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O que significa dizer "o bebê estava em risco de morte"?
O risco de um bebê morrer em uma gestação de baixo risco é de cerca de 1/1000 ou 0,1%. Um bebê de uma
mulher grávida sentada em uma praça tomando uma água de coco está EM RISCO DE MORTE, por definição.
O risco de um bebê morrer em uma cesárea é 2,5 vezes maior do que o risco de um bebê morrer em um parto
normal, mas existe risco de morte em ambos. Logo, qualquer bebê que nasça por qualquer via, está EM
RISCO DE MORTE.
O risco de um bebê morrer se a gestação passar das 41 semanas é de 0,3% e o risco de um bebê morrer caso
a mulher opte por induzir o parto com 41 semanas é de 0,03%. Ou seja, o risco existe, só é diferente em cada
opção. Então, passar das 41 semanas ou induzir com 41 semanas não muda o fato de que o bebê está EM
RISCO DE MORTE.
O risco de um bebê morrer em um parto vaginal pélvico, segundo o estudo mais tradicional e que embasa os
protocolos mundo afora (apesar de mal feito - Term Breech Trial), é de 0,6% em países com baixa mortalidade
neonatal e de 2,5% em países com alta mortalidade neonatal (caso do Brasil). Na cesárea por bebê pélvico,
esses riscos são de 0% (países com baixa mortalidade) e 2,3% (países com alta mortalidade). Ou seja,
qualquer bebê pélvico, que nasça por qualquer via, está EM RISCO DE MORTE e esse risco não é muito
diferente seja lá por qual via ele venha ao mundo.
O risco de uma mulher da idade da Adelir sair à rua e morrer em um acidente de trânsito no Estado do Rio
Grande do Sul (taxa de mortalidade por acidente de trânsito no ano de 2009) é de cerca de 10/100.000 ou
0,01%. Quando uma mulher sai às ruas grávida, seu bebê está EM RISCO DE MORTE.
Segundo uma revisão sistemática que avaliou taxa de sucesso e segurança de partos normais após duas
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cesáreas (Tahseen et al 2010), o risco de morte ou asfixia do bebê em um VBA2C (parto normal após duas
cesáreas) é de 0,09%, ou seja, um bebê tem sim um risco de morte em uma tentativa de parto normal após
duas cesáreas. Mas o interessante é que esse estudo identificou que não houve diferença no risco do bebê
morrer ou ficar com sequelas se a mulher optar por um VBA2C ou por uma terceira cesárea. Ou seja, em
ambos os casos (VBA2C ou terceira cesárea), o bebê está EM RISCO DE MORTE, mas esse risco é similar
(segundo as evidências, claro).
"Como o caso envolvia o interesse de menor, pois havia risco de vida não só para a mãe, mas
também para o bebê, o hospital comunicou o Ministério Público, que ingressou com a medida de
proteção. A medida foi concedida e o cumprimento pela oficial de justiça foi tranquilo, sendo que a
Brigada Militar apenas acompanhou para garantir a segurança", completou a juíza Liniane.
Eu queria entender como é que a juíza Liniane pretende agir para impedir todas as situações em que há "risco
de vida para o bebê". Porque, ao meu ver, a única forma de impedir que mães andem por aí carregando bebês
em risco de vida/morte é fazer esterilização em massa...
Mas prossigamos: E como pesar o risco potencial de morte, morbidade e sequelas graves da mãe
(pessoa de direito, nascida, adulta, consciente) versus o risco potencial de morte do feto (não
nascido)?
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Vamos fingir que a cesárea não expõe o bebê a maiores riscos, ok? Suponhamos que para o bebê tanto faz
nascer de parto normal ou de cesárea (o que não é verdade, ele também está sob maiores riscos de morte e
complicações, mas a sociedade parece preferir ignorar isso) ou ainda que, em determinadas situações, o risco
de morte seja MENOR para o bebê se ele nascer de cesárea.
E se o risco de morte for maior para a mãe na cesárea (e é - 3 a 5 vezes maior)? E se o risco de ter uma
complicação grave (como perder o útero ou ter uma hemorragia ou ter os órgãos abdominais perfurados no
procedimento) for maior para a mãe (e é)? Quem vai pesar esses riscos e decidir quem merece ser
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"salvaguardado"?
Se considerarmos que numa cesárea o risco de morte do bebê aumenta em cerca de 2,5 vezes e o risco de
morte da mãe aumenta em 3 a 5 vezes, sem considerar qualquer situação particular (pélvico, cesáreas prévias,
patologias maternas etc.), como pode a cesárea ser utilizada como meio de "proteger a vida do feto"? E
mesmo que a vida dele estivesse supostamente mais protegida com a cesárea, como pode alguém decidir
expor uma mulher adulta, consciente, orientada e sujeito de direitos a um risco TRÊS A CINCO VEZES MAIOR
DE MORTE por força da lei? Apesar do risco de morte materna ser pequeno em números absolutos, ele de
fato é maior. Se uma mulher morre em uma cesárea legalmente imposta, quem responderá por isso? Quem
será condenado por assassinato pelo Estado?
Falemos português claro: O risco de morte do bebê, segundo os melhores e mais recentes estudos,
não é maior em um parto normal após duas cesáreas e mesmo em um parto vaginal pélvico.
Ou seja, não havia, pelo que as evidências mostram até o momento, risco significativamente aumentado de
morte para o bebê de Adelir na ocasião do seu trabalho de parto. E havia, sim, risco aumentado de morte e
complicações para a própria Adelir durante uma cesárea sem indicação médica clara. Mas quanto vale a vida
da Adelir diante do discurso médico autoritativo? E a de todas nós? E, além disso, quanto valem os desejos e
necessidades da Adelir?
Uma mulher foi coagida pela justiça a uma cesárea indesejada simplesmente porque um profissional médico
disse que sim. Não houve tempo para recorrer às evidências ou aos protocolos, não houve tempo de pedir
segunda opinião. O poder médico gritou mais alto, a justiça brasileira correu que nem barata tonta e a polícia
sanitária foi buscar a mulher à força para subjugá-la à decisão baseada em achismos de um profissional (ou
dois).
Quem será a próxima a ser arrastada pela polícia?
E se Adelir, ou alguém da família, tivesse reagido à violência que sofreram?
Teriam atirado? Jogado Adelir no porta malas? Prendido Emerson? A doula? Levado os filhos mais
velhos pra um abrigo se não houvesse outro adulto em casa?
Se não houver um mecanismo legal que impeça que coisas assim acontençam, estamos todas expostas.
Mesmo que as evidências possam posteriormente provar que não havia riscos adicionais (mediante muita
argumentação e análises minuciosas que requerem tempo), se a polícia já tiver invadido a sua casa e
arrastado você para o hospital para forçá-la a fazer o que o médico mandou (seja uma cesárea, seja um parto
normal, seja um parto hospitalar que você não deseja), o dano já está causado. A você, ao seu bebê, a sua
família, a todas nós.
_______________________________________________________________________________
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Avaliações Econômicas, Qualidade de Vida e Medidas de Utilidade. Tem formação em Prática Clínica Baseada
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