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RESUMO  

Introdução: Entende-se ser necessária a reflexão acerca da real necessidade da opção pelo parto cesárea 

levando em conta os possíveis riscos associados à  a procedimento. Objetivo : Identificar evidências 

literárias que ilustrem os riscos e consequências do parto cesárea para a mãe e para bebê.Material e 

Método: Revisão Integrativa da Literatura, nas bases de dados MEDLINE, LILACS, BDENF e SCIELO. 

Resultados: A seleção de 19 artigos, sendo extraídas três categorias analíticas: Fatores relacionados que 

influenciam a decisão pelo parto cesárea, Fatores de risco relacionados ao parto cesárea e A influência dos 

aspectos políticos e sociais no contexto do parto cesárea. Considerações Finais: A literatura apontou para 

a gestação de alto risco, o desenvolvimento de doenças relacionadas ao sistema respiratório no bebê, a 

histerectomia, os riscos de complicação pós anestésica, e os contextos políticos e sociais como possíveis 

complicações durante o procedimento do parto cesárea.  

Palavras chave: Cesárea. Fatores de risco. Enfermagem. Gravidez. Integralidade em saúde.  

ABSTRACT  

Introduction: It is understood that it is necessary to reflect on the real need to opt for the cesarean section, 

considering the possible risks associated with the procedure. Objective: Identification of the literature, in 

the MEDLINE, BDEN and SCIELO databases. Material and Methods : 19 selected articles, being 

selected factors of identification of relevant factors: three social parts and a reference of social risk: 

references to social ceses and an indication to the context of related aspects. Conclusion: A developmental 

context for a high-risk pregnancy, a development of system-related diseases, the risks of complications, the 

problems of social expenses, and the social problems during childbirth and as possible during the cesarean 

section. 

Keywords: Cesarean section. Risk factors. Nursing. Pregnancy. Integrality in health. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Antigamente, tinha-se a ideia de que 

o processo de nascimento era um evento 

natural, íntimo e privado, compartilhado 

entre as mulheres e seus familiares e que 

possuía diversos significados culturais. 

Porém, no período pós-renascimento, a 

Obstetrícia passou a ser vista como uma 

disciplina, científica e dominada pelo 

homem, ganhando assim cada vez mais 

espaço nas diferentes esferas da 

sociedade (VELHO, SANTOS, 

COLLAÇO, 2014).  

Neste tocante, relação aos tipos 

de parto, encontram-se o parto normal e 

o parto cesárea. Atualmente, a 

prevalência do parto cesárea tem 

apresentado aumento no Brasil e no 

mundo. Em território brasileiro, na 

década de 70, a taxa de partos cesáreas 

foram de cerca de 15%, em 2001 passou 

para 38% e, em 2008, para 48,8%, 

representando 35% das vias de 

nascimento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e 8% do setor privado (BRASIL, 

2010). Em 2009, o número de cesáreas 

superou o número de partos vaginais, 

representando 50,1% e, em 2012, 55,7% 

de todos os partos. Destaca-se que a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), 

desde 1985, preconiza como taxa 

aceitável de cesárea um percentual entre 

10% e 15%. Desta forma, percebe-se a 

cresce9nte opção por parte das gestantes 

pelo parto cesárea (OMS, 1996; 

BRASIL, 2010).  

O número de procedimentos 

relacionados ao parto cesárea tem 

crescido no Brasil, com relação direta à 

classes sociais e nível de escolaridade 

(BARROS et al, 2015), além da falta de 

acessos aos diversos serviços de saúde e 

falta de orientações relacionadas ao 

tratamento de possíveis complicações 

gestacionais (MEDEIROS et al, 2019).  

No decorrer dos anos, o parto 

cesárea deixou de ser apenas uma opção 

para a obtenção de melhores resultados 

perinatais, tornando-se um produto de 

consumo, de forma que as taxa/s são 

menores entre as mulheres mais pobres 
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e, em contrapartida, elevadas nas classes 

sociais com alto poder aquisitivo 

(PARIS et al., 2014; SOUZA, PILEGGI, 

CASTRO, 2014).  

Se, por um lado, a cobertura para 

partos assistidos em instituições de saúde 

é praticamente universal no Brasil, por 

outra forma, verifica-se o uso excessivo 

da medicalização e intervenções 

cirúrgicas, com taxas elevadas de 

nascimentos por cesáreas (KLIMPEL et 

al, 2016.). Algo que merece destaque são 

as qualificações de técnicas cirúrgicas da 

atualidade, que expõe uma falsa ótica de 

que a cesariana não possui riscos. 

(GIBBONS, 2010).  

Compreendido os dados 

estatísticos que sustentam os índices de 

parto cesárea em território brasileiro, 

torna-se necessária a reflexão acerca da 

real necessidade da opção pelo parto 

cesárea. Estudos recentes 

(MASACARELLO, HORTA, 

SILVEIRA, 2017) relatam que o parto 

cesárea, quando realizado de forma 

desnecessária, pode elevar os níveis de 

infecção puerperal. Desta forma, para 

que se torne viável um plano de ação, se 

faz necessário traçar o perfil 

epidemiológico das gestantes de alto 

risco, para se obter êxito resultados 

satisfatórios (PEREIRA et al., 2018).  

Considerando o alto índice de 

morbibortalidade no contexto da saúde 

da mulher e da criança, o presente estudo 

mostra-se relevante ao centralizar suas 

discussões na identificação dos riscos e 

possíveis consequências do parto 

cesárea, pois, dessa forma, ao se 

identificar os riscos relacionados ao 

parto cesárea, torna-se possível a 

redução dos índices em questão.

 

2. MATERIAL E MÉTODO 

Trata-se de uma Revisão Integrativa 

da Literatura (RIL). Esta estratégia 

metodológica consiste na estruturação de 

uma análise ampla de estudos provindos 

de buscas na literatura (CERQUEIRA et 

al., 2018), com a possibilidade de síntese 

de trabalhos científicos publicados, a 

RIL permite chegar a conclusões sobre 

determinadas temáticas, a partir da 

aplicação de métodos sistematizados e 

ordenados, contribuindo para a 

aprofundamento do conhecimento de um 

tema investigado (INABA, SILVA, 

TELES, 2005), sendo considerado um 
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método de alta eficácia de pesquisa que 

a favor da construção de um conjunto de 

conhecimentos essenciais para o 

desenvolvimento de bases científicas da 

prática clínica (GANONG, 1987). 

Sendo assim, a RIL possui como 

principais finalidades: reunir e sintetizar 

conhecimentos sobre determinada 

temática, identificar lacunas de pesquisa, 

construir relações entre áreas/temas de 

diversas pesquisas, gerar novas 

perguntas e hipóteses de pesquisa, 

discutir questões conflitantes, realizar 

inferências a partir de análise de estudos, 

definir conceitos, revisar teorias e 

evidências, identificar quadros teóricos, 

desenvolver teorias, explorar métodos de 

pesquisa, avaliar avanços metodológicos 

e analisar problemas metodológicos 

(CERQUEIRA et al., 2018).  

Neste estudo, a estratégia PICo se 

estabeleceu da seguinte forma: P- 

gestantes; I- riscos do parto cesárea; e 

Co- saúde da mulher e da criança. A 

pergunta norteadora adotada para este 

estudo foi: quais os riscos que o parto 

cesárea pode oferecer para a mãe e para 

bebê?  

Para a seleção dos artigos, foram 

realizadas buscas nas bases de dados 

Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS), 

Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online (MEdLINE), 

Base de Dados de Enfermagem 

(BDENF) e Sientific Eletronic Library 

OnLine (SciELO). Para a realização das 

buscas, foram utilizadas as seguintes 

estratégias: ((“cesárea” AND “fatores de 

risco)), (“cesárea” AND 

“enfermagem”)), ((“gravidez” AND 

“integralidade em saúde”). Foram 

aplicados os seguintes critérios de 

inclusão: Estudos primários, publicados 

entre os anos de 2016 a 2021, disponíveis 

na íntegra, nos idiomas inglês, português 

e espanhol, que abordavam os fatores de 

risco relacionados ao parto cesárea. Os 

critérios de exclusão foram estudos 

secundários, teses, dissertações ou 

revisões. O material utilizado nesta 

revisão foi submetido ao software 

gerenciador de bibliografias (Endnote), 

com o intuito de evitar duplicações. Foi 

realizada leitura por pares dos títulos e 

resumos dos artigos selecionados para 

esta pesquisa. A seguir, a figura 1 ilustra 
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o percurso metodológico para a seleção 

dos artigos:  

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O presente estudo buscou dialogar 

com a literatura sobre o parto cesárea e 

suas possíveis complicações. Esta 

questão relacionada a saúde da mulher e 

da criança, de fato, vem sendo estudada 

há décadas. Em específico no Brasil, esta 

temática é vista como prioridade, 

entretanto, mostram-se elevados o 

número de complicações obstétricas 

(PEIXOTO et al., 2011).  

Durante a etapa de categorização, 

considerando a pergunta de pesquisa e o 

objetivo proposto, foram identificadas 

variáveis de interesse e conceitos-chave 

que permitiram a sistematização de 3 

categorias analíticas conforme segue nos 

tópicos a seguir. 

3.1 Fatores relacionados que influenciam 

a decisão pelo parto cesárea  

A decisão pelo parto cesárea consiste em 

um importante evento que envolve 

diferentes aspectos. Nos campos da 

saúde pública, a proporção de mulheres 

que fazem opção pelo parto cesárea não 

se modificou ao final da gestação, 

ficando próxima a 30%. Porém, no setor 

privado, ao final do pré-natal, houve 

aumento expressivo do número de 

mulheres que optaram pela cesariana, 

chegando a 70% (DOMINGUES et al., 

2014). Atualmente, estudos apontaram 

que a usuária de classe econômica menos 

favorecida possui maiores chances de 

analisar esse caso (LEAL et al., 2014; 

SOUZA et al., 2014; DOMINGUES et 

al., 2014; WEIDLE et al., 2014). Estudos 

evidenciaram a falta de satisfação das 

mulheres de classes econômicas menos 

favorecidas em relação ao parto cesárea, 

levando em conta que sua ocorrência 
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neste contexto está sempre associada às 

complicações da gestação e do trabalho 

de parto (LEAL et al., 2014; SOUZA et 

al., 2014; DOMINGUES et al., 2014; 

WEIDLE et al., 2014). No caso das 

multíparas, independente do convênio 

utilizado, quanto maior o número de 

procedimentos de parto cesárea 

realizados maiores as chances de se fazer 

uma nova cesárea (DECLERCQ, 

2014).Entre as gestantes que fazem uso 

do SUS, além de fatores econômicos e 

sociais, outros fatores externos, como 

depressão, hipertensão arterial e 

diabetes. (ROSENDO, RONCALLI, 

2015; SILVA et al. 2014). Aspectos 

culturais também influenciam na tomada 

de decisão em relação à via de parto. No 

Brasil, a ideia gira em torno do fato da 

preservação das estruturas anatômicas 

(MULLER, RODRIGUES, PIMENTEL, 

2015), além da relevância das crenças 

populares (REIS et al. 2014; RENFREW 

et al. 2014). É importante que se reverta 

este paradigma social no qual foi 

instaurado a tanto tempo, o qual tem 

influenciado fortemente a “cultura e 

normalização das cesáreas” entre as 

brasileiras, lembrando que se trata de 

partos cesáreas sem indicação médica ou 

motivo plausível (COPELLI, 2015). 

Estudos mostraram que a opção pelo 

parto cesárea ocorre, em muitos casos, a 

partir de uma ótica profilática 

principalmente na busca pela prevenção 

de efeitos adversos nas estruturas do 

assoalho pélvico, como incontinência 

fecal e prolapsos, efeitos comumente 

ocorridos no parto vaginal (DIETZ, 

SCHIERLITZ, 2005). Além disso, há o 

receio do surgimento de lesões na vagina 

e, posteriormente, dor no ato sexual 

(GRIBOSKI, GUILHEM, 2006). Porém, 

vale a ressalva de que o parto cesárea é 

relevante na prevenção de danos no 

assoalho pélvico, considerando a ideia de 

que o período de gestação possui relação 

direta com o surgimento de danos nessas 

estruturas, com possibilidade de 

evolução para o trato urinário (SCARPA 

et al., 2009; RORTVEIT et al., 2003). 

Assim, os SUS estão presentes nas 

mulheres independentemente da via de 

parto (MOISÉS et al., 2011).  

3.2 Fatores de risco relacionados ao 

parto cesárea  
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Entre as diferentes complicações 

relacionadas ao parto cesárea, vale 

destacar as provenientes da gestação de 

alto risco, que ocorrem quando a 

gestante apresenta alguma doença ou 

condições biopsicossociais, como 

hipertensão arterial, diabetes, 

alcoolismo, obesidade e outras, que 

prejudica a evolução da gravidez, risco 

este que pode corroborar para 

consequências consideradas de amplo 

espectro, entre elas, a morte materna 

(COSTA et al., 2016; LUZ et al., 2013). 

Outras complicações podem surgir no 

momento do trabalho de parto. Para se 

compreender o desenvolvimento das 

complicações em questão, vale a ênfase 

na relação do trabalho de parto com a 

maturação final pulmonar, sendo esta 

responsável pela liberação de 

catecolaminas e corticosteroides, 

componentes considerados essenciais 

nesse processo, afirmando que, durante o 

trabalho de parto, a transição fetal do 

meio líquido para o meio externo ocorre 

por meio de um conjunto de substâncias 

adaptativas ao estresse, como a 

ocitocina, a vasopressina, o cortisol, as 

catecolaminas e as beta endorfinas 

(VILLAR et al., 2005). Sendo assim, 

além da gestação de alto risco, outra 

complicação considerada relevante em 

relação ao parto cesárea é o surgimento 

da Síndrome do Desconforto 

Respiratório (SDR), condição em que 

ocorre déficit do sistema surfactante 

pulmonar, além de se caracterizar como 

um dos problemas respiratórios mais 

graves no mundo (PRETES et al., 2019; 

SANTANA, NOVAIS, ZUCCHI, 2016). 

Neste contexto, vale destacar, os 

primeiros 28 dias de vida são 

considerados os mais vulneráveis para a 

sobrevivência do recém-nascido. Em 

síntese, essas condições se interligam ao 

acúmulo de líquido retido na região 

alveolar. Esse líquido é responsável 

(PRESTES et al., 2019; KIM et al., 

2016). Em relação ao risco de infecção 

pós-parto, a cesariana desponta como um 

alto fator de risco (LIU et al., 2007; 

KOROUK IAN, 2004). Além disso, o 

pico álgico dessas pacientes norteiam a 

opção ampla pelo parto cesárea 

(CARDOSO, ALBERTI, PETROIANU, 

2010). Já em estudos realizados na 

Finlândia, a dor persistente foi mais 

comum um ano após o parto cesárea do 
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que após o parto vaginal. (KAINU, 

2010). Considerando o risco de 

complicação anestésica, os mesmos 

ocorrem em mulheres que já passaram 

pelo procedimento de cesariana. Essas 

mesmas mulheres, ao passar do tempo, 

poderíamos marcar pra começar a 

pesquisar. (MASCARELLO, et al., 

2018). Outro evento adverso 

evidenciado mediante as buscas 

literárias foi a presença de traumas 

obstétricos, que incluem lesões em 

caracterizadas por lacerações perineais e 

vaginais além de, outras lesões de órgãos 

pélvicos e danos a articulações pélvicas 

e ligamentos (KOROUKIAN, 2004). A 

histerectomia tem se mostrado como 

evento frequente em mulheres 

submetidas ao parto cesárea (CRUZ et 

al., 2015; DENEUX-THARAUX et al., 

2006; KAMILYA et al., 2010; 

KOROUKIAN, 2004), evidenciando o 

risco de fenômenos hemorrágicos nessas 

pacientes. Essa inconsistência nos 

achados relacionados à hemorragia pode 

ser devido à dificuldade na mensuração 

da quantidade de sangue que é perdido 

(SOUZA, PILEGGI-CASTRO, 2014; 

REIS et al. 2014). Por fim, um aspecto a 

se destacar é o de que as mulheres de 

cesárea primária, sem trabalho de parto, 

apresentam maiores chances de novas 

internações nos trinta primeiros dias de 

puerpério, quando comparadas a 

mulheres que foram submetidas a parto 

vaginal. (LUMBIGANBON et al., 

2007). Dentre os estudos que avaliaram 

a relação entre o procedimento de parto 

cesárea e a ocorrência de óbito materno, 

na ausência de complicações e 

comorbidades, a ocorrência de morte foi 

de 3 vezes maior quando comparada as 

mulheres submetidas a parto vaginal 

(KAMILYA et al., 2010).  

3.3 A influência dos aspectos políticos e 

sociais no contexto do parto cesárea  

Diante de um contexto tão complexo, no 

que tange às problemáticas explicitadas 

no presente trabalho, considerando o 

papel do governo na luta pelos acessos 

na saúde, as ações propostas tem 

apontado para um baixo grau de 

resolutividade (HOPKINS, AMARAL, 

MOURAO, 2014; PARIS et al., 2014). 

Temáticas relacionadas ao parto cesárea 

tem sido considerada um assunto de 

difícil abordagem para intervenção, 
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aumentando a complexidade deste tema 

(LOTFI et al., 2012). 

Além de fatores biológicos, os fatores 

que contribuem para a realização de 

forma exacerbada desse procedimento é 

a prática a prática sem base científica (de 

evidência), a forma como estão 

organizados os serviços de saúde, a visão 

de mundo da população categorizando 

essa via de parto como superior e 

benéfica, quando comparada ao parto 

normal, a praticidade e, por fim, padrões 

de cultura (SOUZA, PILEGGI-

CASTRO, 2014). A possibilidade de 

ocorrer qualquer tipo de complicação se 

intensifica nas gestações após a cesárea. 

(GUROL-URGANCI et al., 2011; 

HUANG et al., 2011; GETAHUN et al., 

2006). No tocante das vertentes 

biopsicossociais, a literatura aponta para 

a importância da presença de um 

acompanhante ou familiar no momento 

do procedimento de parto cesárea e 

posterior concepção. Neste contexto, 

mesmo que este fenômeno esteja 

interligado a diversos fatores 

(indisponibilidade familiar ou 

impedimento institucional), na prática, 

essa ausência contribui para sentimentos 

de solidão e, consequentemente, doenças 

relacionadas as estruturas mentais 

(CYRLUS, IRWIN, 2010). No Brasil é 

preconizado uma assistência 

humanizada no contexto da saúde da 

mulher (BETRÁN, 2016), e para que 

isso ocorra, são necessários a ampliação 

dos acessos das mulheres no quesito 

conhecimento e acesso a informação 

(BRASIL, 1983). Na prática, a 

participação de gestantes em espaços 

educativos viabiliza um período 

gestacional tranquilo, aumentando o 

vínculo entre mãe e bebê (PROGIANTI, 

COSTA, 2012). Para que se amplie os 

acessos as gestantes, tanto as medidas 

terapêuticas profiláticas como as 

informações propriamente ditas, a Rede 

Cegonha e o Programa de Humanização 

no Pré-natal e Nascimento (PHPN) 

surgem como ferramentas de ampla 

importância para a redução dos riscos 

relacionados ao momento do parto 

(MARTINELLI et al., 2014). O parto 

vaginal, para muitas mulheres, é 

considerado arriscado, ao passo que a 

cesariana é vista como um procedimento 

de maior qualidade. De forma geral, a 

opção pelo parto cesárea de forma 
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irracional pode ser justificada por relatos 

anteriores de partos traumáticos 

(BÉHAGUE, VICTORA, BARROS, 

2002). Por fim, ainda que a cesárea 

apresente importantes riscos a saúde da 

mãe e do bebê, pondera-se que a mesma 

pode apresentar impactos positivos para 

a saúde quando indicada de forma 

segura, a depender do quadro clínico da 

gestante (MASCARELLO, HORTA, 

SILVEIRA, 2017). Desta forma, o maior 

obstáculo relacionado ao parto cesárea 

consiste na escolha consiente desta via 

de parto, pois, de um lado, pode servir 

como ferramenta para redução da 

mortalidade materna, porém, de outro, se 

utilizado de forma indiscriminada e 

excessiva, podem aumentar os riscos 

maternos (SOUZA, et al., 2004-2008).  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente estudo possuiu como 

objetivo, a partir de evidências literárias, 

identificar os possíveis riscos 

relacionados a mulher e a criança no 

momento do parto cesárea. A literatura 

apontou para a gestação de alto risco, 

com ênfase em doenças pré-existentes, 

como diabetes e hipertensão, como 

potenciais problemas para a gestante no 

momento do parto, além da possibilidade 

direta do desenvolvimento de doenças 

relacionadas ao sistema respiratório no 

bebê. Além disso, a histerectomia, os 

riscos de complicação pós anestésica, e 

os contextos políticos e sociais surgiram 

como fontes determinantes para a 

tomada de decisão do parto.  

Conclui-se, portanto, que diante da 

relevância da temática proposta, há a 

necessidade de ampliação dos estudos 

voltados para a saúde da mulher e da 

criança, para que se amplie os acessos 

das gestantes as informações e as 

conduza na tomada de decisão 

consciente, sendo necessário a 

conscientização e mobilização das 

diferentes esferas políticas competentes 

no contexto da saúde no Brasil. A 

Revisão Integrativa da Literatura é um 

dos caminhos para que isso ocorra.  
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