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Contato 

Email: contatodolutoaluta@gmail.com 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/cuidadocomaperdagestacional 

 

Abrimos esta cartilha com uma homenagem singela e intensa, com uma poesia para aliviar e embalar 

o coração de todas as mães, pais e familiares sobre a perda gestacional e neonatal. A Larissa Rocha, 

fundadora deste grupo, escreveu para a sua irmã, que sofreu a perda gestacional de seu primeiro 

filho, uma poesia na tentativa de ajudar a amenizar esta dor, demonstrando todo seu 

companheirismo e amor neste momento doloroso. Esperamos afetar com amor e carinho todos os 

leitores desta Cartilha Colaborativa e que este silêncio seja quebrado para confortar muitos corações 

de mães e famílias que sofreram esta dor. 

Equipe do Luto À Luta. 

 
“Quando a minha irmã gêmea estava vivenciando as dores e 

angústias da perda gestacional, imersa em sofrimento intenso, 

sem forças, logo me senti profundamente tocada e sensibilizada 

com o luto da minha irmã e quis demonstrar para ela o quanto a 

apoiava e respeitava, através da exteriorização dos meus 

sentimentos. Não imaginava que meses depois eu viria a perder 

o meu bebê também. E escreveria uma poesia em especial para 

o meu anjo que já tem companhia.” 

Larissa Rocha 

 

MATERNIDADE COMPARTILHADA 

Ao compartilharmos o desejo pela sua chegada já preparamos a sua doce morada  

Ao compartilharmos os planos para te receber nunca pensamos em te perder  

Ao compartilharmos o sonho pela maternidade sinto-me mãe de verdade  

Ao compartilharmos a sua presença não vislumbramos a possibilidade da sua ausência  

Ao compartilharmos o quanto sonhamos com o dia ao te embalar é impossível não te amar  

Ao compartilharmos todas as mudanças advindas com a gravidez sinto que finalmente chegou a minha vez  

Ao compartilharmos as transformações corporais, hormonais e emocionais percebo o quanto este momento 

é especial, sobrenatural, fora do normal  

No entanto, como compartilhar a interrupção de uma vida, que está sendo sentida, vivida e querida?!  

Como compartilhar todo o amor, transformado em dor?!  

Como compartilhar o sonho interrompido, as noites mal dormidas?! Como compartilhar o sentimento de 

angústia pelos planos a sucumbir?!  

Como compartilhar a nossa descrença na vida, no homem, a falta de desejo pelo que está por vir?!  

É melhor o silêncio e a solidão?!  

Mas foi tudo compartilhado outrora, e agora? 

  

mailto:contatodolutoaluta@gmail.com
https://www.facebook.com/cuidadocomaperdagestacional
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PROJETOS E GRUPOS DE APOIO ON LINE 

 

AMIGOS SOLIDÁRIOS NA DOR DO LUTO  

https://www.facebook.com/Amigos-Solidários-na-Dor-do-Luto-RJ-206326636055637 

http://www.amigossolidariosnadordolutorj.com 

http://amigossolidariosnoluto.blogspot.com.br 
 

ASSOCIAÇAO PROJECTO ARTEMIS (PORTUGAL) 

https://www.facebook.com/associacaoartemis 

http://perdagestacional.forumeiros.com 
 

CASA GESTAR – ACOLHIMENTO EM MOVIMENTO 

Projeto “Vidas Não Vividas – Grupo Terapêutico para Mães e Pais que Vivenciam o Luto” 

https://www.facebook.com/Casagestar 

http://www.casagestar.com.br 

 

DO LUTO À LUTA: APOIO À PERDA GESTACIONAL (RJ) 

https://www.facebook.com/cuidadocomaperdagestacional 

 

ESPAÇO AMA - PSICOLOGIA E BEM ESTAR 

https://www.facebook.com/paginaamapsicologia 

http://www.espacoama.com.br 
 

ESTRELINHA HELENA 
http://estrelinhahelena.blogspot.com.br 

 
FAMÍLIA EM TIRAS  

https://www.facebook.com/familiaemtiras 

http://www.semprefamilia.com.br/familia-em-tiras  

 

GRUPO SOBREVIVER: APOIO À PERDA GESTCIONAL OU DO RECÉM-NASCIDO 

https://www.facebook.com/gruposobreviver 

http://www.gruposobreviver.blogspot.com 

 

INSTITUTO ENTRELAÇOS 

https://www.facebook.com/Instituto-Entrela%C3%A7os-419146861465266 

http://www.institutoentrelacos.com 

http://espaco-entrelacos.blogspot.com.br 
 

LABORATÓRIO DE ESTUDOS SOBRE A MORTE - LEM 

Instituto de Psicologia – Universidade de São Paulo (USP) 

http://www.lemipusp.com.br 

https://www.facebook.com/Amigos-Solidários-na-Dor-do-Luto-RJ-206326636055637
http://www.amigossolidariosnadordolutorj.com/
http://amigossolidariosnoluto.blogspot.com.br/
https://www.facebook.com/associacaoartemis
https://www.facebook.com/Casagestar
http://www.casagestar.com.br/
https://www.facebook.com/cuidadocomaperdagestacional
https://www.facebook.com/paginaamapsicologia
http://www.espacoama.com.br/
http://estrelinhahelena.blogspot.com.br/
https://www.facebook.com/familiaemtiras
http://www.semprefamilia.com.br/familia-em-tiras
https://www.facebook.com/gruposobreviver
http://www.gruposobreviver.blogspot.com/
https://www.facebook.com/Instituto-Entrela%C3%A7os-419146861465266/
http://www.institutoentrelacos.com/
http://espaco-entrelacos.blogspot.com.br/
http://www.lemipusp.com.br/
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LUTO MATERNO GESTACIONAL/ NEONATAL 

https://www.facebook.com/Luto-Materno-Gestacional-Neonatal-Curitiba-e-Região-

456665754539037 

https://www.facebook.com/groups/lutomaternocuritiba (grupo de discussão) 

 

MÃE DE ANJO 

https://www.facebook.com/Mãe-de-Anjo-1033882553293836  

 

MÃES DE ESTRELAS (Brasília) 

http://maesdeestrelas.blogspot.com.br/ 

https://www.facebook.com/groups/1565163450426735 (grupo de discussão) 

 

NOW I LAY ME DOWN TO SLEEP (ESTADOS UNIDOS) 

https://www.facebook.com/nilmdts 

www.nowilaymedowntosleep.org  

 

O SEGUNDO SOL 

https://www.facebook.com/ProjetoOSegundoSol 

https://www.facebook.com/groups/153371224844154 (grupo de discussão) 

http://www.osegundosol.com/ 

 

PROIBIDO COMPARAR 

Sobre o livro “Proibido Comparar – o luto e a dor de uma perda gestacional” 

https://www.facebook.com/Proibido-Comparar-650444924978279 

 

PSICÓLOGA JULIANA BENEVIDES 

Perda Gestacional e Perinatal: Maternidade Interrompida – Grupo Psicoterapêutico  

https://www.facebook.com/psicologajulianabenevides 

 

QUATRO ESTAÇÕES – INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

Suporte psicológico para situações de perdas e lutos  

https://www.facebook.com/pages/4-Estações-Instituto-De-Psicologia/208250889227579 

http://www.4estacoes.com 

  

QUATRO LETRAS – FLÁVIA CAMARGO 

Sobre o livro “Quatro Letras”.  

https://www.facebook.com/quatroletrasflaviacamargo 

 

SANDS, THES STILLBIRTH & NEONATAL DEATH CHARITY (REINO UNIDO) 

https://www.facebook.com/sandscharity/ 

http://www.uk-sands.org/ 

https://www.uk-sands.org/resources/parents-family-friends/support-booklets-leaflets 

(Publicações de livretos e folhetos) 

https://www.facebook.com/Luto-Materno-Gestacional-Neonatal-Curitiba-e-Regi%C3%A3o-456665754539037/?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/Luto-Materno-Gestacional-Neonatal-Curitiba-e-Região-456665754539037
https://www.facebook.com/Luto-Materno-Gestacional-Neonatal-Curitiba-e-Região-456665754539037
https://www.facebook.com/groups/lutomaternocuritiba
https://www.facebook.com/M%C3%A3e-de-Anjo-1033882553293836/?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/Mãe-de-Anjo-1033882553293836
http://maesdeestrelas.blogspot.com.br/
https://www.facebook.com/groups/1565163450426735
https://www.facebook.com/nilmdts
http://invalid.invalid/
https://www.facebook.com/ProjetoOSegundoSol/?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/ProjetoOSegundoSol
https://www.facebook.com/groups/153371224844154
http://www.osegundosol.com/
https://www.facebook.com/Proibido-Comparar-650444924978279/?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/Proibido-Comparar-650444924978279
https://www.facebook.com/psicologajulianabenevides
https://www.facebook.com/pages/4-Estações-Instituto-De-Psicologia/208250889227579
http://www.4estacoes.com/
https://www.facebook.com/quatroletrasflaviacamargo
https://www.facebook.com/sandscharity/
http://www.uk-sands.org/
https://www.uk-sands.org/resources/parents-family-friends/support-booklets-leaflets
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SENHORA DONA MORTE – UM JEITO FÁCIL DE FALAR SOBRE COISAS DIFÍCEIS. 
https://senhoradonamorte.wordpress.com/ 
https://www.facebook.com/deathcafesaopaulo (divulgação das reuniões presenciais) 

 

SILÊNCIO DA LUZ – AJUDA PARA NATIMORTO E MORTE NEONATAL  

http://www.silenciodaluz.com.br/ 

www.meuanjogabriel.wordpress.com  

 

SIMONE DE CARVALHO 

Escritora – Sobre o livro “NA PELE DE JÓ – uma história real da dor da perda de um filho” 

https://www.facebook.com/ADordaPerdadeumFilho 

 

TEMOS QUE FALAR SOBRE ISSO 

https://www.facebook.com/temosquefalarsobreisso 

https://temosquefalarsobreisso.wordpress.com 

 

UMAMAMITA – APOYO PARA LE MUERTE PERINATAL E NEONATAL (ESPANHA) 

https://www.facebook.com/uma.manita 

http://www.umamanita.es/ 

 
 

PROJETOS E GRUPOS DE APOIO PRESENCIAL 

 

AMA Psicologia 

e-mail: aline@amapsicologia.com.br 

Edificio São Luiz - Rua do Catete, 311, sala 611 - Largo do Machado, Rio de Janeiro / RJ 

Telefone: 21 22370309  
 

AMIGOS SOLIDÁRIOS NA DOR DO LUTO  

e-mail: amigosolidarios.dordoluto.rj@gmail.com 

União dos Escoteiros do Brasil - Rua Rodrigo e Silva,18, 7º andar - Centro, Rio de Janeiro / RJ 

Reuniões: Terças-feiras de 17h às 19h 

Telefones: 21  35919749 (Márcia Torres – Coordenadora) – 21 98960-0755 (Rodrigo Gusmão 

França – Vice Coordenador e Psicólogo) 
 

ASSOCIAÇÃO PROJECTO ARTEMIS  

e-mail: projecto.artemis@iol.pt 

Praça Paulo Vidal, 14, 4715-245 Braga Braga, Portugal 

Telefone: +351 938 633 707 
 

 

https://senhoradonamorte.wordpress.com/
https://www.facebook.com/deathcafesaopaulo
http://www.silenciodaluz.com.br/
http://www.meuanjogabriel.wordpress.com/
https://www.facebook.com/ADordaPerdadeumFilho/?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/ADordaPerdadeumFilho
https://www.facebook.com/temosquefalarsobreisso
https://temosquefalarsobreisso.wordpress.com/
https://www.facebook.com/uma.manita
http://www.umamanita.es/
mailto:aline@amapsicologia.com.br
mailto:amigosolidarios.dordoluto.rj@gmail.com
mailto:projecto.artemis@iol.pt
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CASA GESTAR – ACOLHIMENTO EM MOVIMENTO 

e-mail: casagestar@gmail.com 

Servidão Odorico Miguel da Costa, 11 – Campeche, Florianópolis / SC 

Atendimento de segunda à sexta, 09:00-12:00 / 13:30-18:30 
Telefone: (48) 3307 6035 

 

DO LUTO À LUTA: APOIO Á PERDA GESTACIONAL 

e-mail: contatodolutoaluta@gmail.com 

Os encontros acontecem todo último sábado do mês, na Zona Sul do Rio de Janeiro, de 09h às 

11h. Para participar, entre em contato através do e-mail e faça a sua inscrição. 
 

ESPAÇO MATERNO - Grupo de Apoio e Escuta - LUTO PERINATAL (Espaço Winnicott) 

e-mail: espacowinnicott@gmail.com (envie seu nome completo, atividade profissional e o nº 

do celular)  

Consultório da Psicóloga Luciana Valgas - Rua B, n° 4C, sala 10, Conj, Eldorado, Parque 10 – 

Manaus / AM  

Telefons: 92 988166228 (Luciana Valgas) – 92 981285776 (Marisol Ferreira) – 92 992473776 

(Henrique Silva). 
 

GRUPO SOBREVIVER: APOIO À PERDA GESTCIONAL OU DO RECÉM-NASCIDO (São 

Paulo) 

e-mail: gruposobreviver@gmail.com 

Os encontros presenciais acontecem uma vez no mês. Sempre aos sábado à tarde. As 

informações de local e horário são divulgadas pelo grupo, através da fanpage:  

www.facebook.com/gruposobreviver 

É possível também receber atendimento domiciliar. O grupo propõe um apoio às mães que 

passaram pela perda gestacional/neonatal, mas não tem fins terapêuticos. 
 

INSTITUTO ENTRELAÇOS DE PSICOLOGIA 

e-mail: institutoentrelacos@institutoentrelacos.com  

Edifício Minister - Rua Barão do Flamengo, nº 22, sala 903 – Flamengo, Rio de Janeiro / RJ 

Telefones: 21 2225-6155 – 21 25304137 – 21 979543131 

Linhas de emergência para incidentes críticos e atendimentos de urgência: 21 99691666 – 21 
996807323 

 

INSTITUTO TRILHAR 
e-maill: contato@institutotrilhar.com.br 
Edifício Comercial MID WORK 
Av. Visconde de Guarapuava, n°2764 / Cj. 1412 – Centro,  Curitiba/PR 
Telefone: 41 30114848 /  41 98944054  

 

mailto:casagestar@gmail.com
mailto:contatodolutoaluta@gmail.com
mailto:espacowinnicott@gmail.com
mailto:gruposobreviver@gmail.com
http://www.facebook.com/gruposobreviver
mailto:institutoentrelacos@institutoentrelacos.com
mailto:contato@institutotrilhar.com.br
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MÃES DE ESTRELAS 

e-mail: maesdeestrelas@gmail.com 

Os encontros acontecem toda primeira quinta-feira do mês. 

Endereço: 704/705 norte, bloco E (entrada 52),  sala 106 – Brasília / DF 

Telefone: 61 93014884 – 61 82289964 (Mary) 

 

Now I Lay Me Down To Sleep 

e-mail: headquarters@nilmdts.org 

HEADQUARTERS 

7500 E. Arapahoe Road, Suite 101 

Centennial, CO 80112 

Local: (720) 283-3339 

Fax: (720) 283-8998 

Toll Free: (877) 834-5667 

Office Hours: Monday – Friday; 8:00 am to 4:00 pm (MT, USA). 
  

QUATRO ESTAÇÕES – INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

e-mail: secretaria@4estacoes.com 

Rua Dr. Melo Alves, 89 - conj. 202 - Jardim Paulista - CEP: 01417-010 - São Paulo / SP 

Telefone: 11 3891-0852 / 11 38912576 
 

PSICÓLOGA JULIANA BENEVIDES  

Perda Gestacional e Perinatal: Maternidade Interrompida – Grupo Psicoterapêutico  

email: julianabenevides@gmail.com / grupoperdagestacionaldf@gmail.com 

Skype: jubenevids 

SRTV Centro Empresarial Norte, bloco B sala 720 -  Asa Norte, Brasília / DF 

Telefone: 61 91383359 

 

PSICÓLOGA RAQUEL MARQUE BENAZZI (Jundiaí / SP) 

Especialista em Gestantes, Mães e Luto Materno  

e-mail: quelbenazzi@gmail.com 

Telefone: 11 996444776 

 

PSICÓLOGA SABRINA TAFAREL – ROMPENDO O SILÊNCIO: GRUPO DE LUTO 
MATERNO GESTACIONAL E NEONATAL (Caxias do Sul / RS) 
Formação em Aconselhamento psicológico em Situações de Luto pela Luspe Clínica 

e-mail: sabrina.tafarel@gmail.com  
Telefone: 54 96042109 
 

SANDS, THE STILLBIRTH & NEONATAL DEATH CHARITY  

e-mail: info@uk-sands.org 

SANDS HEAD OFFICE 

mailto:maesdeestrelas@gmail.com
mailto:headquarters@nilmdts.org
mailto:secretaria@4estacoes.com
mailto:julianabenevides@gmail.com
mailto:grupoperdagestacionaldf@gmail.com
mailto:quelbenazzi@gmail.com
mailto:sabrina.tafarel@gmail.com
mailto:info@uk-sands.org
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Helpline: 020 7436 7940 

Write to: 28 Portland Place, Fl 3rd, W1B 1LY London, United Kingdom 

Office Hours: 9.30am-5.30pm, Monday to Friday 
 

UMAMAMITA – APOYO PARA LE MUERTE PERINATAL E NEONATAL (ESPANHA) 

e-mail: jillian@umamanita.es / juan@umamanita.es 

 

  

LIVROS 

 

Até breve José 
Goytacaz, Camila 2015. 
Site para compra: http://www.atebrevejose.com/p/como-comprar-o-livro.html 
 
Coração de Leão 

Moreira, Aracelli  - 2015. 

 

Dor silenciosa ou dor silenciada: perdas e lutos não reconhecidos por enlutados e 

sociedade 

Casellato, Gabriela - Ed. Polo Books, 2013. 

 

Maternidade Interrompida: o drama da perda gestacional 

Manuela Pontes, Maria - Ed. Agora, 2009.  

 

Na pele de Jó 

Release do livro: https://meuanjogabriel.wordpress.com 

Carvalho, Simone de -  AGBook Editora, 2014. 

 

O Resgate da Empatia: suporte psicológico ao luto não reconhecido 

 Casellato, Gabriela - Ed. Summus, 2015. 

 

Proibido Comparar: o luto e a dor de uma perda gestacional 
Costa, Cristina - Ed.Edições Vieira da Silva, 2013. 
 

Quatro Letras 

Camargo, Flávia - 2016. 

Participe da campanha de financiamento coletivo para a publicação deste livro 

disponível no site https://bookstart.com.br/pt/quatroletras 

mailto:jillian@umamanita.es
mailto:juan@umamanita.es
http://www.atebrevejose.com/p/como-comprar-o-livro.html
https://meuanjogabriel.wordpress.com/
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Evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/934114800016091/ 

O lançamento está previsto para o mês de Abril de 2016. 

   

A Roda da Vida  

Kubler-ross, Elisabeth – Editora Sextante, 1998. 

Disponível em PDF: http://projectoluz.com/PublicDocs/ARodadaVida-ElisabethKubler-

Ross.pdf 

 

Indicado para leitura às crianças 
 

A HISTÓRIA DE UMA FOLHA - UMA FÁBULA PARA TODAS AS IDÉIAS 
Dedicado a todas as crianças que já sofreram uma perda permanente e a todos os adultos que 
não encontraram uma maneira de explicá-la. 
Este livro de Leo Buscaglia apresenta uma história de grande sensibilidade, maravilhosamente 
sábia e extraordinariamente simples de uma folha. Como essa folha e suas outras 
companheiras mudam com a passagem das estações, caindo finalmente ao solo com a neve do 
inverno, é uma alegria estimulante, ilustrando o delicado equilíbrio entre a vida e a morte. 
Crianças e adultos ficarão profundamente comovidos com o tratamento inspirado de um 
aspecto tão sensível da vida real. 
 

Leonardo Buscaglia, Ed.Record, 1999. 
 

QUANDO OS DINOSSAUROS MORREM  
É sempre muito difícil vivenciar uma perda. É comum nos sentirmos vazios, perdidos, sem 
saber ao certo o que dizer ou fazer. Quando morre um amigo ou um parente querido, ou até 
mesmo um animal de estimação, a tendência é acharmos que nunca iremos superar aquela 
perda. Se é difícil para o adulto, como será para a criança? Este livro poderá ser de grande 
ajuda, pois serve como um ponto de partida para uma boa conversa, num clima de 
envolvimento, participação, solidariedade e afeto. 
 

Brown, Laurie Krasny - Editora Salamandra, 1988 
 

 

ARTIGOS 

 

 PERDA GESTACIONAL TARDIA: ASPECTOS A SEREM ENFRENTADOS POR 
MULHERES E CONDUTA PROFISSIONAL FRENTE A ESSAS SITUAÇÕES 

LINK: 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S000659432007000100004&script=sci_artte
xt 
  

https://www.facebook.com/events/934114800016091/
http://projectoluz.com/PublicDocs/ARodadaVida-ElisabethKubler-Ross.pdf
http://projectoluz.com/PublicDocs/ARodadaVida-ElisabethKubler-Ross.pdf
http://www.livrariacultura.com.br/busca;_lcid=FG9U-hDaOZL77akshva4H_H2Yb2Y7j6KhvbJEb3WA0-2uky0uiw3!2041945582?Ntt=BROWN%2C+LAURIE+KRASNY&Ntk=product.collaborator.name
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S000659432007000100004&script=sci_arttext
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S000659432007000100004&script=sci_arttext
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 OS FACTORES GENÉTICOS NA PERDA GESTACIONAL (GENETIC FACTORS IN 
PREGNANCY LOSS) 

LINK: http://www.fspog.com/fotos/editor2/2013-1artigo_de_revisao_3.pdf 
  

 

 PERDA GESTACIONAL RETIDA: TRATAMENTO BASEADO EM EVIDÊNCIA 
(MISSED MISCARRIAGE: TREATMENT BASED ON EVIDENCE) 

LINK: http://files.bvs.br/upload/S/0100-7254/2011/v39n1/a2410.pdf 

 

 GRAVIDEZ APÓS PERDA GESTACIONAL - A POSSIBILIDADE DE UMA SEGUNDA 
CHANCE APÓS UM ABORTO DEPENDE DO TEMPO DE CURA DO CORPO E DA 
MENTE DA MÃE.  

LINK: http://www.mamaeonline.com.br/gravidez-apos-perda-gestacional  

 

ENTREVISTAS 
 

Entrevista com a psicóloga Aline Melo de Aguiar, fundadora do espaço AMA 

psicologia 

https://temosquefalarsobreisso.wordpress.com/2015/10/10/entrevista-com-a-

psicologa-aline-melo-de-aguiar 

  

Entrevista com a psicóloga Márcia Rodrigues, fundadora do site silencio da luz 

https://temosquefalarsobreisso.wordpress.com/2015/10/28/entrevista-com-a-

psicologa-marcia-rodrigues 

  

Dia Internacional de Sensibilização à Perda Gestacional  - por Flávia Lopes  

https://temosquefalarsobreisso.wordpress.com/2015/10/16/dia-internacional-de-

sensibilizacao-a-perda-gestacional 

Entrevista com Larissa Rocha – Do Luto à Luta: Grupo de Apoio À Perda Gestacional 

https://temosquefalarsobreisso.wordpress.com/2015/10/15/entrevista-com-larissa-

rocha-do-luto-a-luta-apoio-a-perda-gestacional 

 

TV ALERJ – Programa Toda Mulher – Toda Mulher Fala Sobre Perda Gestacional 

(bloco 1) Com Larissa Rocha e Flávia Camargo 

http://www.fspog.com/fotos/editor2/2013-1artigo_de_revisao_3.pdf
http://files.bvs.br/upload/S/0100-7254/2011/v39n1/a2410.pdf
http://www.mamaeonline.com.br/gravidez-apos-perda-gestacional/
https://temosquefalarsobreisso.wordpress.com/2015/10/10/entrevista-com-a-psicologa-aline-melo-de-aguiar
https://temosquefalarsobreisso.wordpress.com/2015/10/10/entrevista-com-a-psicologa-aline-melo-de-aguiar
https://temosquefalarsobreisso.wordpress.com/2015/10/28/entrevista-com-a-psicologa-marcia-rodrigues/
https://temosquefalarsobreisso.wordpress.com/2015/10/28/entrevista-com-a-psicologa-marcia-rodrigues/
https://temosquefalarsobreisso.wordpress.com/2015/10/16/dia-internacional-de-sensibilizacao-a-perda-gestacional/
https://temosquefalarsobreisso.wordpress.com/2015/10/16/dia-internacional-de-sensibilizacao-a-perda-gestacional/
https://temosquefalarsobreisso.wordpress.com/2015/10/15/entrevista-com-larissa-rocha-do-luto-a-luta-apoio-a-perda-gestacional/
https://temosquefalarsobreisso.wordpress.com/2015/10/15/entrevista-com-larissa-rocha-do-luto-a-luta-apoio-a-perda-gestacional/


12 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UNEjTxr70xg 

  

 TV ALERJ - Programa Toda Mulher – Toda Mulher Fala Sobre Perda Gestacional 

(bloco 2) Com Larissa Rocha e Flávia Camargo 

https://www.youtube.com/watch?v=rf8VJNfyjlk 

  

Audiência Pública  - Debate sobre Perda Gestacional  na ALERJ 

https://www.youtube.com/watch?v=rj4PlILO3WA&feature=youtu.be 

 

 

VÍDEOS E PROGRAMAS 

 

O Segundo Sol - A Origem do Projeto - 31/05/2015 

Conheça a origem do projeto O Segundo Sol. Fabrício Gimenes, um dos fundadores do 

projeto, fala um pouco sobre o processo do luto, da perda e da reinvenção como 

motivação para criar o projeto. 

https://www.youtube.com/watch?v=stkf88r194w&feature=youtu.be 
 

The Sacred Project Film -06/12/2014 

Filme: O projeto secreto …” Sou um espaço sagrado por causa de você” 

https://www.youtube.com/watch?v=aA8ybcPJD8U&feature=youtu.be 
 

HCTV (Hospital da Clinicas TV)- Programa Bom Dia Saúde- edição 198  

http://www.youtube.com/watch?v=ud6VwaOe2jg&feature=youtu.be 
 

Paulinas- Programa Deus com a gente - 03/04/2014 

Tema do dia: Nas mãos de Deus- bloco 02 

https://www.paulinas.org.br/tv/?system=videos&categoria_id=18&id=756 

 

 Now I Lay Me Down to Sleep Agency Video - 23/04/2014 

Trabalho voluntário de fotógrafos profissionais para oferecer a fotografia como uma 

lembrança para os pais que sofrem a perda de um bebê. 

https://www.youtube.com/watch?v=h1feyoXIV1M 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UNEjTxr70xg
https://www.youtube.com/watch?v=rf8VJNfyjlk
https://www.youtube.com/watch?v=rj4PlILO3WA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=stkf88r194w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aA8ybcPJD8U&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=ud6VwaOe2jg&feature=youtu.be
https://www.paulinas.org.br/tv/?system=videos&categoria_id=18&id=756
https://www.youtube.com/watch?v=h1feyoXIV1M
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99 BALÕES - 16/03/2013 

http://goo.gl/Ha9wZ 
 

Born in Silence - 28/01/2013 

http://www.youtube.com/watch?v=Pg7fp5-aPzk&feature=youtu.be 
 

MAMATRACANDO: Eu Perdi Um Filho - 24/10/ 2012 

http://goo.gl/MKo3U 
 

 Paulinas- Programa Família em Foco - 25/08/2010 

Tema do dia: Perda Gestacional 

https://www.youtube.com/watch?v=mjNFHpgBjS8&feature=youtu.be 

 Mel Scott BBC Inside Out Interview- 11/07/2010 

https://www.youtube.com/watch?v=1sAqh888MWY 
 

 In Memory of Sydney Ralph – Stillbirth / Stillbor…18/02/2010 

http://youtu.be/Wk-87-VVsF0 
 

O Céu é de Verdade  

http://br.web.img3.acsta.net/pictures/14/06/18/14/08/557678.jpg 
 

Livre 

http://br.web.img1.acsta.net/pictures/14/12/09/14/32/185343.jpg 

 

JORNAIS E REVISTAS 
 

Folha de São Paulo- Maternar: Dilemas maternos e a vida além das fraldas  -publicado 

em 04/11/2014 

“Irmãs lutam para melhor atendimento em hospitais após perda gestacional” 

http://maternar.blogfolha.uol.com.br/2014/11/04/irmas-lutam-para-melhor-

atendimento-em-hospitais-apos-perda-gestacional/ 
 

Sands.org- News -publicado em 22/10/2014 

“Stillbirth and Mental Health in Women Study” 

https://uk-sands.org/news/news-release/2014-10-22/stillbirth-and-mental-health-

women-study 
 

http://goo.gl/Ha9wZ
http://www.youtube.com/watch?v=Pg7fp5-aPzk&feature=youtu.be
http://goo.gl/MKo3U
https://www.youtube.com/watch?v=mjNFHpgBjS8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1sAqh888MWY
http://youtu.be/Wk-87-VVsF0
http://br.web.img3.acsta.net/pictures/14/06/18/14/08/557678.jpg
http://br.web.img1.acsta.net/pictures/14/12/09/14/32/185343.jpg
http://maternar.blogfolha.uol.com.br/2014/11/04/irmas-lutam-para-melhor-atendimento-em-hospitais-apos-perda-gestacional/
http://maternar.blogfolha.uol.com.br/2014/11/04/irmas-lutam-para-melhor-atendimento-em-hospitais-apos-perda-gestacional/
https://uk-sands.org/news/news-release/2014-10-22/stillbirth-and-mental-health-women-study
https://uk-sands.org/news/news-release/2014-10-22/stillbirth-and-mental-health-women-study
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Blog: Dr Drauzio 
“Quando o luto se transforma em doença” 
http://drauziovarella.com.br/destaque1/quando-o-luto-se-transforma-em-doenca 
 

iG São Paulo -Delas/ Filhos - publicado em 12/08/2014 

“Pacto do silencio não faz bem a mulheres que perderam filho antes de nascer” 

http://delas.ig.com.br/filhos/2014-08-12/pacto-de-silencio-nao-faz-bem-a-mulheres-

que-perderam-filho-antes-de-nascer.html 
 

Folha de São Paulo- Maternar: Dilemas maternos e a vida além das fraldas - publicado 

em 04/08/2014 

“Pais fazem sessão de fotos para homenagear bebê morto” 

http://maternar.blogfolha.uol.com.br/2014/08/04/pais-fazem-sessao-de-fotos-para-

homenagear-bebe-morto/ 

Revista Pais&filhos- publicado em 05/06/2014 
“O teu lugar para sempre” 

http://www.paisefilhos.pt/index.php/destaque/7137 

 

Agência USP de Noticias - publicado em 26/05/2014 
“Modo de vivenciar luto pode afetar desenvolvimento infantil” 

http://www.usp.br/agen/?p=176717 
 

Agência USP de Noticias - publicado em 22/01/2014 

“Malformação fetal produz perda e complexo processo de luto” 

http://www.usp.br/agen/?p=166197 

 

Return to Zero – publicado em 30/03/2013 
“Silêncio da Luz” 

http://returntozerothemovie.com/blog/?p=679 
 

R7 Noticias - publicado em 16/1/2013 às 01h50 
Bebê nasce, mas morre após nove horas de vida. Saiba por quê 

http://goo.gl/81DJW 
 

Folha.com - publicado em 15/05/2012 – 08h12 
“Australiana luta para mudar lei e conseguir certidão para filho natimorto” 

http://goo.gl/hi0Cm 
 

A Tribuna- Local A-7- publicado em 13/04/2012 
“Supremo decide: não é crime tirar feto sem cérebro” 

http://drauziovarella.com.br/destaque1/quando-o-luto-se-transforma-em-doenca/
http://delas.ig.com.br/filhos/2014-08-12/pacto-de-silencio-nao-faz-bem-a-mulheres-que-perderam-filho-antes-de-nascer.html
http://delas.ig.com.br/filhos/2014-08-12/pacto-de-silencio-nao-faz-bem-a-mulheres-que-perderam-filho-antes-de-nascer.html
http://maternar.blogfolha.uol.com.br/2014/08/04/pais-fazem-sessao-de-fotos-para-homenagear-bebe-morto/
http://maternar.blogfolha.uol.com.br/2014/08/04/pais-fazem-sessao-de-fotos-para-homenagear-bebe-morto/
http://www.paisefilhos.pt/index.php/destaque/7137
http://www.usp.br/agen/?p=176717
http://www.usp.br/agen/?p=166197
http://returntozerothemovie.com/blog/?p=679
http://goo.gl/81DJW
http://goo.gl/hi0Cm
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http://goo.gl/xgu0J 
 

Terra- Noticias: Revista Pais &Filhos- publicado em 20/03/2012 

“Como ajudar um casal que acabou de perder um bebê?” 

http://brasil.babycenter.com/x4000043/como-posso-ajudar-um-casal-que-perdeu-um-

beb%C3%AA 
 

A Tribuna- Local A-3- publicado em 05/03/2012 
“Olhos veem, coração sente. Quem liga?” 

http://goo.gl/k4pWp 
 

 Folha.com – publicado em 08/09/2011 – 17h08 

“Pais que perdem bebê podem morrer de tristeza, diz estudo.” 

http://goo.gl/lEjuQ 

 

 Folha.com – publicado em14/04/2011 – 13h09 

“Pesquisa aponta 2,6 milhões de natimortos por ano no mundo” 

http://goo.gl/vvDAo 
 

 iG- Noticias - publicado em 15/02/2011 
“Perda de um filho deixa casais mais propensos à separação” 

http://goo.gl/FRebV 
 

iG- Noticias – publicado em 16/02/2011 

“Luto na maternidade”. Quem perde o bebê antes ou logo após o nascimento 

enfrenta, além da dor, o despreparo das estruturas de saúde. 

http://goo.gl/7XAAo 
 

iG- Noticias – Publicado em 16/02/2011 
“Maternidade interrompida”. Vinte e dois por cento da população brasileira sofre pela 

morte de um bebê 

http://goo.gl/phgkn 
 

Folha.com – Publicado em 13/11/2010 – 13h01 
“Mulher que sofre aborto espontâneo fica sem apoio” 

http://goo.gl/4fuY3 
 

Correio Popular digital – publicado em 27/7/2010 
“Autora portuguesa fala sobre perda gestacional” 

http://goo.gl/HLudd 
 

http://goo.gl/xgu0J
http://brasil.babycenter.com/x4000043/como-posso-ajudar-um-casal-que-perdeu-um-beb%C3%AA
http://brasil.babycenter.com/x4000043/como-posso-ajudar-um-casal-que-perdeu-um-beb%C3%AA
http://goo.gl/k4pWp
http://goo.gl/lEjuQ
http://goo.gl/vvDAo
http://goo.gl/FRebV
http://goo.gl/7XAAo
http://goo.gl/phgkn
http://goo.gl/4fuY3
http://goo.gl/HLudd
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 Revista Época – Colunistas – publicado em 12/04/2010, 08h32min. 
“A mãe órfã”- Eliane Brum 

http://goo.gl/jlLng 
 

Revista Época – Saúde e bem estar – publicado em 08/04/2010, 15h50min. 
“O filho possível”- Eliane Brum 

http://goo.gl/KuXWZ 
 

Revista Época – Saúde e bem estar – Publicado em 08/04/2010, 18h45min. 
“Tia Edna e os arcos-iris” 

http://goo.gl/GnGmB 

 

Revista Época – Saúde e bem estar – Publicado em 08/04/2010, 18h51min. 
“Vida que segue” 

http://goo.gl/8cW6C 
 

 Agência USP de Noticias – publicado em 2/03/2010 
“Mães de filhos natimortos sofrem com traumas e luto social” 

http://www.usp.br/agen/?p=18676 
 

Folha de S. Paulo [periódico na Internet].  publicado em 16/06/2003. 
“Maioria da mortalidade infantil ocorre logo após o parto.” 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u76859.shtml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://goo.gl/jlLng
http://goo.gl/KuXWZ
http://goo.gl/GnGmB
http://goo.gl/8cW6C
http://www.usp.br/agen/?p=18676
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u76859.shtml.
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Por um Maior Cuidado com a Perda Gestacional 
 

PETIÇAO PÚBLICA 

http://www.peticaopublica.com.br/psign.aspx?pi=BR75170 

Este abaixo assinado foi motivado pela repercussão de um post em uma rede social 

relatando duas experiências pessoais vivenciadas em 2014 em uma maternidade no 

Rio de Janeiro. Após sua divulgação, recebemos inúmeros relatos de mulheres 

traumatizadas com o atendimento recebido, em diversas maternidades pelo Brasil, em 

situações semelhantes. Logo, julgamos necessário ampliar o escopo da petição.  

 

O QUE PEDIMOS: um espaço nas maternidades dedicado às mulheres que requerem 

um procedimento após a perda de um feto, e também às gestantes de risco, para que 

possam ter um tratamento individualizado, respeitando seu momento de luto e 

sofrimento. Além disso, um método de identificação (sistema de pulseira colorida, 

código especifico) para evitar constrangimento desnecessário.  

 

PORQUE PEDIMOS: é muito chocante perder um bebê e se torna bem pior quando o 

ambiente parece estar insensível a sua dor. O atendimento se torna desumano no 

momento mais frágil da família. É cruel que essas mulheres tenham que ser atendidas 

num ambiente voltado para celebrar a vida e a chegada de novos bebês. Conhecemos 

inúmeros casos de gestantes que passaram por constrangimentos nesse momento. 

Algumas foram parabenizadas erroneamente por maqueiros e enfermeiras; outras 

recepcionadas por cegonhas em seus quartos. Como sair do quarto sabendo que todos 

a sua volta vão te parabenizar pelo que você mais desejava mas não se concretizou?  

 

PARA QUEM PEDIMOS: para as diversas maternidades, públicas e privadas, que 

realizam procedimentos pós-perda gestacional.  

 

QUEM SOMOS: cidadãos que querem melhorar o Brasil assumindo uma postura 

proativa frente a experiências negativas.  

 

Esperamos por mudanças para evitar que outras mulheres tenham que passar pelo 

mesmo tipo de constrangimento em qualquer maternidade. Acreditamos que a cultura 

hospitalar no Brasil deva evoluir para um atendimento centrado nas necessidades 

especificas de cada paciente.  

 

Pretendemos dar ciência dessa petição a diversas maternidades com as quais temos 

contato. Esse não é um movimento contra as maternidades, mas sim EM FAVOR das 

pacientes e seus familiares! 

http://www.peticaopublica.com.br/psign.aspx?pi=BR75170

