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CAPÍTULO 25 

MÉDICOS, MULHERES E CESÁREAS:  
A CONSTRUÇÃO DO PARTO NORMAL COM “UM RISCO” 

 E A MEDICALIZAÇÃO DO PARTO NO BRASIL 

Alessandra Sampaio Chacham* 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

Resumo 

este trabalho exploramos alguns dos fatores que levam médicos a 
indicarem um número excessivo de cesáreas desnecessárias e um 

grande número de mulheres que desejam parto normais a aceitarem 
cesáreas. A partir do conceito de medicalização, analisamos como a 
abordagem biomédica dominante legitima a crescente intervenção médica 
nos processos de gravidez e no parto, quando passa a estabelecer os 
parâmetros que definem o que é normal e patológico nestes processos. 
Entrevistas com 18 médicos ginecologistas–obstetras e 60 mulheres que 
haviam tido filho recentemente, sendo 30 usuárias dos serviços privados de 
saúde e 30 usuárias do serviço público de saúde, usando de questionários 
com questões abertas com as quais procuramos apreender as percepções e 
as preferências das mulheres e dos médicos sobre os diferentes tipos de 
parto. Os resultados sugerem que a percepção do parto normal como 
potencialmente arriscado para o bebê e da cesárea como um procedimento 
isento de riscos, percepção esta que pode ser atribuída ao processo de 
medicalização do parto, parece exercer contribuição fundamental para que 
muitos médicos indiquem e as pacientes aceitem uma cesárea, 
especialmente no setor privado. 

                                                           
* Professora adjunta do Departamento de Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais. 
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Introdução 

É um fato bem estabelecido que o Brasil tem taxas muito altas de 
cesáreas desnecessárias, entre as mais altas do mundo (MELO, 1976; 
BARROS, 1991, RATTNER, 1996). Há um consenso na literatura internacional 
e nacional de que o aumento da prática da cesárea não pode ser justificado 
somente por indicações estritamente médicas, posto que, a diferença no grau de 
intervenção médica no parto varia grandemente entre países e em regiões 
dentro do mesmo país, mesmo entre populações de características semelhantes, 
sem corresponder, frequentemente, a melhores índices de mortalidade materna 
e fetal. Se aceita, então, que diversos fatores sociais, econômicos e 
institucionais estão relacionados a esta questão (SAKALA, 1993). No caso do 
Brasil, especificamente, há diversos trabalhos que indicam uma maior 
incidência de cesáreas entre mulheres de nível socioeconômico mais elevado, 
que tem menor risco obstétrico, o que sugere que outros fatores que não razões 
médicas sejam condicionantes importantes da situação (FAÚNDES, 
CECATTI, 1991; BERQUÓ, 1993, 1994; RATTNER, 1996). 

Em 1991, Faúndes e Cecatti observaram que fatores relacionados 
tanto à oferta quanto à demanda pelo procedimento seriam responsáveis 
pelo aumento da sua incidência no Brasil. Entre os principais estariam: 
questões sociais e culturais que gerariam uma demanda das mulheres pela 
cesárea, a possibilidade de esterilizar a mulher durante a cesárea e 
interesses diversos dos médicos no procedimento, interesses que estariam 
associados ao modelo de assistência obstétrica brasileiro. Apesar de não 
existirem com pesquisas feitas com mulheres sobre o tema (os autores 
basearam-se nas opiniões de médicos), a preferência das mulheres pela 
cesárea tem sido aceita como um fato.  

Contudo, os resultados de pesquisas recentes realizadas com 
mulheres em diversas partes do país1 levantaram sérias dúvidas quanto a 

                                                           
1 Carranza (1994); Hopkins (1998); Perpétuo, Bessa e Fonseca (1998). Todas estas autoras 
entrevistaram mulheres que tinham tido filho recentemente, em diversos estados do país e os 
resultados encontrados foram muito semelhantes entre si. 
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realidade dessa demanda das mulheres pela cesárea. Todas estas pesquisas 
documentam que a maioria das mulheres entrevistadas, tanto as que têm 
partos no serviço público (com taxas mais baixas de cesárea), quanto no 
serviço privado (com taxas altas de cesárea), preferiam ter tido um parto 
normal. A indicação da cesárea teria partido do médico e seria aceita 
passivamente pelas mulheres. Estes resultados sugerem que os médicos 
seriam os principais responsáveis pela prática abusiva da cesárea, mas 
pouco esclarece sobre as motivações dos médicos para indicarem um 
grande número de cesáreas desnecessárias. Interesses financeiros diretos 
dos médicos na cesárea tem sido a principal explicação apresentada, 
embora, não haja comprovação empírica deste argumento, à semelhança do 
que acontece com a demanda das mulheres pela cesárea. A partir de uma 
perspectiva internacional, Sakala (1993) alerta que não há evidência 
suficiente para aceitar ou refutar esta suposição, pois diversos outros fatores 
podem estar envolvidos. Da mesma forma que os pressupostos sobre a 
demanda feminina não se verificaram, os pressupostos sobre os 
condicionantes do ponto de vista do médico também parecem inadequados 
para explicar a complexidade dessa situação. Algumas evidências sugerem 
que fatores relacionados à organização da assistência obstétrica no país 
teriam uma relação significativa com a prática da cesárea. É o que mostra, 
por exemplo, uma análise de 41.404 nascimentos ocorridos no ano de 1994 
em Belo Horizonte, na qual o tipo de hospital onde a mulher teve seu parto 
(se privado, privado filiado ao SUS ou público) era o fator que mais 
influenciava a probabilidade de ter ou não uma cesárea2. 

Estas considerações nos sugerem que, para elucidar como interagem 
os mecanismos responsáveis pela elevação e manutenção dos altos índices 
de cesárea no Brasil, necessitamos investigar com maior profundidade três 
questões:  

                                                           
2 Análise dos dados do SINASC (Sistema de informação sobre nascidos vivos) de Belo 
Horizonte para o ano de 1994, apresentada por Chacham e Pérpetuo (1996, 1998). 
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1) Existem diferenças no modelo de assistência obstétrica de cada 
tipo de hospital que podem justificar os diferenciais da taxa de cesárea por 
tipo de hospital?  

2) Quais são os fatores que levariam os médicos a indicarem um 
número excessivo de cesáreas desnecessárias?  

3) Quais são os fatores que levariam um grande número de mulheres 
que desejam um parto normal a aceitarem passivamente uma cesárea? 

Neste trabalho buscamos responder a estas perguntas com base em um 
arcabouço teórico que considera que o excessivo número de cesáreas praticadas 
no Brasil como parte da tendência mundial à medicalização do parto, a qual 
estimularia o uso crescente de tecnologia médica para administrar e controlar o 
processo do nascimento. Esta tendência estaria inserida em um processo muito 
mais abrangente de medicalização do corpo e tecnologização, presente em 
todas as sociedades industrializadas. Medicalização é o processo pelo qual se 
redefinem diversas condições de saúde, de status social e comportamentos 
como pertencendo ao âmbito médico, submetendo-os ao sistema de saúde para 
serem curados ou administrados (BECKER, NACHTIGALL, 1992). Este 
processo estabelece assim a homogenia e a afirmação da autoridade e do 
controle médico sobre a população (FARIA, 1989). A partir do conceito de 
medicalização, analisamos aqui como a abordagem biomédica dominante 
legítima a intervenção crescente do obstetra na gravidez e no parto e fornece os 
parâmetros para sua atuação. O modelo de conhecimento médico passaria, 
então, a permear uma percepção de corpo, gravidez e parto, compartilhada por 
médicos e pacientes. O conceito de risco foi instrumental nesse processo de 
redefinição do que é “aceitável” ou não em um trabalho de parto, colaborando 
para justificar a intervenção médica. É importante frisar que a progressiva 
medicalização do parto foi parte do processo de institucionalização da 
obstetrícia como especialidade médica legítima3. E isto só tornou possível pela 

                                                           
3 Ver Oakley (1997) para uma discussão mais ampla sobre o processo de redefinição do parto 
como um processo potencialmente patológico e a obtenção do controle médico sobre o 
atendimento ao parto. 
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transformação da percepção do parto de um fenômeno natural para uma 
percepção na qual este é visto como um processo potencialmente patológico, 
que requer o controle e intervenção médica. Como Arney (1982) coloca: 

Enquanto que no século dezenove os obstetras se preocupavam 
somente com partos ‘problemáticos’, através do século vinte, todos 
os partos foram redefinidos como sendo potencialmente problemáticos. 
Eles assim o foram determinados através do uso rotineiro de 
procedimentos de monitoração (como monitores fetais eletrônicos). 
Depois que monitorizarão enquanto prática ficou firmemente 
estabelecida, a obstetrícia não se confinou mais ao parto anormal 
potencialmente patológico; todos os partos foram submetidos ao seu 
controle (p.100). 

Neste trabalho, procuramos explorar as implicações do crescente 
processo de medicalização do parto sobre a prática médica e crenças e 
preferências das mulheres sobre o parto. Nas seções seguintes são 
apresentados os resultados de entrevistas com 18 médicos e 60 mulheres que 
tinham tido filhos recentemente e discutimos como o conceito de risco 
dentro do discurso médico impacta tanto na prática obstétrica quanto nas 
preferências das mulheres por um tipo de parto ou sua aceitação de um tipo 
de parto que não desejavam. 

A pesquisa com os médicos 

Para fundamentar nossa discussão, realizamos uma pesquisa com 18 
médicos ginecologistas–obstetras. O instrumento de coleta de dados 
utilizado na pesquisa com os médicos foram entrevistas, nas quais um 
questionário (apresentado no anexo um) era aplicado. Este era composto 
majoritariamente por questões abertas, para permitir que os médicos 
entrevistados expressassem livremente suas opiniões e discutissem suas 
práticas. O questionário foi desenvolvido após longas conversas com 
obstetras com diferentes tipos de práticas (particular e em hospital público) 
e foi pré-testado e revisado algumas vezes antes de ser aplicado. 

No total, 18 médicos ginecologistas–obstetras foram entrevistados 
entre o período de novembro de 1996 e maio de 1997. Na seleção dos médicos 
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a serem entrevistados não buscávamos representatividade ou significância 
estatística, mas alguns critérios foram usados na escolha dos que foram 
entrevistados. Os médicos selecionados tinham basicamente uma ou mais das 
seguintes características: um longo tempo de prática médica, de preferência 
com mais de 30 anos de exercício de profissão e/ou atuação conhecida como 
sendo de referência para outros médicos na cidade. Alguns deles também 
ocupavam cargos de direção em escolas de medicina e em dois casos já 
tinham escrito tese ou artigo sobre o tema desta pesquisa. A partir da 
experiência destes profissionais, buscamos traçar as transformações no 
modelo de assistência obstétrica dentro das instituições e nas práticas dos 
médicos individualmente, do modo como foram percebidas por eles. 

Os médicos entrevistados formam um grupo predominantemente 
masculino, com apenas 4 mulheres e 14 homens, sendo que entre os acima 
de cinquenta anos de idade há somente uma mulher. Em relação à idade, o 
médico mais novo entrevistado tinha 31 anos e o mais velho estava com 72 
anos. Quatro entrevistados tinham até 39 anos, sete estavam entre 40 e 54 
anos, e outros sete médicos tinham mais de 55 anos. A maioria era branca, 
só dois se descreveram como pardos. Em relação a formação profissional, 
todos os entrevistados eram especializados em ginecologia e obstetrícia. 
Quatorze estudaram na Faculdade de Medicina da UFMG, três estudaram 
na Faculdade de Ciências Médicas e um na UNB. Doze entrevistados 
fizeram residência nos Hospital das Clínicas da UFMG, dois em hospitais 
privados e quatro em outros hospitais públicos (uma médica também tinha 
feito residência no exterior). Entre os médicos entrevistados, seis tinham 30 
ou mais anos de formados, quatro tinham de 20 a 29 anos de formados, sete 
tinham entre 10 e 20 anos, e somente um tinha menos de 10 anos de 
formado. Praticamente todos os médicos entrevistados possuíam 
experiência profissional tanto no setor privado quanto no setor público de 
atendimento à saúde. 
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Os médicos, o parto e o conceito de “risco” 

A primeira parte da entrevista compunha-se de questões sobre as 
preferências e opiniões dos entrevistados a respeito dos tipos de parto, assim 
como algumas perguntas sobre suas práticas obstétricas. Através destas, nos 
foi possível perceber, não apenas as opiniões dos médicos sobre o parto 
normal e cesárea, mas também como suas representações sobre os mesmos 
afetavam suas práticas obstétricas, de maneira às vezes contraditória com 
suas declarações. Ao captar as disjunções entre o discurso e a prática dos 
entrevistados (todos declaradamente favoráveis ao parto normal), a análise de 
suas possíveis causas nos possibilitou ilustrar alguns aspectos das relações 
entre práticas médicas e o aumento dos índices de cesárea. 

Os entrevistados, embora todos professassem preferir, a princípio, o 
parto normal para suas pacientes, formavam dois grupos distintos em 
relação ao seu tipo de prática obstétrica. O grupo majoritário, composto 
pelos sete médicos com mais de 55 anos e por seis dos mais novos, era 
caracterizado por uma prática obstétrica mais intervencionista, no sentido 
de que recorriam mais rotineiramente a intervenções médicas, como o uso 
do fórceps, episiotomia e anestesias, durante o parto normal. Para eles, a 
defesa do parto normal não estava associada a uma abordagem mais 
naturalista do mesmo, típica do segundo grupo. Este era formado por cinco 
médicos, entre os mais jovens, que defendiam uma concepção menos 
“médica” do parto e um atendimento mais humanizado ao parto normal. 
Eles também recorriam a práticas mais “alternativas” como o parto de 
cócoras e a homeopatia. A maioria dos entrevistados, então, embora 
declarasse uma prática diferenciada em relação ao uso da cesárea, seria 
razoavelmente convencional em outros aspectos, não podendo deste modo 
ser considerados como uma “minoria radical” em relação a outros obstetras. 

Nos dois grupos, a maioria absoluta dos médicos atribuiu sua 
preferência pelo parto normal ao caráter fisiológico deste, o que 
significaria, na opinião deles, um parto mais saudável e seguro para a 
mulher. Seus argumentos, em geral, seguiam o seguinte raciocínio: “o parto 
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fisiologicamente deve acontecer pela via vaginal”. Alguns médicos, 
principalmente aqueles considerados mais “naturalistas”, colocaram esta 
preferência até como uma questão filosófica para eles, parte do seus 
princípios de vida: 

Prefiro o natural, que pode exigir corte do períneo, ou uso do fórceps, 
a natureza não é perfeita, mas na maioria das vezes está certa, é uma 
questão filosófica (médica, 40 anos). 

Na opinião da maioria deles, os benefícios trazidos pelo parto normal 
para a mãe iriam além dos puramente físicos, envolvendo também alguns 
aspectos psicológicos que seriam favorecidos pelo parto normal. O parto 
normal foi colocado por alguns como um direito da mulher: 

“A preferência é pelo parto normal, porque apesar da cesárea ser 
segura, antes de tudo é um direito da mulher, o parto normal é mais 
vivenciado, mais participativo, mais gratificante, para a mãe, para o 
neném e mesmo para o médico, apesar do estresse do parto normal, 
da insegurança, todos se beneficiam” (médico, 38 anos).  
“[Prefiro] parto normal, em tese a chance de ser um parto normal é 
maior, o pós-operatório é muito mais leve, tudo é muito mais leve. E 
a mulher gosta de ter um parto normal, um parto normal resolve um 
monte de problema na cabeça dela. A cesárea é uma alternativa e não 
uma opção” (médico, 45 anos). 
“Acho o envolvimento da mãe com o recém-nascido é maior, o 
entusiasmo da mãe é maior. Esse prazer de ter o filho as mulheres 
estão perdendo. A cesárea é muito impessoal, no parto normal o 
médico só assiste. Quem tem o parto normal tem o prazer de ter tido 
o filho” (médica, 53 anos). 

Duas observações podem ser feitas a partir da análise desses 
depoimentos. A primeira se relaciona ao forte reconhecimento que os médicos 
fazem do significado emocional do parto normal para a mulher. A segunda 
seria a grande importância que atribuiriam à participação da mulher no parto e 
o impacto que percebiam desta participação na interação entre mãe e filho no 
pós-parto. Praticamente todos os médicos entrevistados mencionaram estes 
pontos, o que sugere que seja razoavelmente comum aos médicos terem certa 
consciência da importância dos aspectos psicológicos relacionados ao parto 
normal para as mulheres. Esta consciência, aparentemente obtida através da 
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observação em suas práticas, contrasta como o pouco incentivo que estes 
mesmos médicos dão para suas pacientes se prepararem para o trabalho de 
parto. Eles, ao mesmo tempo em que reconhecem a importância da preparação 
psicológica da mulher para o parto, admitem que esta não ocupe muito tempo 
durante as consultas, e que se limita muitas vezes em enumerar as vantagens 
do parto normal, quando a paciente traz o assunto à tona. Alguns deles 
afirmaram que é “muito cansativo” convencer uma mulher que quer ter 
cesárea, a tentar um parto normal. 

Aparentemente, embora os médicos percebam o aspecto emocional 
do parto como fundamental, este conhecimento não é traduzido em uma 
atenção maior a este durante o pré-natal, nem em uma discussão mais ampla 
de todas as vantagens, além das puramente físicas que os médicos veem no 
parto normal. Isto sugere uma falha na formação destes profissionais neste 
sentido, provavelmente devido à pouca importância que o lado psíquico 
ocupa dentro do próprio paradigma biomédico, no qual são caracterizadas 
como irrelevantes as interpretações subjetivas dos eventos ditos médicos. 

Contudo, o que mais chama a atenção nas descrições dos entrevistados 
a respeito das vantagens do parto normal foi a perceptível ambiguidade que 
apresentam em relação a este. A princípio, o parto normal é definido por seus 
aspectos positivos: por ser fisiológico é o mais saudável, e, além disso, 
emocionalmente satisfatório para a mulher, sendo assim o parto ideal. 
Entretanto, frequentemente estes mesmos médicos deixam transparecer em 
algumas falas, uma percepção do parto normal na qual este aparece como 
imprevisível e estressante para o médico, e mesmo arriscado. O parto normal 
é o melhor, apesar de “estressante para o médico, da insegurança”. Vários 
médicos se referiram a essa insegurança e imprevisibilidade que sentem com 
o parto normal, curiosamente utilizando-se das mesmas frases: “no parto 
normal nunca se sabe o que pode acontecer” ou “no parto normal, quando 
complica, complica mesmo” e que “nunca se arrependeu por ter indicado 
uma cesárea, mas com o parto normal sempre pode se arrepender”. Estas 
observações foram feitas por quase todos os entrevistados, independente da 
idade, e do tipo de prática (se mais intervencionista ou naturalista). 
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Em contraposição à esta insegurança atribuída ao parto normal, no 
qual “nunca se sabe”, a cesárea é apresentada no discurso médico, como 
segura e previsível: “(na cesárea) todo mundo já sabe o que fazer”. Esta 
seria um procedimento mais fácil e tranquilo para o médico, e dentro do seu 
controle. Esta argumentação transforma o parto normal naquilo que a 
cesárea deveria ser: um procedimento de exceção, a ser usado em alguns 
casos. Na inversão do raciocínio, o médico se sente correndo riscos com o 
parto normal, que poderiam ser evitados por uma cesárea. A fala de um 
médico expõe muito bem este tipo de argumento: “atualmente faço mais 
cesáreas, porque, mexendo com a fertilização in-vitro, não posso me 
arriscar, não dá para ser muito acadêmico. A cesárea se torna inócua. Não 
se corre o risco do parto normal, faz-se a cesárea” (médico, 60 anos). A 
percepção da inocuidade da cesárea, ao mesmo tempo que se afirma o 
caráter imprevisível e arriscado do parto normal justificaria assim, o recurso 
frequente a esta. Como uma médica discute: 

Na visão do médico, a cesárea é um procedimento muito simples, 
muito seguro, o que é um problema muito sério. O tempo que o 
médico gasta com o procedimento é muito menor, só 40 minutos, e 
depois dele entregar a criança para o pediatra ele não se sente mais 
responsável. A responsabilidade dele se mãe e filho saem vivos 
acabou, se tem complicação depois é fácil arrumar desculpas: se foi 
infecção foi o hospital, se foi hemorragia foi o banco de sangue.... O 
tempo de contato “pele a pele” é muito menor (médica, 37 anos). 

É visível o impacto deste discurso do “parto normal como exceção” 
sobre a prática dos entrevistados, favorecendo um uso mais liberal da 
cesárea. Embora a maior parte destes médicos alegue ter uma prática 
privada diferenciada da maioria dos médicos em relação ao número de 
cesáreas que fazem. Quando perguntados sobre a proporção de cesáreas que 
fazem dentro do total de partos que atendem, a maioria deles disse ter 
índices em torno de 35% do total de partos que realizaram. Este número, 
sem dúvida, é significativamente mais baixo do que seria o encontrado nas 
práticas privadas da maioria dos obstetras. Nestas, a proporção de cesáreas 
provavelmente deve girar em torno dos 70%, para corresponder ao número 
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de cesáreas encontrado nos hospitais privados. Os médicos com mais de 55 
anos foram os que declararam praticar os menores índices de cesárea, em 
torno dos 25%. Eles mencionaram que praticam mais cesarianas agora do 
que antigamente, e justificam estes índices dizendo que atualmente eles têm 
muitas pacientes com cesárea anterior. Todos os médicos mais novos (que 
atendem a uma clientela particular) declararam praticar um número maior 
de cesáreas do que o assumido pelos mais velhos. Eles assumiram ter 
índices em torno de 35% a 40%, até mesmo de 50% de cesárea do total de 
partos que fazem. Mesmo os médicos conhecidos pela sua filosofia 
naturalista declararam ter índices acima de 35% de cesáreas. 

Quando fizemos esta pergunta, obviamente não esperávamos que os 
médicos respondessem com exatidão, nem tomar como a resposta como 
uma declaração verdadeira. Provavelmente, nem mesmo os médicos sabem 
com certeza a proporção de cesáreas da sua prática, a menos que já tenham 
feito algum levantamento4. O que buscávamos saber é a quantidade que eles 
admitiam praticar, e os números obtidos nos forneceram informações 
interessantes a respeito de sua prática: mesmo entre o que poderia se 
considerar uma espécie de “elite” de uma prática obstétrica menos 
intervencionista, ainda temos um número de cesáreas excessivamente alto, e 
medicamente injustificável. Injustificável, porque se considerarmos que a 
clientela desses médicos (de acordo com suas próprias declarações) é 
composta de mulheres de classe média com bom acesso aos serviços de 
saúde, bom estado geral de saúde e nutrição e de baixo risco obstétrico, 
estes índices parecem injustificáveis quando a Organização Mundial de 
Saúde admite para toda a população um índice de até 15%. 

A justificativa apresentada por eles (e todos justificaram 
espontaneamente seus números, mostrando ter consciência de que são 

                                                           
4 Apenas um dos entrevistados declarou que alguma vez já tinha feito o levantamento da 
proporção de cesáreas na sua prática. Essa falta de controle dos médicos sobre sua prática é 
em si um fato muito interessante por indicar a ausência de qualquer tipo de controle e 
regulação em relação a prática médica. Os médicos, basicamente, não têm de prestar contas a 
ninguém a respeito do número de cesáreas que fazem. 
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índices altos) é de que não seria possível abaixar estes números por uma 
questão de segurança. A preocupação com a segurança da paciente e do 
feto, reforçada pelo medo de processos judiciais, estimularia a prática da 
cesárea, segundo vários entrevistados. A pouca segurança para acompanhar 
o trabalho de parto devido à falta de aparelhos de monitoramento e, muitas 
vezes, de aparelhos de ultrassom, nas maternidades, geraria insegurança nos 
médicos. Estes, na dúvida, optariam por uma cesárea. Entretanto, deve ser 
lembrado que o uso do monitoramento fetal durante o parto elevou o 
número de cesáreas em todo o mundo e não teve efeito comprovado na 
diminuição da morbi-mortalidade fetal (McCUSKER et al., 1988, NELSON 
et al., 1996). Na base destes argumentos, que envolvem a questão de 
“segurança”, poderíamos identificar novamente a representação do parto 
normal como arriscado e imprevisível, e da cesárea como opção segura. 

A acentuação dos índices de cesáreas nos últimos anos, também não 
deixou de afetar a prática dos entrevistados: a maioria dos médicos 
entrevistados admite que houve uma diminuição do número de horas que 
eles esperam para um trabalho de parto evoluir, na ausência de 
complicações. Este fenômeno ocorreu mundialmente e é considerado um 
resultado do aumento do nível de intervenção no parto (LoCICERO, 1993). 
Alguns dos médicos mais velhos comentaram que antes esperavam até 18 
horas por um parto, principalmente para primeiro filho. Um mencionou que 
antes era comum fazer indução seriada (começar uma indução de parto em 
um dia e, se o parto não progredir, parar com a indução e recomeçar 
novamente no dia seguinte), prática que ainda é rotineira no exterior. Hoje 
em dia, entretanto, eles normalmente esperariam somente entre 8 ou 12 
horas por um parto. Esta média também foi mencionada por médicos mais 
jovens, apesar de alguns médicos, entre os que defendem uma prática 
menos intervencionista, terem declarado que acontece de esperarem até 15 
horas por um parto. Aparentemente, os médicos consideram estressante 
esperar longas horas por um parto: a espera parece estar associada a risco. 

Outro aspecto em que podemos observar como é crescente a 
tendência à maior medicalização do parto, é a diminuição do número de 
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médicas e esposas de médicos que têm partos normais. Os médicos 
entrevistados foram perguntados sobre o tipo de parto que suas esposas 
tiveram e suas respostas foram marcadamente divididas pela faixa etária: 
entre os sete médicos cujas esposas tiveram partos normais, seis tinham 
mais de 55 anos. Uma única médica teve parto normal, e ela também tinha 
mais de 55 anos. Somente um médico entre aqueles cujas esposas tiveram 
partos normais tinha 44 anos; mesmo assim, deve ser observado que sua 
esposa já tinha tido dois partos normais em um casamento anterior, antes de 
se tornar “mulher de médico”. Os próprios médicos observaram que não 
seria comum parto normal em médicas (e como vimos possivelmente nem 
entre mulheres de médicos): “elas ficam muito ansiosas, porque para nós é 
muita pressão, na cesárea tira logo a criança”. 

Consideramos estas informações relevantes por sugerirem que a 
preferência pela cesárea não derivaria exclusivamente de puro interesse 
econômico no procedimento. Se, na opinião dos médicos, a cesárea fosse 
apenas mais vantajosa financeiramente em relação ao parto normal, mas, 
muito inferior a esse em termos de segurança e outras vantagens para mãe e 
filho, se esperaria que houvesse um número maior de partos normais entre 
as esposas dos médicos, mas não foi essa a situação encontrada, mesmo 
entre estes médicos que se consideram defensores do parto normal. 
Certamente, todos eles declararam que preferiam um parto normal para suas 
esposas, mas sempre alegavam, mostrando até certo constrangimento, que 
alguma indicação médica levou à cesárea. Um médico chegou a observar 
que “com mulher de médico sempre complica”. Mas deve-se observar que 
estas complicações ocorreram somente com as esposas dos médicos mais 
jovens e com nenhuma esposa dos médicos mais velhos. Isso parece 
indicar, mais provavelmente, que “complicação no parto” tem sido 
redefinida em termos mais amplos do que costumava ser a tempo atrás, 
especialmente no caso de esposas de outros médicos. 

Parece meio óbvio afirmar que valores de cunho médico afetem os 
médicos primeiro e mais intensamente que ao resto da população. Contudo, 
provavelmente esta é a razão das contradições encontradas no discurso dos 
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médicos entrevistados a respeito do parto normal. Nas falas da maioria deles, 
por mais que se considerem como defensores do parto normal, a cesárea 
aparece quase sempre como sendo segura, mais fácil e menos estressante, 
para o médico, enquanto que o parto normal é definido como arriscado. Ao 
mesmo tempo, deve ser lembrado que a redefinição do parto como evento 
médico depende da afirmação do caráter potencialmente problemático do 
parto, e é o que justifica a intervenção médica no parto. Como Davis-Floyd 
lembra, a cesárea é conceitualmente útil para a obstetrícia: “ao transformar o 
nascimento em um procedimento cirúrgico de rotina, legitima-se a obstetrícia 
enquanto ato médico, pois se incorpora à sua prática um elemento central da 
medicina moderna e uma das formas mais elaboradas de manipulação do 
corpo–máquina humano —a cirurgia” (1992:152). 

A reafirmação constante do parto normal como imprevisível, seria 
coerente, assim, com o modelo de conhecimento médico e a prática médica. 
A crença no valor dos recursos tecnológicos da biomedicina para lidar com 
as possíveis complicações do parto normal, seria, então, igualmente 
compartilhada por médicos e pacientes. Estas observações, também nos 
levam a sugerir que a prática médica é afetada por muito mais do que 
interesses econômicos na cesárea. Pelo que pudemos observar, o discurso 
intervencionista afeta de maneira intensa mesmo médicos que por princípio 
se opõem a ele, e de variadas formas: no número de cesáreas que fazem; no 
número de horas que esperam por um parto; na falta de preparação da 
paciente para o parto durante o pré-natal; e mesmo nos partos de suas 
esposas. Só podemos especular a respeito do impacto provavelmente ainda 
mais significativo entre médicos que não têm um discurso tão cristalizado a 
favor do parto normal e que veem seus interesses como melhor servidos por 
uma prática mais intervencionista. 

Quando perguntados sobre como seria possível diminuir os índices 
de cesárea, a maioria absoluta se mostrou pessimista em relação à esta 
possibilidade. Muitos apontaram que o modelo de assistência ao parto 
centrado na figura do médico é um dos grandes responsáveis pelo alto 
índice de cesáreas: para o médico é muito cansativo e financeiramente 
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desvantajoso atender por longas horas o trabalho de parto de pacientes 
particulares. Entretanto, foram poucos, e somente aqueles com algum tipo 
de experiência direta com enfermeiras obstétricas, que levantaram a 
possibilidade de sua inclusão no atendimento e reformulações na 
organização do sistema como forma de se aumentar a viabilidade do parto 
normal. Os poucos que fizeram sugestões neste sentido admitiam que 
interesses corporativos dos médicos seriam contrariados pela reinstalação 
de parteiras hospitalares. 

A análise das entrevistas com obstetras sugere que diversos fatores 
parecem estar relacionados a um tipo de prática obstétrica mais 
intervencionista, caracterizada pelo recurso frequente a cesáreas. Decerto há 
vários interesses da parte dos médicos envolvidos nesta questão, mas é 
importante frisar que estes não se restringem a interesses financeiros. Como 
vimos o menor tempo despendido com a cesárea não teria apenas 
implicações econômicas para os médicos. A espera pela finalização normal 
de um parto parece gerar considerável tensão e ansiedade entre os obstetras. 
Já a cesárea, por sua vez, proporcionaria ao médico a sensação de controle 
total sobre o processo de nascimento, e por isso é percebida como segura. O 
próprio modo que o parto normal é compreendido pelo do modelo de 
conhecimento médico parece estar associado a essas percepções. É 
inquestionável que os obstetras têm de lidar com uma ambiguidade: 
administram um processo fisiológico que, na maioria dos casos, eles 
mesmos reconhecem, acabaria bem, independentemente da sua presença. O 
recurso ao conceito de risco, justifica a presença do médico na assistência 
ao parto, mas também condiciona sua conduta, favorecendo a intervenção. 

A pesquisa com as mulheres 

Sessenta mulheres foram entrevistadas para esta pesquisa. Nas 
entrevistas com as mulheres procuramos observar o grau de influência de 
valores médicos sobre as crenças e preferências das mulheres de diferentes 
níveis socioeconômicos a respeito dos tipos de parto e estas se relacionam 
com o desejo pela cesárea e/ou sua aceitação. As entrevistas foram feitas 
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com 30 usuárias dos serviços privados de saúde e com 30 usuárias do 
serviço público de saúde. Do mesmo modo que na pesquisa feita com os 
médicos, um questionário com questões abertas foi o instrumento utilizado 
para a coleta de dados. Esta técnica foi considerada como a mais adequada 
para captar o aspecto subjetivo da experiência de um número razoável de 
mulheres de diferentes classes sociais com o parto. Recentemente, tanto em 
hospitais privados como em um hospital que atende pelo sistema público de 
saúde, o questionário foi pré-testado com algumas mulheres que tiveram 
filhos em hospital privado e outras que foram pacientes no Hospital Sofia 
Feldman (que atende pelo SUS), sendo revisado algumas vezes antes de 
atingirmos a versão definitiva. 

Esse critério foi escolhido porque, mais do qualquer outra 
característica da mulher, como idade, nível de educação ou número de 
filhos, o tipo de hospital onde a mulher teve seu filho é, individualmente, o 
fator com mais influência na probabilidade de a mulher ter, ou não, uma 
cesárea em Belo Horizonte (CHACHAM; PERPÉTUO, 1996, 1998). 

A seleção das mulheres entrevistadas foi aleatória, sem ter como 
objetivo alcançar representatividade e significância estatística. O número 
total de entrevistadas não foi pré-determinado. O critério utilizado para 
determinar este número foi o da saturação. Ou seja, as entrevistas foram 
sendo feitas até obtermos respostas repetidas em número suficiente para 
garantir que os objetivos da pesquisa fossem cumpridos adequadamente. No 
final, foram entrevistadas 30 mulheres em hospitais privados e 30 mulheres 
no Sofia Feldman. As entrevistas foram feitas entre o segundo semestre de 
1996 e no início do ano de 1997. 

O Sofia Feldman é um hospital localizado no bairro Tupi, periferia da 
região norte de Belo Horizonte. É um hospital privado, mas de caráter 
filantrópico que atende pelo SUS. Este hospital é caracterizado por ter uma 
filosofia de atendimento obstétrico diferenciada de outras maternidades da 
cidade. Lá, eles procuram atender às mulheres dentro dos princípios de 
humanização do atendimento ao parto, usando de pouca tecnologia e 
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procedimentos menos invasivos, respeitando a fisiologia do processo de 
nascimento. O hospital busca incentivar o parto natural, de cócoras, e 
também usa de enfermeiras–obstétricas para fazerem o atendimento ao 
parto e ao pré-natal de baixo risco (75% dos partos normais foram assistidos 
por enfermeiras em 1996). Como resultado desta filosofia, o hospital 
mantém a taxa de cesárea mais baixa da cidade5. No período que a pesquisa 
foi realizada (final de 1996 e princípio de 1997), a taxa de cesárea do 
hospital foi de 18,4%, de acordo com os registros hospitalares. A proporção 
de partos onde fórceps foi usado não passou de 2,4% do total, indicando que 
uma tecnologia invasiva não está sendo substituída por outra. 

Três critérios determinaram a escolha deste hospital como local para 
a realização das entrevistas: o fato de ter o índice de cesáreas mais baixo da 
cidade, o modelo de assistência obstétrica diferenciado adotado e o grande 
número de mulheres que são atendidas neste hospital. No Sofia Feldman, 
como já foi dito, no caso de partos normais, sem complicações, as 
enfermeiras são responsáveis pelo atendimento e pelas decisões relativas a 
este, consultando os médicos sempre que consideram necessário. Em todos 
os outros hospitais da cidade, sejam públicos ou privados, o atendimento ao 
parto é centrado na figura do médico, seja o plantonista, no caso dos 
hospitais públicos e privados que atendem pelo SUS, ou o médico particular 
da paciente, no caso dos hospitais privados, é o médico que acompanha 
todo o parto, desde o estágio inicial até a fase final, e toma todas as decisões 
relativas a este. Essa diferença na forma de organização do atendimento é 
altamente significativa para entendermos a variação nas taxas de cesáreas 
entre instituições, pois a evidência encontrada na literatura (PEL et al., 
1995; SAKALA; 1993b) indica que mulheres atendidas por médicos, 
consistentemente, têm taxas de cesáreas mais altas que as atendidas por uma 
equipe onde estão presentes também outros tipos de provedores de cuidados 
obstétricos como enfermeiras e parteiras, mesmo quando atendem a 
populações com características semelhantes. 

                                                           
5 De acordo com os dados do SINASC de 1994 (CHACHAM; PERPÉTUO, 1996). 
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Por outro lado, ao mesmo tempo em que o modelo de atendimento 
obstétrico é atípico, a clientela atendida por este é completamente típica dos 
hospitais que atendem pelo SUS. De acordo com o SINASC de 1994, mais 
de 90% das mulheres atendidas na instituição hospitalar vinham de bairros 
populares, onde a renda média é inferior a 5 salários mínimos. Deste modo, 
dentro do hospital tivemos fácil acesso a um grande número de mulheres 
moradoras de vários bairros populares da periferia de Belo Horizonte. Como 
o hospital também funciona como serviço de referência regional, ele recebe 
pacientes de diversas maternidades públicas de outras partes da cidade devido 
à falta de vagas. Deste modo, são atendidas mulheres de bairros bem distantes 
da maternidade e mesmo de outras cidades da região metropolitana. 

Somente 30% das pacientes atendidas pelo hospital fizeram o pré-
natal no próprio hospital, tendo a maioria sido encaminhada para lá pelo 
posto de saúde onde foi feito o pré-natal ou por outro hospital. Portanto, o 
contato da maioria delas com o hospital é pequeno, pois só o procuram no 
momento do parto, e nele permanecem apenas dois dias em média. Mesmo 
levando isso em conta, pensamos que seria relevante observar o impacto da 
filosofia de atendimento do hospital sobre um grupo de mulheres vindas das 
camadas menos privilegiadas, mulheres que poderiam ser atendidas em 
qualquer outro hospital filiado ao SUS. Reconhecemos que é difícil 
dimensionar esse impacto sobre as representações e preferências das 
mulheres sobre o parto, mas acreditamos que este mereça ser explorado. 

Ao selecionarmos, tanto mulheres que tiveram filhos em hospitais 
privados quanto as que tiveram filho no Hospital Sofia Feldman, nós 
entrevistamos mulheres que estão em polos opostos do atendimento 
obstétrico: umas em um serviço com financiamento estatal, que tem a taxa 
mais baixa de cesárea da cidade, e outras em serviços privados, com alta 
incidência de cesárea (em torno de 70%). Esse acesso diferenciado aos 
serviços médicos reflete também as desigualdades socioeconômicas entre os 
dois grupos de mulheres entrevistadas. Apesar da diversidade entre elas, 
dentro dos grupos, as entrevistadas tendem a ter características bem 
semelhantes entre si, constituindo grupos razoavelmente homogêneos. As 
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mulheres que foram entrevistadas no Sofia Feldman eram, na sua maioria, 
mulheres pobres, jovens, primíparas, com baixo nível de instrução, e sem 
atividade remunerada. Muitas eram mães adolescentes e a maioria era parda 
ou negra. Já as mulheres que tiveram filhos em hospitais privados constituíam 
um grupo bem mais velho, com nível mais alto de renda e de educação. A 
maioria era branca e pertencia aos estratos sociais mais privilegiados. 

Mulheres, partos normais e cesáreas: desejos e temores 

Nesta seção apresentamos uma síntese de nossos resultados das 
entrevistas com as mulheres e de nossas principais conclusões sobre estes, 
na forma de quatro grupos, nos quais as mulheres foram divididas pela sua 
experiência em relação ao tipo de parto desejado antes da sua entrada no 
hospital e pelo tipo de parto que tiveram. São estes: mulheres que 
desejavam ter parto normal e tiveram parto normal; mulheres que queriam 
ter parto normal e tiveram parto cesárea; mulheres que queriam ter cesárea 
e tiveram parto cesárea e mulheres que queriam cesárea e tiveram parto 
normal. Descrevemos aqui os principais aspectos encontrados em cada 
situação, para ilustrar diferenças e similaridades por classe social na 
preferência por tipo de parto em relação ao obtido e as possíveis causas da 
discrepância entre desejo e parto efetivamente obtido em cada grupo. 

Mulheres que desejavam um parto normal e tiveram parto normal 

Este grupo é composto em sua maior parte, por mulheres 
entrevistadas no Sofia Feldman, dado que, tanto a preferência pelo parto 
normal, quanto a ocorrência do mesmo são mais comuns entre mulheres de 
nível socioeconômico mais baixo, que tiveram seus partos pagos pelo SUS. 
As razões apresentadas para a preferência pelo parto normal variavam 
muito de acordo com o estrato social ao qual a mulher pertencia. As 
mulheres das camadas médias entrevistadas declararam preferir o parto 
normal principalmente por ser “natural” e o melhor para mãe e o bebê. 
Entre as mulheres dos estratos populares, o parto normal era preferível à 
cesárea por não ser uma cirurgia, trazer menos riscos para a mulher, e ter 
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melhor recuperação. Há uma distinção importante aqui: enquanto as 
mulheres de classe média percebiam o parto normal como um valor em si 
mesmo, as mulheres no Sofia Feldman o preferiam por exclusão, por o 
considerarem “menos pior” que a cesárea. 

Valores relacionados a uma filosofia mais “holística” de vida e da 
medicina, que buscam opções consideradas mais naturais e saudáveis, 
parecem influenciar a mulheres de classe média na sua opção pelo parto 
normal. Ao mesmo tempo, a aceitação e absorção do discurso e valores 
relacionados à percepção biomédica do parto, trazem uma ambiguidade ao 
discurso destas mulheres, no qual o parto normal é representado 
frequentemente como sendo o que denominamos de um “procedimento de 
exceção”. O caráter fisiológico do parto normal, ao mesmo tempo em que é 
ressaltado como positivo, é interpretado também como significando 
imprevisibilidade e risco. O parto normal é o ideal, mas somente se for fácil 
e rápido. Um parto mais longo é interpretado como um sofrimento 
desnecessário para a mulher e risco para o feto. O conceito de risco, 
inerente ao discurso médico, parece ser fundamental para que as mulheres 
aceitem uma cesárea à menor indicação de possibilidade de complicações. 
Parece claro também que as mulheres absorvem esta ideia, não 
exclusivamente, mas principalmente à partir do discurso de seus médicos. 
As diferenças entre mulheres dos dois grupos parecem ser fundamentais 
neste aspecto. A maioria das mulheres com médicos particulares declarou 
ter uma excelente relação com seu médico, de estreita confiança. O médico 
aparece como a principal referência da mulher sobre os assuntos de 
gravidez e parto, sendo suas recomendações em geral acatadas. Entre as 
mulheres que fizeram seu pré-natal com médicos do SUS a relação é bem 
mais impessoal e distante e elas demonstraram tanto certa desconfiança, 
quanto desconhecimento da opinião destes. 

Essa percepção do parto normal como “procedimento de exceção” 
parece ter contribuído para que somente partos normais fáceis e rápidos 
ocorressem em hospitais privados. As mulheres que tiveram partos normais 
em hospital privado, de acordo com seus depoimentos, em geral tiveram 
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partos fáceis, rápidos e sem intercorrências. A percepção do parto foi 
positiva, embora muitas tenham expressado uma sensação de alienação, 
distanciamento de todo o processo, conduzido pelo médico. As mulheres no 
Sofia tiveram partos de todos os tipos, demoraram mais, algumas tiveram 
intercorrências. De modo geral consideraram o parto como doloroso. Por 
outro lado, elas pareciam aceitar mais naturalmente o parto e participarem 
mais ativamente nele do que as mulheres que tiveram filho em hospitais 
privados. O tipo de assistência obstétrica que cada grupo de mulher recebeu 
pareceu ser determinante da probabilidade de a mulher ter um parto normal. 

Mulheres que desejavam um parto normal e tiveram cesáreas 

É a experiência mais provável de ocorrer para um grande número de 
mulheres das camadas médias. A maioria delas desejava um parto normal 
(mesmo as com cesárea anterior) e tiveram cesáreas. As razões da 
preferência pelo parto normal são as mesmas apresentadas no item anterior. 
Em geral, a decisão por um parto cesárea foi feita com antecedência, devido 
a alguma indicação apresentada pelo médico. Embora preferissem o parto 
normal, nenhuma mulher discutiu a indicação de uma cesárea ou 
questionaram a necessidade da cirurgia. Tampouco procuram uma segunda 
opinião. Algumas poucas mulheres se sentiram efetivamente pressionadas 
pelo médico, e uma pelo marido, a aceitar uma cesárea. Não foi o caso da 
maioria, que declarou ter sido incentivada, apesar de não preparada, para o 
parto normal, pelos médicos. 

A representação do parto normal como um “procedimento de 
exceção” parece influir nessa aceitação razoavelmente tranquila da cesárea 
pelas mulheres. Mesmo não aceitando que o parto normal seja perigoso, a 
visão do parto normal como potencialmente arriscado (enquanto os riscos 
da cesárea são minimizados) predispõe a mulher aceitar a cesárea. Esta 
geralmente não é vista de modo negativo pelas entrevistadas, mas como um 
recurso sempre à mão. O fato de elas estarem cercadas por um grande 
número de amigas e parentas que também “falharam” ao tentar um parto 
normal, parece influenciar nesta aceitação sem culpas da cesárea, ao 
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contrário do que descreve a literatura internacional (MUTRYN, 1993). 
Deste modo, a cesárea é uma experiência próxima e geralmente não é 
avaliada negativamente, embora algumas mulheres lamentem a experiência 
que perderam ao não terem tido um parto normal. 

Já as mulheres que tiveram filho no Sofia Feldman, através de 
cesáreas, em geral passaram por um longo trabalho de parto antes da 
cirurgia. Diferentemente das mulheres de classe média, elas teriam maior 
probabilidade de terem uma percepção negativa da cesárea e de 
descreverem em termos negativos suas experiências. Elas queixaram-se 
principalmente de dificuldades na recuperação após a cesárea. A 
recuperação, que foi descrita como tendo sido fácil e rápida pelas as 
mulheres que tiveram filho em hospital privado, foi considerada difícil e 
dolorosa pelas mulheres atendidas pelo SUS. 

Mulheres que desejavam uma cesárea e tiveram cesáreas 

Entre as mulheres deste grupo, as das camadas médias são a maioria. 
Entre elas, quando uma mulher quer uma cesárea, normalmente ela a 
obtém. Já entre as mulheres atendidas pelo SUS, mesmo quando estas 
desejavam uma cesárea, elas só a conseguiam quando existia uma forte 
indicação médica para o procedimento. 

A razão da preferência pela cesárea, diferentemente do que ocorre com 
a preferência pelo parto normal, não é diferenciada por classe social. O medo 
da dor do parto normal é apontado por quase todas as mulheres como sendo a 
principal motivação para preferir-se uma cesárea. Para as mulheres do Sofia 
Feldman esta foi à única razão apresentada, mas, entre as mulheres de classe 
média, outra razão apareceu ligada ao desejo por uma cesárea: a necessidade 
de controle sobre o parto. Para algumas poucas, a cesárea significava, 
especificamente, uma maior segurança para o bebê, por ser previsível, “ter os 
fatores controlados”. No entanto, para a maioria das mulheres, a necessidade 
de controle sobre o processo do nascimento pareceu ser satisfeita ao 
marcarem o dia e hora da cesárea. Aparentemente, na medida em que o 
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médico tem o controle do parto, elas se sentem em controle e seguras. Elas 
parecem aceitar o que Davis-Floyd (1992, 1994) define como o modelo 
tecnocrático de parto que valoriza o controle médico sobre o parto. Neste 
modelo, o natural é associado com insegurança e imprevisibilidade. 

Embora quase todas as mulheres das camadas médias que queriam 
uma cesárea tenham obtido seu desejo, muitos dos seus médicos relutaram a 
princípio em indicar a cesárea. Para a maioria, somente ao final da gravidez 
o médico concordou com a cesárea, mas sempre apresentando alguma 
indicação médica, por mais discutível que fosse para tal. Deste modo, os 
médicos retiveram o controle sobre a decisão. A cesárea foi marcada com 
antecedência, na maioria das vezes, para as mulheres em hospitais privados. 
Já no Sofia Feldman a decisão pela cesárea foi tomada durante o parto. As 
primíparas que tiveram filho em hospital privado, e que queriam uma 
cesárea, declararam ter ficado extremamente assustadas antes da cirurgia, 
embora posteriormente tenham considerado a experiência positiva. 
Novamente, todas as mulheres de classe média consideraram sua 
experiência com a cesárea positiva e a recuperação fácil, ao contrário das 
mulheres do Sofia Feldman. 

Mulheres que desejavam uma cesárea e tiveram parto normal 

Um número pequeno de mulheres se encontrava nesta situação, mais 
comum entre mulheres do Sofia Feldman do que entre mulheres de 
hospitais privados. Quando a mulher é atendida pelo SUS, geralmente nem 
há oportunidade para a mulher expressar sua preferência, se houver a 
possibilidade de um parto normal. No privado, geralmente é o médico quem 
convence a pelo menos tentar um parto normal, ou permite a mulher a 
tentar, no caso das mulheres com cesárea anterior. Apesar de a razão mais 
comum para a mulher desejar uma cesárea ser o medo da dor, neste grupo 
apareceram algumas exceções. Algumas mulheres queriam a cesárea por 
que pensavam ter uma indicação para esta. Nesta situação, estavam duas 
mulheres que tinham cesárea anterior e tiveram partos normais desta vez e 
duas primíparas. Em geral, elas gostaram de seus partos, os quais, no caso 



 

443 

das mulheres de hospital privado, do mesmo modo que o encontrado no 
primeiro grupo foram rápidos e fáceis. 

As experiências das mulheres em relação ao parto e como vimos 
anteriormente, da gravidez e pré-natal, no relacionamento com o médico, e 
as razões de suas preferências podem ser divididas por estrato social e o 
tipo de atendimento obstétrico ao quais elas têm acesso. 

Uma síntese da experiência de pré-natal e parto das mulheres entrevistadas divididas por grupo 
Caracterização Camadas médias Camadas populares 

Atendimento médico Personalizado Anônimo 
Interação médico–paciente Afável ou plena Mínima 

Treinamento para o parto Pouco, por iniciativa da 
gestante Inexistente 

Transferência de informação 
médico–paciente Razoável Mínima 

Confiança no médico Irrestrita Parcial 
Reconhecimento do médico 

como único expert em gravidez 
e parto 

Total Parcial 

Deferência às decisões médicas Total Parcial, às vezes relutante 
Absorção do discurso médico Significativa Mínima 

Razões da preferência pelo 
parto normal 

Por ser “natural” 
Melhor para a mãe e o bebê Melhor recuperação 

Razões da preferência pela 
cesárea 

Medo da dor 
Sensação de controle 

Sobre o parto ou/e dia e hora 
Medo da dor 

Percepção da experiência do 
parto normal 

Experiência positiva 
Tranquilo 

Doloroso 
“Menos pior” 

Percepção da experiência do 
parto cesárea 

Positivo 
Tranquilo, rápido Negativa 

Participação no parto normal Pouca, dirigida pelo médico Ativa, “trabalho duro” 
Descrição do parto cesárea Mínima Nenhuma 

Recuperação do parto normal Mais difícil que esperava Fácil 
Recuperação do parto cesárea Rápida Difícil e dolorosa 

 



 

444 

Nossos resultados indicam que a alta aceitação da cesárea por parte das 
mulheres pode ser atribuída, em parte, a alguns elementos presentes na 
relação entre as mulheres das camadas médias e seus médicos. Seriam estes: 
a aceitação da legitimidade da intervenção médica no parto e a absorção do 
modelo de conhecimento médico sobre o parto pelas mulheres. Embora não 
ocorra de forma linear, completa ou acrítica, esta aceitação e absorção do 
discurso médico pode explicar porque muitas mulheres que desejavam ter um 
parto normal aceitassem, sem relutância, a indicação da cesárea. Mesmo 
reconhecendo que há abuso na prática da cesárea, as mulheres geralmente 
submetem-se à decisão do médico, sem questionar sua validade. 

Entre as possíveis razões para explicar a submissão ao discurso 
médico, apontamos primeiramente a hegemonia do modelo médico de 
conhecimento. Essas mulheres e seus médicos, em geral oriundos das 
camadas mais privilegiadas da população, compartilham a mesma linguagem 
e a crença na validade do enfoque biomédico na atenção à gravidez e ao 
parto6. A legitimidade desse modelo seria também ainda mais forte nos 
setores com melhor acesso aos serviços de saúde. Se muitas vezes este 
enfoque parece ser conflitante com outra linha de valores mais “naturalistas”, 
predomina a aceitação pelas mulheres do uso rotineiro da intervenção 
médica, e, em suas falas, as mulheres das camadas médias frequentemente 
reproduzem o discurso médico no qual o parto normal é sempre caracterizado 
como um “risco”. 

A submissão do paciente à autoridade médica pode ser, em parte, 
atribuída ao crescimento tecnológico e à crescente especialização da 
medicina. O uso de linguagem e conceitos técnicos diminui 
consideravelmente a capacidade das mulheres de tomar decisões informadas 
sobre a gravidez e o parto. No caso de mulheres, a submissão à autoridade 
médica seria reforçada por significar geralmente submissão a uma figura de 
autoridade masculina, ou mesmo a outra mulher desempenhando um papel 
que é percebido como tipicamente masculino. Contudo, a medicalização do 

                                                           
6 Fenômeno também descrito por Martin (1984, 1987). 
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corpo e do parto certamente não é uma especificidade brasileira. Em vários 
outros países, a medicalização da sociedade e o controle médico sobre a 
gravidez e o parto são até mais extenso e intensivo que no Brasil, mesmo que 
a assistência pré-natal e ao parto não seja feita por médicos e sim por outros 
profissionais de saúde. 

No entanto, no Brasil nunca houve o estabelecimento de uma proposta 
alternativa ao modelo de assistência obstétrica centrado no médico, como 
ocorreu em outros países. Nestes, a figura da parteira foi incorporada ao 
sistema oficial de saúde e isso parece ter sido fundamental para manter baixas 
as taxas de cesárea, mesmo dentro de um contexto de intensiva medicalização 
da gravidez e do parto. Já nos Estados Unidos, certamente uma sociedade 
muito mais medicalizada que o Brasil, há um sistema de atendimento similar 
ao brasileiro e as taxas de cesáreas mais altas, entre os países desenvolvidos, 
ainda sendo menores que as nossas. Provavelmente, a força do movimento de 
consumidores nos EUA e o maior poder de regulação e vigilância da 
sociedade civil americana sobre a atividade médica, juntamente com a 
existência de expressivos movimentos feministas, são fatores que impedem 
um crescimento ainda maior das taxas de cesáreas americanas. A existência 
de um movimento organizado em defesa do parto natural, o “natural 
childbirth movement”, também contribuiu para coibir alguns excessos na 
prática da cesárea, assim como favorecer a criação de opções de atendimento 
ao parto alternativo às oficiais, como as casas de partos (SAKALA, 1993b). 
No Brasil, a substituição do modelo antigo, de partos domiciliares com 
parteiras tradicionais, pelo atual, centrado na figura do médico e muito 
intervencionista, não veio acompanhada por nenhum modelo alternativo de 
assistência ao parto acessível a um número mais expressivo de mulheres. A 
luta por um atendimento obstétrico mais humanizado depende assim das 
ações isoladas de médicos e pacientes e alguns poucos serviços de saúde. 

Comentários finais 

Nesse estudo encontramos quase um consenso entre as mulheres e os 
médicos entrevistados na preferência pelo parto normal. Que fatores 
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conduziram então à alta incidência de cesáreas, especialmente entre mulheres 
que têm filhos em hospitais privados? A demanda por parte das mulheres e os 
interesses econômicos diretos dos médicos na cesárea, embora não possam 
ser completamente desconsiderados (principalmente o último), não explicam 
satisfatoriamente as situações encontradas nesta pesquisa. Nossos resultados 
indicam que o modelo de assistência obstétrica, tal como está organizado no 
Brasil, tem um papel determinante na elevação e manutenção dos altos 
índices de cesárea. Esse modelo está calcado em um paradigma de 
atendimento obstétrico que favorece e valoriza o uso de condutas 
profundamente intervencionistas na atenção ao parto. 

No nível institucional da organização da assistência ao parto, se delega 
ao médico, e somente a ele, a responsabilidade de realizar partos. Como o 
médico é o único responsável pelo atendimento à mulher durante o trabalho 
de parto, e no parto a finalização normal ficaria exclusivamente na 
dependência dos interesses e habilidades do médico assistente. O médico, por 
sua vez, muitas vezes não tem disponibilidade para acompanhar um trabalho 
de parto, que dura em média 10–12 horas, sendo a cesárea com hora marcada 
a solução encontrada por muitos. Mesmo quando os médicos se dispõem a 
acompanhar o trabalho de parto, em um contexto no qual o parto normal é 
percebido como incorrendo em riscos evitáveis por uma cesárea, eles estão 
muito propensos a fazerem uma cesárea ao menor sinal de complicação e 
suas pacientes a aceitarem sem relutância esta indicação. As razões para o 
aumento das taxas de cesáreas podem ser assim diretamente relacionadas ao 
processo de medicalização do parto na forma que este ocorreu no Brasil e ao 
paradigma biomédico hegemônico na medicina ocidental moderna. 

No modelo de conhecimento médico o normal é deduzido à partir do 
patológico em função da manifestação maior ou menor de sintomas, que são 
considerados desvios patológicos de um padrão normativo. Dentro dessa 
abordagem, o caráter fisiológico do parto normal, apesar de ser ressaltado 
como positivo nos discursos dos médicos e das mulheres de classe média, não 
é realmente levado em consideração na hora de se avaliar o trabalho de parto, 
quando quaisquer desvios do padrão pré-estabelecido podem ser interpretados 
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como potencialmente problemático. Deste modo, se ignoram as 
peculiaridades de cada mulher, o tempo de cada uma, suas condições físicas 
e, principalmente, os aspectos psicológicos envolvidos no parto. A variedade, 
característica de um processo fisiológico, é reinterpretada como 
imprevisibilidade dentro do discurso médico, o que implica falta de controle 
para os médicos, gerando grande ansiedade para ambos os lados. Com o parto 
normal, não se sabe o dia e a hora do nascimento, o tempo que vai demorar a 
criança para nascer, o que se tornou inaceitável para muitos. O parto normal 
passa a ser julgado pelos padrões da cesárea, que se torna a norma. Os riscos 
envolvidos na cirurgia são subestimados e a cesárea se transforma em garantia 
de segurança e controle absolutos. Pode-se mesmo falar que na medida em 
que a medicalização cresce o parto normal “encolhe”: se restringe a definição 
do que é normal ocorrer em um parto, diminui o tempo em que se espera sua 
resolução normal e o número de situações nas quais se tenta um parto normal. 

A percepção do parto normal como um “procedimento de exceção”, 
adequado somente em circunstâncias favoráveis, estava presente tanto no 
discurso do obstetra quanto das mulheres das camadas médias entrevistadas. 
O relacionamento próximo e muito afável com os médicos e a confiança 
irrestrita que estas mulheres depositam neles parece contribuir 
significativamente para que elas aceitem e reproduzam o discurso médico em 
relação ao parto. A crença na validade da abordagem biomédica na atenção à 
saúde, e a avidez que as camadas mais privilegiadas no Brasil absorvem 
novas tecnologias em todas as áreas da vida, tornam os corpos das mulheres 
dessas camadas ainda mais susceptíveis a intervenção e manipulação médica. 
Embora experiências e projetos de vida considerados mais “naturais” sejam 
valorizados no discurso de boa parcela das mulheres mais privilegiadas, o 
controle do processo do nascimento pela medicina é visto como indispensável 
para garantir bons resultados. Para algumas mulheres, fica claro que só a 
cesárea oferece controle total, seja da dor, seja dos riscos que veem no parto 
normal. A cesárea se torna assim o instrumento pelo qual controlam seus 
corpos e partos. 
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Neste trabalho, buscamos ressaltar o papel do modelo de conhecimento 
médico e da organização da assistência obstétrica no Brasil, no favorecimento 
da prática indiscriminada da cesárea, nos possibilita também superar as 
limitações de uma abordagem na qual os médicos podem ser facilmente 
caracterizados como vilões e as mulheres como vítimas de interesses escusos 
da parte dos médicos, ou, ao contrário, os médicos seriam pressionados por 
mulheres, “desesperadas” por uma cesárea. Ao contrário, o aumento da 
cesárea parece refletir a própria lógica do atendimento médico ao parto e sob 
este prisma, constituí-se um problema mais insidioso e difícil de contornar. 
Assim, parece ser essencial o desenvolvimento de formas alternativas de 
atendimento ao parto no Brasil, para dar condições efetivas às mulheres de 
terem um parto normal. A diminuição das taxas de cesárea dependeria, então, 
mais do que de campanhas de conscientização de mulheres e médicos, de 
uma reorganização da assistência obstétrica. De modo que outros 
profissionais capacitados possam realizar partos normais, cabendo ao médico 
resolver os partos em que a intervenção cirúrgica faz-se de fato necessária. 

É importante frisar, contudo, que a questão que se coloca não é 
puramente a de diminuir os números de partos cesáreas. Também 
consideramos fundamental buscar uma assistência humanizada ao nascimento 
e ao parto. Uma assistência que respeite a autonomia e o controle da mulher 
sobre o processo de nascimento e possibilite ao bebê um começo de vida em 
boas condições físicas e emocionais. Para que isso se torne possível, 
pensamos que a mulher deva ter acesso a um tipo de atendimento obstétrico 
que proporcione as condições adequadas para um parto humanizado e seguro. 
A maternidade segura é um princípio básico dos direitos reprodutivos, assim 
como o direito da mulher de tomar as decisões bem informadas em relação ao 
seu corpo, sua saúde, sexualidade e reprodução. 
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