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RESUMO

O protagonismo da gestante baseia-se no seu saber sobre o parto e o respeito à sua decisão. O seu 
posicionamento depende da sua cultura, do apoio familiar, da crença e, principalmente, de nível 
de informação. Esse estudo traz a seguinte problemática: Frente à escolha da via de parto, a ges-
tante se faz protagonista? Objetivou-se, contudo, avaliar o protagonismo da mulher frente à es-
colha da via de parto, compreender as dificuldades da gestante na sua escolha, descrever os bene-
fícios e malefícios das vias e identificar se, na escolha da gestante, houve autonomia ou indução. 
Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa com abordagem quali-quantitativa com fontes 
publicadas entre 2014 a 2019 somente com gestante de risco habitual. Desta forma, verificou-se 
que há lacunas no processo de escolha da via parto da gestante, no qual seu protagonismo ainda 
é pouco exercido e respeitado. Os estudos mostraram que a maioria das gestantes não possuía in-
formações suficientes sobre a via de parto escolhida, ficando o médico com o poder da última de-
cisão no momento do parto. A via de parto vaginal foi eleita pela maior parte delas como preferi-
da e a família como principal influenciadora no processo decisório.

Palavras-chave: Humanização no parto; Protagonismo da gestante; Parto; Tipos de parto; Bene-
fícios das vias de parto.

THE MATERNAL ROLE FACING THE CHOICE OF DELIVERY ROUTE 

ABSTRACT

The role of the pregnant woman is based on their knowledge about the birth and respect for their 
decision. Your positioning depends on their culture, family support, belief and especially level 
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of information. This study brings the following issue: in front of the choice of delivery route, the 
pregnant woman is the protagonist? However, this study aimed to evaluate the role of the woman 
facing the choice of delivery route, understand the difficulties of the pregnant woman in his choi-
ce, describe the benefits and detriments of tracks and identify whether the choice of pregnant 
women was autonomy or induction. It is an integrative literature review with a quali-quantitative 
approach with published sources from 2014 to 2019 only with the usual risk pregnant women. In 
this way, it was found that there are gaps in the process of choice of track delivery of pregnant wo-
men, in which their role is still little exercised and respected. Studies have shown that the majority 
of pregnant women did not have enough information on the delivery route chosen, leaving the 
doctor with the power of the latest decision at the moment of birth. The vaginal delivery route was 
chosen by most of them and the family as the main influential in the decision-making process.

Keywords: Humanization of childbirth; Protagonism of the pregnant woman; Childbirth; Types 
of childbirth; Benefits of delivery routes.

1 INTRODUÇÃO
A partir do século XX, conforme Ayres, Henriques 
e Amorim (2019), houve o destaque do médico 
obstetra durante o parto. Com a hospitalização da 
gestante, o parto ganhou intervenções, por exem-
plo, acelerar seu processo fisiológico. A partir daí, 
o corpo feminino passou a ser medicalizado e ins-
trumentalizado e a mulher foi perdendo autono-
mia referente ao seu parto e cuidados com o bebê, 
tendo como consequências o aumento do número 
de cesarianas, mesmo em gestações de risco habi-
tual, e complicações decorrentes do procedimento.

O protagonismo da gestante baseia-se no seu saber 
sobre o parto e o respeito à sua decisão. Seu posi-
cionamento depende da sua cultura, apoio fami-
liar, crença e, principalmente, nível de informação. 
Por diversas vezes, o parto natural é visto como um 
momento sofrido, de muita dor e complicações. 
Esses mitos não são desmistificados pelos médicos 
e outros profissionais de saúde, não deixando cla-
ra a importância de aguardar os sinais do bebê pa-
ra nascer. (SANTOS; FABRO, 2018)

Segundo o Ministério da Saúde (2018), houve uma 
redução nas taxas de cesarianas no Brasil, caindo 
de 57% em 2014 para 55,5% em 2015, porém es-
se percentual ainda continua alto segundo a Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS), que recomenda 

que as cirurgias cesarianas não ultrapassem 15% 
dos partos.

O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking de paí-
ses com maiores taxas de cesáreas no mundo, sen-
do necessárias ações para combater o mercado de 
cesarianas eletivas, como incentivos financeiros e 
recapacitação dos profissionais. (FEBRASGO, 218)

Atualmente, por suas altas taxas, o parto cesáreo é 
considerado um problema de saúde pública e está 
relacionado com os índices de morbidade e morta-
lidade materna e neonatal no Brasil. (RISCADO; 
JANNOTTI; BARBOSA, 2016)

A enfermagem influencia nesses dados, pois a qua-
lificação profissional de enfermeiros proporcio-
na uma assistência com menos intervenções e me-
nos cesarianas desnecessárias, com maior satisfa-
ção das mulheres, além de promover atendimento 
humanizado, fazendo com que a parturiente exer-
ça seu protagonismo durante o parto e pós-parto. 
(NASCIMENTO et al., 2015).

O momento do parto é um acontecimento trans-
formador e singular para a mulher. Ela tem direi-
to à informação sobre a sua saúde e a de seu filho, 
assim como a via de parto a que será submetida, 
devendo ser respeitada a sua opção no momento 
do parto, garantindo sua autonomia e tornando-a 
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protagonista do seu momento. (NASCIMENTO 
et al., 2015).

Portanto, este estudo traz a seguinte problemáti-
ca: Frente à escolha da via de parto, a gestante se 
faz protagonista? Visa, portanto, avaliar o protago-
nismo da mulher frente à escolha da via de parto, 
compreender as dificuldades da gestante na sua es-
colha, descrever os benefícios e malefícios das vias 
e identificar se, na escolha da gestante, houve auto-
nomia ou indução. Desta forma, surge a preocupa-
ção do grupo com as altas taxas de cesarianas ele-
tivas no Brasil interferindo no processo fisiológi-
co, além de reafirmar os benefícios do parto nor-
mal para o binômio mãe- filho quando comparado 
a outro tipo de parto.

Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa 
que, conforme Souza, Silva e Carvalho (2010), tem 
sido importante aliada na área de saúde, pois per-
mite a sintetização de pesquisas levando a práticas 
com base em estudos científicos. Desta forma, tra-
ta-se de uma metodologia que sintetiza o conheci-
mento e tem como consequência a prática baseada 
em evidências.

Utilizaram-se como banco de dados para o estu-
do artigos contidos no Scielo, BVS e LILACS. Co-
mo descritores, as palavras: história do parto, ges-
tantes, protagonismo da gestante, tipos de parto, 
parto. Como critério de inclusão e exclusão, ape-
nas artigos de pesquisa de campo com abordagem 
quali-quantitativa publicados entre 2014 e 2019 
com gestante de risco habitual, sendo consultados 
11 artigos, 1 livro, 1 relatório e 3 sites.

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES

2.1. As dificuldades da gestante  
na escolha da via de parto 

A escolha pelo tipo de parto vaginal não é uma de-
cisão fácil, uma vez que a opinião da gestante não 
é única e exclusivamente a decisória. Há alguns fa-
tores influenciadores que poderão interferir nesse 

momento, como: falta de esclarecimento sobre o 
procedimento a ser realizado, medo da dor, ausên-
cia de apoio da família e do companheiro, relatos 
negativos sobre o procedimento, pensamento errô-
neo referente à integridade da vagina após o parto 
vaginal, entre outros. (SANTOS; FABBRO, 2018)

Riscado, Jannotti e Barbosa (2016) trazem, em seu 
estudo, que, no início da gestação, a maioria das 
gestantes optou pelo parto normal, porém, por in-
fluência de seu obstetra, mudaram de ideia no de-
correr da gestação, pois ouvem suposições como: 
“bebê grande demais”, “bacia pequena”, “circular de 
cordão”..., ou na hora do parto, ocorrendo, em sua 
maioria, na rede privada. Sendo assim, a mulher se 
sente fragilizada e com medo de algum desfecho 
negativo que possa vir a ocorrer e aceita o que seu 
obstetra lhe fala, ignorando seus instintos.  

De acordo com Nascimento e outros (2015), a es-
colha pelo parto cesáreo é baseada no medo da dor 
no parto vaginal, pela pouca informação sobre o 
procedimento e por ser conveniente. A medicina, 
por ser soberana por si só, faz com que a mulher, 
estando nesse momento vulnerável, aceite, sem di-
ficuldades e questionamentos, a opinião médica, 
achando ser o melhor para si e para seu bebê. 

O medo da dor é o principal motivo que levou mu-
lheres a temerem o parto vaginal e a mudarem de 
opinião, durante a gestação, sobre a via de parto an-
teriormente escolhida. Decidem pelo parto vaginal 
no primeiro trimestre e, por medo e pouca infor-
mação, optam por fazer uma cesárea mesmo sem 
indicação, fato que se soma à conveniência do mé-
dico em realizar o procedimento, sem deixar claras 
à parturiente as vantagens e desvantagens das vias 
de parto. (WEIDLE et al., 2014)

Weidle et al. (2014) também trazem que as gestan-
tes que escolheram o parto vaginal tiveram, em sua 
maioria, influência da família, amigos/vizinhos, 
tendo as pessoas mais próximas importante papel 
na decisão. Já as que escolheram pelo parto cesá-
reo, tiveram como maior motivo para a preferência 
a indicação médica, histórico de cesariana anterior 
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e medo do parto normal por ouvir relatos negati-
vos sobre o mesmo.

2.2. Os benefícios e malefícios  
das vias de parto

A cesárea e o parto natural são opções disponí-
veis, porém é necessário minucioso esclarecimen-
to sobre sua indicação, benefícios para a gestante e 
seu bebê, tratamento de cada via e suas dificulda-
des, para que a mesma escolha, de forma conscien-
te, sua via de parto e não tenha frustrações, sendo 
um momento especial em sua vida. (NASCIMEN-
TO et al., 2015)

O parto normal traz benefícios tanto para a mãe 
quanto para o bebê. Dentre as vantagens para a 
mãe, estão: recuperação mais rápida e sem dor, in-
teração com o bebê desde o nascimento e ausên-
cia de cicatriz, além de não ser um procedimento 
invasivo. Para o bebê, a passagem pelo canal vagi-
nal influencia no sistema imunológico e neuroló-
gico, previne doenças respiratórias e acelera a ma-
turação pulmonar, além de favorecer a expulsão do 
líquido amniótico dos pulmões. O contato com a 
flora bacteriana vaginal ajuda na formação da flo-
ra intestinal do bebê, prevenindo doenças futuras. 
(UNICEF, 2017)

A vantagem do parto cesáreo é que pode salvar a 
vida da mãe e do bebê. Entre as desvantagens, estão 
o risco de hemorragia pós-parto, maior risco para 
infecção pós-parto, maior dificuldade para ama-
mentar e formação do vínculo mãe-filho, maior 
chance de placenta prévia, maior tempo de retorno 
do útero ao tamanho normal, maior tempo de re-
cuperação, maior risco de desenvolver problemas 
renais e de tromboembolismo. (UNICEF, 2017)

O parto cesariana foi associado a: maior risco 
de infecção pós-parto, infecção urinária, cefa-
leia, dor e complicações da anestesia; e, diferen-
temente do esperado, não foi fator de proteção 
contra complicações tardias, como incontinên-
cia urinária e fecal, cistocele e prolapso de úte-
ro. (MASCARELLO, 2018)

Segundo Montenegro e Rezende Filho (2015), o 
parto cesáreo possui, entre as principais dificulda-
des, as aderências, hemorragias e extração fetal di-
fícil, podendo ainda haver riscos de placenta acre-
ta, prévia e histerectomia – cesárea. Não deve ser 
realizado antes da 39ª semana gestacional por ris-
cos de o bebê nascer com disfunções respiratórias, 
como taquipneia transitória e síndrome da angús-
tia respiratória (SRA).

O parto cesáreo sem indicação contribui para o 
baixo peso do recém-nascido, morte neonatal e 
materna, problemas respiratórios e doenças na in-
fância, entre outros, além de gerar mais custos ao 
setor de saúde. (FIOCRUZ, 2014)

Apesar de ser rápido e indolor, o parto abdominal 
interfere na relação mãe-filho, pois não há vínculo 
nas primeiras horas de vida do bebê, não propor-
ciona contato pele a pele, interfere na amamenta-
ção, pois dificulta a descida do leite, além de trazer 
mais chances da parturiente ter problemas nas ma-
mas, como ingurgitamento mamário. É uma via de 
parto para salvar a vida da mãe ou bebê. Não ha-
vendo indicações, a via de parto vaginal é mais se-
gura e a melhor opção. (BRASIL, 2015)

2.3 Indução ou autonomia no  
momento da escolha da gestante

Conforme estudo de Oliveira e Penna (2018), as 
mulheres relacionaram o tipo de parto que tiveram 
com a escolha do médico, a cultura, crença ou reli-
gião, não participando ativamente nesse processo.  

De acordo com o estudo de Nascimento et al. 
(2015), apesar de a maioria das gestantes ter opta-
do pelo parto vaginal, um pouco menos da meta-
de acabou se submetendo a uma cesariana, mesmo 
sem saber sua real indicação, se sentindo frustra-
das e incapazes de parir. O estudo mostrou tam-
bém que uma pequena minoria optou pela cesaria-
na e esta foi realizada, atendendo às suas expectati-
vas. A maioria das gestantes preferiu o parto natu-
ral e as que o realizaram, se sentiram felizes com o 
momento, não tendo arrependimentos. 
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A pesquisa “Nascer no Brasil” (2014) também 
mostrou que a maioria das mulheres escolheu par-
to vaginal no início da gravidez, porém receberam 
pouco apoio quanto à via escolhida. No final da 
gestação, sua via de preferência passava a ser ce-
sárea, levando a considerar que, no pré-natal, já 
se encontram falhas nesse sentido e, consequen-
temente, a indução pela cesariana eletiva. Entre as 
que escolheram, no início da gestação, pelo parto 
abdominal, não houve mudanças consideráveis nas 
taxas ao final da gestação.

De acordo com Fernandes, Campos e Francis-
co (2019), a maioria das gestantes não teve diá-
logo com seu obstetra a respeito da via de parto, 
tendo sido escolhido, exclusivamente, pelo médi-
co (39%); boa parte das gestantes decidiu de for-
ma conjunta com o médico (35%); uma quanti-
dade considerável decidiu sozinha sua via de par-
to (26%). Com isso, o diálogo sobre o tema par-
to mostrou ser inexistente ou de forma ineficaz. A 
decisão pelo tipo de parto é tomada de acordo com 
cada caso e é fundamental o esclarecimento da ges-
tante e de sua família, cuja participação deve ser 
respeitada no processo decisório.

De acordo com Martins et al. (2018), a mulher deve 
decidir pela via de parto de sua preferência, exer-
cendo sua autonomia e sendo protagonista do pro-
cesso de trabalho de parto. Por isso, deve ser bem 
orientada para que saiba decidir pelo que conside-
ra melhor para si e seu bebê. A experiência que ela 
vivencia com a maternidade é única e transforma-
dora, devendo ser levada em consideração a sua es-
colha e ter seu momento respeitado.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verificou-se que há lacunas no processo de escolha 
da via parto da gestante, no qual seu protagonismo 
ainda é pouco exercido e respeitado. Constatou-se 
que há falhas no pré-natal referente ao diálogo so-
bre as vias de parto disponíveis, suas característi-
cas e tratamento, pois os estudos mostraram que 
a maioria das gestantes não possuía informações 
suficientes sobre a via de parto escolhida, ficando 

o médico com o poder da última decisão no mo-
mento do parto.

Notou-se que a maioria das gestantes apontou a 
via de parto vaginal como preferida e a família, co-
mo principal influenciadora no processo decisó-
rio. É de grande importância o seu apoio, pesando 
de maneira significativa na decisão da parturiente, 
uma vez que suas experiências são relatadas como 
exemplo. Em contrapartida, as gestantes que pos-
suem pouco apoio da família, amigos ou compa-
nheiro estão mais suscetíveis a mudar de ideia no 
final da gestação. Por medo da dor e interferência 
do obstetra, muitas se submeteram à cesariana sem 
real indicação, não levando em consideração os di-
versos benefícios e vantagens que o parto natural 
proporciona para a mãe e o bebê.

A Enfermagem, por sua vez, pode contribuir para 
a diminuição nas taxas de cesariana eletiva, pois, 
devido à sua formação, presta assistência com um 
mínimo de intervenções e com mais humanização, 
promovendo conforto e respeito à parturiente.
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