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RESUMO 
 
 

Introdução: A cesariana é definida como tipo de parto realizado por método cirúrgico quando há 
risco elevado, bem como dificuldade de realização do parto vaginal. No Brasil é cada vez maior 
o número de partos cesáreas realizados, tanto na rede pública quanto na rede particular. As 
taxas atuais circundam 79%, quando o preconizado pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS) é de 15%, tal determinação está baseada no princípio de que apenas esta porcentagem 
do total de partos apresenta real indicação precisa de cesariana, fundamental para preservar a 
saúde materna e fetal quando a via natural não oferece condições suficientes para garantir um 
quadro estável de saúde. Descrição do problema: O que acontece no cenário atual é a 
realização em massa e desnecessária do parto cesárea, justificado por motivos que não são 
realmente indicativos, estando associado ao maior índice de mortalidade materna e perinatal 
do que o parto vaginal. Deste modo a cesariana deve ser realizada de forma criteriosa, 
contemplando apenas os casos justificáveis, diferentemente dos motivos mais comuns 
praticados para realização do parto cesárea nos hospitais. Relevância da pesquisa: 
Demonstrar que os motivos dados pelos profissionais de saúde para a realização da cesariana 
não são justificáveis na maioria dos casos. Benefícios aos sujeitos: Conhecer as verdadeira 
indicações de realização da cesariana. Objetivo: Conhecer quais são as principais indicações e 
os mitos da necessidade de realização do parto Método: Estudo descritivo, exploratório 
Resultados: A realização da cesárea deve ocorrer quando os motivos indicativos de realização 
necessária do parto forem comprovados, sendo eles: prolapso de cordão, descolamento 
prematuro da placenta com feto vivo, placenta prévia parcial ou total, apresentação córmica 
durante o trabalho de parto, ruptura de vasa prévia e herpes genital com lesão ativa no 
momento de inicio do trabalho de parto. As situações especiais onde a conduta deve ser 
avaliada e individualizada: apresentação pélvica, duas ou mais cesáreas anteriores) e 
HIV/AIDS. Não são motivos reais de realização da cesariana: varizes na vulva, vaginose 
bacteriana, útero retrovertido/bicorno, uso de antidepressivos ou antiagregantes plaquetários, 
TVP, trabalho de parto prematuro, síndrome de ovários policísticos, suspeita de mecônio no 
líquido amniótico, sono fetal, malformação fetal, procedimentos cirúrgico durante a gravidez, 
prolapso de valva mitral, pressão baixa ou alta, oligoidrâmnio, plaquetopenia, pólipos uterinos, 
placentas baixas, malformação cardíaca fetal, mioma uterino, miscigenação racial, insuficiência 
renal, infecção urinária, inseminação artificial, história de natimorto ou óbito neonatal, cesárea 
na família, hipotireoidismo, hipertireoidismo, gravidez prolongada, hepatites, hiperprolactinemia, 
fibromialgia, feto morto, endometriose, escoliose, cauterização prévia do colo uterino, cordão 
curto, AVC, aceleração dos batimentos fetais, idade materna avançada entre outros. 
Conclusão: A realização do parto cesárea está se tornando cada dia mais frequente, vez que 
estes são agendados desde o inicio da gestação por indicação médica, assim utilizam os mais 
variados motivos, que são inválidos para justificar a realização deste tipo de parto, que deveria 
ser indicado apenas em condições especiais, mas que são realizados de modo aleatório para 
suprir as regras. Desta maneira surgem os mais diversos mitos e falsas indicações para a 
realização da cesariana, assim devem ser considerados os reais motivos, de maneira 
criteriosa, incentivando o parto vaginal que pode ocorrer na grande parte dos partos realizados 
equivocadamente pela via cirúrgica 


