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A maternidade forma 
parte da sexualidade 

das mulleres con 
discapacidade e é unha 

elección e dereito 
propio exercela. 



Cales son as ideas que 
 temos interiorizadas 

cadaquén sobre a 
sexualidade das 

mulleres con 
discapacidade?





A actitude ante a Sexualidade 
das persoas con discapacidade

Con Lupa (Fundación Igual Arte, 2011)
       -entre minuto 2:49 e 3:34-



As mulleres con discapacidade…

… ‘NON TEÑEN sexualidade’
… ‘NON PODEN ser desexadas por outras        
persoas sen discapacidade’
… ‘NON TEÑEN capacidade para criar’ 
… ‘NON TEÑEN unha mentalidade adulta’
… ‘NON SON coma min’ 
… ‘NON PODEN parir por elas mesmas’



As ideas LIMITANTES  crean barreiras nas 
mulleres con discapacidade

… PARA DESEXAR e sentirse desexadas
… PARA DECIDIR con consciencia por elas mesmas 
… PARA CRIAR aos seus fillos e/ou fillas
… PARA ACCEDER aos servizos sanitarios públicos
… PARA PARIR por elas mesmas
… PARA VIVIR en Igualdade de condicións e 
oportunidades a outra muller





‘E agora 
que’?



A experiencia vital
• Antes de estar embarazada fixestes algunha consulta con algún 

especialista?, unha vez embarazada houbo unha coordinación entre 
especialistas?

• Os controis do embarazo foron en atención primaria ou en alto risco?, cales 
son as barreiras coas que te atopastes durante os controis de embarazo?

• Como foi a atención que recibistes da túa matrona de atención primaria 
durante o embarazo?, e no post-parto?

• Como valoras a túa participación nas ‘clases de preparación ao parto’?
• A vía de parto foi concertada?
• No primeiro embarazo, decidistes optar pola lactancia materna?, 

atopásteste con algunha barreira para poder levalo adiante?
• Fostes informada do Plan de Parto?
• Cal foi o papel da Asistenta Persoal (AP) na crianza do teu fillo?



Documentación

1. Violencia contra as mulleres con discapacidade. Ver e recoñecer os 
sinais (2016). Edita: ACADAR (Asociación de Mulleres con Discapacidade 
de Galicia). Financia: Secretaría de Igualdade da Xunta de Galicia a 
través do Fondo Social Europeo.  Dispoñible en Internet: http://
igualdade.xunta.gal/sites/default/files/files/documentos/violencia_cont
ra_as_mulleres_con_discapacidade-acadar-web.pdf
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