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RESUMO: Embora desde 1985 a Organização Mundial da Saúde (OMS) mostre que uma taxa 
de cesariana maior do que 15% é medicamente injustificável, altas taxas de cesariana são 
quase universais. Duas décadas mais tarde, todavia, as taxas de nascimento por cesárea 
contrariam tal preconização, tanto em países desenvolvidos, quanto naqueles em 
desenvolvimento. O Brasil apresenta uma das taxas mais elevadas do mundo, pois além de  
aumentarem o custo do financiamento à saúde,  aumentam também o risco de 
morbimortalidade maternas e perinatal.

 
O objetivo deste artigo foi revisar na literatura acerca 

dos fatores associados ao aumento da incidência de cesarianas no Brasil. A metodologia inclui 
uma pesquisa de artigos científicos, realizada através de 54 artigos, indexados nas bases de 
dados  Scielo, Lilacs, Bireme e sites do ministério da saúde nos últimos 09 anos. Este estudo 
embora mostre que a grande maioria das mulheres tenham preferência pelo parto cesáreo, por  
receio da dor do parto vaginal ou por razões estéticas, vários autores mostraram que o parto 
vaginal é esperado por  boa parte delas ,apesar disso, a literatura considera que os índices de 
cesariana não refletem a qualidade da assistência obstétrica prestada ,muito há que se pensar 
acerca dos mecanismos institucionais e de organização das redes de saúde para o resgate da 
cultura voltada ao parto natural. 
 
 
Palavras - Chaves: Cesárea, Parto humanizado, Parto normal, Obstetrícia.   
 
 
ABSTRACT: Although since 1985 the World Health Organization (who) show that a 

Caesarean rate greater than 15% is medically unjustifiable, high rates of caesarean section are 

almost universal. Two decades later, however, the rate of birth by Caesarean contradict such 

recommendation, both in developed countries as in developing ones. The Brazil offers one of 

the highest rates in the world, as well as increase the cost of financing health care, also 

increase the risk of maternal and perinatal morbidity and mortality. The aim of this article was to 

review the literature about the factors associated with the increased incidence of Cesarean 

sections in Brazil. The methodology includes a survey of scientific articles, accomplished 

through 54 articles indexed in the databases, Scielo, Lilacs, Bireme and the Ministry of health 

websites in the last 09 years. Although this study show that the vast majority of women have 

preference for Cesarean delivery, for fear of the pain of vaginal birth or for aesthetic reasons, 

several authors showed that vaginal birth is expected for most of them, despite this, the 

literature considers that the rates of Cesarean section does not reflect the quality of obstetric 

assistance provided, so you have to think about the institutional mechanisms and organizational 

health networks for the ransom of culture geared to natural childbirth. 

Key Words: Section, Humanized childbirth, Natural childbirth, Midwifery. 

 

1 – INTRODUÇÃO 
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Em 1985, a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu que não há justificativa para 

qualquer região do mundo possuir taxas de parto cesárea maiores do que 10-15%, suportando 

a hipótese de que quando tal índice aumenta acima de 15%, os riscos para a saúde 

reprodutiva passam a superar os benefícios. Duas décadas mais tarde, todavia, as taxas de 

nascimento por cesárea contrariam tal preconização, tanto em países desenvolvidos, quanto 

naqueles em desenvolvimento.
(01) 

 Diversos fatores contribuíram para este fato, tais como a evolução das técnicas 

cirúrgicas e anestésicas, a redução dos riscos de complicações pós-operatórias mediatas, a 

conduta obstétrica defensiva, as características de organização do sistema de saúde, e 

consequente remuneração, além da própria demanda por parte das mulheres.
(02) 

Quase 40% dos partos feitos pelo SUS já são cesariana, sendo mais  que o dobro 

indicado pela Organização Mundial da Saúde. As cesarianas já são a maioria dos partos em 

hospitais privados: 84%, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar.
(49)

 

Dados do Ministério da Saúde mostram que em 12 anos o número de cesáreas saltou 

de 599 mil para 747 mil, alcançando 38% dos partos feitos pelo SUS. Enquanto isso, partos 

normais estão diminuindo: no ano 2000 foram feitos 1,9 milhões de partos, doze anos depois 

caíram para 1,2 milhões. Até 2014, o Ministério da Saúde pretende implantar 280 centros de 

parto normal em todo o país.
(49) 

Embora o risco de morrer durante uma cesariana seja muito menor do que foi há quatro 

séculos, os partos cirúrgicos dispensáveis contribuem para manter a mortalidade materna 

brasileira, em níveis bem superiores aos de países desenvolvidos como o Reino Unido. Estima-

se que entre 75 e 130 brasileiras em cada grupo de 100 mil, morram durante o parto ou por 

complicações associadas à gravidez, sendo que entre as inglesas, tal índice é de 

aproximadamente dez mortes por 100 mil.
(05) 

Até pouco tempo criticada pelos obstetras que classificavam de antiéticos os colegas 

que faziam a cesariana "sem precisar", essa cirurgia ganha cada vez mais adeptas no mundo, 

sendo o Brasil um dos países campeões em cesarianas.
(10)

  

A informação faz parte da publicação "Saúde Brasil 2009", divulgada em dezembro 

pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde, o levantamento mostra 

que o número de cesarianas subiu de 38% em 2000 para 52% em 2010 em todo o País.
(10,11)

 

Segundo o Sistema Nacional de Informação sobre Nascidos Vivos (Sinasc), saliente-se 

que esse processo de intensificação de intervenções e do uso de aparatos tecnológicos  na 

assistência ao parto ocorreu em diversos países e já no final da década de 1980 era objeto de 

preocupação de pesquisadores, originando propostas de consenso para sua redução.
(11,12)

 

Tão significativos como esses números são as polêmicas geradas por esse tipo de 

parto. Enquanto o Ministério da Saúde faz o que pode para incentivar o parto normal, obstetras 

lembram que a cesariana tem as suas vantagens - desde a praticidade e segurança oferecidas 

pela cirurgia até a estética (a cicatriz fica abaixo da bexiga e a mãe pode usar biquíni).
(10)

 

http://g1.globo.com/topico/ministerio-da-saude/
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A escassez de tempo e o imediatismo da vida moderna levam mulheres e médicos a 

achar mais cômoda a cesárea do que o parto normal. Daí o aumento desse tipo de parto no 

Brasil e no mundo.
(10)

 

Segundo Villar et al
(04)

, muitos fatores tem contribuído para essa ascensão, incluindo 

técnicas cirúrgicas e anestésicas mais aprimoradas, redução do risco de complicações pós-

operatórias, fatores demográficos e sociais, a percepção dos provedores de cuidado e de 

pacientes de que o procedimento é seguro, a pratica profissional defensiva, mudanças nos 

sistemas de saúde e a cesárea a pedido da mulher. 

 Como possíveis explicações para esse crescimento no Brasil, Faundes e Cecatti
(13)

 

descreveram fatores associados à mulher (medo da dor, busca da integridade vaginal e 

crenças de que o parto vaginal é mais arriscado para o feto do que uma cesárea), a 

organização da atenção obstétrica (conveniência e segurança do médico) e fatores 

institucionais e legais, como o pagamento mais elevado para a cesárea por parte do SUS.  

 Partos operatórios sem indicação clínica constituem um problema para a saúde 

pública; pois além de aumentarem o custo do financiamento à saúde, decorrente do maior 

tempo de internação e recuperação, maior necessidade de cuidados médicos e de 

enfermagem e maior consumo de medicamentos
(14,15)

, além de aumentarem os riscos de 

morbidade e mortalidade maternas e perinatal.
(16)

 

Seu uso indiscriminado envolve riscos adicionais desnecessários tanto para a mãe 

como para criança, as cesarianas em excesso estão associadas com maior necessidade de 

tratamento pós-natal com antibióticos, mais transfusões de sangue, menor frequência e 

duração da amamentação, as mulheres necessitam de maior tempo de permanência hospitalar 

após o parto
(17)

.  

Também podem comprometer a sobrevivência neonatal, devido ao aumento da 

ocorrência de baixo peso ao nascer e “prematuridade iatrogênica” (bebe nascido 

prematuramente como resultado de cesárea eletiva) e, portanto, exigem maior tempo de 

internação, uso de materiais cirúrgicos, unidade de terapia intensiva neonatal e mais pessoal 

capacitado, adicionando custos aos orçamentos da saúde
.(13,17)

 
 

Também foram relatadas alterações à saúde a longo prazo, como diabetes, 

hipertensão, obesidade e alterações epigenéticas com impacto transgeracional
(18)

, com 

consequências  para a vida pessoal e familiar, que irão onerar a sociedade e o sistema de 

saúde. 

Para conter o avanço das cesarianas no País, profissionais do Ministério da Saúde vêm 

implantando várias iniciativas, desde a adoção de ações conjuntas com a Agência Nacional de 

Saúde para valorização do parto normal até a proposta de revisão de currículos acadêmicos 

feita ao Ministério da Educação e dos programas de residência, passando pelas campanhas e 

conferências para sensibilização e educação das brasileiras sobre os benefícios do parto 

normal.
(10)
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A capacitação de profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) para realizar o parto 

normal está incluído no programa ministerial. Os profissionais funcionam como multiplicadores 

para difundir a concepção de que o parto faz parte de um processo fisiológico da mulher, no 

qual ela é protagonista da ação e o médico deve ser um facilitador do processo, promovendo o 

máximo de conforto à parturiente.
(10)

 

 O presente estudo tem como objetivo: refletir acerca dos fatores associados ao 

aumento dos índices de cesarianas no Brasil. 

 

2 – METODOLOGIA 

O presente estudo foi realizado a partir de revisão de literatura sobre o tema “Fatores 

associados ao aumento da incidência de cesarianas no Brasil.”  

Para realização desta pesquisa foram utilizados  54  artigos, dos quais 52 são originais 

( pesquisa de campo) e 02 são revisões bibliográficas. Buscou – se as obras nas bases de 

dados Scielo, Lilacs, Bireme e Site do Ministério da Saúde, no período de agosto a setembro 

de 2013.  

Foram selecionados artigos em português do período de 2004 a 2013, com as 

seguintes palavras – chaves: Cesárea, Parto humanizado, Parto normal, Obstetrícia.  

3 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Influência de fatores  sócio - culturais, regionais, institucionais e legais.    

           

Tem sido observada no Brasil, nos últimos anos, elevação na taxa de parto por 

cesárea.
(13,19,20)

 Tal fato tem ocorrido ao mesmo tempo em que a prática obstétrica atual, por 

meio de recursos propedêuticos modernos, tem permitido melhor avaliação da gestação, 

fazendo diagnósticos mais precisos, o que pode, eventualmente, contribuir para a elevação de 

parto por cesariana. 

  Por outro lado, alguns estudos têm tentado correlacionar a incidência de parto por 

cesárea, segundo as condições sociais da gestante. Camano e Mattar
(21)

 encontraram 

incidência de parto por cesárea mais elevada em pacientes pagantes do que em não pagantes, 

o que foi confirmado por Cai et al.
(22)

 

Segundo este mesmo relatório, a frequência de cesarianas foi maior nos 

estabelecimentos privados e para as mulheres com maior nível de instrução, reforçando a 

hipótese de Rattner,
(23)

 deste procedimento “ter se transformado em um bem de consumo, 

disponível para aqueles que detêm poder aquisitivo”. 

Yazlle Rocha et al
(24)

 estudaram retrospectivamente 36.956 casos de partos 

hospitalares na cidade de Ribeirão Preto, SP, ocorridos nos anos de 1978 a1981, período no 

qual se instituiu no sistema previdenciário o mesmo pagamento, tanto para o parto  por via 

vaginal quanto por cesárea e  confirmaram a existência de um gradiente de incidência de 
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cesáreas, ou seja, incidência maior nas pacientes de melhor nível  sócio-econômico e menor 

naquelas de pior condição social. 

A escolaridade das mães está relacionada a esse aumento: o menor índice de 

cesáreas está entre mulheres com baixo nível de escolaridade e nas regiões Norte (15%) e 

Nordeste (17%), enquanto os maiores estão entre mães com 12 ou mais anos de estudo das 

regiões Sudeste (76%), Sul (75%) e Centro-Oeste (77%).
(10)

  

Esses autores  afirmam que a mudança  na forma de pagamento da assistência ao 

parto não diminuiu a incidência de cesáreas e sugerem que a diferença entre as modalidades 

assistenciais ao parto conduz a diferentes padrões de assistência, interferindo na incidência de 

cesáreas.
(24)

 

As explicações para essas taxas, muito acima dos parâmetros recomendados (no 

máximo15%) pela Organização Mundial da Saúde - OMS, são várias, como  a organização da 

assistência obstétrica, a formação dos profissionais de saúde e a demanda por cesarianas por 

parte das parturientes – a “cesárea a pedido” – que tem sido atribuída a fatores sócio - 

culturais.
(25)

 

Outro aspecto assinalado, a formação dos profissionais, tem privilegiado o uso de 

tecnologia sofisticada em detrimento da aprendizagem da assistência ao parto normal, 

enfatizando uma concepção patológica do processo de trabalho de parto. A demanda por 

laqueadura  tubária concomitante à cesárea é também apontada como responsável pelas altas 

taxas desse procedimento.
(26)

  

Além disso, os profissionais de saúde apontam como motivo para a “cesárea a pedido” 

o medo da dor no momento do parto e a possibilidade de evitar dores após a cirurgia, através 

da utilização de fortes analgésicos, assim como a ideia de que a cesárea permite à mulher 

manter intactas a anatomia e fisiologia da vagina e do períneo, o que seria importante para o 

coito vaginal.
(27)

 

 Atualmente, até o discurso feminista do direito da mulher à escolha está sendo 

apropriado pela obstetrícia para justificar a “cesárea a pedido”. Porém, a aparente “liberdade de 

escolha” outorgada à mulher  é, muitas vezes, acompanhada da falta de informações sobre os 

riscos envolvidos nos procedimentos relacionados ao parto e nascimento.
(28)

  

Alguns trabalhos questionam a argumentação de que o aumento de partos cirúrgicos é 

decorrência das preferências das mulheres 
(29)

. Por outro lado, há uma tendência crescente na 

literatura de dar voz aos usuários dos serviços, visando a melhora da qualidade da assistência 

e a construção da cidadania.
(30,31)

  

 

 Influência dos fatores médicos e não médicos. 

Uma questão inicial é a ideia de que as mulheres no Brasil preferem ter seus filhos por 

meio de uma cesariana, pelo medo da dor no parto vaginal, para preservar a função sexual e 

para a realização da laqueadura tubária, entre  outros
(32)

 .  Embora as taxas de cesariana no 
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Brasil sejam extremamente elevadas, elas nem sempre refletem o desejo das mulheres quanto 

ao tipo de parto que preferem.
(32)

 

 Vários autores têm desmistificado esta noção, apontando a preferência das mulheres 

pelo parto vaginal, tanto aquelas assistidas nos serviços públicos quanto nos  privados.
(33,34)

 A 

percepção reinante sobre cesarianas entre os profissionais estudados, técnicos treinados que 

as executam dezenas de vezes, é de que são cirurgias seguras, rápidas e sem complicações, 

melhores para as mulheres, para os bebês e também para os médicos.
(33)

 

 Não haveria problemas em se indicar cesariana de forma liberal sem seguir 

estritamente apenas os critérios  obstétricos. Quem estaria sendo prejudicado ao  realizar uma 

cesariana?.O médico estaria não apenas salvando a vida da mãe e do feto, mas também 

abreviando o sofrimento da mulher ocasionado pelas contrações do trabalho de parto.
(34)

  

A liberalidade nas indicações de cesariana também é favorecida porque apesar de 

saber que, do ponto de vista teórico, as cesarianas têm mais complicações tanto maternas 

quanto fetais, eles não identificam esse risco na sua prática diária.
(34) 

Segundo Faúndes & Cecatti
(32)

, a organização atual da atenção obstétrica tem 

importante papel nas elevadas taxas de cesariana, autores destacam o papel da conveniência 

de uma intervenção programada para o obstetra, a incerteza quanto à possibilidade de hipóxia 

ou trauma fetal e a falta de preparo da mulher para o parto como os principais fatores ligados à 

preferência médica na ocorrência de cesarianas. 

Em recente estudo
(35)

, realizado em Ribeirão Preto, São Paulo, foi observado um 

aumento nas taxas de cesariana entre as mulheres de maior nível sócio-econômico e, 

conseqüentemente, de menor risco obstétrico, fato também encontrado no Sul do Brasil
(36)

,o 

qual chamou a atenção de que nas categorias particulares e de pré-pagamento não foram 

encontrados diagnósticos que justificassem a decisão pela cesariana, baseada em indicações 

médicas. 

Dessa forma, diferentes estudos vêm sugerindo que: fatores pessoais, da mulher e de 

seu ambiente social
(37,38)

, bem como regionais e institucionais relacionados à organização dos 

serviços
(39)

 constituem aspectos não-médicos relacionados ao parto no Brasil, influenciando a 

cultura da prática obstétrica vigente. 

A participação do médico como promotor de uma cultura intervencionista foi destacada, 

em estudo nacional
(39)

, realizado com puérperas, de clínica privada e pública, segundo esse 

estudo, três em quatro das primíparas do setor privado e oito em 10 do setor público que 

tiveram cesarianas, gostariam de ter tido partos vaginais, sendo observado que o obstetra 

promove os medos da parturiente associados ao parto e superestima a segurança da 

cesariana, em função dos seus interesses. 

A visão dos médicos obstetras e dos residentes é de que a cesariana seria uma forma 

de “profilaxia das complicações” que não saberiam manejar, de um acompanhamento clínico 

que não poderiam oferecer e de evitar processos por conta de mal resultados.  Aparentemente 

sem riscos e com poucas chances de complicar, seria mais “seguro” fazer uma  cesariana.
(34)
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Entendemos que praticamente não possuímos dados objetivos que comprovem estas 

afirmativas. Não existe no Brasil qualquer estudo que determine a influência do fator do médico 

sobre a incidência de cesáreas, contudo, existe uma recente publicação que mostra os 

resultados de um estudo feito nos Estados Unidos, onde foi constatado que o médico tem uma 

influência importante na taxa de cesariana, perdendo apenas para a nuliparidade.
(40) 

 

 Influência dos fatores de organização da atenção obstétrica. 

A maneira como se pratica a assistência obstétrica no Brasil também contribui para a 

situação atual. O cuidado pré-natal, em geral, não prepara a mulher grávida psicologicamente 

para o parto. O medo e insegurança que toda mulher grávida sente são mais estimulados do 

que prevenidos no pré-natal que ela recebe e no contexto social em que ela passa a sua 

gravidez.
(41,42)

 

 O medo da dor no parto é exacerbado com as primeiras contrações uterinas, 

requerendo um apoio psicológico para a mãe. Isto praticamente inexiste hoje no Brasil, uma 

vez que no atual sistema de saúde a figura da parteira quase desapareceu.
(42)

 

 A falta de parteiras também contribui para a perda do conceito e da prática do trabalho 

em equipe no cuidado obstétrico. Com a exceção de alguns poucos serviços públicos e 

hospitais universitários que mantêm uma equipe de residentes internos e pessoal clínico, a 

maior parte da assistência obstétrica está individualizada.
(42)

 

  A própria deficiência na formação obstétrica serve como justificativa para ampliar as 

indicações de cesariana. Como são muitas as cesarianas indicadas, não existe a possibilidade 

de que um residente não tenha a oportunidade de realizar várias destas cirurgias durante o seu 

primeiro ano do programa de residência.
(43) 

A centralização do ensino médico em hospitais de referência e de maior complexidade 

pode prejudicar o acesso dos médicos em formação (alunos e residentes) a assistência 

obstétrica fisiológica, resultando em uma formação capacitada para enfrentar situações 

complexas, porém, limitada para acompanhar e investir no parto normal de baixo risco.
(02) 

A busca por fatores que justifiquem o aumento nas taxas de cesárea é essencial para 

que soluções possam ser pensadas. Vários autores apontam a atual organização da 

assistência obstétrica, como tendo importante papel nas elevadas taxas de cesárea. Para 

alguns estudos, fatores pessoais da mulher e do seu ambiente social, bem como regionais e 

institucionais relacionados à organização dos serviços, constituem aspectos não médicos e 

estariam associados à prática obstétrica vigente no Brasil.
(03) 

Neste sentido, o Ministério da Saúde, como parte da política de incentivo ao parto 

normal, instituiu a Portaria MS/GM 2.815, de maio de1998, a qual incluiu na tabela do Sistema 

de Informações Hospitalares do SUS o procedimento “parto normal sem distócia realizado por 

enfermeiro obstetra” e a Portaria 466, que estabelece diferentes limites para o parto cirúrgico, 

de acordo com a complexidade do serviço obstétrico hospitalar.
(06,07) 

 No ano de 2003, destacou-se a implantação da Política Nacional de Humanização, na 

qual humanizar a atenção e a gestão em saúde no SUS constituiu ferramenta para qualificar as 
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práticas de saúde
(44)

.  O conceito de parto humanizado é amplo, polissêmico e pode ser 

explorado em varias dimensões de formas complementares entre si.
(45,46)

 

 Adotou-se para esse estudo o conceito da  World  Health  Organization (WHO)
(47)

, qual 

seja: “um conjunto de condutas e procedimentos que visam a promoção do parto e do 

nascimento saudável e a prevenção da morbi- mortalidade  perinatal. Incluem o respeito ao 

processo fisiológico e a dinâmica de cada nascimento, nos quais as intervenções devem ser 

cuidadosas, evitando-se os excessos e utilizando-se, criteriosamente, os recursos tecnológicos 

disponíveis.” 

A humanização da assistência em saúde surge como uma opção para modificar o 

cenário existente no Sistema Único de Saúde (SUS), que demanda mudanças nos diversos 

estágios que o compõem, a exemplo da dificuldade no acesso e da falta de qualidade nos 

serviços de saúde.
(48)

  

Humanizar significa proporcionar um atendimento de qualidade à população, 

articulando tecnologia com acolhimento e, ainda, preocupar-se com as condições de trabalho 

dos profissionais. O que resultou na Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão 

no Sistema Único de Saúde (Humaniza Sus), no ano de 2004,
(48,50)

 assim como a criação da lei 

11.108/2005, que  permite a presença de um acompanhante, de livre escolha da mulher, 

durante o período de trabalho de parto, parto e pós -parto imediato, nas instituições de saúde 

brasileiras. 

O panorama não é diferente no que diz respeito à atenção da saúde da mulher, 

especialmente quando se analisa a qualidade da atenção obstétrica com base na humanização 

do parto e nascimento.
(51)

  

    A propósito, destaque deve ser dado ao Programa de Humanização no Pré-Natal e 

nascimento (PHPN), que surgiu com a criação das Portarias MS/GM 569, 570, 571 e 572, de 

01 de junho de 2000, visando olhar a assistência obstétrica de forma integral e afirmar os 

direitos das mulheres.
(8,9,52)  

Com a finalidade de incentivar um atendimento obstétrico integral e garantir os direitos 

de escolha da mulher, objetivando ainda a reorganização da assistência, ficando esta pautada 

na ampliação do acesso das mulheres à assistência com qualidade, sendo o parto realizado 

com o mínimo de intervenções. Além disso, o Programa trouxe o foco da questão para a 

mulher e abriu a possibilidade de discussões, tão necessárias, a respeito da mudança nas 

condutas implementadas no ciclo gravídico-puerperal.
(52)

 

Os profissionais de saúde são de suma importância no processo da humanização do 

parto e nascimento e da assistência em geral.
(53)

 A formação dos médicos obstetras, porém, 

tem se mostrado insuficiente diante da necessidade de tornar estes profissionais habilitados a 

prestar uma assistência integral de qualidade, além de humanizada, ao contrário do que se 

pretende, visto que se inclinam mais para a utilização de práticas intervencionistas. 

Já a formação dos enfermeiros obstetras visa uma assistência de caráter mais 

humanizado e voltada  para o respeito à fisiologia do parto. É possível compreender, então, 
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que tanto médicos quanto enfermeiros obstetras estão capacitados e autorizados a prestar 

assistência aos partos de risco habitual.
(53)

  

 
Atualmente, a mídia está valorizando a profissional “enfermeira obstétrica”, e existem 

vários movimentos da comunidade científica com a finalidade de resgatar o parto como um 

acontecimento fisiológico, humanizado e com qualidade. Esses movimentos estão sendo 

gerados pela necessidade de diminuir as altas taxas de cesáreas, as mortes maternas e 

perinatais e para aumentar os atuais reduzidos números de partos normais, acompanhados por  

enfermeiras obstétricas ou obstetrizes.
(54) 

 

 

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo vem demonstrar que o Brasil vive um cenário epidêmico de 

cesarianas desnecessárias  e  nem sempre indesejadas. O que se conclui após todos esses 

questionamentos, é que apesar dos notáveis avanços da medicina perinatal, fazendo com que 

em muitas vezes uma cesariana possa ou deva ser a melhor alternativa para salvaguardar a 

saúde da mulher e de seu filho, o certo é que a grande maioria das mulheres e dos neonatos 

são capazes de atravessar de maneira saudável o crítico momento do nascimento, sem 

necessidade de nenhuma intervenção médica. Uma boa medicina pressupõe o entendimento 

dos processos fisiológicos e, embora possam ocorrer disfunções, a gravidez e a parturição 

normais são processos fisiológicos.
 

Muitas questões ainda permanecem sem resposta em relação à escolha do modo de 

parir: os valores e as preocupações das mulheres (dos casais) mudam com a paridade, com a 

idade e com as mudanças no estilo de vida? Quais são os riscos das cesarianas sucessivas 

para as gestantes e seus filhos? Como as complicações iatrogênicas podem ser evitadas? 

Atualmente, várias iniciativas têm sido propostas, tentando melhorar a qualidade da assistência 

ao parto, com um modelo menos intervencionista e assistência mais humanizada. 

 Os caminhos apontados têm sido a criação de centros de parto normal e o resgate da 

participação da obstetriz e enfermeira obstétrica no processo do parto e nascimento. Conforme 

ressalta o Ministério da Saúde, no tipo de parto estão implicados necessidades, riscos e 

benefícios, complicações e repercussões futuras, sendo importante a informação e formação 

de opiniões entre as mulheres, para que elas possam reivindicar aquilo que é melhor para a 

sua saúde e a de seus filhos, pois, embora profissionais e mulheres façam a opção antecipada 

do tipo de parto, esse fato não pode ser visto como uma simples questão de preferência. 
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