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RÊSUMO 

Os autores analisaram 1089 prontuários de pacientes sub- 
metidas a cesariana, na MCD de florianopolis, no ano de 1979. Fa- 

VUT . « U . . . zem um estudo em torno daiincldencma, faixa etária-grau de parida-
~ de, cor~estado civil,categoria social, indicaçoes, anestesias uti- 

lizadas, incisão abdominal e uterina, morbi-mortalidade materna,Y; 
talidade do RN e natimortalidade. Goncluem que há uma alta incidem 
cia de parto cesáreo em nosso meio associada a uma mortalidade ma- 
terno-fetal muito satisfatoria.
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zmmonuçio 

A tendência nos ultimos anos foi aumentar o numero de 
cesarianas em redação a outros tipos de partos. Isso decorre de 
uma serie de fatores,,desde,9 pagamento por unidade de serviços 
prestados,flainda vigente em l§;§É>da categoria das pacientes a- 

\_ _/, 
tendidas e mesmo a um maior"aperfeiçoamento das tecnicas anesté- 
sico-cirurgicas, proporcionando menores riscos as parturientes e 

aos conceptos.
V 

Muitos obstetras encaram como um fato natural, enquan- 
to outros, mais conservadores,condenam a alta incidência que vem 
alcançando o parto cesáreo.

À 

Revendo o historico da cesariana no Brasil, notamos,se- 
gundo alguns autores, que a primeira operação foi realizada por 
dose Ç9rreia”§i§anco,_Barão de Goiana, em 1822. Mas o grande 
mérito coube a Êernando Magalhães devido a sua valiosa contri- 
buiçao no aperfeiçoamento ao atendimento as parturientes. A sua 
sabedoria nos ensina:"...caminha-se para a simplificação. A com- 
plexidade É erro. O problema do parto está resolvido: ou ele É 

natural e transpelvico ou artificial e extrapêlvico". 
Quando ainda cursava o internato (1896-l900),¶agaihães._. 

refere ter sido praticada somente uma cesariana neste periodo.Em 
sua5MemÕria§ de 1922, reuniu 161 casos de operaçães cesarianas, 
com 11 ábitos maternos, havendo 8 fetos mortos, sendo que 4 já o 

estavam antes da intervenção. Foi o primeiro grande mestre bra- 
sileiro voltado a obetetricia. 

Depois, entramos em uma nova epoca com o avanço tecno- 
lógico, permitindo-nos o dominio da fisiopatologia da fibra
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muscular uterina, o conhecimento da analgotocia, o uso de antibi- 
Õticos, o aperfeiçoamento no estudo do feto intrautero e associ- 
ado vem o crescente aumento da mão de obra especializada, proporh 
cionando segurança quase absoluta a esta intervenção. 

Com o passar dos anos aumentam as indicações da cesari- 
ana,sendo que a M§Q`do Rio de Janeiro em 1974, apresentou 36 in- 
dicaçöes. Isso justifica; em parte, o numero crescente de parto 
cesáreo que chega a cifras assustadores para os mais conservado- 
res. Por outro lado paralelamente ao aumento das indicaçoes de 
cesariana, estão os decrêscimos das mortalidades materno-infan - 

tis. 
~ Gentile de Melloy/embora reconhecendo os beneficios da <,“,,h_ p em _ 
~ .~ . . / . ~ evoluçao da ciencia, afirmaz" os progressos da obstetricia nao 

podem ser responsabilizados pela insôlita elevação das teias de 
cesariana em determinadas ~do_sistema.assis3encial".__4¿¿Q ¿&z¿/2 

_»$_\.Q7\

U 
V5 (D Q? UI 

Em contrapartida_ ouglas-Stromme (l96ãÍ“ãfÍÊmam que:"oq;ÁàÉg 
conceito fundamental hoje, não É o porcentual arbitrárío de in - Lá 

cidëncia da operação, mas qual a melhor metodo para a mãe e fi- 
" ' :U 

lho, quando há doença íntercorrente ou surge complicaçao obsté - 

trica".
~ Para se ter noçao do avanço neste campo, notam s quetíh/,¡z) 

‹ . . . . ~ zíø Va' 
entr€l800-1875 nas clinicas italianas de Pavia e Milao~ faleceu ' ~_____ .--- -¬- - _ .._. .. 

~ , 

a totalidade das pacientes submetidas a cesariana. Hoje temos u- 
ma mortalidade bem proxima de 0%, levando em consideração outras 

\ nv enfermidades associadas a mae, acarretando um maior risco cirúr- 
gico. 

Diante das controvérsias existentes a respeito da cesa- 
riana, fomos despertados a realizar um trabalho, visando um le - 

vantamento estatístico em nosso meio, comparando-o com as diver- 
sas casuisticas mundiais e nacionais.



V O presente trabalho visa analisar, estatlstlcamente, 
cesarianas realizadas no período compreendldo entre O1 de Janel- 
ro a 31 de dezembro de 1979, na Maternidade Carmela Dutra (MCD)

6 

*OBJETIVOS 

de F1orianÕpo1is,SC. . 

Nossos objetivos principais são conhecer e reglstrar 
dados locais do parto cesáreo quanto a : 

¡- 

¡- 

-n 

¡-

3 
.S 

Inciâêneia 
Faixa etária-grau de paridade 
Gorhestado civil 
Categoria 
Indicações 
Anestesia 
Incisães abdominal e uterina 
Morbi-mortalidade materna 
Vitalidade e natimortalidade
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cAsUÍsTIoA E amooo 

Foram levantados dados de 1089 prontuários no Serviço 
de Arquivo Médico Estatístico (SAME) da Maternidade Carmela Du- 
tra (MOD), pertencente a Fundação Hospitalar de Santa Catarina, 
correspondentes as pacientes cesariadas entre Ol de janeiro a 31 
de dezembro de 1979, visando analisar: 

à Incidencia , 

- Faixa etária? grau de paridade: As pacientes foram 
subdivididas,segundo o grau de paridade,em primiges- 
tag as que engravidaram pela primeira vez e multiges- 
tas as que tinham pelo menos uma gestação anterior. 
Quanto a faixa etária, foram classificadas em 3 gru- 
pos: l4Él8 anos;l9-29 anos e acima de 30 anos,corres- 
pondendo a primigesta jovem, ideal e idosa respecti- 
vamente.

V 

- Corhestado civil : Quanto a cor foram subdivididas em 
brancas e não brancas,estas incluindo pacientes pre-- 
tas e pardas. Nos prontuários não houve referência à 
raça amarela. Em relação ao estado civil, foram cone 
sideradas casadas, solteiras, viuvas e desquitadas. 

- Categoria : Foram consideradas previdenciárias as pa- 
cientes que pertenciam a alguma instituição que cus - 
teou seus gastos hospitalares; particulares quando 
custeavam, por conta propria, suas despesas e indigen- 
tes as que não pertenciam a instituição e foram aten- 
didas gratuitamente. 

- Indicaçšes 
- Anestesia



B 

- Incisoes abdominal e uterina 
- Morbi-mortalidade materna 
- Vitalidade do recem-nascido e natimortalidade : Foram 

considerados natimortos os que obtiveram indice de 
Apgar O;severamente deprimidos entre 1 e 3; moderada- 
mente deprimidos entre 4 e 6 e vigoroso quando o índi- 
ce de Apgar estava compreendido entre 7 e 10.
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RESULTADOS E QQMENTÁRIQS 

1NcínÉNc1m` 

TABELA I
_ 

Incidência de Cesariana 
â.. 

f ff ~ g «A W, ~f_ _ A ff 7 ~~› _ _ .~.-..-1...-›.;_ - ,_ ___... f 

TÍPQS DE Pâcíesrss 
Pànmos nge 6 '

% 
Pànmo NQRMAL 3.180 73.76 
Fónosre 42 0.97 
cEsARIANA 1.o89 25.27 

TOTAL 4.311 100.00 

Fonte = SAME - Mon (rpõlis-1979). 

Devido a incidência de cesariana ser variável nos dive I'-› 
sos serviços, citaremos os indices mais chamativos encontrados na 
literatura. 

Na clinica Mayo, nos EUA, no ano de 1952-1961, a taxa 
permaneceu em torno de 3,3%. Em Londres, o "Easter District Hos- 
pital" e o "Beivãdere Hospital", em 1962, apresentaram uma inci- 
« 1 dencia de 5%. 

Na vigência do Plano Piloto de Goiás, instituído pela 
Previdência Social em 1969, com regime de livre escolha, a inci- 
dência de cesáreas ultrapassou a cifra de 30%.(16) 
M 

No mesmo ano, com o regime de livre escolha, vigente no 
serviço de Assistência e Seguro Social dos Economiários, as ta- 
xas de cesáreas atingiram 39% no RS, 43,5% no Rio de Janeiro, 44%
r
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em Sao Paulo e 60% no extinto estado da Guanabara, atribuindo,os 
profissionais daquela instituição, esses resultados ao "desejo 
mostrado pelas pacientes no sentido de lhes serem ligadas as trom- 
pas, objetivando livra-las de outras gestaç5es.(16) 

No periodo compreendido entre 1960-1972, foram realiza- 
das I355 cesáreas na 339 enfermaria da Santa Casa de Misericórdia 
do Rio de Janeiro, correspondendo a incidência de 11%.(20) 

No hospital de Gineco-Obstetrícia d em Monter- 
rey,N.L.(Mexioo) no ano de 1972, a incidencia foi de 8%.(8) 

No hospital Cantonal de Münsterlingen (Alemanha) a in‹- 
cidência de cesárea, no ano de 1971 era de 5.46%, passando para 

A . 

6,78% em 1974-75,fato este atribuido ao emprego de novos recursos 
para a monitorização do parto, permitindo diagnostico mais preco- 

(7) ce de sofrimento fetal. 
Muniz de Aragão julga a taxa de 13 a 15%, no momento a- 

. 20 . ~ » 
tual, como Justa.( )Autores norte americanos e europeus sao una- 
nimes em afirmar que a incidência maior que 10% já ultrapassou o

~ que É realmente benéfico para a mae e para o feto.(7) 
Na MOD-Fpolis.(tabelal) ocorreram, no ano de 1979, 1089 

cesarianas, correspondendo a 25.27% do total de partos realizados. 
Ainda que todas as indicações encontradas nos prontuários justi- 
fioassem o ato operatorio, consideramos ser uma taxa alta se com- 
parada aos indices ideais que varia de 10-15%, segundo literatura 
citada.
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FAIXA ETÃRIA E GRAU DE PARIDADÊ 

f ,Ir *."_",l * }.cfJ|¢~ 
~ "/ . Í e . Distribuiçao das pacientes conforme faixa etaria e grau de parida- 

de
1 

f 
_ '__::nuu í:f_____ '_`‹ ' 

FAIXA ETÂRIA 'MULTIGESTÀS PRIMIGESTAS 
(81105) . 

119 
É Í 

% 
K 

1 
'nQV 

W W H Í 

14 - 18 19 1.74 '80 7.35 
19 - 29 331 30.40 279 25.62 
acima de 30 256 23.51 43 3.95 
Não consta 79 7.25 2 0.18 

TOTAL 685 62.90 404 37.10 

rente z SAME « meu ( Fpôiie-1979). 

A relação gestação-idade tem maior importância quando 
A. 

q ou se refere a primeira gestaçao. 
A maioria dos pesquisadores considera como periodo ide- 

al para a primigesta o compreendido entre 18 e 23 anos; considera 
como precoce ou jovem a primigesta que tem entre 14 e 18 anos e 

idosa as com mais de 30 anosggl) Estes limites são controversos 
na literatura pesquisada. Em nosso trabalho usamos a classifica- 
ção acima onde notamos, que entre as gestantes que engravidavam 
pela primeira vez, a maior porcentagem esta dentro dos limites 
considerados ideais (tabela II) e que apenas 3.95% de todos os 
partos cesáreos eram em primigestas idosas. Índice superior ao a- 
pontado pOr VIGGIANI(2l)_que é 1.21% entre os anos de 1970-1978. 

Entre o grupo das primigestas idosas tivemos como prin- 
na cipais indicaçoes a Distocia Cervical, a Desproporçäo Cefalo Pela 

vica e as Apresentações Anömalas. 
A Toxemia, Placenta Prévia, e o D.P.P. são citados como 

complicações gestacionais neste grupo de primigestas.A1em disso a 
mortalidade neonatal na primigesta idosa É de 10%, aparecendo com 
grande frequencia a Mola Hidatiforme e Anomalias Fetaisfzl) o que

A.
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vv nao ocorreu em nosso trabalho. 
Dentro do grupo das primigestas jovens que representa- 

ram 7.35% das cesareadas, e que corresponderam a 19.80% das pri- 
migestas, tivemos como principais indicações o Eofrimento Fetal e 

a Desproporção Cêfalo Pêlvica. Neste grupo de pacientes um fator 
de grande importância, entre outros, ê a maturidade orgânica e 

psicolôgica da paciente.
N 

Achamos que o numero de primigestas idosas, tende a au- 
mentar em consequência à posição que o sexo feminino vem ocupando 
na sociedade atuaÍ.(q)

k

' z
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E CATEGORIA SOCIAL
/ 

TABELA 111 kÊÍi;£>*; 
Distribuição das pacientes de acordo com a categoria social. 

CATEGORIA /ÊAGIENTES 
n9 

X %/I %(n9 total 
0 0 .iai 

0 

_ 
7 

0 Ifie.Part@S)z _ 

PREVIDsNo1ÁR10s 952 87.42 22.08 
PARTIGULARES 33 3.03 0.77 
IHDIGENTES 73 6.70 1.69 
Não consmà 31 2.85 0.73 

1.089 100.00 25.27 TOTAL 

Fonte : SAME - Mon (rpõiis-1979) . 

No Brasil a incidência de cesariana varia conforme o 

tipo de hospital e a entidade que o mantêm, conforme se verifica 
ao se pesquisar a respeito. 

Altos indices de cesáreas são encontrados em casas de 
Saúde onde seus leitos são ocupados por clientela particular. 

Em contraposição os mais baixos Índices são verifica- 
dos em hospitais escola, onde 100% ou pelo menos a grande maio- 
ria de seus clientes são indigentes. 

Em um estudo comparativo entre esses hospitais verifi- 
camos uma incidência de 22% de cesáreas em um hospital escola da 
cidade de São Paulo, e 62% em outro da mesma cidade, onde 83% de 
seus leitos eram ocupados por clientela particular e os 17% res- 
tantes mantidos por convënios.(7)

H 

Na MOD (Fpõlisí, são atendidas pacientes de varias ca- 
tegorias. A maior porcentagem de mulheres cesareasdas, 87.42% , 

(tabela III ) são mantidas por sistemas previdenciários, repre- 
sentando um indice de 22.08% dos partos ocorridos nesta materni- 
äaãe HO an0 de 1979. As outras categorias apresentam indices de 
1.69% para as indigentes cesareadas e 0.77% para as particulares 

A diferença constatada entre os indices apresentadosse
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ñ ` 'f a de contingente nas divers ' as categorias. A ma1o- deve a di erenç 
ria das gestantes que procuraram 
são mulheres amparadas po 
Ilúííle I`O I'

z

0 

nossa maternidade para dar a luz 
r sistemas previdenciários, ficando um 

eduzido às clientes particulares e às indigentes.

x
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INDICAÇÕES DAS GESARIANAS 

TABELA IV 
Indicações das Cesarianas 

nv Indicaçao n9 

1.DISCINESIA UTERINA 
1.1. dístõcia cervical 
1.2. iminência de rotura uterina 
1.3. aistócia de dinâmica 
1.4. hipertonia uterina 
1.5. näowespecificada 

2.DEsPRoPoRçÃo GÉEALQ PÉLVICA 
2.1.absoluta 2.1.l.distÕcia de trajeto 

2.1.2.espondilolistese 
2.2.re1ativa 2.2.1. õistõcia ae rotação 

2.2.2.parada de progres~ 
são fetal 

2.2.3.dístensão segmentar 
2.3. não especificada 

3.APREsENmAçÃo ANÕMÀLA 
3.1. face “ 

3.2. fronte 
3.3. cêrmica V 

3.4. pelvíca 3.4.1. ea primígara 
3.4.2. nao primlpara 

4. CESARIANA ANTERIOR 
5. SOFRIMENTO FETAL 
6. DESCOLAMENTO PREMATUBO DE PLACENTA 
7, AMNIORREXES PRE%ATURA 
8. GRAVIDEZ SEROTINA 
9. CESABIANA ELETIVA 

9.1.por cardiopatia 
9.2.cerc1agem cervical 
9.3.diabetes meklitus 
9.4.herpes genital 
9.5.não especificada 

10.TOXEMIA TARDIA DA GRAVIDEZ 
10.1. prë-eclãmpsia 
10.2. eclâmpsia 

11.PLAcENTA PRÉVIA 
12.PRIMÍPARA 1DosA 
13.GEMELARIDADE 
14.PRocEnÊNcIA DE coanão 4 
15.FETO M0310 

_
1 

16.ROTURA UTERINA 1 
17.NÃO GONSTÀ 168 

233 
217

1 
11
2
2 

232 
38
1
6

3
6 

178 
132 
10
2 

25 
53 
42 
93 
66 
30 
27 
25 
21
6
3
1
1 

10 
19 
11
8 

18 
10
9 

21.39 

21.30 

12.12 

8.55 
6.06 
2075 
2.48 

¿2à30 
1.93 

1.74 

1.65 
0.92 
0.33 
0.37 
0.09 
0.09 

15.43 

TOTAL 1.089 100.00 
Fonte: sâma - mon (rpôlis-1979).
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' As indicaçoes mais frequentes -ora disc nesia utee 
rina (2l.39%),desproporçäo cêfalo pélvica (21.30%), apresentaçoes 
anömalas (l2.12%), cesariana anterior (8.55%), sofrimento fetal 
(6:O6%) e descolamento prematuro de placenta (2.75%). (tabela IV) 

A titulo de comparação citaremos a predominância em al- 
guns serviços: na 339 enfermaria da Santa Casa de Misericordia do 
Rio de Janeiro (1960-1972), as indicações mais frequentes foram z 

desproporção cefalo pélvica (39,21%), sofrimento fetal (l5.8%) e 

Cesãrianas eletivas (12.5%).(2O)O mesmo autor cita, que em muitas 
maternidades americanas, a indicação devido a cesariana anterior, 
ultrapassa a metade das demais.(2O› 

No hospital de Gineco-Obstetrícia del I.M.S.S,, em Mon- ____,_._~ 
terrey, N.L. (Mexico), no ano de 1974, foram: desproporção cêfalo 
pélvica (29.4%), íterativa (21.6%) e sofrimento fetal (8.3%).(8) 

No Charlotte Memorial Hospital (EUA), entre os anos de 
1962-1975, predominou a indicação por desproporção cëfalo pélvica 
em 49%_ (11) 

No periodo entre 1973 e 1975 na MCD do Rio de Janeiro , 

predominaram : desproporção cêfalo pélvica (24,l%), sofrimento fe- 
tal e iterativas (20,2%).(l) (2) 

Na mesma maternidade, em 1976, prevaleceram o sofrimen- 
to.fetal (20.46%), iterativa (l5.79%),discinesia uterina (8.97%%%) 

Podemos observar que a indicaçao mais frequente do nos- 
so trabalho nao coincidiu com as predominantes na literatura, em- 
bora seja preciso levar em conta os 168 prontuários incompletos , 

totalizando 15.40%. (Tabela IV). 
A indicação predominante em nossa casuística foi por 

discinesia uterina, enquanto que em 4 trabalhos revisados predo- 
minou a desproporção cêfalo pélvica e em um o sofrimento fetal.
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ANESTESIA fi 

TABELA v ×Í¡fU¿Ê
' 

V
\ 

Distribuição das pacientes conforme a anestesia utilizada 

ANESTESIA Ú 
PACIENTES 

119 
Í
% 

RAQUEÀNESTESIA 672 
PERIBURAL 226 
GERAL 18 
NÃO comsmâ .173 

61.71 
20.75 
1.65 

15.89 

TOTAL 1.089 100.00 

Fonte z sima - non (npôlis-1979). 
zw A utilizaçao das diversas tecnicas anestésicas varia de 

serviço para serviço, sendo que todos apresentam suas vantagens e 

desvantagens. ' 

A anestesia sistêmica inalatõria (geral), tem como com- 
plicaçães mais frequentes‹É Óbito materno a aspiração do conteúdo 
gástrico, hipotensao e parada cardíaca. 

Todos os agentes anestësicos ínalatörios atravessam a 
placenta podendo deprimir o feto, dependendo da duração, profundi- 
dade da anestesia e potëncia do agente empregado§17)apreSenta uma 
incidencia de depressão neonatal em relaçäo a outras tecnicas.(9) 

empregando diversos agentes inalatorios para ce- 
sáreas eletivas verificou que 44% dos recem nascidos tiveram Apgar 
menor que 7 no primeiro minuto. 

<:Êššššš>e cols. observaram que a administração excessiva 
de anestësicos a parturientes determinam uma sindrome chamada de 
angústia respiratória clássica, que acarreta.alta morbilidade. 

Para uso em anestesia obstêtrica os bloqueios raquidi- 
anos( intradural e peridural lombar) foram os que mais se popula- 
rizaram e dentre estes a peridural É a preferida por oferecer ma- 
ior segurança materno fetal e ser praticamente nula a ocorrência 
de cefaléia e sequelas neurolõgicas.

M
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' Alguns autores referem como suas maiores desvantagens a 
hipotensäo materna e seu demorado inicio de ação.(6) 

A raqueanestesia apesar de oferecer maior segurança ao 
feto, tem todavia, como inconveniente a incidencia elevada de ce- 
faléia (O.2 a 4.o%), instalação mais brusca de hipotensäo sendo 

. . . 1 ~ . 22 mais dificil o seu controle e tambem alteraçoes neuro1og1cas.( ) 

Há autwres que nos alertam ser a anestesia local a mais 
apropriada para pacientes em condições delicadas como no choque e 

nas complicações pulmonares .(10) 

No hospital de I.M.S.S. em Monterrey,N.L., no ano de 
1972,(periodo de âevereiro a setembro) utilizou-se a raqueaneste- 
sia em 92.4% dos casos de cesarianas, peridural em 4.4% e a geral 
em 2.2%.(8) 

No Charlotte Memorial Hospital em 1974 88% das aneste- 
sias utilizadas foiaa geral e somente 11% espinhais e 1% aneste- 
sia local geral.(6) 

Em nossa casuística encontramos o predomínio da raque- 
anestesia (tabela V) (61.7l%) sobre a peridural ( 20.75%) e ge- 
rei (1.65°7í›). 

Acreditamos que a raqueanestesia foi predominante por 
apresentar maior segurança para o feto e em nosso meio ser o ti- 
po de anestesia mais utilizado, sendo melhor manuseada tecnica- 
mente por nossos anestesistas.
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INcIsÃo ABDOMINAL E UTERINA 

TABELÀ vi 
rw Distribuiçaomdas pacientes de acordo com o tipo de incisão abdomi- 

nal e uterina 

Vi Í Í V Í ABDOMINAL ng % UTERINA àg 
V < 

%
A 

MEDIANÀ INFRA
H UMBELCAL 525 

' 48.30 SEGMENTAR 780 71.63 
PFANNENSTIEL 236 21.67 CQRPORAL 2 0.18 
Não consmâ 327 30.03 SEGMENTÀR com 

Pnoromoàmawmo 
coRP0RAL 1 0.09 
Não c0NsTA 306 28.10 

TOTAL 1.089” 
d 

100.00 
0 * ` " 

1.089 ' 100,00
ñ 

Fonte z sims _ nos (rpôiis-1979). 

Ao compararmos as incisães abdominais observamos que 
tanto as transversais quanto as verticais tem as suas vantagens. 
Mas se fizermos um balanço meticuloso dos argumentos dos autores, 
nptaremos que as transversais apresentam maiores vantagens¡ ou se- 
ja, são mais estéticas e raramente cursam com hêrnias incisionais 
e possuem maior numero de defensores.(14) 

Nas operações cesarianas tem-se como tecnica preferente 
a incisão de Pfannenstiel, mas deveremos atentar-nos para as boas 
indicaçöes da incisão mediana infra-umbelical principalmente quan- 
do se deseja uma rápida laparotomia e uma boa exposição da matriz, 
sendo geralmente utilizada nos casos de extrema urgencia e quando 

›.. 
. . ~ f . ~ . f . __ o cirurgiao e pouco experiente, nao dominando a tecnica de Pfan- 

nenstiel ~(20) 

Em suma, multiplas situaçoes podem se apresentar exigin- 
do criterioso julgamento, onde o bom senso clinico deve prevale- 
zez~S5> 

Na 339 enfermaria da Santa Casa de Misericórdia do Rio 
de janeiro, no periodo de 1960 a 1972, 83.1% das operações foram
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efetuadas com incisão Pfannenstiel e 16.9% por laparotomia mediaa 
na infra z.zmbe1ica1.(2°) 

_ 
Em nossa casuística observamos o predomínio das incisöes 

Mediana infra umbelical (48,30%), (tabela VI) talvez justificado 
pela condição de maternidade escola e pelo grande numero de paci- 
entes submetidos anteriormente pela mesma tecnica.A Pfannenstiel 
ocorreu em 21.67% dos casos. (`7X

J 

A incisao uterina preferida pelos autores tem sido a 
. -z segmentar inferior, segundo direçao arciforme, por apenas divul- 

sionar as fibras musculares, obedecendo a sua disposição histolo- 
gica. / 1

_ 

Tem a vantagem de sangrar em menor quantidade, sendo po- 
rem passível de complicações, como lesões das artérias uterinas, 
ureteres, e mesmo poderá ocorrer um degolamento do utero nas ma- 
nobras intempestivas. 

Embora em desuso, a incisão corporal (clássica) tem as 
suas indicações, principalmente pos mortem, inacessibilidade do 
segmento inferior, microcesárea, diante de dificuldades tecnicas 
insuperadas e havendo proposito de praticar esterilização cirur- 
gica. 

A incisão segmentar com prolongamento corporal esta in- 
dicada nos casos em que se faz presente o anel de Bandl irredutí- 
vel, impedindo a extração fetal.(2O) - 

Em nossa casuística encontramos a incisão segmentar pre- 
dominando (7l.53%) concordando com a literatura. 

As incisoes corporais ocorridas em dois casos foram in- 
dicados por macrocefalia associada a apresentaçao pélvica e apre- 
sentaçao cormica, talvez justificadas diante de dificuldades tec- 
nicas insuperadas. 

A incisão segmentar com prolongamento corporal ocorreu 
em um caso que teve como indicaçao para cesariana a distocia cer- 
vical, a qual isolada nao justificaria tal tecnica.
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MORBI-MORTALIDADE MÀTERNA 

TABELA VII 
Morbi-mortalidade materna 

INTERGQRRÊNCIAS
Í 

PACIENTES 
.‹«› % 

25 
17 

Abscesso de parede 4 
ÕBITO - Rotura uterina 1 

Deiscência de sutura 
Processos broncopulmonares 

- Eclampsia l 
Flebite 1 
Endometríte 3 

2.30 
1.56 
0.36 
0.09 
0.09 
0.09 
0.27 

TOTAL 52 4.75 

rente z SAME _ meu (rpóiis-1979). 

O indice de morbidade e mortalidade materna varia com a 
indicação cirurgica, a duração do parto e o tempo decorrido en- 
tre a rotura das membranas e a cirurgia, o numero de exames retal 
e vaginal, a eficácia da terapêutica antibiõtica, e o tipo de ce- 
sarea escolhido$3)11 

hj

I 

Autoresficitam os acidentes e complicações que podem ocor_ 
rer, no trans e pôs operatório, a hemorragia, a secção da bexiga 
e o choque em maior frequencia. Sendo a hemorragia a mais comum. 

No pos operatório podem ocorrer, segundo a literatura , 

o choque, as complicações infecciosas ( peritonites, parametrites) 
sendo poucozfrequentes devido ao uso profilático de antibióticos. 
Ainda podem ocorrer, o Íleo paralitico, embolias pulmonares, ato- 
nia uterina, hematúria e outros.(lO)(20) 

A morbilidade está presente em 4-10% das cesarianas,sen- 
do representada, especialmente, por processos infecciosos: flebi- 
tes, mastites, processos broncopulmonares, infecçoes urinárias,su- 
puração da ferida e fleimões pelvianos.(10) 

No Brasii a morbiiiâaâe oscila entre 3.72 a 7.2%.(2°)
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- A morbilidade ocorre de 8 a 20 vezes mais que no parto 
(3)(13) normal, segundo alguns autores. 

Em nossa casuística tivemos uma morbilidade de 4.58% , 

dentro dos limites encontrados na literatura ocorrendo com maior 
frequencia a deiscëncia de sutura, processos bronoopulmonares e 

abscesso de parede. (tabela VII ) 

Por definição a mortalidade materna inclui todas as mor~
~ tes que, se acredita,ocorram em relaçao causal com a gravidez, o 

¡ v parto ou o puerperio. 
Alguns autores tem como causas principais dos falecimen- 

tos maternos às infecções (septícemias, peritonites),à anestesia,` 
à hemorragia e o choque, à falhas cardíacas, à embolias e às to.. 
xemias gravidicas.(13) 

A introdução da terapeutica anti-infecciosa especifica 
e, posteriormente o aperfeiçoamento da hemoterapia, levaram o Õ- 
bito por infecçoes e hemorragias a plano secundário em relação as 
toxemias. Estas, por sua vez, são controláveis pelo aprimoramento 
da assistência pre-natal.Não obstante os recentes avanços obstea 
tricos, ainda ocorrem muitas mortes maternas evitáveis em seguida 
a cesariana.(15) 

Nos EUA no ano de 1960 a mortalidade materna girava em 
torno de 3,7§lO0O, predominando na não brancas (l2)e em l97ü foi 
ae 1,2=1ooo 

A mortalidade materna, no ano de 1965 em São Paulo foi 
de 1,oz iooo e em meeeió 12,9z1ooo.(15) 

A mortalidade materna na 339 engexmaria da Santa Casa 
ae misericórdia ao Rio de Janeiro é inferior e 1o=1ooo.(2°) 

Em nossa casuística (tabelaVII) ocorreram 2 Õbitos , 

tendo como indice de mortalidade l,84:l000, sendo compatível com 
os melhores resultados encontrados na literatura. 

Tivemos como causas de Óbito: a rotura uterina, vindo a 
paciente a falecer durante o ato anestésico-cirúrgico, e outra 
por eclampsia associada a acidente vascular encefálico vindo a fa- 
lecer no pôs operatório.
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VITALIDADE E NATIMORTALIDADE 

TABELA¿VIII 
Distribuição dos BN segundo indice de Apgar no primeiro minuto 

ÍNDICE DE PACIENTES 
ng % 

zsao 17 1.54 
1 - 3 

` 

90 8.17 
4 - 6 118 10.71 
7 -~l0 834 75.68 
Não consta 43 3.90 

TOTAL 1.102 100.00 

Fonte : SAME - Men ( Fpólis-1979). 

O indice de Apgar e importante na avaliação da vitali- 
dade do RN e de indubitável valos na correlação com a mortalidade 
e morbilidade neonatal.(l7) 

Quando obtivermos índice 7 ou superior, na escala de 
Apgar, indicará que o RN não sofrerá os efeitos da hipÕxia,e que 
valores entre l e 6 podem desenvolver lesões no SNC, temporárias 
ou permanentes, dependendo da gravidade e duração da falta de o- 
xigënio.(3) 

C) } Ha autores que preconizam que o indice de Apgar ao nas- 
cer deveria constituir parte do registro de saude permanente. 

No hospital de Gineco-Obstetricia I.M.§¿§. em Monter- 
rey, na revisão de 700 prontuários (1974), as distribuições quan- 
to ao indice de Apgar foram semelhantes à nossa casuística, des- 
tacando-se uma alta porcentagem (tabela VIII) na escala 1 a 6 

(18,88%), indicando riscos para esta população, conforme citamos 
acima. 

Neste mesmo hospital (1974) registraram-se 20 mortes fe- 
tais (2.8%) correspondendo a 7 a morte pre cesárea e l3 trans.(8) 

A incidência de natimortos em cesarea realizadas em São
A.
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Paulo (1970-71) foi de 4.23% e 4.01% consecutivamente.(Í( 
Os dados obtidos na MED (Fpolis) revelam um mey or re- 

sultado,(tabe1a VIII) ocorrendo 17 natimortos em 1.102 nascimen- 
tos (1.54%). Gs óbitos por nos registrados eram ef/gacientes que 
tiveram as seguintes indicações para cesariana : 

Qffššà; 
Rotura u- 

terinaç gemelaridade, pre-eclampsia, sofrimento fetal, apresenta- 
ção transversa, desproporção cefalo pélvica, distocia cervica em 
um caso cada e não constavam dados em 3 prontuários.
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CONCLUSÃO 

Na pesquisa efetuada na MCD, em 1979, verificou-se que: 
Dos 4.311 partos, 1.089 foram cesariana (25.27%) sendo uma alta 
incidência. _

. Az 

A faixa etária na qual houve maior numero de casos foi entre 
19 a 29 anos (66.02%). As primigestas enquadradas dentro da fa; 
xa etária considerada como ideal atingiram 25.62% dos casos. 
Houve maior predominância de pacientes brancas (92.65%), casa- 
das (79.80%) e previdenciárias (87.42%), sendo que 22.08% do 
total de partos, foram cesarianas em pacientes previdenciárias 
A indicação mais frequente foi por discinesia uterina 
A raqueanestesiaafoi a técnica mais utilizada (6l.71%) 
A laparotomia mais utilizaàaifoi a mediana infra umbelical 
( 48.30%) e a incisão uterina segmentar foi a preferida (71,63%) 
A morbilidade materna foi de 4.58%, sendo a deiscëncia de sutu- 
raga principal complicação. A mortalidade maternamfoi de 1,84: 
1000 nivel muito satisfatório. 
A maioria dos RN obtiveram Apgar 7 ou superior ( 75.68%) e a 
natimortalídade foi de 1.54%, tendo maior incidência na indi- 
cação por descolamento prematuro de placenta (7Ncasos).
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