvi antes continuamente a 
instrução: Muito quente demais, tem que ser mais frio! Imediatamente dei outra instruçao – 
Dá-me a mangueira, preciso de água quente! E assim me “ensopava” com o agradável calor 
em volta de mim! Mas por causa da água quente agora eu tinha bastante contrações. ”Puxa, 
depois, nós vamos fazer  uma festa!” ( Sempre tentar ter bom humor, isso é o melhor 
remédio... ) Eu perguntei se “esta coisa” finalmente estava aberta. Quase, quase, disse o 
médico, o que para mim era uma resposta absolutamente insatisfatória... Mas eu tinha uma 
resposta melhor – não queria mais de que duas contrações! Isso expliquei para minhas 
companhias muito claro...!!!!Depois chegou a vez do Andréas. 
“Vai, vai na banheira!” Era a ordem do médico. “Não, não quero!” Era a minha resposta. E, 
então, o Andréas ficou um pouco desorientado, dizendo: ela não quer... Mais a ordem era 
curta e clara: Vai! Então ele se sentou em cima do rebordo da banheira e eu incrível...apreciei 
muito este grande encosto! Tive mais uma contração e, graças a Deus, podia finalmente 
forçar! 
Depois de somente forçar uma contração, nasceu nossa filha – viva e saudável neste mundo! 
O que é mais poderoso, mais maravilhoso do que o momento quando um bebê nasce?!!! 
Repleta de emoções, de admiração, agradecimento e sorte ilimitada, tomei esse pequeno, 
enorme milagre em meus braços! 
Agora era tempo de despertar nossos filhos. Ainda com muito sono vieram, não muito alegres 
de que os despertamos... A Sara estava muito feliz com a novidade de que recebeu uma irmã! 
O Dan achava toda a situação bastante rara – sua mãe na banheira, um bebê rosa, uma corda 
esquisita... se foi rapidamente, tinha que recuperar-se primeiro desta visão estranha... 
Do Luca somente se ouvia:Eeeeh, bebê, eeeh! Ele sempre é muito aberto e se interessa por 
tudo que é novo  
Então o Andréas cortou a cordão umbilical -  um momento especial , embora tenha sido a 
primeira separação da mãe... 
  
Depois.... 
 
A aventura da placenta! 
 
Porque o médico queria estar seguro de quanto sangue eu perdi, tive que forçar a placenta 
para fora, na ducha.Com o cordão umbilical pendurado ( ainda tinha um prendedor no fim do 
cordão...) eu fui para a ducha, seguindo o médico. Lá, ele colocou o banquinho para mim e  
foi rapidamente para a cozinha. O que será que ele estava procurando?... Voltou com uma 
frigideira! Foi a única coisa que viu  que cabia embaixo do banquinho – que bom que ainda 
existem médicos práticos!   O único problema que ele tinha foi saber, se depois do parto o 
Andréas queria fritar um bife de placenta ou não!!!! 
Apertou minha barriga para que saísse mais sangue. Depois eu tive que forçar um pouco mais 
para a placenta sair. E assim foi, a placenta saiu, dentro da frigideira!  
 
Agora era tempo de tomar uma ducha – que maravilhosa pode ser uma ducha quente, nunca a 
desfrutei tanto como naquele momento – eu tinha conseguido!!! 
Agora faltava somente um pediatra para examinar a Jemima. 
Mas o que estava acontecendo? Adailton estava procurando seu prendedor, onde estaria? 
Nossa, talvez ainda na placenta?...Mas onde ela estava??? O Andréas já tinha jogado no saco 
de lixo e fechado bem! Então tinha que procurar este saco e o apalpar procurando o 



prendedor. Na verdade, ninguém queria abrir este saco para nada para não dar de cara com 
esta placenta... A  Leyla se encarregou deste objeto e libertou a placenta do prendedor, ou 
melhor o prendedor da placenta ! 
 
Adailton saiu e me trouxe um café da manhã muito gostoso, comprou para Jemima fraldas ( 
porque não as achou em nosso apartamento...) e para mim fraldas geriátricas!   
“Acidentalmente” encontrou na rua um amigo, que trabalha muito perto de nós em um 
hospital – um pediatra! Ele estava de acordo em examinar a Jemima nos próximos 3 dias 
durante seu intervalo de almoço na nossa casa. Foi óbvio, a mão de Deus era conosco!! 
Na volta Adailton ligou para a Lisandra, uma boa amiga brasileira que conhecemos, e  contou 
que nasceu a pequena Jemima. Pouco mais tarde ela apareceu e cozinhou para os próximos 3 
dias uma sopa muito gostosa para mim, com diferentes verduras,  arroz e frango, inclusive um 
pé de frango - uma receita especial para mães!  
Depois Lisandra e Leyla limparam todo o apartamento, lavaram roupa e arrumaram tudo – 
que mais se pode desejar?! 
 
Esse foi meu parto brasileiro –o melhor de todos os partos que tive!  
 
Obrigada Adailton, por me acompanhar durante o fim desta gravidez e respeitar meus desejos 
– sempre me senti muito bem e compreendida! ( Mesmo sendo você um médico e homem  
). Obrigada Leyla, por me dar tanto carinho, e me ajudar também depois! (Você é meu 
presente do céu, até mesmo sabe como ordenhar vacas e mulheres )  Obrigada Andréas, por 
me apoiar na decisão de ter este parto no Brasil, mesmo quando todo mundo desaconselhou – 
a vida com você é bem aventurosa!  
E graças a Deus, porque Ele sabe exatamente o que eu preciso e o que eu gosto –Ele fez tudo 
perfeito! 
 
 
 


