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Cesáreas superam partos normais
pela primeira vez no país

Em 2010, 52% dos partos no Brasil foram cirúrgicos; em
hospitais privados, taxa é de 82%, na rede pública, 37%

Dificuldade de achar leitos em hospitais e menor
remuneração para parto normal explicam a tendência

ANTONIO GOIS
DENISE MENCHEN
DO RIO

Marcos Michael/Folhapress

A professora universitária Verônica Toste, 30, e sua filha Luisa,
em sua casa no Rio

Pela primeira vez, o Brasil registrou mais cesarianas do que
partos normais. Tabulações feitas pela Folha no DataSUS,
sistema do Ministério da Saúde, mostram que o percentual
de partos cesáreos chegou a 52% do total em 2010. Em
2009, eles já tinham se igualado aos normais.

A Organização Mundial da Saúde recomenda uma taxa em

http://www.uol.com.br/
http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=11&grp=src:10;creative:barrafolha&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://assine.uol.com.br/index.htm
http://batepapo.uol.com.br/
http://busca.uol.com.br/
http://email.uol.com.br/
https://sac.uol.com.br/
http://shopping.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/inde20112011.shl
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20111120.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20111120.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/saude/index-20111120.shtml
http://tools.folha.com.br/feedback?url=referrer



Folha de S.Paulo - Saúde - Cesáreas superam partos normais pela primeira vez no país - 2011-11-20

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/saude/9952-cesareas-superam-partos-normais-pela-primeira-vez-no-pais.shtml[20/11/2011 16:46:14]

torno de 15%. A cirurgia, quando bem indicada, traz
benefícios à gestante e ao recém-nascido, mas, quando feita
indiscriminadamente, pode elevar os riscos para a mãe e
para o feto.

Como o parto é marcado com antecedência, ele pode ocorrer
antes do tempo adequado, levando o bebê a ter problemas
associados à prematuridade.

"Esse é o grande perigo do aumento das cesáreas. Mesmo
com todos os exames, a medicina não é uma ciência exata",
diz o coordenador da Câmara Técnica de Parto Normal do
CFM (Conselho Federal de Medicina), José Fernando Maia
Vinagre.

No país, o grande número de cesarianas é puxado pelo setor
privado, em que cerca de 80% dos partos são cirúrgicos
desde 2004. Mas é no SUS que essa taxa está aumentando:
passou de 24% para 37% na década passada.

EPIDEMIA

O secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde,
Helvécio Magalhães, diz que o aumento é preocupante e que
os atuais patamares de cesáreas são inaceitáveis, chegando a
níveis "escandalosos" no setor privado. Ele classifica as altas
taxas como uma epidemia.

Segundo ele, está havendo uma contaminação do SUS pelo
setor privado. "Entre 70% e 80% dos médicos estão nos dois
sistemas e eles transportam práticas da rede particular para o
SUS."

Outro motivo que ele aponta para o crescimento é a
deterioração da formação médica na década passada.
"Milhares de estudantes se formam sem ter feito parto
normal", diz o secretário.

Magalhães cita fatores econômicos e culturais para a
elevação das cesáreas. A maior inserção feminina no
mercado de trabalho, por exemplo, tem levado mulheres a
optar pela comodidade de marcar data e horário do parto até
na rede pública.

José Fernando Maia Vinagre, do CFM, diz ainda que muitas
pacientes do SUS podem estar se mirando no exemplo das
classes mais altas ao escolher a cirurgia. "Na saúde
suplementar, o natural passou a ser o parto cesáreo", afirma.

Ele diz também que o número elevado de cesáreas no setor
público pode estar relacionado a problemas no pré-natal. "Se
o pré-natal for malfeito, o médico só vai detectar eventuais
problemas na hora do parto e pode acabar optando pela
cesárea."
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Uma das apostas do governo para diminuir as cesarianas no
SUS é a ampliação de centros de parto normal, unidades
criadas só para esse fim. Hoje, são 25 no país. A meta é ter
mais 250 até 2014.

REMUNERAÇÃO

Na saúde privada, há outros fatores que explicam o alto
número de cesarianas. Um deles é a remuneração do obstetra
e da equipe em partos normais pelos planos de saúde,
considerada insuficiente pelos profissionais.

"O trabalho de parto, especialmente do primeiro filho, pode
durar até 12 horas. Já na cesárea, o médico escolhe o horário
mais conveniente e, em uma hora e meia, já está liberado.
Alguns planos até remuneram melhor o parto normal do que
a cesárea, mas mesmo assim não compensa", diz Vinagre, do
CFM.

Outro problema é a dificuldade de encontrar leitos em
maternidades quando a gestante entra em trabalho de parto -
fica mais fácil marcar a cirurgia com antecedência.

Os custos, porém, costumam ser maiores, já que a
recuperação da mãe é mais lenta e, nos casos em que o bebê
nasce prematuro, são comuns as internações em UTI.
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"Tive de mudar de médico para
evitar cesárea"

DO RIO

DE SÃO PAULO

A professora universitária Verônica Toste, 30, do Rio, diz
que a gestação da primeira filha, nascida em setembro, foi
tranquila, com exceção de um aspecto: o aborrecimento com
o obstetra, que criava empecilhos para realizar o parto
normal.

Nas consultas do pré-natal, o médico tentava dissuadi-la do
parto normal dizendo que ela sentiria muita dor. Depois,
passou a argumentar que o plano de saúde não remunerava
as horas na sala de parto, o que ela descobriu não ser
verdade, após consultar a operadora.

Mesmo assim, o médico quis cobrar R$ 2.000 para fazer o
parto e disse que ela teria de pagar pelo pediatra da equipe,
que não era do convênio. "Ele criou tantos empecilhos que
acabei trocando de médico no oitavo mês."

Verônica conta que, conversando com amigas, descobriu
que todas foram submetidas a cirurgias cesarianas, muitas
convencidas com argumentos médicos.

Foi o que aconteceu com a técnica em enfermagem Patricia
Reis França, 33, de São Paulo, mãe de dois filhos nascidos
de cesárea.

Quando engravidou pela primeira vez, sua intenção era ter o
bebê por parto normal. "Mas, na época, o médico disse:
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'Você vai sofrer mais, pode ficar até 12 horas em trabalho
de parto'. Como eu tinha medo de ficar esse tempo todo
sentindo muita dor, ele conseguiu me convencer", conta.

A chef de cozinha Mariana Costa, 20, de São Paulo, conta
que também queria fazer parto normal, mas, quando
engravidou pela primeira vez, no ano passado, seu médico
recomendou a cesariana quado ela estava com oito meses de
gravidez.

"As duas opções têm lados bons e ruins. Eu optei pela
cesárea para ficar mais tranquila e me senti mais segura. É
bom porque dá para você se preparar, não tem que sair
correndo para o hospital."(AG, DM E MARIANA
VERSOLATO)
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