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RESUMO

A mulher tem marcado profundamente diferentes percepções e opiniões sobre vias de parto. E a importância das percepções advindas deste 
processo, incluem os aspectos físicos, emocionais e socioculturais que precisam ser respeitados na individualidade e integralidade do ser humano. 
O objetivo foi analisar a percepção/opinião das acadêmicas de uma faculdade particular de Goiânia, sobre o parto normal e cesáreo; descrever e 
comparar sobre o tipo de procedimento escolhido (parto normal ou cesáreo). Estudo de corte transversal, realizado com a aplicação do 
questionário com perguntas fechadas. Foram 300 participantes (150 área da saúde, 150 outras áreas), que frequentam os cursos de Enfermagem, 
Psicologia, Farmácia, Administração, Gestão de Recursos Humanos e Ciências Contábeis. Apresentado o TCLE que depois de lido e assinado eram 
submetidas ao questionário. Análise dos dados feita no programa Excel. A pesquisa seguiu recomendações da Resolução CNS 466/12, aprovada 
pelo Comitê de Ética do Hospital de Urgência de Goiânia (HUGO) - CAAE: 42581315.3.0000.0033. Observou-se que as mulheres sentem 
necessidade de serem ouvidas no momento da escolha da via de parto. A maioria (98%) das participantes tem menos que 35 anos, sendo que 43% 
tem menos de 25 anos. Na avaliação dos benefícios do parto normal encontramos: O parto normal é um processo fisiológico normal. Não há por 
que transformar isso num procedimento cirúrgico sem necessidade: 127(42,3%) concordaram totalmente, 109(36,3%) concordaram 
parcialmente, 64(21,3%) discordaram. Pesquisas descrevem que algumas mulheres preferem parto normal, principalmente porque acreditam na 
rápida recuperação sendo melhor para elas e/ou bebês, tendo direito de participar das decisões sobre o nascimento. Parto normal é mais seguro 
para a gestante e seu bebê: 140(47,0%) concordaram totalmente, 122(40,9%) concordaram parcialmente, 36(12,1%) discordaram. Isso mostra 
que as acadêmicas estão bem informadas sobre o que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Com relação a cesáreana - Na cesariana há maior 
risco de infecção materna e de o bebê ter problemas respiratórios. 120(40,5%) concordaram totalmente, 125(42,2%) concordaram parcialmente, 
51(17,2%) discordaram. Pesquisas apontam relação direta entre a incidência de síndrome da angústia respiratória do recém-nascido, infecções, 
hipertensão arterial, eclampsia e outras condições médicas associadas à maior proporção de cesarianas. Ao analisar a afirmação "Recomendo a 
cesariana, porque no parto normal há possibilidade de sofrimento": verificou-se que 44(29,9%) estudantes da área da saúde; 38(25,5%) de outras 
áreas concordaram totalmente, 43(29,3%) estudantes da área da saúde; 39(26,2%) de outras áreas concordaram parcialmente, e que 60(40,8%) 
estudantes da área da saúde; 72(48,3%) de outras áreas discordaram. É importante fortalecer a confiança da gestante com o profissional, para 
que ela possa analisar criticamente as informações e decidir conscientemente a condução do processo de nascimento independente de sua 
cultura, credo ou conhecimento. Contudo, para a efetivação da autonomia, os serviços precisam deixar de deter o poder sobre o processo de 
nascimento e valorizar os conhecimentos e potenciais da mulher. Concluímos que o profissional de saúde é o agente educador e orientador neste 
processo em que as mulheres e familiares vivenciam, fazendo-as sabedoras para que no momento possam fazer a escolha correta juntamente 
com a equipe que a assiste.
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