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P E S Q U I S A

uma escolha médica ou cultural?

Organização Mundial
de Saúde (OMS) re-
comenda que o nú-
mero de cesarianas
não ultrapasse 15%

do total de partos. Por que então
este procedimento cirúrgico, que
foi desenvolvido para salvar mãe
e bebê em casos de risco, hoje
corresponde a 40% dos partos re-
alizados no Brasil? Uma pesqui-
sa da Escola Nacional de Saúde
Pública (Ensp) acompanhou 909
mulheres cariocas que haviam
acabado de dar à luz para tentar
descobrir o motivo desta “cultura
da cesárea” e percebeu que, ao
menos nas maternidades da ci-
dade do Rio de Janeiro onde a

pesquisa foi realizada, não exis-
te preferência pelo parto cesáreo.

“Entrevistamos puérperas
atendidas em duas maternidades
ligadas ao SUS”, explica a sanita-
rista Gisele Peixoto Barbosa.
“Quase 76% delas afirmaram pre-
ferir o parto normal, alegando so-
bretudo a recuperação mais difí-
cil, a dor e o sofrimento  depois
da cirurgia.” 82,9% das entrevis-
tadas não solicitou o procedimen-
to e, daquelas que o solicitaram,
77,8% o fez durante o trabalho
de parto, motivadas principal-
mente pela dor.

Apesar do estudo não per-
mitir generalização, a pesquisa-
dora observa que o mesmo apon-
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ta para a existência de uma “cul-
tura do parto normal”. “Uma “cul-
tura de cesárea” que considera
este tipo de parto a melhor for-
ma de nascer parece não estar
totalmente introjetada nas mulhe-
res”, Gisele avalia. “Os altos ín-
dices de cesárea parecem ser
reflexo da falta de informação da
mulher, a precária humanização
do atendimento e de uma cultura
médica que prioriza intervenções
cirúrgicas e banaliza a cesárea.”

Medidas
pró-parto natural

Como estratégia para a re-
dução da taxa de parto cesáreo,
a sanitarista sugere o esclareci-
mento das gestantes no pré-natal
e uma reorientação dos profissi-
onais de saúde, além da refor-
mulação da estrutura de assistên-
cia com o uso de métodos não
farmacológicos de relaxamento,
como massagens, e a permissão
da entrada de acompanhantes nas
salas de pré-parto e parto.

A pesquisadora ressalta, ain-
da, que o parto natural permite
maior interação da criança com a
mãe nos primeiros dias de vida,
já que a recuperação da gestante
é mais rápida do que na cesaria-
na. Lembra também que o parto
normal dá a possibilidade da
mulher ser protagonista de um
momento ímpar na sua vida: o
nascimento de um filho e não se
tornar simplesmente o objeto de
uma intervenção cirúrgica, onde
tem um papel passivo.
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