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Estudo publicado 
na revista Lancet mostra 
que cesariana desnecessária 
coloca em risco a vida da 
mulher e do bebê 





Tma pesquisa interna- 
cional publicada na 
edição de 3 de junho 
da Lancet, uma das 
mais respeitadas revis- 
tas médicas do mun- 
do, traz um alerta para 
os médicos e os futu- 
ros pais e mães: a reali- 
zação de partos cirúr- 

gicos ou cesáreos sem uma indicação 
médica específica coloca em risco a saú- 
de da mulher e do bebê. É um chacoa- 
lhão mais do que necessário nos gineco- 
logistas, obstetras e gestores de saúde do 
mundo todo, que nas últimas quatro 
décadas viram as taxas de cesarianas 
desnecessárias crescerem de modo as- 
sustador sem as conseguir frear. 

O recado das páginas da Lancet as- 
sume um significado particular para a 
América Latina e, em especial, para o 
Brasil, segundo colocado em realização 
de partos cesáreos no mundo - uma das 
principais questões relacionadas à saúde 
reprodutiva da mulher no país, ao lado 
da esterilização cirúrgica e da retirada 
desnecessária do útero (histerectomia). 
Aqui os índices de partos cirúrgicos in- 
sistem em se manter escandalosamente 
elevados desde a década de 1980, sobre- 
tudo entre as mulheres de classe média 
e alta. Atualmente quatro de cada dez 
crianças nascem por meio de cesaria- 
nas, na maioria das vezes agendadas pe- 
las mães e pelos obstetras bem antes do 
final da gestação — uma proporção exa- 
gerada, duas vezes e meia maior que o 
índice de 15% aceito pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 

Difícil de ser modificada, segundo 
os próprios médicos, essa realidade preo- 
cupa porque boa parte dessas cirurgias 
são desnecessárias e nem sempre repre- 
sentam a forma mais adequada e segura 
de dar à luz uma criança, como muitas 
mulheres crêem. Nesses casos, com um 
pouco de paciência das mães e habilida- 
de dos obstetras, a natureza cumpriria 
seu papel e esses bebês nasceriam sau- 
dáveis de parto normal. 

Nesse trabalho coordenado pela OMS 
e financiado pelo Banco Mundial, epi- 
demiologistas e especialistas em saúde 
reprodutiva feminina avaliaram o desfe- 
cho de quase 100 mil partos realizados 
entre setembro de 2004 e março de 2005 

em oito países da América Latina (Ar- 
gentina, Brasil, Cuba, Equador, México, 
Nicarágua, Paraguai e Peru). O resulta- 
do confirmou o que se temia: os partos 
cirúrgicos desnecessários fazem mais 
mal do que bem. 

Quando a taxa de cesáreas de um 
hospital ultrapassa a faixa que vai de 
10% a 20% do total de partos, aumenta 
muito o risco de complicação para a 
mãe e o bebê. É maior a probabilidade 
de a mulher morrer durante o parto, 
apresentar sangramento grave ou ad- 
quirir uma infecção que exija interna- 
ção no setor de tratamento intensivo. Já 
a criança corre mais risco de nascer com 
menos de 37 semanas (prematura) por 
erro de cálculo médico, de morrer du- 
rante o nascimento ou na primeira se- 
mana de vida e de necessitar de cuida- 
dos intensivos. Mesmo quando se 
levaram em consideração os diferentes 
níveis de complexidade dos 120 hospi- 
tais avaliados, ou seja, a capacidade de 
atenderem casos de maior ou menor 
gravidade, os perigos para a mãe e o be- 
bê não diminuíram. "Todos os indica- 
dores de saúde da mulher e da criança 
pioram", afirma o obstetra chileno Aní- 
bal Faúndes, uma das mais respeitadas 
autoridades internacionais em saúde re- 
produtiva. Coordenador da equipe de 
90 brasileiros que participou desse estu- 
do, Faúndes mudou-se para o Brasil há 
30 anos após deixar o Chile na ditatura 
de Augusto Pinochet depois de coorde- 
nar o programa de saúde da mulher no 
início do governo de Salvador Allende. 

Gasto desnecessário - "Como as com- 
plicações decorrentes das cesarianas são 
relativamente raras, os médicos costu- 
mam dizer: 'Isso não acontece nas mi- 
nhas mãos'", comenta Faúndes, profes- 
sor aposentado da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp) e pesquisador 
do Centro de Pesquisas em Saúde Repro- 
dutiva de Campinas (Cemicamp). "Mas 
do ponto de vista populacional as conse- 
qüências desses eventos são graves e de- 
vem ser levadas em consideração", diz. 
Um desses efeitos é o aumento dos gas- 
tos públicos com saúde. Nos países de- ■ 
senvolvidos o acréscimo de 1% nas ta- 
xas de cesarianas representa um gasto 
extra de US$ 9,5 milhões. Calcula-se 
que no Brasil, onde nascem 2,5 milhões 

Cultura nacional: 
mães acreditam que 
cesárea é o parto mais 
seguro para a criança 

de crianças por ano, haja 560 mil cesá- 
reas desnecessárias que consomem qua- 
se R$ 84 milhões. "É um dinheiro que 
poderia ser investido em outras formas 
de cuidado da mãe ou da criança", diz 
Faúndes. 

Embora o risco de morrer durante 
uma cesariana seja muito menor do que 
foi quase quatro séculos atrás, quando 
esse procedimento começou a ser feito 
em mulheres vivas - antes fazia-se a ce- 
sárea apenas após a morte da mãe para 
salvar a vida do bebê -, os partos cirúr- 
gicos dispensáveis contribuem para 
manter a mortalidade materna brasilei- 
ra em níveis bem superiores aos de paí- 
ses desenvolvidos como o Reino Unido. 
Estima-se que entre 75 e 130 brasileiras 
em cada grupo de 100 mil morram du- 
rante o parto ou por complicações asso- 
ciadas à gravidez. Entre as súditas da 
rainha esse índice é de aproximadamen- 
te dez mortes por 100 mil. 

Apesar da imprecisão dos dados 
brasileiros, é fácil associar boa parte des- 
sas mortes à cesariana. Estudos interna- 
cionais apontam que perto de cem mu- 
lheres perdem a vida a cada 100 mil 
cesáreas, cinco vezes mais que o parto 
normal. Até o século 19 três de cada 
quatro mulheres morriam de infecção 
ou sangramento intenso (hemorragia) 
em conseqüência dessa cirurgia. Hoje, 
em uma cesariana, o médico faz uma 
incisão de 10 a 15 centímetros no ventre 
materno logo acima dos pêlos pubianos 
e corta outras cinco camadas de tecido 
até alcançar o útero para retirar o bebê. 

"É impressionante o grau de abuso 
da cesariana no país", afirma a socióloga 
Jacqueline Pitanguy, diretora da ONG 
Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informa- 
ção e Ação (Cepia), que atua na área de 
direitos reprodutivos e sexuais. "Há por 
aqui um descaso histórico com gesta- 
ção e parto", diz. 

A persistência dos índices de cesaria- 
na em níveis tão elevados por mais de 
duas décadas levou o Ministério da Saú- 
de a adotar algumas estratégias - infeliz- 
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mente, nem sempre suficientes - para 
tentar reduzir o número de cesáreas. A 
mais recente é a Campanha de Incentivo 
ao Parto Normal, lançada em 30 de maio 
para conscientizar a população sobre a 
importância do parto normal e ajudar 
a desfazer a idéia já cristalizada na socie- 
dade de que o parto cirúrgico é melhor e 
mais seguro. 

São três os objetivos da campanha: 
explicar a importância dos exames de 
acompanhamento da saúde da mulher e 
do bebê durante a gestação, mostrar os 
benefícios do parto normal e reforçar a 
idéia de que a mulher tem direito a um 
parto mais acolhedor, sem a realização 
de procedimentos médicos desnecessá- 
rios e com o acompanhamento de uma 
pessoa de sua escolha - é o chamado 
parto humanizado. 

Caminho certo - Mas por que realizar 
uma campanha de esclarecimento para 
a população e não para os ginecologis- 
tas e obstetras, que por razões éticas de- 
veriam recomendar para a mulher a 
forma mais apropriada de parto? "Não 
adianta trabalhar apenas com os médi- 
cos", afirma a epidemiologista Daphne 
Rattner, da Área Técnica de Saúde da 
Mulher do Ministério da Saúde. "Que- 
remos conscientizar as pessoas sobre a 
importância do parto normal para que 
passem a cobrar dos profissionais da saú- 
de." Na opinião de Jorge Francisco Kuhn 
dos Santos, professor de obstetrícia na 
Universidade Federal de São Paulo (Uni- 
fesp), esse é mesmo o caminho: "É fun- 
damental que a mulher esteja mais bem- 
informada sobre a necessidade de fazer 
ou não uma cesariana para o seu bebê 
nascer. Somente quando as mães soube- 
rem que o cordão umbilical enrolado 
no pescoço do bebê ou a redução do lí- 
quido amniótico por si sós não repre- 
sentam obrigatoriamente a necessidade 
de parto cesáreo é que vão lutar para 
melhorar esse quadro". 

Essa não é a primeira ação do go- 
verno federal para tentar reduzir o nú- 
mero de cesarianas desnecessárias. Em 
2000 o Ministério da Saúde fez com os 
estados um pacto pela redução das cesá- 
reas. Uma portaria do ministério deter- 
minou que as secretarias estaduais da 
Saúde acompanhassem o número de 
partos nos hospitais afiliados ao SUS 
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para garantir que o índice de cesáreas 
não aumentasse nos estados em que já 
era inferior a 20% e que baixasse para 
25% naqueles em que era superior. 

Mas, aparentemente, aconteceu o 
contrário. ''As taxas de cesáreas estão su
bindo': afirma Daphne. Há dois anos o 
ministério iniciou também uma 
série de cursos de Atenção Obs
tétrica e Neonatal Humanizadas 
e Baseadas em Evidências Cien
tíficas como parte da Política 
Nacional de Atenção Integral à 
Saúde da Mulher. Até maio ha
viam sido treinadas equipes de 
cerca de 250 maternidades que 
se comprometeram a implantar 
modificações para reduzir a ta
xa de cesáreas e oferecer o par
to normal humanizado em seus 
hospitais de origem. Essas equi
pes também assumiram a responsabi
lidade de repassar o conhecimento para 
as principais maternidades de seus esta
dos, uma forma de disseminar a infor
mação mais rapidamente entre os quase 
6 mil hospitais do país. ''A expectativa é 
de que quanto mais serviços oferecerem 
atenção humanizada ao parto mais os 
profissionais passem a compactuar com 
essa estratégia", explica Daphne. 

Espera-se que os efeitos dessas me
didas não se restrinjam ao setor públi
co, em que o número absoluto de partos 
cesáreos ( 618 mil por ano) é bem maior 
que no privado. Mas certamente outras 
ações serão necessárias para reduzir os 
índices de partos cirúrgicos particulares 
ou pagos pelos planos de saúde- meno
res em valor absoluto, 246 mil cesáreas 
por ano, mas proporcionalmente mais 
elevados. Por essa razão, a Agência Na
cional de Saúde Suplementar (ANS), que 
regula o funcionamento dos planos e 
seguros de saúde, uniu seus esforços aos 
do ministério. Em 2005 a ANS fez o pri
meiro diagnóstico das taxas de cesariana 
no setor e atualmente estuda uma for
ma de reduzir o índice de cesarianas 
desnecessárias dos inquietantes 80o/o. 

"Estamos avaliando a estratégia de 
tornar disponível no site da ANS uma 
pontuação de cada operadora de plano 
de saúde, determinada por uma série 
de indicadores, entre eles o índice de ce
sarianas", afirma Karla Santa Cruz Coe
lho, gerente-geral técnico-assistencial de 
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produtos da ANS. "Pretendemos alcan
çar uma redução de ISo/o nos próximos 
três anos." Mesmo essas medidas são 
consideradas tímidas. "É necessária uma 
ação mais firme", diz Santos, da Unifesp. 
"O médico que só faz cesariana deveria 
ser descredenciado." 

m um ponto todos concordam: 
a questão dos partos cirúrgicos 
desnecessários é um problema 
de solução complexa que de
pende tanto da mudança de 
postura de ginecologistas e obs
tetras como da sociedade. "Há 
no Brasil uma cultura medicali
zada da saúde da mulher", expli
ca Daphne Rattner. Suas raízes 
estão no início do século pas
sado, quando os partos deixa-
ram de ser realizados em casa, 

com o auxílio de uma parteira que em 
geral havia ajudado a nascer quase toda 
a família, e passaram para as mãos dos 
médicos nas salas de parto dos hospi
tais, até então destinados ao atendi
mento das camadas mais pobres da po
pulação. O desenvolvimento de técnicas 
de anestesia e tratamentos com antibió
ticos para prevenir infecções nos últi
mos 50 anos também contribuiu para 
reduzir muito a mortalidade materna e 
tornar a cesárea a cirurgia mais popular 
do mundo. 

No Brasil a proporção de partos ci
rúrgicos dobrou durante a•década de 
1970 e não baixou mais. Hoje as cesaria
nas correspondem a 82% dos partos pa
gos por convênios médicos, que aten
dem 14 milhões de brasileiras com 
idade entre lO e 49 anos, e a 30% dos 
partos feitos pelo Sistema Único de Saú
de (SUS), única forma de acesso aos ser
viços de saúde para 58 milhões de mu
lheres em idade reprodutiva. 

Esse crescimento, no entanto, não se 
explica somente pela tentativa de pro
teger a vida da mãe e da criança, como 
identificaram Faúndes e José Guilher
me Cecatti, da Unicamp,já em 1991 em 
um artigo publicado nos Cadernos de 
Saúde Pública. Se as cesarianas fossem 
realizadas apenas com indicação mé
dica- por exemplo, quando não chega 
oxigênio suficiente para o bebê durante 
o trabalho de parto-, era de esperar que 
seus índices fossem mais elevados entre 

as mulheres mais pobres, sabidamente 
portadoras de mais complicações du
rante a gravidez e o parto do que as mais 
abastadas. Mas não é o que se observa no 
país, onde essas cirurgias são mais co
muns nas classes média e alta. 

Outros fatores não-médicos também 
influenciaram a expansão das taxas de 
cesariana. Até 1980 o governo federal pa
gava ao médico mais pelo parto cesáreo 
que pelo normal, que não incluía anes
tesia. Na tentativa de reduzir as cesáreas, 
diminuiu-se a diferença entre o valor do 
parto normal e o do cesáreo no setor pú
blico - hoje o SUS paga aos hospitais, 
não aos médicos, R$ 317,39 pelo parto 
normal e R$ 443,68 pela cesárea -, sem 
muita eficiência. 

Controle de natalidade - Além disso, 
naquele período tornou-se popular no 
Brasil a esterilização cirúrgica, conse
qüência, em parte, da pressão das nações 
desenvolvidas como os Estados Unidos 
pela redução do crescimento da popu
lação nos países pobres. Em meio à 
política autoritária que vigorava no país, 
pregava-se o controle da fecundidade 
como solução para a pobreza. Resultado: 
três de cada quatro mulheres aproveita
vam a cesariana, muitas vezes induzida 
pelos médicos, para fazer a esterilização 
definitiva por meio de uma técnica cha
mada laqueadura tubária, em que o ci
rurgião corta e amarra as pontas dos pe
quenos canais que conduzem os óvulos 
até o útero. 

Proibida em 1997 pela Lei do Plane
jamento Familiar de ser feita ao mesmo 
tempo que a cesárea, a laqueadura tubá
ria permanece o método anticoncepcio
nal mais comum no país. Segundo Faún
des, há dois motivos por que as mulheres 
ainda optam por essa forma de contra
cepção, difícil de ser revertida em caso 
de arrependimento: elas desconhecem 
que outros métodos como o dispositivo 
intra-uterino (DIU) e os hormônios in
jetáveis trimestrais são tão eficientes 
quanto a laqueadura e nem sempre os 
métodos alternativos estão disponíveis 
no setor público. 

"Há mais de 20 anos o governo fe
deral tomava providências no país para 
tentar combater o efeito dinheiro", diz a 
socióloga Jacqueline Pitanguy, que na 
década de 1980 presidiu o Conselho Na-



Dois em um: mulheres 
e méd icos aproveitavam 
a cesárea para fazer 
esterilização definitiva 

cional dos Direitos da Mulher, ligado 
ao Ministério da Justiça e à Presidência 
da República. "Mas não surtiu muito efei
to." Já no setor privado esse estímulo pra
ticamente não existe. O valor dos partos 
particulares varia muito e, embora os 
planos de saúde paguem honorários 
quase iguais para partos cirúrgicos e nor
mais, os obstetras poupam tempo ao op
tar pela cirurgia 

"Não dá para culpar apenas o médi
co, que tem de pagar os gastos para man
ter seu consultório", explica Santos. Uma 
alternativa seria aumentar o valor pago 
pelo parto natural, que nunca tem hora 
marcada para ocorrer. Assim, quem sabe, 
os obstetras se animariam em abrir um 
espaço na agenda do consultório para 
pacientemente acompanhar o trabalho 
de parto, que pode durar mais de 24 ho
ras- em urna cesárea pré-agendada entre 
médico e paciente, a chamada cesariana 
com hora marcada, o obstetra é capaz de 
se deslocar até o hospital, realizar o parto 
e retornar ao consultório em menos de 
três horas, mesmo em uma cidade com 
trânsito complicado como São Paulo. 

Mas dinheiro não é tudo. Os próprios 
médicos se sentem com mais controle 
da situação quando realizam a cesárea, 
ainda que sua paciente não tenha cons
ciência completa dos riscos que corre du
rante essa cirurgia. Afinal, lembra San
tos, dificilmente se processa um médico 
por ele ter realizado uma cesárea feita 
sem necessidade. "Mesmo que haja uma 
complicação as pessoas pensam: 'Pelo 
menos o médico usou a melhor tecnolo
gia disponível"', afirma. Esse mesmo mé
dico poderia ser questionado judicial
mente se tivesse optado nessa mesma 
situação por um parto normal. 

Essa postura médica é o que o res
peitado neonatologista e obstetra norte
americano Marsden Wagner, ex-diretor 
da área de saúde da mulher e da criança 
da OMS, chamou de obstetrícia defensi
va, uma tendência mundial, em um co
mentário publicado em 2000 na Lancet. 
Mas, segundo Wagner, ao realizar a obs-
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tetrícia defensiva, os profissionais da 
saúde violam um princípio fundamental 
da sua prática: "O que quer que o médi- 
co faça deve ser, em primeiro lugar e aci- 
ma de tudo, em benefício do paciente". 

psicóloga Ana Cristina 
Gilbert, a historiadora 
Maria Helena Cardo- 
so e a pediatra Susana 
Wuillaume viram que 
essa confiança na téc- 
nica já aparece durante 
o processo de forma- 
ção do especialista em 
um estudo com resi- 
dentes de ginecologia 
e obstetrícia do Insti- 

tuto Fernandes Figueira, da Fundação 
Oswaldo Cruz, no Rio, publicado em 
maio nos Cadernos de Saúde Públi- 
ca. "Os residentes se sentem com mais 
controle sobre a saúde da mulher e so- 
bre o tempo em uma cesariana", explica 
Ana Cristina. "Isso é importante para 
eles, que se vêem profissionalmente 
desvalorizados na profissão e são muito 
cobrados pelos pacientes, que buscam 
neles sempre respostas para seus pro- 
blemas." 

Uma das motivações dessa forma 
de agir é a insegurança para realizar o 
parto normal, conseqüência de como 
se dá no país a especialização médica 
nessa área. Concluída a graduação, 
quem deseja se tornar um obs-     ^^^_ 
tetra tenta uma disputadíssi- 
ma vaga em um hospital de 
alta complexidade, como os 
universitários. Ali, esse profis- 
sional atende sobretudo ges- 
tantes de alto risco, com indi- 
cação para cesárea. Como não 
vê situações mais simples, ele 
perde a habilidade de realizar 
o parto normal. "Esses profis- 
sionais deveriam fazer estágio 
em casas de parto, onde os be- 
bês em geral nascem natural- 
mente, acompanhados por 
enfermeiras  obstétricas", 
afirma Santos. 

Nos últimos anos equipes 
do Cemicamp e da Unicamp 
ajudaram a derrubar um ar- 
gumento muito usado pelos 
obstetras para justificar a rea- 

lização das cesarianas: o de que as mu- 
lheres preferem a cirurgia por medo da 
dor do parto normal ou por receio dos 
efeitos desse tipo parto sobre a vida se- 
xual feminina - em alguns casos, é pre- 
ciso fazer um pequeno corte na lateral 
da vagina ou no períneo para facilitar a 
passagem do bebê. Mas esse receio da 
dor parece ser apenas palpite médico. 
"Essa afirmação não se sustenta", diz 
Faúndes, que coordenou um estudo 
com 656 mulheres que haviam tido 
mais de um parto em hospitais públicos 
do interior de São Paulo e de Recife, 
Pernambuco. 

Pela via natural - Nove de cada dez 
mulheres que já haviam experimenta- 
do as duas formas de parto preferiam o 
normal. Mais interessante: entre as que 
só haviam feito cesarianas, 73% declara- 
ram também que a melhor forma de 
parto é o natural. O motivo mais citado 
por elas é que a dor do parto normal é 
menos intensa que a do pós-operatório 
da cesariana. "A dor no parto normal é 
forte, mas passa", diz Jacqueline Pitan- 
guy, mãe de três filhos que nasceram 
pela via natural depois de muita insis- 
tência dela com o médico. "Nem sem- 
pre o parto normal é sinônimo de dores 
horríveis, afinal, como se fazia milhares 
de anos atrás?" Em 2001 um levanta- 
mento com 1.600 mulheres de quatro 
cidades brasileiras mostrou que parte 

A cada minuto são feitas três cesarianas 
no Brasil: duas pagas pelo Sistema 
Único de Saúde e uma por convênios 
médicos privados. 

Por ano são realizados no país 864 mil 
partos cirúrgicos, o equivalente a 40% 
do total de partos. 

65% das cesarianas são consideradas 
desnecessárias. 

Uma em cada mil mulheres que faz 
cesariana morre em conseqüência 
da cirurgia. 

das que haviam tido filho por cesárea 
preferiam o parto normal. 

A aceitação da cesariana pela mulher 
é, em parte, conseqüência do desequilí- 
brio de poder na relação entre médico e 
paciente. "O parto é um momento de 
muito medo para a mulher, em especial 
quando é o do primeiro filho", explica 
Jacqueline. "Ela se sente poderosa por 
estar grávida e, ao mesmo tempo, fragi- 
lizada. Por isso acha mais seguro assu- 
mir uma postura passiva e deixar a de- 
cisão nas mãos do médico." O obstetra, 
por sua vez, sente-se mais valorizado 
quando está no domínio da situação. 
"Se o médico disser à mãe que o bebê 
está sofrendo, ela se sujeitará a qualquer 
coisa", comenta Santos. Essa diferença 
de poder também ajuda a explicar trata- 
mentos radicais como a retirada do úte- 
ro para combater tumores benignos 
em casos que nem sempre a cirurgia se- 
ria necessária (16% do total). Esse pro- 
cedimento é mais freqüente entre as 
mulheres de menor renda e nível de es- 
colaridade, como constatou Renata Ara- 
nha, da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (Uerj). 

Uma forma de reduzir as taxas de 
parto cesáreo é tornar obrigatória a 
consulta de um obstetra mais experien- 
te, a conhecida segunda opinião, como 
mostraram Maria José Osis, Karla Pá- 
dua e Aníbal Faúndes, do Cemicamp, e 
José Guilherme Cecatti, da Unicamp, 

em artigo na Revista de Saúde 
Pública de abril. Também se 
pode estimular a realização de 
partos em casa, como ainda é 
feito na Inglaterra em quase 
metade dos casos. Em 2005 a 
Universidade de São Paulo 
(USP) reabriu depois de 33 
anos o curso superior para a 
formação de parteiras, ativida- 
de exercida informalmente 
hoje por entre 40 mil e 60 mil 
mulheres no Norte e Nordeste 
do país. "A questão do parto é 
um problema político porque 
há médicos e enfermeiras legal- 
mente habilitados para execu- 
tar essa função", diz Santos, "e 
agora novamente haverá par- 
teiras". A solução certamente 
não é única, nem virá em pou- 
co tempo. • 
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