
Parto
Saiba como se preparar para vivenciar essa 
experiência da maneira mais natural possível 
e quando é necessário recorrer à cesárea

curso até a hora em que saberá se o 
corpo e a mente permitirão a opção 
pelo parto normal, ou se uma cesaria-
na será o mais indicado.

A primeira opção é considerada 
melhor e mais segura para a mãe e 
para o bebê. Entretanto, a maioria 
das mulheres acaba fazendo uma in-
tervenção cirúrgica, isto é, uma cesá-
rea. O Brasil é recordista nesse proce-
dimento. Na década de 1970, o parto 
cesáreo correspondia a 14,6% dos 
nascimentos; em 1980, esse percen-
tual subiu para 31% e, em 2005, os 
índices alcançaram 44,2% somente 
na rede pública. A Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) indica 
que, em 2006, os números chegaram 
a 80% nas redes privadas.

Q
uem nunca ouviu a céle-
bre frase “ser mãe é pa-
decer no paraíso”? A sa-
bedoria contida no ditado 
vai muito além das dores 

e delícias da maternidade e nos lembra 
que as preocupações podem começar 
bem antes da chegada do bebê, a partir 
da descoberta da gravidez.

Durante nove meses a gestante 
iniciará um percurso rumo ao direito 
de vivenciar uma experiência única, 
o nascimento do próprio filho. Assim, 
ela procurará todo o tipo de informa-
ção disponível, se submeterá a exa-
mes e ao pré-natal, ouvirá histórias 
de outras mães, decidirá onde e por 
quem o parto será realizado. Entre 
tantas providências, a vida segue seu 

Medo e imperícia médica
Pesquisadores se empenharam em 

explicar a razão para os altos índices e, 
após alguns estudos, concluíram que 
muitos fatores influenciam a rejeição 
ao parto normal. Num tempo em que 
o culto à beleza e juventude é exces-
sivamente valorizado, manter intacto 
o físico, a anatomia e fisiologia dos ór-
gãos genitais femininos, além do medo 
de enfrentar a dor aparecem como 
muito relevantes na hora da decisão. 

Consultado sobre o assunto, Paulo 
Basto de Albuquerque, doutor em 
Obstetrícia e assistente da Clínica 
Obstétrica do Hospital Universitário 
da Universidade de São Paulo (USP), 
afirma que, além dos motivos elen-
cados na pesquisa, o que mantém os 
números de cesarianas nas alturas 
são problemas relacionados à con-
veniência e segurança do médico. 
Segundo o obstetra, o tempo de es-
pera do parto, a baixa remuneração 
e a escassa formação especializada 
são levados em conta dentro dos 
hospitais. Acompanhe a entrevista 
que Basto concedeu à VivaSaúde:
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Qual é o melhor 
tipo de parto?
Paulo Basto de albuquerque: O me-
lhor tipo de parto para a mulher e para 
o bebê é o normal. Vir ao mundo é um 
passo fisiológico e, assim, o processo 
que a natureza determinou é sempre o 
melhor.  Por ser natural e não operató-
rio, há menor sangramento, menor dor 
pós-parto e melhor mobilidade, mesmo 
com incisão (corte) na região perineal 
(situada entre o ânus e a vagina). Devi-
do à irrigação sanguínea nessa região, 
a recuperação é mais rápida.

Quem decide se  
o procedimento será  
normal ou cesáreo?
albuquerque: Essa decisão é muito 
controversa. Pondero que um especia-
lista estuda anos a fio para saber qual é 
o melhor tipo de parto. Pode acontecer 
que a paciente exprima sua vontade, 
mas é certo que ela é leiga e não possui 
conhecimentos técnicos para determi-
nar a escolha. Como a responsabilida-
de é do médico, acredito que ele deva 
explicar que, iniciado o processo, há 
necessidade de avaliar sua boa evolu-
ção. Somente assim é possível ter uma 
noção real sobre a possibilidade de um 
parto por via natural, ou se ele será de 
alto risco. A partir daí pode-se tomar 
uma decisão, até em conjunto.

Quais são as condições 
físicas e psicológicas  
para que um parto  
normal aconteça?
albuquerque: A questão psicológica se 
inicia com a educação familiar. O ideal 
seria que meninos e meninas, desde 
muito jovens, pudessem ser informa-
dos pelas próprias mães sobre o pas-
so natural da vida que é o nascimento 
de um bebê. Em geral, quem teve um 
bom procedimento não comenta muito 
sobre o fato, e as que tiveram más ex-
periências passam desesperança e sen-
timentos negativos: quem dá à luz sofre 
e sente dor. No passado não se utilizava  

ViVa Saúde 63 www.revistavivasaude.com.br



a hora do Parto

anestesia para partos normais como se 
faz hoje e, nos últimos 30 anos, houve 
um expressivo aumento de cesáreas 
desnecessárias por causa do medo. 
Some-se a isso a comodidade dos 
médicos. Mas as atuais futuras mães 
estão mais atentas às informações e, 
assim, se educam com o que acontece 
no mundo inteiro. Nesse momento se 
questionam: qual será o melhor para 
mim?  A resposta é: a maioria das mu-
lheres tem condições físicas adequadas 
para o parto normal. 

Quais são os fatores de 
risco para a versão normal?
albuquerque: Em 10% das gestações 
podem ocorrer algumas patologias 
obstétricas, assunto longo e muito es-
pecífico. Cito como exemplo mulheres 
hipertensas, cardíacas e diabéticas: se 
suas doenças estiverem sob controle, 
pode-se aguardar parto normal. Caso 
contrário, até o risco de cesárea é alto.

e quando a mulher sabe 
que chegou a hora de parir?
albuquerque: O trabalho de parto é 
percebido pela presença de contrações 
uterinas em número de, no mínimo, 
duas a cada dez minutos, e pelo perío-
do de uma hora, ou seja, doze por hora. 
Se ocorrem duas contrações em dez 
minutos, e depois passa meia hora sem 
ocorrências, não é o momento certo. A 
duração das contrações varia de 30 a 
90 segundos (30 seg.: fraca; 45 seg.: 
média; mais de 1 minuto: forte), com 
mudanças na dilatação, comprimento e 
consistência do colo uterino.

em geral, quanto tempo 
dura o trabalho de parto?
albuquerque: De 8 a 12 horas, mas 
sem dor num primeiro momento 
porque o feto ainda está no útero.  
O que as futuras mamães sentem 
são pequenos incômodos e cólicas. 
No período final da dilatação, quan-
do o feto está saindo do útero e pas-
sando pela vagina, a compressão 
de estruturas vizinhas pode causar  
dor na hora da contração que, no 
período final, são de quatro a cinco 
a cada dez minutos. Para mulheres 
que já tiveram outros filhos o parto 
deve durar 8 horas. 
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Quando os indutores  
ou aceleradores 
são indicados?
albuquerque: A indução ocorre quan-
do o trabalho de parto não se iniciou 
naturalmente, mas existe uma indica-
ção médica para que ele ocorra (pela 
saúde da mãe ou do bebê). Se o pro-
cesso está evoluindo lentamente (mais 
de 12 horas), por exemplo, devido ao 
baixo número ou intensidade de con-
trações, após outras medidas terem 
falhado, indica-se o uso de ocitocina 
(medicamento indutor). 

e, quanto à anestesia, existe 
alguma contraindicação para 
a mãe e para o bebê?
albuquerque: São muito raras as con-
traindicações da anestesia usada na 
assistência obstétrica para o bebê. Em 
relação à mãe, há um pequeno número 
de ocorrências por alergia ou por de-
terminadas cardiopatias.

em quais casos o uso do 
fórceps é necessário? 
albuquerque: O fórcipe só é indicado 
em casos de exaustão materna, de ex-
pulsivo prolongado (mais de uma hora 
com a cabeça descida na vagina) ou 
sofrimento fetal agudo detectado na 
expulsão. Mas, se a mulher frequentar 
cursos de pré-natal e empreender os 
puxos (esforço que a paciente faz para 
dar à luz) adequadamente, o parto 
ocorrerá sem problemas.

Quais outros fatores 
contribuem para que o parto 
aconteça naturalmente?
albuquerque: Uma dieta equilibrada 
é muito importante. Aquela conversa 
“você está grávida e precisa comer 
por dois” é uma crença que pode cau-
sar danos estéticos eternos (estrias 
na barriga, nádegas e até mesmo nas 
panturrilhas). Assim, o ganho de peso 
ideal na gestação é de 6,5 kg + 5% do 
peso inicial (p. ex.: 60 kg = 9,5 kg). Esse 
cuidado favorece o parto para bebês 
de tamanho normal, causa menos in-
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•A maioria das mulheres  
tem condições físicas para ter 
um parto normal, inclusive 
as cardíacas, hipertensas ou 
diabéticas, desde que as  
doenças estejam sob controle.

•Há menor sangramento  
no pós-parto.

•Maior mobilidade no pós- 
parto, que facilita os  
cuidados com o bebê,  
porém a mãe poderá sofrer 
algum incômodo com o corte  
de alívio (episitomia) feito  
na região perineal para  
auxiliar a saída do bebê.

•Após 15 dias, a mulher tem  
vida normal.

•Eventual flacidez nas  
paredes vaginais pode ser 
resolvida com exercícios 
próprios e fisioterapia.

•A cada parto normal, o 
procedimento é mais fácil  
do que os anteriores.

• Há possibilidade de incontinência 
fecal ou urinária.

•A duração do trabalho  
de parto pode variar de  
8 a 12 horas.

NorMal



chaço na gestação e permite a prática 
de exercícios. Para quem não está acos-
tumada, a atividade física deve ser leve 
no início, com supervisão especializada. 
O resultado desses cuidados é poder 
voltar à forma mais rapidamente já no 
primeiro mês pós-parto.
 
após o parto normal, 
a vida sexual da mulher 
fica prejudicada?
albuquerque: Não há razão para que 
isso aconteça. Mas pode ocorrer que 
após o parto a mulher tenha como prio-
ridade o filho e, assim, seus sentimentos 
sejam alterados. É preciso compreen-
são por parte do companheiro. Trata-
se de um teste da afetividade do casal. 
Algumas vezes acontece de as paredes 
vaginais ficarem mais flácidas após o 
parto, mas, com fisioterapia específica 
e controle da musculatura do assoalho 
pélvico, a situação é contornada.

É verdade que crianças 
que nascem de parto normal 
têm um desenvolvimento 
cognitivo melhor?
albuquerque: Não necessariamente. 
O desenvolvimento cognitivo dos se-
res humanos se deve a vários fatores: 
condições de nascimento, nutrição nos 
primeiros anos de vida, aleitamento na-
tural, educação dos pais, oportunidades 
de ensino adequado, ambiente familiar 
equilibrado etc. Porém algumas situ-
ações de risco podem fazer diferença, 
como nos casos em que o bebê está 
sentado, a cesárea é mais segura até 
para o futuro neurológico.

Por falar em cesárea: quando 
ela realmente é indicada?
albuquerque: A cesárea é indicada em 
casos de sofrimento fetal, quando o par-
to demora a ocorrer, se o bebê está sen-
tado ou é muito grande (mais de 4,5 kg), 
ou se, após iniciado o trabalho de parto, 
a dilatação não evolui mesmo após tra-
tamentos para correção. Outras indi-
cações são: bacias que não permitem 
a passagem do bebê, algumas cardio-

Quais são suas 
vantagens e riscos?
albuquerque: Nas hipóteses descritas 
na pergunta anterior as mães morriam 
ou tinham sequelas. Nesses casos, en-
tão, a cesárea permite excelentes re-
sultados. Os riscos são: sangramento 
em dobro em relação ao parto normal; 
sete vezes maior possibilidade de infec-
ções e, eventualmente, dor abdominal 
crônica, fístulas entre bexiga e útero, 
ou implantações anormais de placenta 
em outros partos. A recuperação é va-
riável, mas sejamos cuidadosos: parto 
normal, após 15 dias, vida normal; ce-
sárea, somente após 30 dias é possível 
trabalhar, pegar pesos e dirigir.

Feita uma cesárea, a mulher 
pode optar pelo nascimento 
normal em outra gravidez?
albuquerque: Sim, essa probabilidade é 
de 65%. No momento do segundo par-
to, apenas verificamos se o fator que le-
vou à primeira cesárea não se repete.

a idade da gestante 
influencia a decisão por 
parto cesáreo?
albuquerque: Não, a idade da ges-
tante não indica a necessidade da 
cesárea. Seja a mãe jovem ou ma-
dura, se a natureza for boa com ela, 
o parto normal pode evoluir muito 
bem. O problema das mulheres com 
mais idade é a maior associação da 
gravidez a fatores de risco como hi-
pertensão arterial ou diabetes.
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•Em alguns casos é a melhor 
opção para o nascimento: quando 
o bebê está sentado ou é muito 
grande (peso acima de 4,5 kg), 
a dilatação não evolui e a bacia 
da mulher é muito estreita. Em 
casos de cardiopatias, gêmeos 
mal posicionados, deslocamento 
prematuro da placenta ou 
placenta prévia, a cesárea 
também é indicada. 

•Há maior sangramento  
no pós-parto.

•A mobilidade limitada por 
causa da dor abdominal 
decorrente do corte.

•Após 30 dias a mulher está 
liberada para dirigir, carregar 
peso e trabalhar.

•Possibilidade de fístulas (feridas) 
entre a bexiga e o útero.

•Possibilidade de implantações 
anormais de placenta em 
gestações posteriores.

•Os riscos de danos nos 
músculos pélvicos e esfíncteres 
são menores, o que diminui 
as chances de surgimento de 
incontinência fecal ou urinária.

•Apesar de ser uma intervenção 
cirúrgica, o parto cesáreo pode 
ser uma opção quando a gestante 
manifesta receio sobre o tipo 
normal e os cuidados com o bebê. 
Isso diminui a tensão gerada  
por todo o processo. Nesse caso,  
a gravidez não ultrapassa  
o tempo estimado, o que evita 
riscos para o recém-nascido. 
Lembre-se de que a indicação  
virá do médico responsável.

CeSárea No pArto 

NormAl, A mulher 

voltA àS AtividAdeS 

ApóS 15 diAS. já NA 

ceSáreA São 30 diAS 

pArA retorNAr 

Ao trAbAlho 

patias, gêmeos mal posicionados, des-
colamento prematuro da placenta ou 
placenta prévia. Pode ocorrer também 
que o médico só domine a técnica da ce-
sárea e, por isso, não se sente seguro em 
acompanhar um parto normal.


