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RESUMO 

Introdução: As taxas de cesárea (CS) estão aumentando em todo o mundo, mas existe 

alguma preocupação com essa tendência, por causa do seu potencial risco materno e 

perinatal. A classificação Robson é o método padrão para monitorar e comparar as taxas 

de cesárea. Nosso objetivo foi analisar as taxas de cesárea no Brasil, segundo a fonte de 

pagamento para o parto (pública ou privada) usando a classificação de Robson. 

Métodos: Os dados são do estudo "Nascer no Brasil", realizado em 2011-2012, que 

utilizou uma amostra de base hospitalar nacional de 23.940 mulheres. Categorizamos 

todas as mulheres em grupos Robson e descrevemos o tamanho relativo de cada grupo 

de Robson, a taxa de CS em cada grupo e as contribuições absolutas e relativas de cada 

um para a taxa global de CS. As diferenças foram analisadas por meio do teste qui-

quadrado e Z-teste com nível de significância <0,05. 

Resultados: A taxa global de CS no Brasil foi de 51,9% (42,9% no setor público e 

87,9% no setor privado de saúde). Os grupos Robson com maior impacto na taxa de CS 

do Brasil em ambos os setores público e privado foram o grupo 2 (nulíparas, termo, 

apresentação cefálica com parto induzido ou cesariana anteparto), grupo 5 (multíparas, 

termo, apresentação cefálica e cesariana anterior) e grupo 10 (gravidezes prematuras 

cefálicas), que responderam por mais de 70% das CS realizadas no país. Mulheres de 

alto risco tiveram significativamente maiores taxas de cesárea em comparação com as 

mulheres de baixo risco em quase todos os grupos de Robson somente no setor público. 

Conclusões: As políticas públicas devem ser dirigidas a reduzir as CS em mulheres 

nulíparas, especialmente através da redução do número de CS eletivas nestas mulheres, 

e incentivar parto vaginal após cesariana para reduzir a CS de repetição em mulheres 

multíparas. 
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INTRODUÇÃO 

Em 2015, a OMS declarou que taxas de cesariana acima de 10% não estão associadas a 

reduções da mortalidade materna e neonatal e as cesarianas devem, idealmente, ser 

realizadas quando indicadas por motivos médicos [1]. No entanto, as taxas de cesárea 

continuam a aumentar em todo o mundo e existe alguma preocupação com esta 

tendência devido aos potenciais riscos maternos e perinatais associados a este 

procedimento [2-5]. 

O Brasil é um país de renda média superior conhecido por suas altas taxas de cesárea. 

Em 2009, pela primeira vez, o número de cesarianas excedeu o número de partos 

vaginais, atingindo 57% em 2014 [6]. Esta diferença é significativamente associada com 

a cobertura local de plano de saúde privado, porque as taxas de cesárea em hospitais 

privados (80-90%) são consideravelmente mais elevadas do que no setor público (35-

45%) [7-10]. É provável que muitas cesáreas realizadas no Brasil sejam por razões não 

médicas [11-13]. 

Recentemente, a OMS adotou o sistema de classificação Robson como um padrão 

global para avaliar, controlar e comparar as taxas de cesariana [1]. A classificação de 

Robson distribui as mulheres em 10 grupos com base em cinco características 

obstétricas que são rotineiramente documentadas: paridade (nulíparas, multíparas, com 

e sem cesárea anterior), o início do trabalho de parto (espontâneo, induzido ou cesárea 

anteparto), idade gestacional (pré-termo ou termo), apresentação fetal (cefálica, pélvica 

ou transversa) e o número de fetos (única ou múltipla) [1,14]. Em comparação com 

outras classificações de cesariana, o sistema de Robson oferece muitas vantagens [15]. 

Suas categorias são mutuamente exclusivas, totalmente inclusivas e podem ser aplicadas 

prospectivamente [14,15]. Nos últimos anos, a classificação Robson vem sendo 



utilizada para analisar tendências e determinantes das taxas de CS em países de alta e de 

baixa renda, como a análise de dados de 21 países incluídos nas pesquisas da OMS [16]. 

O estudo "Nascer no Brasil" foi a primeira pesquisa nacional de dados obstétricos e 

perinatais fornecendo uma visão nacional do parto e nascimento no Brasil [17]. Nosso 

objetivo é avaliar e comparar diferenças nas taxas de cesariana de acordo com a fonte de 

pagamento (público ou privado), utilizando a classificação Robson. Esperamos que 

nossos resultados possam fornecer informações para orientar as políticas públicas 

destinadas a reduzir a taxa de cesariana no Brasil. 

MÉTODOS 

Fontes de dados e sujeitos  

O estudo "Nascer no Brasil" é um estudo nacional de base hospitalar com puérperas e 

seus recém-nascidos, que foi realizado no período de fevereiro de 2011 a outubro de 

2012. Este estudo incluiu uma amostra complexa de 266 hospitais com 90 puérperas 

entrevistadas em cada hospital. Estes hospitais foram selecionados entre aqueles que 

tiveram ≥ 500 nascimentos em 2007 (19% de todos eles) e onde ocorreram 78,6% de 

todos os nascimentos no Brasil naquele ano [17]. Algumas das características dos 

hospiatais estão incluídas no Arquivo adicional 1 e maiores informações estão 

apresentadas em Azevedo Bittecourt et al. [18]. 

A amostra foi selecionada em três etapas. No primeiro estágio, os hospitais foram 

estratificados de acordo com a região geográfica (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e 

Centro-Oeste), localização (dentro ou fora de uma capital do estado), e tipo de hospital 

(privado, público ou misto), gerando 30 estratos. Os hospitais foram selecionados de 

acordo com a probabilidade proporcional ao número de nascimentos em cada um dos 30 



estratos. Na segunda etapa, um método de amostragem inversa foi usado para selecionar 

o número de dias (mínimo de sete) necessários para realizar 90 entrevistas de mulheres 

no puerpério em cada hospital. Na terceira etapa, todas as mulheres que tinham dado à 

luz a um recém-nascido vivo, independentemente do peso ou idade gestacional, ou a um 

natimorto com peso de nascimento ≥ 500 g e/ou idade gestacional ≥ 22 semanas, em um 

dos hospitais incluídos na amostra o período da coleta de dados, foram convidados a 

participar. Um procedimento de calibração foi usado para assegurar que a distribuição 

das puérperas entrevistadas fosse semelhante à observada entre os nascimentos na 

população para o ano 2011. Mais informações sobre a coleta de dados [17] e a 

concepção da amostra [19] estão detalhadas em outros artigos.   

Na atual análise, foram incluídas todas as 23,894 mulheres entrevistadas para o estudo 

"Nascer no Brasil". 

Grupos de Robson e covariáveis 

As variáveis necessárias para a aplicação da classificação de Robson são: número de 

fetos (único ou múltiplos); apresentação fetal (cefálica, pélvica ou córmica); história  

obstétrica (nulíparas ou multíparas, com ou sem cicatriz uterina); início do trabalho de 

parto (espontâneo, induzido ou cesárea anteparto); e idade gestacional no momento do 

nascimento. 

Classificamos as mulheres nos 10 grupos descritos por Robson [14] e em 12 grupos que 

utilizam a subdivisão dos grupos 2 e 4 para discriminar as mulheres com trabalho de 

parto induzido daquelas com cesárea anteparto (Tabela 1), e, eventualmente, 

combinamos os grupos não-cefálicos (6, 7 e 9) para realizar a análise. Considerou-se 

que as mulheres tinham apresentado trabalho de parto, caso alcançassem pelo menos 4 

cm de dilatação cervical. Indução do parto foi definida como o uso de qualquer método 



farmacológico (ocitocina ou prostaglandinas) ou mecânico (balão de Foley) em 

mulheres con < 4 cm de dilatação. O grupo de cesárea anteparto incluiu todas as 

mulheres que tiveram uma cesariana e não apresentaram trabalho de parto, nem foram 

submetidas à indução do parto. Descrevemos como grupo X as mulheres que não foram 

classificadas em nenhum dos grupos de Robson (0,03 % de todas as mulheres). 

Definiu-se como tendo "fonte pública de pagamento" aquelas mulheres que deram à luz 

em unidades de saúde públicas ou em centros de saúde mistos (instalações privadas 

financiadas por fundos públicos e privados) que não foram pagos por um plano ou 

seguro de saúde. "Fonte privada de pagamento" incluiu mulheres que deram à luz em 

uma unidade de saúde mista que foi paga por um plano de saúde e aquelas que tiveram 

o parto em uma instituição privada, independentemente se o parto foi coberto por plano 

de saúde ou não. Nós usamos os termos "setor público" e "setor privado", 

respectivamente, para se referir a essas definições. 

As características socioeconômicas, demográficas e obstétricas investigados foram: 

"idade" (12-19, 20-34 ou ≥ 35 anos); "cor da pele autorreferida": branca, preta, 

parda/morena, amarela e indígena); "estado marital" (vivendo com o parceiro ou não); 

"escolaridade" (≤ 7, 8-10, 11-14 e ≥ 15 anos); "paridade" (0, 1 ou 2 ≥); "número de 

cesarianas anteriores" (0, 1, 2 ou mais); "tipo de gravidez" (única, múltipla); "indução 

do parto" (sim / não); "início do trabalho de parto (induzido ou espontâneo)" (sim / 

não); "tipo de parto" (vaginal, fórceps / vácuo ou cesariana); e alto risco obstétrico (sim 

/ não). O alto risco obstétrico incluiu as seguintes complicações: síndormes 

hipertensivas, eclâmpsia, diabetes pré-gestacional, diabetes gestacional, doenças 

crónicas graves, infecção no momento da internação para o parto (incluindo infecção do 

trato urinário e outra infecção grave, como corioamnionite e pneumonia), descolamento 



prematuro da placenta, placenta prévia, crescimento intrauterino restrito e malformações 

fetais (incluindo anencefalia, hidrocefalia, espinha bífida, gastrosquise e outros defeitos 

da parede abdominal, malformações cardíacas e malformações múltiplas). 

Todos os dados foram coletados dos prontuários de mulheres e recém-nascidos, exceto 

os dados sobre características sociodemográficas, como idade materna, cor da pele, 

estado marital e escolaridade, que foram coletados através de entrevistas face-a-face 

com as mães durante a internação. A idade gestacional foi calculada usando um 

algoritmo que se baseou principalmente em estimativas de ultrassom (74% de todas as 

mulheres ) [20]. 

Análise estatística 

Diferenças de proporções das características maternas entre as fontes de pagamento 

público e privado foram analisadas pelo teste estatístico qui-quadrado com nível de 

significância de < 0,05. 

Diferenças no tamanho relativo dos grupos de Robson por fonte de pagamento (público 

ou privado) foram analisadas por Z-teste com ajuste de Bonferroni e nível de 

significância < 0,05. Usamos o mesmo teste para analisar as diferenças na taxa de 

cesariana por fonte de pagamento para o parto e por risco obstétrico dentro de cada 

grupo de Robson. 

Levou-se em consideração o desenho amostral complexo em todas as análises 

estatísticas. O programa estatístico utilizado para análise foi o SPSS, versão 20.0 (SPSS 

Inc., Chicago, IL , EUA). 

Considerações éticas 



Esta pesquisa foi conduzida conforme o Conselho Nacional de Saúde, que fornece 

orientações e normas de pesquisa com seres humanos, sob o protocolo de pesquisa CEP 

/ ENSP - n ° 92/10. Todo cuidado foi tomado para assegurar a privacidade e 

confidencialidade das informações. Obtivemos a aprovação dos comitês de ética em 

pesquisa de cada um dos 266 hospitais participantes. Todos os diretores dos hospitais e 

mulheres incluídas no estudo assinaram consentimento informado. 

RESULTADOS 

Apenas sete das 23.894 mulheres incluídas neste estudo não puderam ser classificadas 

em um dos grupos de Robson, todas elas devido à incerteza da idade gestacional; três 

delas foram submetidas à cesariana. A taxa global de cesárea foi de 51,9%: 42,9% no 

setor público e 87,9% no setor privado. A taxa de indução do parto foi de 11,4% e 1,2% 

das mulheres tiveram gestação múltipla. Mulheres com cobertura de plano de saúde 

privado eram mais velhas e tinham mais anos de escolaridade. Neste grupo também 

houve mais brancas do que pretas ou pardas, e mais mulheres que viviam com parceiro, 

em comparação com aquelas cuja fonte de pagamento do parto foi pública. Havia mais 

mulheres multíparas e menos com a cesárea anterior no setor público. 82,4% das 

mulheres com fonte de pagamento do parto privado não entraram em trabalho de parto. 

Não houve diferença entre os nascimentos dos setores público e privado em relação à 

proporção de gravidezes de alto risco (Tabela 1). 

A Tabela 2 mostra a distribuição das mulheres por grupo de Robson. Quase 80% das 

mulheres eram dos grupos 1, 2, 3 e 5, enquanto os grupos 6, 7, 8 e 9 representaram 

apenas 5% dos partos. O grupo único, cefálico, pré-termo (grupo 10) abrangeu quase 

10% dos nascimentos. O grupo 2 foi o maior grupo neste estudo, compreendendo 20% 

de toda a população. Dentro deste subconjunto de nulíparas a termo com gestação única 



cefálica, cerca de 70% delas foram submetidas à cesárea anteparto e quase 30% tiveram 

o parto induzido. Quase 65% de todas as cesarianas realizadas no Brasil foram dos 

grupos 2 e 5. Os grupos 1, 4 e 10 contribuíram para 6,8%, 8,3% e 9,4 % das cesarianas, 

respectivamente. 

Comparando o tamanho relativo dos grupos Robson de acordo com a fonte de 

pagamento, no setor público, a proporção de mulheres nos grupos 1 e 3 foi maior (grupo 

1: 21,0% vs. 6,4%; grupo 3: 23,6 % vs. 5,4%), enquanto o setor privado teve uma 

proporção maior de mulheres em grupos de 2 , 5 e 8 (grupo 2: 16,3% vs. 39,3%; grupo 

5: 17,1% vs. 27,0%; grupo 8: 1,0 % vs. 1,9%). A proporção de mulheres nos outros 

grupos (4, 7, 9 e 10) não diferiu por fonte de pagamento para o parto (Tabela 3). 

A análise das taxas de cesárea por grupo mostrou que dentro do grupo 1 de Robson 

(nulíparas, cefálica, termo, trabalho de parto espontâneo), a taxa de cesárea foi mais de 

duas vezes maior no setor privado do que no setor público (44,4% no privado e 17,7% 

no público), o mesmo ocorrendo dentro do grupo 10 (todos os únicos cefálicos, ≤ 36 

semanas; 86,0% no privado e 42,2% no público). As taxas de cesárea nos grupos 2a e 4a 

não foram diferentes entre os setores público e privado. No entanto, houve diferença 

quando todas as mulheres de grupos 2 e 4 foram consideradas (grupo 2: 75,4% no 

público e 97,1% no privado; grupo 4 : 55,0% no público e 88,2% na privado). 

Analisando a contribuição relativa dos grupos para a taxa de cesárea global, houve 

diferenças estatísticas para todos os grupos de gestações a termo, cefálico, sem cesárea 

anterior (grupos 1 a 4), enquanto que os grupos 5 e 10 contribuíram com percentuais 

semelhantes nos setores público e privado (Tabela 3) . 

No setor público, as taxas de cesárea foram estatisticamente maiores em mulheres com 

alto risco obstétrico (67,7%) em comparação com mulheres de baixo risco obstétrico 



(35,3%). Isto era verdade para a maioria dos grupos de Robson, exceto para os grupos 

não-cefálicos (6 , 7 e 9 combinados). No setor privado, não houve diferenças 

estatisticamente significativas nas taxas de cesárea quando as mulheres de alto risco 

obstétrico (92,8%) foram comparadas com as mulheres de baixo risco (86,3%), com 

exceção do grupo 10 (Tabela 4 e Figura 1). 

DISCUSSÂO 

Principais achados 

A taxa de cesárea no Brasil foi mais de duas vezes maior em mulheres cobertas por 

cuidados de saúde privado do que em mulheres que deram à luz no setor público. Os 

grupos com maior impacto sobre a taxa de cesárea do Brasil em ambos os setores 

público e privado foram o grupo 2 (nulíparas, termo, cefálica com parto induzido ou 

cesárea anteparto), grupo 5 (multíparas, termo, apresentação cefálica e cesárea anterior) 

e grupo 10 (gestações pré-termo cefálicas), que representaram mais de 70% das 

cesarianas realizadas no país. 

A prevalência de risco obstétrico não foi diferente, apesar das discrepâncias nas 

características sociodemográficas das mulheres dos setores público e privado. Mulheres 

de alto risco obstétrico tiveram significativamente taxas de cesárea mais elevadas, 

quando comparadas com mulheres de baixo risco, em quase todos os grupos Robson, 

apenas no setor público, mas não no setor privado, o que sugere um uso liberal e 

excessivo da cesariana em mulheres com cuidado de saúde privado. 

Pontos fortes e limitações 

Este estudo é importante por muitas razões. Primeiro, ele foi baseado em uma pesquisa 

nacional, que abrange todos os estados brasileiros e que foi representativa de 2.337.475 



partos (80%) que ocorreram em 2011 [19]. No nosso conhecimento, este é o terceiro 

estudo que utilizou a classificação Robson para avaliar as taxas de cesárea em nível 

nacional e o segundo a usar dados primários [21,22]. Foram coletadas todas as 

informações essenciais incluídas na classificação Robson, e apenas algumas mulheres 

não puderam ser classificadas em um dos grupos de Robson. Isso minimiza o problema 

da utilização de dados de rotina, que nem sempre são precisos. Em segundo lugar, 

estimamos idade gestacional utilizando um algoritmo, baseado principalmente na 

ultrassonografia obstétrica, o que confere algumas vantagens sobre a data da última 

menstruação, já que esta tende a superestimar a taxa de nascimentos prematuros na 

população brasileira [20]. Finalmente, também usamos uma definição clara para 

classificar as mulheres que entraram em trabalho de parto, que é comumente omissa em 

estudos anteriores [23]. 

Devido ao desenho da amostra, os resultados só podem ser extrapolados para os 80% da 

população que dão à luz em hospitais com mais de 500 partos por ano, e não a toda a 

população brasileira. Além disso, este estudo teve poder limitado para comparar as 

diferenças entre os setores público e privado para categorias de grupos Robson com 

frequência muito baixa, como as categorias 6, 7, 8, 9 e grupos de indução no setor 

privado (2a e 4a). Outra limitação do estudo é o potencial erro de classificação de 

algumas mulheres que pertenceriam aos grupos 1 e 3 e foram erroneamente 

classificadas nos grupos 2 e 4 por causa da definição utilizada para a indução do parto. 

É possível que algumas mulheres nulíparas e multíparas internadas com início 

espontâneo do trabalho (grupos 1 e 3) receberam ocitocina durante a fase latente, antes 

de chegar a 4 centímetros de dilatação, para o aceleração  do trabalho de parto. No 

entanto, isso provavelmente não irá afetar as principais conclusões do estudo, 

considerando a subutilização da indução do parto neste estudo. 



Interpretação 

As taxas de cesárea continuam a aumentar em todo o mundo, sem uma compreensão 

clara das principais causas e suas consequências. A taxa de cesárea encontrada no 

estudo "Nascer no Brasil" (51,9%) está entre as mais altas do mundo, juntamente com a 

China (52,5%), Chipre (52,2%), República Dominicana (56,4%) e Egito (51,8%) [24-

25]. Há evidências de que ela continua a crescer [6]. 

Nossos resultados mostraram que as mulheres que deram à luz no setor privado foram 

mais frequentemente brancas, mais velhas e com o ensino superior, condições 

associadas com a cesariana em estudos anteriores [26-27]. Embora houvesse mais 

mulheres multíparas, menos gestações gemelares e com cesárea anterior em mulheres 

no setor público, é improvável que esses fatores sozinhos possam explicar a diferença 

nas taxas de cesárea. O baixo uso de indução do parto no setor privado (apenas 3,5%) 

também foi notável, reforçando a preferência pela cesárea anteparto como forma de 

interrupção da gravidez. Mesmo no setor público, a taxa de partos induzidos foi menor 

do que em países com baixas taxas de cesárea, como a França e os Países Baixos 

[21,22], e também menor do que o relatado anteriormente na América Latina [28] 

A presente análise das cesarianas pela classificação Robson revelou, como ocorreu em 

outros estudos, que o grupo de nulíparas, termo, apresentação cefálica é aquele que mais 

contribui para a taxa global de cesárea [21,29-30]. Analisando nove instituições, 

Brennan et al. [29] mostraram que 98% da variação institucional das taxas de cesárea 

pode ser atribuída a este grupo,  que contribuiu para mais de 30% do cesarianas 

realizadas na França e nos Países Baixos [21,22]. Os mesmos autores também 

apontaram que a proporção deste grupo na população foi semelhante entre as 

instituições, reforçando a hipótese de que as variações nas taxas de cesárea neste grupo 



afetam a taxa global. No nosso estudo, a proporção dos grupos 1 e 2 em conjunto foi de 

39%, semelhante à encontrada na América Latina (36,4%) [31], França (38,2%) [21], 

Canadá (39,7%) [30] e Países Baixos (39,9%) [22]. No entanto, no Brasil, verificamos 

que o grupo de cesárea anteparto (Grupo 2b) impactou mais sobre a contribuição das 

mulheres nulíparas a termo (14,9%). Nos países europeus, a proporção deste grupo (2b) 

é de cerca de 1% da população obstétrica [21,22], mas mesmo no setor público 

brasileiro, este grupo incluía 9% das mulheres em nosso estudo. Como o número de 

mulheres nulíparas é quase o mesmo, a proporção do grupo 1 (18,9%) ficou abaixo do 

que é comumente encontrado em outros estudos que a tem relatado acima de 25% da 

população obstétrica [21,22,29,31]. Quando analisamos as mulheres com pagamento 

privado, esse percentual era ainda menor (6,4%), apesar da maior proporção de 

nulíparas, termo, apresentação cefálica no setor privado (45,7%) do que no setor público 

(36,1%). 

O grupo que isoladamente mais contribuiu para cesarianas no Brasil foi o de multíparas, 

termo, com cesárea anterior (grupo 5). Recentemente, uma análise da OMS constatou 

que as taxas de cesárea e a contribuição absoluta do grupo 5 têm aumentado nos últimos 

anos [16]. Estes dados mostram o efeito dominó do uso da cesariana: aumento das taxas 

de cesárea, especialmente em mulheres nulíparas, aumento do número de mulheres com 

cesárea anterior, que são mais susceptíveis a uma cesárea de repetição [16]. Como 

resultado da história das altas taxas de cesárea no Brasil, o grupo 5 constitui quase 20% 

da população do Brasil; combinado com a alta taxa de cesárea de repetição, isso torna-o 

responsável por quase um terço das cesáreas realizadas no país, tanto no setor público 

como no privado. Nossos dados são consistentes com a pesquisa “Global Survey” da 

OMS realizada na América Latina [31], onde o grupo 5 foi responsável por 26,7% das 

cesarianas. A taxa de cesárea para este grupo, embora não seja diferente daquela 



encontrada em países com muito alto e alto índice de desenvolvimento humano nas 

pesquisas da OMS (de 78,1 a 79,4%) [19], é consideravelmente maior do que a 

encontrada na França (61%) [21] e nos Países Baixos (47%) [22]. Enquanto o sucesso 

do parto vaginal após cesariana (VBAC) atinge 70% em vários estudos [32], o incentivo 

a esta prática seria essencial para reduzir as cesarianas no Brasil. Além disso, as 

cesáreas de repetição aumentam a chance de placenta acreta e placenta prévia, o que 

pode resultar em aumento do risco em gestações subsequentes [32,33]. 

Os grupos de multíparas sem cesariana prévia (grupos 3 e 4) contribuíram para pouco 

mais de 10% das cesáreas. Digno de nota é a elevada taxa de cesárea no grupo 4 (61%), 

mesmo no setor público (55%), o qual está relacionado com o número de mulheres 

submetidas a cesárea anteparto (grupo 4b) que é maior do que aquele de submetidas a 

indução (4a grupo). Enquanto no Brasil o grupo 4b corresponde a 3,2% das mulheres, 

em outros países que não excede 1% [21,22,30]. Estes números podem, uma vez mais, a 

refletir a preferência pela cesárea em detrimento da indução do parto em gestações de 

alto risco, mas também o uso da cesariana para laqueadura tubária concomitante, como 

mencionado em outros estudos [8,11,34]. 

O terceiro grupo que mais contribuiu para a taxa de cesárea em ambos os setores foi o 

grupo do parto pré-termo, contribuindo para cerca de 10% das cesáreas realizada no 

Brasil. Este número é pouco maior que aquele encontrado em países com baixas taxas 

de prematuridade. Nos Países Baixos, grupo 10 corresponde a 7,1% das cesáreas [22], 

enquanto na França, o percentual é de 8,3% [21]. No Brasil, tanto o tamanho do grupo 

(9,7%) como sua taxa de cesárea (50,1%) afetaram a taxa global de cesárea. 

Finalmente, os grupos de apresentação não-cefálica (grupos de 6, 7 e 9) e os gêmeos 

(grupo 8) contribuíram com apenas 8,9% da cesarianas. Este número é mais baixo do 



que o da pesquisa da OMS na América Latina (14%) [31] e consideravelmente mais 

baixo do que observado na França (20,5%) [21] e nos Países Baixos (27,2%) [22]. 

Mesmo excluindo os gêmeos, cuja prevalência nesses países é maior, e considerando 

apenas as apresentações não-cefálicas, a diferença permanece grande (Brasil: 7%; 

França: 16,5%; Países Baixos: 22,5%). 

No Brasil, houve uma clara diferença tanto na distribuição das mulheres quanto nas 

taxas de cesárea nos grupos Robson de acordo com a fonte de pagamento. Os dois 

grupos com maior tamanho relativo no setor público (grupos 3 e 1) tiveram pouca 

importância no setor privado. Além disso, houve uma clara concentração de mulheres 

nulíparas no grupo 2b e multíparas no grupo 5, que representaram > 70% das cesáreas 

no  setor privado, onde > 80% das mulheres não entraram em trabalho de parto, 

reforçando o ditado "uma vez cesárea, sempre cesárea". 

Analisando o aumento do número de cesarianas no período entre as duas pesquisas da 

OMS, Vogel et al. [16], concluíram que o limiar para a indicação médica da cesariana 

tornou-se menor ao longo do tempo, ou houve aumento da utilização de cesárea eletiva, 

ou ambos ocorreram em conjunto. Este parece ser o que ocorreu no Brasil nas últimas 

décadas. Enquanto a taxa de cesárea é maior do que a encontrada em outros países em 

grupos com baixa probabilidade de cesariana (nulíparas e multíparas a termo com 

trabalho de parto espontâneo e multíparas com parto induzido), o uso generalizado de 

cesárea eletiva em mulheres nulíparas e multíparas, independentemente do risco 

obstétrico, mesmo no setor público, também foi observado. Na verdade, 84,2% de todas 

as cesarianas no Brasil são realizadas antes da fase ativa do trabalho de parto (dados não 

mostrados). 



No setor privado, é muito provável que a cesariana não estivesse relacionada com a 

presença de risco obstétrico, uma vez que as taxas de cesárea, de acordo com o risco de 

gravidez, foram diferentes apenas no grupo 10. Além disso, as taxas de cesárea também 

foram extremamente elevadas em mulheres de baixo risco. Apesar das mulheres com 

financiamento privado terem uma maior preferência pela cesariana (36,1% nulíparas e 

58,8% das multíparas no início da gravidez) [8], este fato por si só não explica essas 

altas taxas de cesárea. 

As altas taxas de cesárea eletiva no Brasil, especialmente no setor privado, são motivo 

de preocupação, porque podem trazer prejuízos desnecessários para saúde das mulheres 

e dos bebês, se realizados sem indicação [5], incluindo o aumento da morbidade 

materna [3] e neonatal, especialmente quando realizadas antes de 39 semanas [35]. 

Nossos dados revelaram uma grande diferença nas taxas de cesárea no grupo de 

prematuros de baixo risco de acordo com a fonte de pagamento (25,4% do público e 

71,4% privado), o que levanta questões sobre se esta prática pode estar levando a 

prematuridade iatrogênica. 

 

CONCLUSÕES  

Esta é uma análise das taxas de cesárea no Brasil pela classificação Robson usando 

dados de todo o país. A classificação Robson identifica os contribuintes para a taxa de 

cesárea, mas não fornece informações sobre as razões ou explicações para as diferenças 

observadas [23]. No entanto, esta classificação ajuda a identificar os grupos-alvo que 

podem beneficiar de implementações ou intervenções e orientar políticas públicas e 

investimentos para reduzir as taxas de cesárea no Brasil. 



As políticas públicas devem ser dirigidas para redução da cesariana nas nulíparas, 

especialmente através da redução do número de cesáreas eletivas nestas mulheres. O 

uso alargado da indução do parto e sua condução adequada em detrimento da cesárea 

anteparto seria uma medida importante para reduzir as taxas de cesárea. Encorajar o 

VBAC e reduzir a cesárea de repetição são igualmente importantes, uma vez que > 70% 

das cesarianas realizadas no país ocorreram nestes grupos. Estas políticas também 

devem ser dirigidas para o setor privado, onde é realizado um terço de todas as 

cesarianas do Brasil e onde a indicação da cirurgia não parece ser motivada por razões 

médicas. 
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Legenda das figuras 

Figura 1: Taxas de cesárea nos grupos de Robson de acordo com o risco obstétrico 

(mulheres de baixo risco1 e mulheres de alto risco2) nos setores público e privado. 

1 mulheres sem nenhuma característica de alto risco 

2 doenças hipertensivas, eclâmpsia, diabetes pré-gestacional, diabetes gestational, doenças crônicas graves, infecção na internação 

hospitalar para o parto, descolamento prematuro da placenta, placenta prévia, crescimento intrauterino restrito e malformações 

maiores do recém-nascido 
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Tabelas 

Tabela 1 – Características das mulheres de acordo coma fonte de pagamento para o parto. Nascer no 
Brasil, 2011-2012   

  Total Público  Privado 
Chi 

quadrado 
P-valor* 

 
n % n % n % 

 

Total 23,894 19,129 4,765 - 

Idade materna 
       

< 20 4,571 19.1 4,325  22.6 246  5.2 

<0.001 20-34 16,807  70.4 13,162  68.8 3,645  76.5 

> 34 2,509 10.5 1,635  8.6 874  18.3 

Cor da pele 
       

Branca 8,078  33.8 5,484  28.7 2,594  54.4 

<0.001 

Preta 2,051  8.6 1,892  9.9 159  3.3 

Parda 13,404  56.1 11,457  59.9 1,947  40.9 

Amarela 257  1.1 202  1.1 55  1.2 

Indígena 99  0.4 89  0.5 10,0  0.2 

Estado marital 
       

Moro com parceiro 19,440  81.4 15,177  79.4 4,263  89.5 <0.001 



Não mora com parceiro 4,431  18.6 3,931  20.6 500 10.5 

Anos de escolaridade  
       

≤ 7 6,363 26.5 6,197 32.4 166 3.5 

<0.001 
8 to 10 6,104 25.6 5,604 29.3 500 10.5 

11 to 14 9,310 39.0 6,790 35.5 2,520 52.9 

≥ 15 2,112 8.9 535 2.8 1,577 33.1 

Paridade 
       

0 11,208 46.9 8,569 44.8 2,639 55.4 

<0.001 1 7,015 29.4 5,405 28.3 1,610 33.8 

≥2 5,671 23.7 5,155 26.9 516 10.8 

Cesarianas prévias** 
       

0 7,571  59.7 6,885  65.2 686  32.2 

<0.001 1 3,905  30.8 2,689  25.5 1,216  57.2 

≥ 2 1,211  9.5 986  9.3 225  10.6 

Tipo de gestação 
       

Única 23,610  98.8 18,936 99.0 4,674  98.1 
<0.001 

Múltipla 284  1.2 192  1.0 92  1.9 

Indução do parto 
       

Sim 2,729 11.4 2,561 13.4 168 3.5 
<0.001 

Não 21,165 88.6 16,568 86.6 4,597 96.5 



Trabalho de parto (espontâneo ou induzido) 
       

Sim 13,458 56.3 12,618 66.0 840 17.6 
<0.001 

Não 10,436 43.7 6,511 34.0 3,925 82.4 

Parto 
       

Vaginal 11,152 46.7 10,605 55.4 547 11.5 

<0.001 Forceps/Vácuo 347 1.5 317 1.7 30 0.6 

Cesárea 12,395 51.9 8,207 42.9 4,188 87.9 

Alto risco obstétrico*** 
       

Sim 5,677  23.8 4,487 23.5 1,190  25.0 
0.225 

Não 18,217  76.2 14,642  76.5 3,575  75.0 

* χ2 teste. 
 

      

** Somente mulheres com parto anterior 
      

*** doenças hipertensivas, eclâmpsia, diabetes pré-gestacional, diabetes gestational, doenças crônicas graves, infecção na 

internação hospitalar para o parto, descolamento prematuro da placenta, placenta prévia, crescimento intrauterino restrito e 

malformações maiores do recém-nascido 



 

 



Tabela 2 – Classificação de Robson na pesquisa Nascer no Brasil, 2011-2012 

Grupo 

de 

Robson  

Descrição da população obstétrica 
Número de 

cesarianas 

Número de 

nascimentos 

Tamanho 

relativo (%) 

do grupo1 

Taxa de 

cesárea (%) 

em cada 

grupo 

Contribuição 

absoluta (%) na 

taxa global de 

cesárea2 

Contribuição 

relativa (%) na taxa 

global de cesárea3 

1 Mulheres nulíparas, única, cefálica, >=37 semanas, 

trabalho de parto espontâneo  
848 4,330 18.1 19.6 3.5 6.8 

2 Mulheres nulíparas, única, cefálica, >=37 weeks, 

induzido ou cesárea anteparto  
4,169 4,988 20.9 83.6 17.4 33.6 

2a Mulheres nulíparas, única, cefálica, >=37 weeks, parto 

induzido 
618 1,437 6.0 43.0 2.6 5.0 

2b Mulheres nulíparas, única, cefálica, >=37 weeks, cesárea 

anteparto  
3,551 3,551 14.9 100.0 14.9 28.6 

3 Mulheres multíparas (excluindo cesárea prévia), única, 

cefálica, >=37 semanas, trabalho de parto espontâneo 
264 4,775 20.0 5.5 1.1 2.1 

4 Mulheres multíparas sem cesárea anterior, com gestação 

única cefálica, >=37 semanas, induzido ou cesárea 

anteparto 

1,028 1,685 7.1 61.0 4.3 8.3 

4a Mulheres multíparas sem cesárea anterior, com gestação 

única cefálica, >=37 semanas, parto induzido 
127 784 3.3 16.2 0.5 1.0 

4b Mulheres multíparas sem cesárea anterior, com gestação 

única cefálica, >=37 semanas, cesárea anteparto 
901 901 3.8 100.0 3.8 7.3 

5 Cesárea anterior, única, cefálica, >=37 semanas 3,816 4,562 19.1 83.6 16.0 30.8 

6 Todas nulíparas com pélvico 409 425 1.8 96.2 1.7 3.3 

7 Todas multíparas com pélvico (incluindo cesárea 

anterior) 
338 399 1.7 84.7 1.4 2.7 

8 Todas gestações múltiplas (incluindo cesárea anterior) 240 283 1.2 84.8 1.0 1.9 

9 Todas apresentações anômalas (incluindo cesárea 

anterior) 
114 114 0.5 100.0 0.5 0.9 

10 Todas gestações únicas, cefálicas, <=36 semanas 

(incluindo cesárea anterior)  
1,166 2,326 9.7 50.1 4.9 9.4 

X Sem classificação 3 7 0.0 42.9 0,0 0.0 

  Total 12,395 23,894 100 51.9 51.9 100 



1 (Número de nascimentos no grupo) / (número total de nascimentos). 

2 (Número de cesarianas no grupo) / (número total de nascimentos) 

3 (Número de cesarianas no grupo) / (número total de cesarianas) 



Tabela 3  - Grupo de Robson de acordo com a fonte de pagamento para o parto. Nascer no Brasil, 2011-2012 
 

Grupo 

de 

Robson  

Descrição da 

população 

obstétrica 

Número de 

cesarianas 

Número de 

nascimentos 
Tamanho relativo (%) do grupo1,a Taxa de cesárea (%) em cada grupo2,b 

Contribuição relativa (%) na taxa 

global de cesárea3,c 

    

Público Privado Público Privado 

Público Privado Público Privado Público Privado 

    % IC 95% % IC 95% % IC 95% % IC 95% % IC 95% % IC 95% 

1 

Mulheres nulíparas, 

única, cefálica, >=37 

semanas, trabalho de 

parto espontâneo  

712 136 4,023 307 21.0 (19.5 - 22.2) 6.4 (5.1 - 7.7) 17.7 (15.1 - 20.6) 44.4 (35.5 - 53.5) 8.7 (7.5 - 10.1) 3.2 (2.6 - 4.1) 

2 

Mulheres nulíparas, 

única, cefálica, >=37 

weeks, induzido ou 

cesárea anteparto  

2,351 1,818 3,116 1,872 16.3 (15.2 - 17.1) 39.3 (36.2 - 40.7) 75.4 (71.2 - 79.2) 97.1 (93.3 - 98.8) 28.6 (26.9 - 30.4) 43.4 (41.2 - 45.7) 

2ª 

Mulheres nulíparas, 

única, cefálica, >=37 

weeks, parto induzido 

566 52 1,331 106 7.0 (6.1 - 8.0) 2.2 (1.3 - 3.7) 42.5 (36.8 - 48.4) 49.1 (29.6 - 69.1) 6.9 (5.7 - 8.3) 1.2 (0.8 - 1.9) 

2b 

Mulheres nulíparas, 

única, cefálica, >=37 

weeks, cesárea 

anteparto  

1,785 1,766 1,785 1,766 9.3 (8.5 - 10.3) 37.1 (34.5 - 39.7) 100.0 - 100.0 - 21.8 (20.3 - 23.3) 42.2 (39.9 - 44.4) 

3 

Mulheres multíparas 

(excluindo cesárea 

prévia), única, cefálica, 

>=37 semanas, trabalho 

de parto espontâneo 

234 30 4,520 255 23.6 (22.3 - 24.6) 5.4 (4.0 - 6.9) 5.2 (4.1 - 6.5) 11.8 (7.2 - 18.1) 2.9 (2.3 - 3.5) 0.7 (0.5 - 1.0) 

4 

Mulheres multíparas 

sem cesárea anterior, 

com gestação única 

cefálica, >=37 

semanas, induzido ou 

cesárea anteparto 

758 270 1,379 306 7.2 (6.5 - 7.8) 6.4 (5.3 - 7.4) 55.0 (50.0 - 59.8) 88.2 (80.1 - 93.2) 9.2 (8.4 - 10.1) 6.4 (5.4 - 7.6) 

4ª 

Mulheres multíparas 

sem cesárea anterior, 

com gestação única 

118 9 739 45 3.9 (3.3 - 4.5) 0.9 (0.6 - 1.6) 16.0 (13.0 - 19.6) 19.5 (8.7 - 38.1) 1.4 (1.1 - 1.8) 0.2 (0.1 - 0.5) 



cefálica, >=37 

semanas, parto 

induzido 

4b 

Mulheres multíparas 

sem cesárea anterior, 

com gestação única 

cefálica, >=37 

semanas, cesárea 

anteparto 

640 261 640 261 3.3 (3.0 - 3.8) 5.5 (4.5 - 6.6) 100.0 - 100.0 - 7.8 (7.0 - 8.6) 6.2 (5.2 - 7.4) 

5 
Cesárea anterior, única, 

cefálica, >=37 semanas 
2,556 1,260 3,276 1,286 17.1 (16.0 - 18.0) 27.0 (24.8 - 28.1) 78.0 (75.4 - 80.4) 98.0 (96.5 - 98.9) 31.1 (29.7 - 32.7) 30.1 (28.5 - 31.8) 

6 
Todas nulíparas com 

pélvico 
271 138 286 139 1.5 (1.3 - 1.7) 2.9 (2.0 - 4.0) 94.4 (91.2 - 96.9) 99.3 (96.5 - 99.9) 3.3 (2.8 - 3.8) 3.3 (2.3 - 4.6) 

7 

Todas multíparas com 

pélvico (incluindo 

cesárea anterior) 

276 62 336 63 1.8 (1.5 - 2.1) 1.3 (1.0 - 1.7) 82.1 (71.9 - 89.1) 98.4 (93.0 - 99.6) 3.4 (2.9 - 3.9) 1.5 (1.2 - 1.9) 

8 

Todas gestações 

múltiplas (incluindo 

cesárea anterior) 

153 87 191 92 1.0 (0.8 - 1.2) 1.9 (1.5 - 2.6) 79.7 (72.1 - 85.6) 94.6 (72.7 - 99.1) 1.9 (1.5 - 2.3) 2.1 (1.5 - 3.0) 

9 

Todas apresentações 

anômalas (incluindo 

cesárea anterior) 

91 23 91 23 0.5 (0.4 - 0.6) 0.5 (0.3 - 0.8) 100.0 - 100.0 - 1.1 (0.9 - 1.4) 0.5 (0.3 - 0.9) 

10 

Todas gestações 

únicas, cefálicas, <=36 

semanas (incluindo 

cesárea anterior)  

803 363 1,904 422 10.0 (8.7 - 11.2) 8.9 (7.1 - 10.6) 42.2 (38.7 - 45.7) 86.0 (78.3 - 91.1) 9.8 (8.3 - 11.5) 8.7 (6.9 - 10.9) 

X Sem classificação 2 1 6 1 0.03 (0.01 - 0.07) 0.02 (0.002 -0.01) 40.2 (7.8 - 84.2) 100.0 - 0.0 - 0.0 - 

  Total deliveries 8,207 4,188 19,128 4,766 100.0 - 100.0 - 41.5 - 87.9 - 100.0   100.0   

1 (Número de nascimentos no grupo) / (número total de nascimentos). 
                

2 (Número de cesarianas) / (número de nascimentos nos mesmo grupo de Robson). 
                

3 (Número de cesarianas no grupo) / (número total de cesarianas) 
                

a As proporções Público vs.Privado diferem significativamente ao nível de .05 por meio do  z-teste com ajuste de Bonferroni para todos os grupos de Robson, exceto os grupos 4, 7, 9, 10 e X. 

b As proporções Público vs.Privado diferem significativamente ao nível de .05 por meio do  z-teste com ajuste de Bonferroni para todos os grupos de Robson, exceto os grupos 2a, 4a and 8. 

c As proporções Público vs.Privado diferem significativamente ao nível de .05 por meio do  z-teste com ajuste de Bonferroni para todos os grupos de Robson, exceto os grupos 4b, 5, 6, 8 and 10. 

 



 

Table 4 – Taxas de cesárea (%) por grupo de Robson em mulheres de alto e baixo risco de acordo com a fonte de pagamento para o parto. Nascer no 

Brasil, 2011-2012 

 

Grupo de 

Robson               

    Público   Privado 

  Mulheres de baixo risco1   Mulheres de alto risco2   Mulheres de baixo risco1     Mulheres de alto risco2 

  Todas Cesáreas % IC 95%a   Todas Cesáreas % IC 95%a   Todas Cesáreas % IC 95%b   Todas Cesáreas % IC 95%b 

Todos os 

grupos 
  14,640 5,168 35.3 (33.0 - 37.6)   4,484 3,036 67.7 (64.9 - 70.4)   3,573 3,082 86.3 (81.2 - 90.1)   1,190 1,104 92.8 (89.5 - 95.0) 

1   3,475 477 13.7 (11.2 - 16.6)   550 236 42.9 (36.8 - 49.2)   253 110 43.4 (33.8 - 53.4)   54 26 48.7 (29.9 - 67.8) 

2   2,114 1,465 69.3 (63.9 - 74.2)   1,002 885 88.4 (85.2 - 91.0)   1,425 1,376 96.6 (91.4 - 98.7)   444 441 99.0 (96.9 - 99.7) 

3   3,886 137 3.5 (2.6 - 4.7)   636 97 15.3 (11.2 - 20.4)   214 23 10.7 (6.5 - 17.2)   41 7 16.1 (7.6 - 30.9) 

4   911 434 47.6 (42.1 - 53.2)   467 324 69.3 (62.9 - 75.1)   220 192 87.3 (77.7 - 93.1)   85 77 90.4 (82.2 - 95.0) 

5   2,410 1,799 74.7 (71.3 - 77.8)   866 756 87.3 (84.3 - 89.7)   1,002 978 97.6 (95.7 - 98.7)   284 283 99.6 (97.5 - 100.0) 

8   125 95 75.7 (66.4 - 83.1)   67 59 88.6 (79.6 - 93.9)   67 62 92.3 (63.0 - 98.8)   25 25 100.0 - 

10   1,208 306 25.4 (21.8 - 29.2)   694 497 71.4 (65.4 - 76.8)   222 172 77.6 (67.5 - 85.3)   201 190 94.9 (88.3 - 97.9) 

6, 7 e 9   511 455 89.1 (81.4 - 93.9)   202 182 90.3 (83.0 - 94.6)   170 169 99.4 (97.4 - 99.9)   56 55 98.7 (91.4 - 99.8) 

1 mulheres sem características de alto risco 

 
2 doenças hipertensivas, eclâmpsia, diabetes pré-gestacional, diabetes gestational, doenças crônicas graves, infecção na internação hospitalar para o parto, descolamento prematuro da placenta, placenta prévia, crescimento intrauterino restrito 

e malformações maiores do recém-nascido 

a Proporções de cesarianas de mulheres de baixo risco vs. mulheres de alto risco diferem significativamente ao nível de .05 level por meio do z-teste com ajuste de Bonferroni para todos os grupos de Robson, exceto os grupos 6, 7 and 9 

combinados. 

b Proporções de cesarianas de mulheres de baixo risco vs. mulheres de alto risco  NÃO diferem significativamente ao nível de .05 level por meio do z-teste com ajuste de Bonferroni para todos os grupos de Robson, exceto o grupo 10. 



    

 

 

Tabela adicional 1 – Características das instituições de acordo com o tipo de financiamento.  

Nascer no Brasil, 2011-2012 

  
Público ou 

Misto* 
Privado 

 
n % n % 

Total 218 100 48 100 

Partos por ano 
    

≥ 3000 38 17,5 4 8,7 

1000 to 2999 112 51,3 23 48,8 

≤ 999 68 31,2 21 42,5 

UTI (materna ou neonatal) 

 
   

Sim 124 56,9 42 87,5 

Não 94 43,1 6 12,5 

UTI neonatal  

 
   

Sim 86 39,2 38 79,2 

Não 132 60,8 10 20,8 

UTI materna 

 
   

Sim 113 51.8 36 74.9 

Não 105 48.2 12 25.1 

Ventilador mecânico (adulto) 

 
   

Disponível 181 83,0 47 98,8 

Não disponível 37 17,0 1 1,2 

Material para ventilação neonatal  

 
   

Disponível 208 95.6 47 98.0 

Não disponível 10 4.4 1 2.0 



Unidade transfusional ou Banco de sangue 

    Sim 158 72.3 32 66.8 

Não 60 27.7 16 33.2 

Testes laboratoriais 

    Disponível 191 87.8 41 86.6 

Não disponível 27 12.2 7 13.4 

          

* Hospitais mistos representam 45.6% de todas as instituições e 88.3% dos 

partos nesses hospitais tem financiamento público  

 



 

 


