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RESUMO
Avaliação da situação da mulher na ciência e na saúde: uma abordagem
interdisciplinar de saúde pública, gênero e computação
Entre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (SDG) definidos pela
Organização das Nações Unidas (ONU), o quinto chama a atenção para a igualdade
de gênero. A desigualdade de gênero é fruto de séculos de opressão feminina e
desvalorização da mulher, sendo perpetuado até os dias atuais. Dentro do ambiente
científico, o cenário não é muito melhor. Já o terceiro SDG preconiza a vida saudável
e o bem-estar para todos. Um indicador dessa meta é

a

“razão

de

mortalidade

materna”, que reflete o grau de desenvolvimento econômico e social e as condições
das mulheres nas sociedades. Ela está relacionada as inequidades de gênero, oferta
e acesso à educação feminina, ao sistema de saúde e intervenções adequadas. A
tecnologia da informação e comunicação (TIC) aplicada na área da saúde, tem um
grande potencial. A ONU considera essa ferramenta com uma parte integral da
agenda de implementação da cobertura universal de saúde.
Este trabalho tem por objetivo apresentar três estudos de caso com TICs no
contexto de gênero e saúde materna: (i) coleta automatizada de dados para avaliação
do sexismo na Universidade de São Paulo (USP), (ii) avaliação da satisfação de
gestantes com uma estratégia de educação em saúde usando um sistema
automatizado de distribuição de SMS (PRENACEL) e (iii) modelagem matemática
para atualizar medidas de referências de avaliação das taxas de cesárea (C-Model).
Nossos resultados sugerem que: (i) em relação ao sexismo científico na USP,
embora a universidade esteja desenvolvendo ações para promover a igualdade de
gênero, as desigualdades persistem. (ii) Com relação à avaliação da satisfação das
mulheres com o a estratégia PRENACEL, observa-se que um elevado grau de
satisfação das usuárias. (iii) Com relação a atualização do C-Model, nossos achados
sugerem que o novo modelo não apresenta resultados superiores ao C-Model original.
Conclui-se que a interdisciplinaridade entre os métodos computacionais, as
questões de gênero e a saúde coletiva permite novas perspectivas e avanços. Essa
mesma abordagem pode ser expandida a outras perguntas, outras áreas, avançando
a ciência e o cuidado de forma integral a todos os indivíduos.
Palavras-chave: Saúde Materna, Gênero, Computação, Sexismo científico
VII

ABSTRACT
Women’s situation assessment in science and health: an interdisciplinary approach
to public health, gender and computing
Among the 17 Sustainable Development Goals (SDG) defined by the United
Nations (UN), the fifth draws attention to gender equality. Gender inequality is the result
of centuries of female oppression and devaluation of women and has been
perpetuated to the present day. Within the scientific environment, the scenario is not
much better. The third SDG advocates healthy living and well-being for all. An indicator
of this goal is the “maternal mortality ratio”, which reflects the degree of economic and
social development and the conditions of women in societies. It is related to gender
inequities, provision and access to female education, the health system, and
appropriate health interventions. Information and communication technology (ICT)
applied in the health field has great potential. The UN considers this tool to be an
integral part of the agenda for implementing universal health coverage.
This paper aims to present three case studies with ICTs in the context of gender
and maternal health: (i) automated data collection for the evaluation of sexism at the
University of São Paulo (USP), (ii) evaluation of the satisfaction of pregnant women
with a health education strategy using an automated SMS distribution system
(PRENACEL) and (iii) mathematical modeling to update reference measures for
cesarean rate assessment (C-Model).
Our results suggest that: (i) in relation to scientific sexism at USP, although the
university is developing actions to promote gender equality, inequalities persist. (ii)
Regarding the evaluation of women's satisfaction with the PRENACEL strategy, it is
observed a high degree of user satisfaction. (iii) Regarding the update of the C-Model,
our findings suggest that the new model does not present superior results to the
original C-Model.
It is concluded that the interdisciplinarity between computational methods,
gender issues and collective health allows new perspectives and advances. This same
approach can be expanded to other questions, other areas, advancing science and
care in an integral way to all individuals.
Keyword: Maternal Health, Gender, Computer, Scientific sexism

VIII

SUMÁRIO
COMPUTAÇÃO, SAÚDE E GÊNERO ...................................... 12
1.1 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO E A REVOLUÇÃO DA INFORMAÇÃO .......... 13
1.2 COMPUTAÇÃO EM SAÚDE ........................................................................... 15
1.2.1 EHEALTH ..................................................................................................... 15
1.2.2 MHEALTH..................................................................................................... 16
1.2.3 MODELOS MATEMÁTICOS DE APOIO A DECISÃO ................................. 16
1.3 GÊNERO E SAÚDE ........................................................................................ 18
MULHERES PARA A CIÊNCIA ................................................ 20
2.1 INTRODUÇÃO ................................................................................................ 21
CIÊNCIA PARA MULHERES .................................................... 25
3.1 INTRODUÇÃO ................................................................................................ 26
3.1.1 SAÚDE MATERNA ....................................................................................... 26
3.1.1.1 Pré-natal, oportunidades de cuidado e satisfação .................................... 31
3.1.1.2 A questão da cesárea ................................................................................ 33
3.1.2 BANCOS DE DADOS ................................................................................... 34
3.1.2.1 BOLD - Better Outcomes in Labour Difficulty ............................................ 35
3.1.2.2 PRENACEL ............................................................................................... 36
3.1.2.3 Banco de dados do Multipaíses (OMS) ..................................................... 37
OBJETIVOS............................................................................... 38
4.1 OBJETIVOS .................................................................................................... 39
4.1.1 OBJETIVO GERAL ....................................................................................... 39
4.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................ 39
ARTIGOS CIENTÍFICOS ........................................................... 40
5.1 ARTIGOS CIENTÍFICOS................................................................................. 41
5.1.1 ARTIGO 1 ..................................................................................................... 42
5.1.2 ARTIGO 2 ..................................................................................................... 74
5.1.3 ARTIGO 3 ..................................................................................................... 94
CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................... 116
6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................... 117
REFERÊNCIAS ....................................................................... 118
7. REFERÊNCIAS ............................................................................................... 119

IX

APRESENTAÇÃO
Olá leitoras e leitores, eu dou as boas-vindas ao meu trabalho de doutorado.
Como já sabem, meu nome é Livia, porém eu gostaria de usar esse espaço para
apresentar um pouco mais de mim e da minha jornada até este momento.
Eu nasci na cidade de Franca-SP, em parto normal as 3h da madrugada. Nessa
época, minha mãe Maria já tinha uma outra filha, a Liah, e 3 anos mais tarde, Laiza
também viria ao mundo. Com a separação dos meus pais, por muitos anos nós 3
moramos com nossos avós: vô Zé e vó Nilva. Nesse contexto, fomos moldadas muito
distante do padrão de gênero, onde as tarefas, as brincadeiras, as matérias na escola
eram divididas em coisas de menino e de menina. Nós fazíamos tudo. Resultado?
Vinte e poucos anos depois, a primeira geração da minha família que termina uma
faculdade são duas engenheiras e uma informata.
Em 2008 eu iniciei minha faculdade em Ribeirão Preto, finalizando minha
graduação em Informática Biomédica quatro anos depois, sendo a única pessoa da
minha turma a se formar no período adequado. Durante esses quatro anos a USP foi
minha casa, literalmente. Morei na universidade pelos 4 anos de formação.
Em 2012, eu estava decidida a sair do país para conhecer o mundo, queria
colocar a prova fora do meu lugar de conforto. A vida real, porém, chamava, e após a
formatura, fui trabalhar como desenvolvedora de software em uma empresa de
Ribeirão. O tempo passou e 9 meses depois, consegui um estágio em Budapeste,
Hungria.
Fui então para Budapeste, um ano de grandes aventuras e experiências.
Gostava muito do trabalho, gostavam de mim, ofereceram a minha efetivação na
empresa, mas eu tinha decidido voltar para o Brasil e obter o título de mestrado. Com
a data de volta para o Brasil se aproximando, minha amiga foi para Portugal, por conta
do mestrado dela. Decido então parar por lá antes de voltar pra casa. Eu estava de
férias, mas minha amiga não, então eu a acompanhava para a universidade todas as
manhãs. E foi conhecendo os professores da universidade que uma delas me apontou
uma área interessante de trabalho: saúde materna. Voltei ao Brasil decidida a
trabalhar com informatização do pré-natal e fui falar com um antigo professor da
faculdade, o professor Domingos Alves. A prova para entrar no programa de mestrado
aconteceria em poucos dias, mas isso não era um problema para o professor
Domingos. Ao explicar para ele qual temática eu queria trabalhar ele disse: “hum, tem
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um professor novo no departamento que trabalha com isso aí, acho que dá fazermos
uma colaboração”. Dias depois, conheci o professor João, e com a recomendação do
prof. Domingos, João aceitou ser meu orientador.
Nessa época, João estava iniciando dois projetos: o PRENACEL e o BOLD. O
PRENACEL consistia em um programa de mensagens de texto para gestantes, com
conteúdos educacionais e de incentivo ao autocuidado. O BOLD era um projeto de
parceria com a Organização Mundial de Saúde, que entre outras etapas, consistia
numa coorte de 10.000 mulheres em dois países africanos. Para que os projetos
acontecessem, João estava em busca de pessoas para formar um grupo de pesquisa
multidisciplinar e eu me qualificava como a especialista em tecnologia da informação.
Nos anos seguintes, tive diversas oportunidades únicas de crescimento, tanto pessoal
quanto profissional. Participei de reuniões na Organização Mundial de Saúde, visitei
uma maternidade na África, apresentei resultados para pesquisadores que são
referência mundial nas suas áreas. De uma mulher que era programadora que queria
fazer pesquisa, me transformei em uma pesquisadora que sabia programar. No lado
pessoal, o grupo de trabalho era diverso e divertido, e foi nele que eu aprendi porque
eu era e deveria me reconhecer como feminista.
Hoje, finalizando o doutorado eu olho para traz e reconheço todos esses pontos
que me trouxeram até aqui. E como o trabalho que vem a seguir é fruto desse caminho
tão rico e tão diverso que passei. Nele eu tive a oportunidade de pôr a prova muito do
que sou e do que aprendi: olhar os recursos que tenho a volta, as ferramentas e
técnicas que eu domino e responder a pergunta: como posso impactar na vida das
mulheres? Como um software pode alterar o cuidado, a percepção e influenciar
políticas públicas que faça o mundo um lugar mais justo.
E essa tese é a minha singela contribuição. Espero que gostem de ler.
Um grande abraço,
Lívia.
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1.1 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO E A REVOLUÇÃO DA INFORMAÇÃO
A computação é uma ciência antiga, que evoluiu e adquiriu novas técnicas e
ferramentas. O ábaco é considerado o primeiro computador, datando de 2400 anos
antes da era comum. Porém, nas últimas décadas, a computação moderna passou
por uma revolução e dominou boa parte do mundo. Máquinas que antes ocupavam
um andar inteiro, que custavam o valor impossível para pessoas e até grandes
empresas, foram miniaturizadas e barateadas. A invenção do PC (personal computer)
possibilitou a entrada dessas máquinas nas casas dos indivíduos nos anos 80. Os
anos seguintes trouxeram novas tecnologias, como os celulares, que a partir de redes
de telefonia (1G e 2G), possibilitam a troca de informações por voz e mensagens de
texto. Na década de 90, o advento da internet abre portas para novos negócios, o dotnet vira a nova galinha de ovos dourados dos investidores. Esse mercado, porém, não
se mostra viável nessa época, com o estouro da bolha e uma subsequente crise
econômica na área. Mesmo assim, a tecnologia, especialmente os hardwares,
continuaram sendo barateados e permitindo que mais pessoas pudessem acessar
esses equipamentos.
No ano de 2007 ocorre uma mudança significativa, Steve Jobs anuncia o
iPhone, um celular sensível ao toque e capaz de acessar a internet de qualquer lugar.
Apesar desse tipo de dispositivo não ser uma novidade, a aceitação e interesse pelo
celular cria um novo segmento de mercado: os smartphones. Em paralelo, a
infraestrutura de comunicação também evolui, permitindo o acesso a conteúdos que
vão além de e-mails e SMS. A rede 3G e 4G, com velocidade e banda de internet
suficiente para transmitir músicas, fotos e vídeos, além de facilitar o acesso a sites de
compra e venda on-line (e-commerce). Outo novo player de mercado na década de
10 são as redes sociais, que passam a permitir interação interpessoal e com
comunidades em todo canto do mundo com acesso a rede mundial de computadores.
As pessoas passam então a divulgar fatos do cotidiano, fotos de viagens ou do almoço
a toda a sua rede, criando conteúdos e novos tipos de informação.
Com os dispositivos nas mãos das pessoas, o passo seguinte foi a integração
com item que estão nas pessoas, como relógios, colares e até mesmo, óculos. Os
vestíveis, geralmente focados em saúde e bem-estar, já são capazes de monitorar
número de passos, gasto calórico e batimento cardíaco. Ao mesmo tempo, esses
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dispositivos monitoram rotas e rotinas, a partir dos GPS, microfones e câmeras
embutidas. Já dentro das casas, apesar da presença do computador, as assistentes
virtuais ganham ouvidos, aguardando serem chamadas e receber ordens e tarefas.
No restante do tempo, o microfone capta conversas e ruídos não relacionados as suas
habilidades, mas do dia-a-dia do local onde estão.
Entre as principais tarefas de todos os dispositivos citados anteriormente, está
a produção e captação de dados de forma individualizada. A produção desses dados
tem revolucionado a forma de lidar com consumo e comportamento. Guardar os dados
gerados pelos smartphones, vestíveis, redes sociais, softwares em geral, conteúdos
de áudio visual, históricos de navegação, entre outros dados só é possível graças ao
barateamento de hardware de armazenamento. Ao mesmo tempo, essa produção em
de dados em grande escala exige formas diferenciadas de organização e recuperação
dos dados, que devem ser realizadas de formas eficientes. Essa eficiência é
necessária pois a capacidade de processamento cresce sempre abaixo da
capacidade de armazenamento. Processar dados de forma automática, construir
informação e gerar conhecimento são tarefas atribuídas comumente delegada a área
de inteligência artificial.
O conceito e algumas técnicas de IA já são estudadas e desenvolvidas desde
os anos 1980, porém as limitações de dados e processamento da época dificultaram
o seu desenvolvimento. De forma contrastante, nos dias de hoje vemos um
fortalecimento dessa área de estudo e as aplicações dessas técnicas disponíveis ao
público comum. A capacidade de reconhecer pessoas em fotos, de criar rotas
eficientes para viagens, ferramentas de tradução, sistemas de recomendação de
compras, de entender uma solicitação de voz e até mesmo filtros de envelhecimento
em fotos são exemplos de aplicação de IA.
Atualmente, as ferramentas computacionais estão distribuídas e presentes de
diversas formas na vida das pessoas. Técnicas avançadas de inteligência artificial já
são acessíveis em diversas plataformas e necessidades. Mas como isso se aplica na
saúde? Como a geração de dados e processamento dos mesmos podem ajudar a
melhorar o cuidado em saúde, tanto do ponto de vista do paciente, quanto do
profissional de saúde?
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1.2 COMPUTAÇÃO EM SAÚDE
Aplicada na área da saúde, a tecnologia da informação e comunicação tem um
grande potencial. A Organização das Nações Unidas considera essa ferramenta com
uma parte integral da agenda de implementação da cobertura universal de saúde[1].
Mais do que apenas armazenar prontuários, o uso extensivo de computação
transforma ou até mesmo possibilita outras áreas da medicina. A bioinformática e
genética são exemplos de áreas viabilizada por máquinas capazes de processar
grandes quantidades de dados. Da mesma forma, alguns tipos de imagens médicas,
como a ressonância magnética, que gera centenas de imagens em poucos segundos.
Já no campo da oncologia, computadores auxiliam na definição dos melhores
tratamento. Nesses exemplos, armazenamento, processamento, intepretação e até a
inteligência gerada a partir dos dados estão altamente ligadas aos computadores.
Em locais onde os recursos são limitados, o uso de computação, seja eles de
mesa ou de mão, também auxilia na atenção à saúde. Mesmo assim é necessário
melhorar as condições de infraestrutura e softwares para que as ferramentas facilitem
e agreguem na rotina dos profissionais de saúde[2].
Listamos abaixo algumas áreas de aplicação de computação em saúde que já
se mostraram campos importantes para pesquisa e prática. Os tópicos abaixo
apresentam conceitos chaves da área de computação e saúde que serão retomados
mais tarde neste trabalho.

1.2.1 EHEALTH
Durante os anos 2000 a 2015, a agenda “Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio” trouxe a necessidade de acesso a novas tecnologias universalmente,
destacando aquelas voltadas a informação e comunicação[3]. Com a evolução da
agenda, novas oportunidades foram percebidas quanto a atuação na área da saúde.
Em 2005, a Organização Mundial da Saúde (OMS) define electronic health (eHealth)
como o uso local e remoto da tecnologia da informação e comunicação (TIC) para o
desenvolvimento da saúde púbica[4]. Com o crescimento da economia digital e o
surgimento de novas oportunidades, eHealth passa a ser também condutor da
inovação, desenvolvimento e vitalidade econômica[5]. Em 2015, uma pesquisa com
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125 países mostrou que 58% deles já contam com alguma estratégia de eHealth
implantada.

1.2.2 MHEALTH
A utilização de dispositivos móveis é uma forma simples e barata para ampliar
o acesso e a oferta de serviços de saúde. Desta forma, Mobile Health (mHealth) é o
nome dado ao o campo de estudo da aplicação de celulares, tablets, computadores e
outros dispositivos sem fio na área da saúde. Para a OMS, a abordagem de mHealth
é um dos possíveis contribuintes para alcançar a cobertura de saúde universal[1]. Essa
abordagem é promissora pois esta tecnologia depende de pouca infraestrutura. A
infraestrutura de comunicação necessária está disponível para 86% dos moradores
de países desenvolvidos e 39% dos habitantes de países em desenvolvimento. Ao
mesmo tempo, o custo de disponibilizar alguns tipos serviços de saúde remotamente
é mais barato que a oferta do mesmo serviço, ou serviço similar de forma presencial.
Outro fator importante para a adoção de estratégias baseadas em mHealth é a
ubiquidade dos celulares, sejam estes telefones padrão ou smartphones.
Entre as abordagens de mHealth testadas, e em alguns casos, adotadas,
temos por diversos países temos, centrais telefônicas para responder dúvidas ou
chamadas de emergências, lembretes para melhorar adesão a tratamentos, a
consultas e difusão de informações como foco na promoção da saúde. Além disso,
alguns dispositivos podem mediar consultas remotas, apoiar o gerenciamento de
respostas a emergências, coleta de dados de saúde, monitoramento da saúde pública
e de pacientes individualmente. Outro aspecto é a utilização da ferramenta para o
aprendizado continuados dos profissionais de saúde em qualquer lugar que estejam
alocados, a disponibilidade de softwares de apoio a decisão em saúde, acesso a
prontuários eletrônicos do paciente.

1.2.3 MODELOS MATEMÁTICOS DE APOIO A DECISÃO
Clinical decision support system (CDSS) são softwares capazes de oferecer
conselhos de condutas para seus usuários. A literatura divide em 2 tipos de sistema:
knowledge based e non-knowledge based[6]. O primeiro tipo utiliza abordagem
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simbólica baseada em regras de decisão. Nesse caso, uma base de conhecimento
anterior, como um guia de boas práticas, deve ser preparada e organizada para
responder às condições apresentadas. O aprendizado de máquina e as técnicas
estatísticas são a base do sistema de non-knowledge. Essa abordagem extrai
automaticamente padrões de um conjunto dados clínicos para definir as decisões. É
importante ressaltar que a decisão do sistema de non-knowledge é tão boa quanto os
dados que são fornecidos a ela. Se não houver padrões ou dados claros com baixo
nível de ruído, os modelos e classificadores serão comprometidos.
O desenvolvimento de modelos a partir de dados é comum na área da saúde.
Eles são usados para definição de riscos, estimar eventos, avaliar programas de
saúde e padrões de cuidado dentro de uma população, entre outros[7]. No campo da
medicina personalizada, incluir modelos inteligentes, validados e seguros, pode ser
benéfico tanto para os profissionais de saúde, quanto para os pacientes[8]. Para
instituições e gestores, modelos podem ajudar a entender o cenário de saúde e tomar
decisões mais embasadas.
Tendo em vista a diversidade de áreas em que ferramentas computacionais
podem ser aplicadas para modificar o cuidado em saúde, este trabalho faz um recorte
visando avaliar as suas implementações. Sendo assim, foi escolhida a área de saúde
materna como fio condutor para alguns estudos de caso que serão apresentados.
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1.3 GÊNERO E SAÚDE
No seu famoso trabalho “O segundo sexo”, a filósofa francesa Simone de
Beauvoir afirma que “On ne naît pas femme: on le devient” (“nós não nascemos
mulheres: nós nos tornamos mulheres”, tradução livre)[9]. Essa perspectiva associa
construtos sociais e culturais à definição de gênero ao indivíduo, removendo o
determinismo biológico da equação. Décadas mais tarde, a filósofa Judith Butler parte
dos pressupostos de Beauvoir para evoluir os conceitos de gênero. Para Butler,
gênero é um artifício flutuante que desagrega o homem do masculino e a mulher do
feminino[10]. Partimos então do princípio de que gênero é diferente do sexo biológico
e ao mesmo tempo não segue o padrão de orientação sexual binária e heteronormativa.
No âmbito da saúde, a Organização Mundial da saúde define o gênero como
“papéis, comportamentos, atividades, atributos e oportunidades que qualquer
sociedade considera apropriados para meninas e meninos e mulheres e homens. O
gênero interage com, mas é diferente, as categorias binárias de sexo biológico”[11].
Tratar de gênero no âmbito da saúde é importante pois essa identificação é um
determinante social que impacta, modifica comportamentos e respostas dos sistema
de saúde[12]. A abordagem de gênero é especialmente útil quando as consequências
dos fenômenos de saúde não são completamente explicados pelo sexo biológico,
como é o caso da expectativa de vida[13].
Mulheres vivem mais, porém convivem mais com condições de saúde
debilitantes e doenças crônicas. Na esfera sexual e reprodutiva, meninas sofrem com
casamentos infantis, violências físicas e sexuais[14]. Durante gestação e parto,
mulheres perdem suas vidas para condições preveníeis[15], além de em muitos locais,
não existir acesso a abortos seguros[16]. Doenças cardíacas que são tardiamente
identificadas, uma vez que os sintomas nas mulheres são diferentes dos sintomas
normalmente associados a doença, comum aos homens[17]. Doenças mentais como
depressão e ansiedade estão mais associadas às mulheres[18].
O gênero masculino também sofre com condições de saúde associadas ao seu
grupo. Homens morrem mais por acidentes de trabalho, de trânsito e violência
urbana[19]. Da mesma forma, o risco de abuso de substâncias como tabaco[20] e
álcool[21] é aumentado nesse grupo. Homens buscam menos atendimento médico e
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quando vão, não relatam os sintomas[22]. Por último, a probabilidade de tentativa de
suicídio é maior entre homens[23].
Já em indivíduos de gênero fora do binômio masculino-feminino são mais
estigmatizados e discriminados pela sociedade e pelas instituições[24]. Esses
indivíduos estão mais vulneráveis a doenças, violência, tanto sexual quanto física e
abuso de drogas. Além disso, o preconceito e a rejeição causam grande impacto na
saúde mental desse grupo[24].
A lista de condições de saúde que afetam de forma diferente os gêneros são
reflexo do padrão e estilo de vida imposto a eles. São consequências diretas da
estrutura social que define papeis e cria expectativas para cada gênero, punindo
aqueles que não se adequam. Nessa mesma direção, os sistemas de saúde
historicamente atuam na perspectiva binária e biologicamente determinada do gênero.
Apesar da melhoria da qualidade e expectativa de vida, é preciso evoluir a abordagem
de cuidado para incluir o eixo do gênero[25]. Essa abordagem mais ampla e integral
para a avaliação da saúde pode auxiliar a melhorar ainda mais os indicadores de
saúde[12].
Para tanto, uma mudança deve acontecer em diversos níveis, entre eles, o
social, político e científico. Um passo na direção da mudança está no aumento da
representação dos diferentes gêneros dentro dos grupos de poder. Isso é relevante
dado que a partir da representação e da visibilidade, é possível ações negligenciadas
até então. É preciso desafiar os estereótipos de gênero e combater a desigualdade e
suas consequências. Indo além, é preciso implementar programas e políticas que
considere o gênero em busca da equidade em saúde.
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2.1 INTRODUÇÃO
Entre os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável definidos pela
Organização das nações unidas, o quinto chama a atenção para a igualdade de
gênero[26]. Essa desigualdade é fruto de séculos de opressão feminina e
desvalorização da mulher, sendo perpetuado até os dias atuais. O custo dessa
desigualdade também é alto, a começar pelo menor acesso de meninas a educação.
Estima-se que a perda de capital humano pode chegar em até 160 trilhões de dólares
à economia mundial[27]. Para aquelas que conseguem alcançar algum nível de
escolaridade esse inserir no mercado de trabalho, sofre com uma significativa
inequidade salarial. Mulheres e homens que fazem a mesma tarefa pelo mesmo
tempo apresentam valores salarias diferentes[27]. Além de ganhar menos no trabalho,
a responsabilidade de cuidar da família e as tarefas domésticas também são
associadas a elas[28,29].
Dentro do ambiente científico, o cenário não é muito melhor. Fenômenos que
perpetuam a desigualdade de gênero são bem conhecidos, não apenas na ciência,
mas também se aplicam a essa área de trabalho. Dentre esses conceitos,
apresentados como metáforas, trazemos alguns. Aqui apresentamos com o impacto
no grupo “mulheres”, mas estes podem ser estendidos a outros grupos minoritários:
Efeito Matilda[30]: um padrão sistemático de ignorar, não reconhecer ou
esconder cientistas mulheres.
Chão grudento (“sticky floor”)[31]: situações no início da carreira que
desaceleram a evolução das mulheres nos seus primeiros anos.
Efeito tesoura (“scissor effect”)[32]: remete ao gráfico de número de indivíduos
em uma área por gênero e o avanço na carreia. Nessa imagem, o número de mulheres
cai e de homens sobe, conforme a carreira avança.
Cano furado (“leaking pipeline”)[33]: se refere a perda de mulheres ao longo dos
anos e níveis de formação.
Teto de vidro (“ceiling glass”)[34]: uma barreira invisível que impede mulheres
de ascender em níveis hierárquicos.
Todos esses fenômenos têm fundamento histórico e um longo caminho de
implementação. No início da ciência moderna, homens brancos e de classe social
abastada determinaram que a ciência é a aplicação da razão pura. Esses mesmos
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homens definiram que mulheres são dotadas de emoção, e oposição a isso, os
homens são dotados da razão. Desta forma cria-se uma barreira intelectual e
intransponível para as mulheres da época participarem do desenvolvimento da ciência
em si, assim como de fazer ciência. Ao mesmo tempo, delegar às mulheres todo o
cuidado libera o homem de se “preocupar com as inconveniências da vida doméstica”.
O tema da diversidade de gênero em ambientes onde apenas um gênero
domina, gera debates por vezes orientado pelo preconceito ao outro. O que muitas
vezes se foge à discussão o porquê a diversidade é importante. Na atual conjuntura
planetária, uma outra discussão é como manter o planeta habitável para as próximas
gerações. Nessa luta, manter a diversidade ambiental, de espécies de fauna e flora é
chave para que seus ecossistemas não colapsem. Já se sabe que não adianta apenas
preservar uma espécie de árvore, mas sim conservar a biodiversidade dos diversos
ecossistemas. No mercado de trabalho, a diversidade, não apenas de gênero, mas
étnica também tem se provado um bom trunfo para a sobrevivência e avanços das
empresas. Locais onde indivíduos diferentes tem voz e liberdade para opinar e discutir
ideias e solucionar problemas tem apresentado resultados melhores que lugares sem
essa diversidade[35].
Na ciência, a diversidade parece ainda mais importante, em especial quando o
conhecimento está tão fragmentado e os cientistas cada vez mais especializados. A
especialização é importante para que a ciência avance, além de permitir que os
indivíduos com formações similares atinjam seus objetivos por caminho diferentes[36].
Sabemos que fenômenos complexos dificilmente são explicados por uma abordagem
purista de um campo de estudo, sendo assim, é preciso uma abordagem
interdisciplinar para se chegar à explicação mais completa. Dessa forma, a
colaboração em ciência é fundamental[36].
Dentro da pauta de diversidade de gênero, com foco especial ao contexto das
mulheres nas ciências médicas, existe a hipótese de que a ciência para mulheres
sofre do mesmo “teto de vidro” que a progressão na carreira[31]. O processo de entrada
das mulheres na ciência passou por diferentes fases. Iniciada com a fase das
feministas liberais na década de 70, houve uma negação da feminilidade, onde
mulheres para serem aceitas nesse ambiente assumiam características masculinas.
Nesse sentido, as mulheres precisavam mudar para se encaixa na ciência, sem que
esta precisasse abrir espaços ou mudar para recebê-las[37]. Dessa forma, a única
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diferença entre homens e mulheres seria o momento do parto, e que de preferência
“espera-se que o parto ocorra exclusivamente aos fins de semana e feriados, para
não perturbar o ritmo do trabalho cotidiano”[37]. Em uma segunda onda na década
seguinte, inicia a fase do feminismo da diferença, onde há a ideia de que existe uma
ciência feminina. Essa fase incorpora uma abordagem e que o gênero na ciência não
é neutro e que a desigualdade de gênero não apenas existe, como está presente no
meio científico. Por outro lado, essa “ciência feminina” romantiza as características
estereotipadas e socializada do que é ser mulher.
Independente das visões ou abordagens para incluir as mulheres na ciência,
ao longo dos anos elas foram ocupando mais espaços na área. Dessa forma, ao longo
dos anos se esperava que a distância entre os gêneros fossem gradativamente
diminuindo. Esse resultado foi visto em algumas áreas, mas a grande diferença
permaneceu no acesso aos cargos de prestígio e poder. Nesse sentido, a hipótese da
linha abastecimento se mostra errada[37]. A partir dessa hipótese acreditava-se que
com a inclusão das mulheres na base, ao passar dos anos, elas ascenderiam aos
cargos mais importante e a desigualdade de gênero diminuiria. Após anos de inclusão
de mulheres e presença de massa crítica para ascensão, isso não aconteceu.
Percebeu-se então que outras barreiras que não apenas o número de mulheres
interferia na possibilidade de chegar em cargos mais altos.
Os fatores que dificultam a evolução das mulheres na ciência são encontrados
tanto dentro quanto fora das instituições as quais elas se dedicam. E esse processo
antes mesmos de assumirem cargos em universidades ou centro de pesquisas.
Mulheres são preteridas em processos seletivos para trabalhar em projetos que
poderiam garantir experiencias pra novas buscas[38], além de serem menos
financiadas para seus próprios projetos de pesquisa[39]. Já dentro das instituições elas
recebem menos apoio institucional e investimentos[40]. Outros aspectos que afetam
em especial a saúde mental dessas mulheres estão as micro agressões diárias as
quais elas são submetidas. Por vezes disfarçadas de “piadas”, comentários que
diminuem e atacam, minando diariamente a autoestima, independentemente do nível
de senioridade da mulher[41,42]. Em casos mais graves, casos de assédio e violência
sexual também são relatados por cientistas e nem sempre o resultado das denúncias
são satisfatórias[43].
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Os fatores externos aos locais de trabalho também interferem na evolução da
carreira. Mulheres com filhos recebem ainda menos apoio institucional. O cuidado,
tanto da casa quanto dos filhos, está altamente associado ao gênero feminino. Até
mulheres que ganham mais que seus companheiros apresentam carga de trabalho
doméstico maior[44].
Mesmo assim, ao longo dos anos a desigualdade de gênero vem diminuindo.
A luta das mulheres pela igualdade de gênero na ciência trouxe avanços importantes.
Grande parte desse avanço se deu graças às pressões de grupos feministas
organizados, resultando em diversas leis para aumentar o número e a influência de
mulheres no campo científico. Nesse contexto, foram criados centros de excelência
para estudos da saúde da mulher, que incluía, porém não limitava a sua saúde
reprodutiva[37]. A participação de mulheres em ensaios clínicos de remédios também
se tornou obrigatória para as empresas que quisessem generalizar seus resultados
para mulheres, apesar de ainda serem subrepresentadas[45,46].
A reforma da saúde no contexto do gênero não ocorreu apenas pela entrada
de mulheres na profissão médica. Todo o contexto da forte onda feminista, educação
das mulheres, mudança na percepção do lugar da mulher na sociedade e atitude em
relação as profissões, além do início e implementação de estudos de gênero,
melhorias na economia, formação de um congresso favorável as pautas e por fim,
criação de leis de apoio e incentivo à essas pautas permitiram que elas tivessem
sucesso[37].
Dessa forma, para avançarmos ainda mais e vencermos os fatores que
perpetuam as desigualdades de gênero, é preciso apoiar, incentivar e viabilizar
mudanças. Para tanto é preciso conhecer quais fatores são esses e quais são as
estratégias mais prováveis de terem sucesso. Dentro do campo científico, é preciso ir
além da tentativa individual de mudança, e buscar reformas institucionais que criem
um ambiente seguro para que elas possam transpor essas barreiras, por vezes,
invisíveis.
Com o objetivo de quantificar a desigualdade de gênero, esse trabalho usa a
Universidade de São Paulo como campo de estudo. O item 5.1.1 apresenta um estudo
que desenvolveu um algoritmo de coleta de dados automatizada para métricas de
publicação dos professores. Com base nesses dados, foi avaliada a diferença entre
os gêneros e discutida quais os fatores que influenciam tal diferença.
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3.1 INTRODUÇÃO
3.1.1 SAÚDE MATERNA
Em 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (SDG), uma agenda de prioridades para guiar políticas
públicas e atividades de cooperação internacional[26]. Dentre os 17 objetivos
acordados, o terceiro objetivo preconiza “Assegurar uma vida saudável e promover o
bem-estar para todos, em todas as idades”. Para orientar as agendas e priorização de
ações, cada um dos objetivos conta com uma lista de indicadores e metas indicativas
de sucesso. O indicador 3.1.1 é a “razão de mortalidade materna” (RMM) e tem como
meta global a redução para menos de 70 mortes por 100.000 nascidos vivos[26]. Já a
recomendação aos países é a redução de 2/3 o número de mortes, tendo como valor
de base, a RMM em 2010. Uma meta complementar é de que nenhum país deverá
ter uma RMM acima de 140 ao fim dos anos 30. Apesar de não parecer uma meta
ousada, globalmente ela significa uma redução de mortalidade materna acima de 65%
em 20 anos[47]. No contexto brasileiro, por já apresentar RMM é inferior a 70, o país
se comprometeu em reduzir sua RMM em 51,7%, correspondendo a 30/100.000
nascidos vivos[48].
Mais do que um indicador de saúde, a mortalidade materna (MM) reflete o grau
de desenvolvimento econômico e social e as condições das mulheres nas
sociedades[47,49]. Esse indicador está intimamente relacionado as inequidades de
gênero, oferta e acesso à educação feminina e ao acesso ao sistema de saúde. A
redução da MM reflete o desenvolvimento socioeconômico sustentável, sendo
sensíveis a crises e enfraquecimento de políticas de proteção social. Outro domínio
refletido pela MM é a qualidade do sistema de saúde. A começar pela capacidade do
sistema de gerar dados de mortalidade de forma precisa e confiável. A subnotificação
é uma realidade mais presente nos países em desenvolvimento, sendo usada a
padronização da OMS em casos onde registros sistêmicos não são feitos[50]. Ao
mesmo tempo, acesso aos cuidados de saúde reprodutiva, desde educação sexual,
planejamento familiar aos específicos do período gravídico, são modificadores do
risco de morte materna.
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Visto que reduzir a MM passa por mudanças profundas na sociedade e nos
sistemas de saúde, é preciso conhecer o processo histórico que culmina na
sobrevivência materna. O processo de mudanças e padrões populacionais pode ser
explicado por modelos representativos do evento. Modelos de transição ajudam a
elucidar o processo de alteração global em populações pioneiras. Ao mesmo tempo,
essa ferramenta ajuda a prever o mesmo processo aplicado a populações em estágios
iniciais. Dentre os modelos mais conhecidos, podemos citar os modelos de transição
demográfica, epidemiológica e nutricional.
No contexto da saúde materna, a mudança do padrão populacional é explicada
pelo modelo teórico de transição obstétrica[51]. Nele é mostrado como redução de
mortes evitáveis passa pela alteração da história natural da gravidez e parto. Este
modelo apresenta cinco estágios indicados pelas características obstétricas das
mulheres e pela taxa de mortalidade observada. O cenário inicial deste modelo é
caracterizado por uma alta taxa de natalidade e mortalidade materna, com pouca ou
nenhuma intervenção para reduzir o risco de morte. Estas mortes ocorrem por causas
obstétricas diretas, como doenças hipertensivas, infecções puerperais, hemorragias e
aborto inseguro. Com a transição para os estágios seguintes, ocorre uma redução das
taxas de natalidade e mortes evitáveis. As mortes remanescentes são consequências
de causas indiretas, como o desenvolvimento e agravamento de doenças crônicas e
envelhecimento da população materna. A passagem entre os estágios, como em
qualquer modelo de representação, não é precisa, sendo possível a coexistência de
diferentes estágios numa mesma área[51].
Indo além da abordagem clínica já definida no modelo de transição obstétrica,
fatores adicionais poderiam apontar os avanços. Este trabalho sugere a adição de um
componente comportamental dos indivíduos envolvidos para avalição da transição
obstétrica. A métrica aqui proposta é o complexo da sobrevivência ao parto, sendo
que quanto mais avançado o estágio na escala da transição, mais superado estaria
esse complexo.
Complexos são sistemas de ideias inter-relacionadas que podem levar o
indivíduo a pensar, sentir e se comportar de acordo com um padrão. Localidades nos
estágios iniciais da transição obstétrica associam rotineiramente a gestação e parto
ao risco aumentado de morte. A alta fertilidade, e consequentemente, o grande
número de partos, mantém sempre presente o medo das mulheres em idade
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reprodutiva. Porém, a medida em que a sociedade se desenvolve e a condições de
vida das mulheres melhora, o parto passa a ser um fenômeno raro. Da mesma forma,
a melhora do cuidado reduz a mortalidade absoluta e a importância relativa da
sobrevivência ao parto diminui. Portando, definimos aqui como “complexo de
sobrevivência ao parto” a relação psicossocial de medo da morte como consequência
do parto. Nesse contexto, a percepção da possibilidade de morrer no parto pode
influenciar o comportamento e as decisões durante o cuidado.
Queremos então explicar o comportamento observado nesse complexo a partir
do referencial teórico da gestão de risco[52]. Gerir riscos tem por objetivo minimizar a
probabilidade de eventos negativos acontecerem, ao mesmo tempo que tenta
maximizar a probabilidade de eventos positivos acontecerem. Para tanto, é necessário
conhecer os aspectos quantitativos do evento: a probabilidade de ocorrência
(!"#$(&' )) e a perda (!)"*+(&' )) no cenário observado. Em eventos negativos, a
perda é a quantificação de custo do recurso que não estará mais disponível ou do
aumento do mesmo em forma de compensação. Já em eventos positivos, não se fala
mais em perda e sim em ganhos potenciais. A abordagem quantitativa auxilia na
priorização dos riscos. A etapa de priorização visa garantir que os eventos de maior
impacto serão observados durante o projeto. A priorização também permite a
preparação de um plano de ação em resposta imediata a ocorrência de um evento.
Para priorizar os eventos calcula-se a equação de exposição ao risco negativo
(ER):
,&' = !)"*+(&' ) × !"#$(&' )
No caso da morte materna, definimos a perda como a morte da mulher. Nesse
cenário, o custo da perda é muito alto, no âmbito humano, uma tragédia irreparável,
independentemente de qualquer outro fator. Do ponto de vista matemático, a perda
tende ao infinito. Dessa forma, para balancear a equação e reduzir a exposição ao
risco, o segundo fator, no caso a probabilidade, precisa tender a 0. A probabilidade de
ocorrência passa a ser o determinante e as ações focam em minimizar esse fator.
Países no primeiro estágio da transição obstétrica apresentam uma probabilidade de
morte alta, sendo assim, todos os esforços se concentram na redução deste risco
negativo. A sobrevida da mulher no parto é o principal objetivo. Nesse cenário, ações
inaceitáveis passam a ser toleradas como abusos físicos e verbais, na tentativa de
fazer com que a mulher obedeça aos comandos de seus cuidadores. É preciso deixar
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claro que em nenhuma circunstância esses tipos de ações poderiam ser aceitas, mas
com a perspectiva de que essa é a única maneira de se salvar e salvar o feto, as
mulheres aceitam e se submetem a condições de subcuidado. À medida que as
populações avançam reduzindo a exposição do risco de morte da mulher, os outros
aspectos passam a ser priorizados e observados. Em estágios onde a mortalidade
materna e a natalidade caem, a sobrevida do neonato é o próximo risco a ser
priorizado.
Apesar disso, não é preciso estar no último estágio, sem ocorrência de mortes
evitáveis, para iniciar o processo de maximização de eventos positivos. Liberdade
para se movimentar, comer, beber, presença de um acompanhante, dar tempo para
corpo da mulher estar pronto para parir são exemplos de eventos positivos que podem
ser priorizados. Medidas com as citadas, que vão além da busca da sobrevivência
podem ser implementadas em estágios iniciais. Mesmo assim, é importante lembrar
que em momento algum o medo da morte é eliminado, mas se naturaliza a
sobrevivência, dada a raridade do evento. Ao mesmo tempo, o desejo de um desfecho
positivo para o bebê, um cuidado livre de violência e desrespeito e que traga
satisfação para a mulher, sempre existe. O complexo da sobrevivência se associa ao
nível de exposição do risco de morte. Em casos onde o risco começa a cair, o cuidado
com a saúde precisa ir além da sobrevida e atender outras expectativas.
Nesse cenário, a qualidade do processo, assim como a experiência e
satisfação da mulher, ganha importância. Melhorar a qualidade da atenção saúde da
mulher nos diferentes momentos da sua vida reprodutiva, desde a pré-concepção, o
pré-natal, parto e pós-parto é um dos caminhos para alcançar o terceiro objetivo[26,53].
Para isso, os países devem consolidar os avanços das últimas décadas e expandir o
foco para os novos riscos, incluído os eventos positivos. É preciso ir além da
mortalidade, maximizando o potencial da população e mantendo-a sempre
saudável[54].
Qualidade em saúde é um conceito multidimensional que inclui, mas não se
limita a, o uso adequado de ações efetivas de saúde, infraestrutura de saúde
fortalecida e atitude correspondente dos profissionais de saúde. Um serviço de
qualidade proporciona satisfação entre seus usuários, além do efeito positivo na
saúde[55]. No contexto individual, o usuário informado e consciente de sua posição
dentro dos serviços de saúde altera positivamente a qualidade do serviço por meio da
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demanda qualificada. No contexto específico da saúde reprodutiva, o fortalecimento
da relação da usuária com os serviços de saúde passa necessariamente pela
educação em saúde[56]. Neste sentido, o oferecimento de informações de qualidade e
adequadas às diferentes fases da vida da mulher confere a ela conhecimento. A partir
do aprendizado, a mesma pode reconhecer lacunas de cuidado e solicitar o cuidado
faltante[57]. Com esta perspectiva é plausível acreditar na modificação do cuidado,
horizontalizando a relação profissional-paciente, promovendo a tomada de decisão
em conjunto[58].
Mudando para a perspectiva do profissional, a prática clínica em concordância
com as melhores evidências científicas também altera a qualidade. Esse
comportamento pode ajudar na prevenção da medicalização excessiva e garantir uma
experiência positiva, respeitando o direito a dignidade da mulher[59]. Para tanto é
necessário garantir que os profissionais de saúde tenham acesso ao conhecimento e
incentiva-los a adotar as recomendações[60]. Assim como no caso da educação em
saúde no âmbito do usuário, a formação e aprendizado contínuo dos profissionais
também devem usar estratégias especificas para cada realidade[60]. Com a evolução
e barateamento da capacidade de processamento dos computadores, é possível usar
novas técnicas para o desenvolvimento de ferramentas de apoio ao cuidado[61,62].
Ferramentas computacionais podem ajudar durante a avaliação e tomada de decisão
durante o cuidado sem necessariamente aumentar o tempo de cuidado[63].
Ferramentas para avaliação de risco podem ajudar na detecção precoce de
complicações e consequentemente, aumentam as chances de alterar desfechos[64,65].
Dado o desafio de melhorar a qualidade, em especial no âmbito da saúde
reprodutiva, as pesquisas tendem a utilizar uma abordagem multi e interdisciplinar.
Diferentes áreas tem dedicado sua atenção para esse problema, dentre as quais se
incluem novos campos de pesquisa como a ciência de dados, o aprendizado de
máquinas e o mHealth[66–70]. Além da contínua evolução dos estudos em áreas
clássicas, como a epidemiologia, a estatística e a ciência da computação. O uso da
abordagem interdisciplinar passa a ser interessante dentro deste contexto, na
tentativa de coordenar conceitos e competências em um nível hierárquico diferente
com um novo propósito[71].
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3.1.1.1

Pré-natal, oportunidades de cuidado e satisfação

O acompanhamento de saúde oferecido a mulher durante o período pré-natal
é uma importante oportunidade para o cuidado da saúde da mesma. Junto ao cuidado
clinico, o contato da mulher com o sistema de saúde proporciona a oferta de
informações com potencial de impacto para além do momento específico[54].
Indicadores brasileiros mostram que acesso e a cobertura do cuidado pré-natal não é
o problema do sistema de saúde[72]. Por outro lado, outros indicadores apontam uma
alta e crescente taxa de sífilis congênita[73,74] e manejo inadequado da hipertensão[75],
colocando em cheque a qualidade do serviço. A partir desses dados, percebe-se que
garantir apenas o acesso não é suficiente.
A qualidade de serviços de saúde pode ser influenciada por uma série de
fatores, entre eles por usuários fortalecidos em seu papel de cidadão. Fomentar a
educação em saúde dos usuários possibilita alterar a qualidade por meio da demanda
qualificada e do controle social[76]. Em especial no cuidado pré-natal, relevando
determinantes associados ao gênero, como acesso à educação formal e renda, a
relação usuária-serviço sofre influência da educação em saúde[56,77].
Desta forma, a oferta de informações de qualidade e adequadas às fases de
vida da mulher confere a ela uma base de conhecimento. Esse conhecimento serve
como uma plataforma de apoio, na qual a mulher pode reconhecer lacunas de cuidado
e solicitar o cuidado faltante[57]. Embora as atividades de educação em saúde
devessem ser parte da rotina dos profissionais atuantes na Atenção Primária à Saúde,
na prática, representam carga adicional para profissionais sobrecarregados com
atividades assistenciais. Com a limitação de recursos e a sobrecarga dos
profissionais, as atividades de educação em saúde são frequentemente omitidas,
enfraquecidas ou depositórias[78,79].
Com base nesse contexto, é necessário o desenvolvimento de novas
estratégias para permitir a prática da educação em saúde. Espera-se que essas
práticas contribuam para fortalecer a autonomia das mulheres em sua relação com os
serviços de saúde e incentivá-las a se tornarem sujeitos ativos de seu próprio cuidado.
Nesse sentido, campo de mHealth é considerado promissor[80], por se constituir uma
plataforma para a educação em saúde. Apesar de recente, essa abordagem pode
utilizar a infraestrutura de comunicação já estabelecida, que se tornaram amplamente
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acessíveis à população a partir dos anos 2010. Um dos formatos mais populares de
mHealth são as intervenções por mensagens de texto (IMT) para distribuição de
conteúdo em saúde. As IMT já foram testadas em diferentes áreas para prevenção e
controle de doenças crônicas[81–83]. Para o cuidado materno, estudos também
mostraram um impacto positivo no cuidado pré-natal[84], aumento de confiança e
satisfação com o parto[85], redução de ansiedade[86] e mortalidade perinatal[87].
Apesar do consumo de informações poder ser facilitado e ampliado com o uso
da internet, no contexto brasileiro o acesso ainda é restrito. Atualmente, 42% da
população não têm acesso à internet[88]; 33% não têm acesso a um smartphone
(dispositivo capaz de acessar a internet)

[89]

. Por outro lado, em março de 2018, o

Brasil contava com 235 milhões de linhas de celulares ativas[90], e em 2015, estava
presente em 91,2% dos domicílios[88]. Neste cenário, é plausível supor que grande
parte das gestantes brasileiras tenham acesso a um celular que seja capaz de receber
mensagens curtas de texto (SMS – short message service). Este tipo de serviço é
oferecido através da rede de telefonia padrão GSM (Global System for Mobile
Communications), que conta com ampla cobertura no território nacional[90].
Considerando então a cobertura, o alcance e o relativo baixo custo (entre R$0,05 e
R$ 0,10 por mensagem), as SMS se mostram como um meio de comunicação viável
e direto entre o sistema de saúde e usuários. Dispondo de um sistema de informação
on-line que automatize o envio de mensagens e que gerencie a comunicação[91], é
possível criar um ecossistema de distribuição de informação adaptável a cenários.
Dada as circunstâncias apresentadas, a estratégia PRENACEL foi concebida
como uma TMI focada nas necessidades e especificidades do Sistema Único de
Saúde (SUS) brasileiro. Além disso, o conteúdo distribuído na intervenção foi
desenvolvido em consideração às condições sociais da população alvo[92]. A partir
deste estudo piloto foi avaliado o impacto do pacote de SMS no cuidado pré-natal
padrão, tanto da gestante quanto do parceiro, na preparação para o parto, na
demanda de uso de boas práticas durante o parto, na redução de lesões perineais, no
uso de contraceptivos pós-parto e na realização da consulta puerperal. Este artigo tem
por objetivo realizar a síntese dos principais achados do Projeto PRENACEL e avaliar
a satisfação das mulheres que receberam as mensagens de texto durante a gestação.
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3.1.1.2

A questão da cesárea

A alta taxa de cesárea tem se tornado um problema de saúde pública e levanta
o questionamento do uso excessivo desta intervenção. Já existem na literatura
estudos que indicam a taxa atual acima de um nível benéfico da intervenção [93,94].
Apesar de ter uma importante associação na queda da mortalidade materna, o uso
excessivo não se associa da mesma forma[94], podendo trazer riscos à saúde da
mulher[95]. Entre os possíveis prejuízos que tem o risco aumentado nessas condições,
podemos citar a histerectomia, transfusão sanguínea, admissão em unidades de
tratamento intensivo e morte[59].
O crescimento da taxa de cesárea nas últimas décadas é explicado pelo
aumento rápido de estabelecimentos que oferecem cuidados de saúde de forma
profissional para a gestação, parto e pós-parto[59]. Esse fenômeno não se restringe
países de alta renda onde existe maior acesso a intervenções, mas também é
observado nos países de baixa e média renda (PBMR). Nessas localidades, taxas de
cesárea acima de 15 ou 20% são comuns[93], sendo agravadas pela limitação de
recursos para prevenção e tratamento de complicações cirúrgicas[96].
A decisão pela cesárea é influenciada por diversos fatores, entre os quais estão
incluídas, porém não se limitam às características obstétricas. Fatores emocionais,
como medo extremo da dor ou culturais, como o status social que um “parto” cirúrgico
representa, pode levar a mulher a uma cesárea eletiva. Do ponto de vista do
profissional, também é mais prático ter o controle sobre o momento do nascimento
oferecido pela cesárea. Ao mesmo tempo, diagnósticos como placenta acreta,
descolamento de placenta ou alto risco de rompimento uterino exigem a realização da
intervenção. Dada a complexidade da decisão, estipular uma taxa limite de cesárea
sem conhecer a real necessidade da população cuidada é perigoso[97,98].
Para criar uma taxa adequada ao local é preciso coletar dados, agregar
significado clínico, avaliar riscos e desfechos e então definir um valor de
referência[97,98]. Uma das caracterizações mais comuns para se conhecer a população
obstétrica é a classificação pelos 10 grupos obstétricos de Robson[97]. Usando a
classificação de Robson é possível agrupar mulheres com características obstétricas
semelhantes. Como essas características influenciam a decisão do parto, abre-se
uma possibilidade de análise da taxa de cesárea nos grupos avaliados. Porém, apesar
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de ser uma boa técnica para se familiarizar com a população, não existe valores de
referência para a taxa adequada de cesárea.
Na tentativa preencher esse vácuo na definição de uma taxa local ótima de
cesárea, a Organização Mundial de Saúde (OMS) desenvolveu o C-Model[99]. O CModel é capaz de calcular o risco individual de CS e a taxa esperada na instituição ou
população, de acordo com características populacionais. Esse modelo foi
desenvolvido com a técnica de regressão logística e com um banco de dados de mais
de 30.000 mulheres. Os dados utilizados no treinamento do modelo advinham de
locais onde a taxa de mortalidade materna e cesáreas eram baixas. Isso se deu para
reduzir vieses de cesáreas decididas por alto risco de morte ou conveniência. Com o
modelo treinado, este foi validado em 43 países, avaliando mais de 10 milhões de
mulheres. Dada a boa performance encontrada na validação, a OMS sugere o uso do
C-model como a referência global para definição da taxa ótima de cesárea[100].
Atualmente, o C-Model conta com uma ferramenta on-line, desenvolvida pela autora,
que conta com as duas funcionalidades: de avaliação do risco individual e da taxa
ótima em populações definidas.
Apesar dos bons resultados encontrados na modelagem atual do C-model,
vislumbramos a possibilidade de fortalecer sua modelagem, revisando a
categorização de algumas variáveis. O artigo 2 apresenta os resultados de uma nova
análise relacionada à predição da taxa ótima de cesárea e compara os resultados
apresentados pelo C-model.

3.1.2 BANCOS DE DADOS
Nas últimas décadas, a produção de dados cresceu de forma abundante.
Porém, dados sozinhos não são suficientes para se chegar a uma decisão, eles
representam apenas a base da pirâmide de construção do conhecimento. Dados são
formalmente definidos como números e fatos desestruturados, que apresenta um
grande potencial informativo. Para extrair esse potencial, é necessário organizar os
dados, condensá-los e contextualizá-los, criando informações. Informações são
capazes de responder perguntas e validar hipóteses levantadas.
Nessa era de grandes bancos de dados, é preciso saber quais são os dados
necessários para responder perguntas. Garantir a qualidade e capacidade de
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generalização dos dados é primordial para geração de informações relevantes e
aplicáveis ao contexto avaliado. Este trabalho tem por base avaliar bancos gerados
anteriormente, respondendo novas perguntas e revalidando perguntas já respondidas.
Desta forma, os próximos dois tópicos apresentam projetos iniciados 2014, nos
quais a autora participou ativamente na produção e avaliação de qualidade de dados
para a área de saúde materna e reprodutiva. Já o terceiro banco de dados
apresentado no tópico 3.1.2.3, também conta com dados de saúde materna e
reprodutiva. Estes dados advêm de um projeto global e foi gentilmente cedido para
avaliação neste trabalho.

3.1.2.1

BOLD - Better Outcomes in Labour Difficulty

O projeto BOLD (Better Outcomes in Labour Difficulty) foi um projeto
desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde para melhorar a qualidade do
cuidado intraparto [101]. Focando em países de baixa e média renda, o principal objetivo
é reduzir a morbimortalidade materna e neonatal relacionadas ao trabalho de parto.
Para desenvolver uma ferramenta de apoio a decisão (SELMA - Simplified, Effective,
Labour Monitoring-to-Action), 13 maternidades africanas foram incluídas em uma
coorte. Quatro maternidades em Uganda e nove maternidades na Nigéria foram
selecionadas para participar da pesquisa. As maternidades escolhidas realizavam ao
menos 1000 partos por ano e tinham capacidade de realizar cesáreas, caso esta
intervenção fosse necessária. Todas as mulheres admitidas nessas maternidades
eram triadas quanto a sua elegibilidade no estudo. Os critérios de inclusão eram:
mulheres com gestação única e feto vivo na admissão, elegíveis para parto normal no
primeiro estágio de parto, com dilatação inferior a sete cm e idade gestacional maior
de 34 semanas. Mulheres com indicação de cesárea ou laparotomia de emergência,
falso trabalho de parto, menores sem guardiões e mulheres incapacitadas de
concordar com a pesquisa ou recusaram a participar, foram excluídas.
Foram incluídas 9995 mulheres elegíveis entre dezembro de 2014 e junho de
2015. O banco de dados passou por avaliações de qualidade dos dados durante toda
a coleta, sendo que relatórios semanais eram enviados aos locais de coleta. Os
relatórios continham a lista de casos com algum tipo de inconsistência ou ausência de
dados. A partir deste estudo, em adição a que outros estudos já apontavam, a
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expectativa de velocidade de dilatação cervical durante o trabalho de parto, se
mostrou irreal para a maioria das mulheres[102,103]. Ao mesmo tempo, não foi
encontrada associação de risco para a mãe ou bebê com o tempo do parto[104]. Em
última instância, a contribuição dos resultados do BOLD foi a modificação das
recomendações da OMS em relação ao trabalho de parto[95].

3.1.2.2

PRENACEL

O PRENACEL foi um projeto de pesquisa para avaliar se um programa de
mensagens curtas de texto é um complemento útil para o cuidado pré-natal padrão.
Os resultados referentes ao pré-natal já foram publicados em um artigo científico[105].
Além de resultados relacionados ao pré-natal, outros aspectos relacionados a saúde
reprodutiva foram avaliados como: preparação para parto[106], boas práticas e
satisfação com o parto[107], lesões perineais[108], puerpério e planejamento
reprodutivo[109] e cuidado do homem durante o pré-natal[110].
Em suma, o PRENACEL foi um projeto piloto desenvolvido para mimetizar uma
política pública de saúde do SUS. Neste projeto, as gestantes interessadas poderiam
se cadastrar para receber um pacote de SMS ao longo da gestação em adição ao
cuidado pré-natal padrão. As mensagens foram distribuídas pelo software
desenvolvido pela equipe da pesquisa, o SISPRENACEL[111], que automatizou o envio
diário das mensagens para todas as gestantes e seus parceiros cadastrados. Ao
mesmo tempo, o sistema garantiu a relevância do conteúdo de acordo com a idade
gestacional dos destinatários. O programa de SMS para o período da gestação foi
estabelecido em um total de 148 SMS. Entre os temas abordados estavam: direito a
ter acompanhante na maternidade; alimentação, comportamentos saudáveis e de
risco, higiene e cuidados pessoais; amamentação, cuidados com o recém-nascido;
desenvolvimento fetal; direitos das gestantes e parturientes; exames, vacinas,
medicação e sinais de risco; importância do pré-natal, da assistência para o parto e
do planejamento reprodutivo; parto normal e cesárea; planejamento financeiro e
pessoal; aspectos emocionais da gestação, parto e puerpério; sinais de risco;
sexualidade durante a gravidez e no pós-parto. Além das informações contidas no
pacote de SMS, foi oferecido as gestantes a oportunidade enviar mensagens
gratuitamente para o número do programa. Este canal foi criado para receber as
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dúvidas, reclamações ou elogios, e serem respondidas pela equipe multidisciplinar do
projeto.
A pesquisa incluiu gestantes maiores de 18 anos, com menos de 20 semanas
de idade gestacional e que realizavam o pré-natal nas unidades selecionadas para
intervenção. O projeto se iniciou em abril de 2015 e foi finalizado em junho de 2016.
Ao todo foram avaliadas 1380 mulheres e 186 parceiros. O artigo dois apresenta uma
síntese dos resultados avaliados até o presente momento e a avaliação da satisfação
das mulheres.

3.1.2.3

Banco de dados do Multipaíses (OMS)

O estudo multipaíses realizado pela Organização Mundial da Saúde (WHO
MCS) foi um estudo global, no qual participaram 359 instituições de saúde de 29
países. Os países foram selecionados aleatoriamente após a estratificação da
localização geográfica, razão de mortalidade materna e tamanho da população. Cada
uma das instituições selecionadas tinha capacidade de realizar ao menos 1000 partos
anualmente, com acesso a cesáreas. Esse estudo ocorreu entre maio de 2010 e
dezembro de 2011 e coletou dados de 314.623 mulheres. A pesquisa avaliou todas
as mulheres que tiveram parto nas instituições selecionas durante o período de coleta,
casos de near-miss e de mortes maternas admitidos nas unidades em até sete dias
após o parto.

OBJETIVOS
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4.1 OBJETIVOS
4.1.1

Objetivo Geral

Desenvolver, implementar e avaliar três ferramentas computacionais: uma para
medir a inequidade de gênero na ciência e outras duas para modificar o processo de
cuidado no campo da saúde materna.

4.1.2 Objetivos Específicos
4.1.2.1

Desenvolver um algoritmo de coleta de dados acadêmicos e
avaliar o impacto do gênero na produção cientifica;

4.1.2.2

Avaliar a satisfação das mulheres que tiveram acesso a uma
estratégia de comunicação bidirecional mediada por telefones
celulares e mensagens curtas de texto durante a gestação
(estratégia PRENACEL);

4.1.2.3

Desenvolver e validar um modelo para valores de referência da
taxa ótima de cesárea.

ARTIGOS CIENTÍFICOS
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5.1 Artigos Científicos
Os artigos apresentados abaixo são resultantes dos objetivos elencados para
o desenvolvimento do trabalho. Cada um dos artigos responde diretamente a um dos
objetivos, dentro de um contexto completo de pesquisa. Dessa forma, cada artigo
independentemente apresenta o contexto, métodos, resultados e discussões
necessárias. Cada um deles é um estudo de caso de como a tecnologia da informação
e a técnica de programação podem gerar produtos de pesquisa.
Sendo assim, o artigo 1 “Sexismo científico: o viés de gênero na produção
científica da Universidade de São Paulo” responde ao objetivo 4.1.2.1, o objetivo
4.1.2.2 é respondido pelo artigo 2 “PRENACEL: lições aprendidas de uma estratégia
de educação usando SMS e avaliação da satisfação” e o artigo 3 “Modelo matemático
para valores de referência da taxa ótima de cesárea: análise secundária de bancos
de dados de parto” responde ao objetivo 4.1.2.2.
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5.1.1 ARTIGO 1
Sexismo científico: o viés de gênero na produção científica da Universidade de
São Paulo
Autores: Lívia Oliveira-Ciabati1, Luciane Loures Dos Santos1, Annie Schmaltz
Hsiou2, Ariane Morassi Sasso3, Margaret Castro4, João Paulo Souza1
1

Departamento de Medicina Social, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São
Paulo, São Paulo, Brasil
2
Laboratório de Paleontologia, Departamento de Biologia, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Ribeirão Preto (FFCLRP), Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil
3
Digital Health Center, Hasso Plattner Institute, University of Potsdam, Potsdam, Germany
4
Departamento de Clínica Médica, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São
Paulo, São Paulo, Brasil

RESUMO:
Introdução: A Universidade de São Paulo (USP) integra o programa HeForShe,
se comprometendo com a igualdade de gênero. Mulheres são minorias entre docentes
e ascendem menos na carreira. Métricas de publicação são parâmetros para avaliar
cientistas e sua progressão na carreira.
Objetivo: Avaliar se a desigualdade de gênero interfere na produção científica
da USP.
Métodos: A população consiste de professores(as) da USP. O repositório Web
of Science (WoS) é a fonte das métricas de publicação. Selecionamos as medidas:
total de publicações e citações, média de citações por ano e por item, índice H e
histórico de citações entre 1950 e 2019. Gênero foi derivado do nome. Usamos
estatísticas descritivas para caracterizar as métricas. Avaliamos o efeito tesoura
selecionando os professores(as) com índice H alto. Série histórica de citações foi
projetada até 2100. Realizamos análises para população geral e subgrupos de tempo
de trabalho: <10 anos, ≥10 e <20 anos e ≥20 anos.
Resultados: Dos 8325 docentes, incluímos 1.893 (22,7%) professores e 1.174
(14,1%) professoras. No subgrupo com ≥20 anos foram 1014 (12,1%, [M=646 (7,7%)
x F=368 (4,4%)]), ≥10 e <20 anos (n=1032 (12,3%), [M=605 (7,2%) x F=427 (5,1%)])
e com <=10 anos (n=1021 (12,2%), [M=642(7,7%) x F=379 (4,55%)]). O gênero
masculino apresentou valores mais altos nas métricas de publicação, e o feminino
menor desvio padrão. Na série histórica de citações, a curva masculina cresce mais
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rápido, abrindo uma diferença entre os grupos com afastamento confirmado pela
projeção.
Discussão: A produção científica na USP está sujeita a um viés de gênero. 2/3
do corpo docente é do gênero masculino, e contratações das últimas décadas
perpetuam esse padrão. A absoluta maioria dos docentes com alto índice H é
masculina.
Conclusão: Nossas análises sugerem o efeito do viés de gênero na produção
científica da USP não será superado em um futuro próximo.

1. INTRODUÇÃO
“Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas” é
o 5° Objetivo de Desenvolvimento Sustentável[1]. Mais do que um dos Objetivos da
Agenda 2030, a busca da igualdade de gênero é um pré-requisito essencial para a
erradicação da pobreza em suas diferentes formas e dimensões. A Agenda 2030 de
Desenvolvimento Sustentável traz uma série de desafios para um mundo mais justo e
menos desigual, sendo o maior obstáculo compatibilizar o anseio global de
desenvolvimento social com a necessidade de tornar este desenvolvimento
sustentável.
A sustentabilidade é um imperativo do mundo contemporâneo. Problema
complexo, persistente e de magnitude global, sua solução requererá medidas criativas
e inovadoras. As soluções para materializar o desenvolvimento social sustentável
colocará à prova a capacidade de criação e inovação da espécie humana. Todas as
forças serão necessárias. Nesse sentido, o pensamento criativo e inovador advém da
capacidade de abstração e das experiências dos indivíduos envolvidos no processo
de criação[2]. Indivíduos com histórias e vidas semelhantes raramente trazem pontos
de vistas diversificados que complementam ou geram inovação[2]. Diversidade de
gênero, étnica e cultural são necessárias para maximizar a criatividade e a inovação
em organizações.
Universidades costumam ser ambientes de inovação, constituindo-se em eixos
diferenciados para pesquisa e fontes de novos conhecimentos[3]. A pesquisa nas
universidades não só possibilita o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos,
mas também torna possível o desenvolvimento de soluções para problemas de valor
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social. A missão de desenvolver soluções inovadoras para problemas de relevância
social, que podem não ser relevantes para o mercado, é particularmente importante
para as Universidades, principalmente as públicas[4]. As Universidades brasileiras
públicas fazem parte da rede de equipamentos sociais e contribuem para a redução
das desigualdades de nossa sociedade. Entretanto, assim como outras organizações
sociais, as Universidades podem ser permeáveis aos vieses estruturais e aos
determinantes sociais que fazem da sociedade brasileira uma das mais desiguais do
mundo[4].
A Universidade de São Paulo (USP) é a maior universidade brasileira e a que
mais contribui para a produção científica do país, alcançando as melhores posições
nas classificações nacionais e internacionais[5] Entretanto, ainda que ações sejam
desenvolvidas para promover a igualdade de gênero na USP – a universidade é a
única representante latino-americana a integrar o programa HeForShe da
Organização das Nações Unidas (ONU) – os efeitos do sexismo estrutural parecem
ainda estar presentes na universidade. Enquanto as mulheres correspondem a
aproximadamente metade de seus estudantes e 41% de seu corpo docente, pouco
mais de um quarto das posições de liderança ou de topo de carreira acadêmica são
ocupadas por mulheres[6]. Considerando que a produção científica é um dos
determinantes da progressão na carreira acadêmica e, consequentemente de
liderança institucional, o presente estudo investiga se a desigualdade de gênero está
presente na produção científica da USP.

2. MÉTODOS
Trata-se de estudo descritivo-analítico cujo objetivo é avaliar métricas de
publicação científica de docentes da USP segundo o gênero.
1.1. Fonte dos dados
DataUSP
A USP é uma instituição pública e segue regras de publicização de dados,
como gastos com salários, equipamentos e infraestrutura. Além desses dados, a
universidade tem outras iniciativas para disponibilizar indicadores acadêmicos e
administrativos. O DataUSP é o repositório integrado desses dados, onde é possível
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visualizar

e

extrair

informações

de

apoio

à

decisão

(https://uspdigital.usp.br/datausp/publico/apresentacao.jsp?codmnu=6489).
Web of Science (WoS)
Disponível desde 2012, um dos serviços disponibilizados pela USP é o de
acesso aos perfis de citações dos docentes, em três repositórios de métricas de
publicação: Web of Science, Google Scholar e Scopus. O acesso às APIs (Application
Programming Interface) do sistema Scopus é restritivo, limitando o acesso à
informação de forma automatizada, sendo por esta razão não utilizada na presente
pesquisa. O Google Scholar apresenta importantes limitações de qualidade e acurácia
da informação disponível na plataforma e também foi excluído[7]. Sendo assim, o
repositório Web of Science (WoS) foi escolhido como fonte de dados para as métricas
de publicação, coletadas via o seu sistema Publons.
1.2. População do estudo
Docentes da USP, cadastrados no DataUSP, com dados disponíveis na
plataforma Publons, que possuem nomes que permitem alocação em categorias
“masculino” e “feminino”. Foram excluídos da análise docentes cujos dados
apresentavam inconsistência entre as plataformas, nomes que não permitiam
alocação de gênero, ou docentes que não possuíam dados disponíveis na plataforma
Publons.
1.3. Variáveis de interesse
Os indicadores de produção científica utilizados foram: total de publicações,
total de citações, média de citações por ano e por item, índice H e série histórica de
citações entre os anos 1950 e 2019.
Dados de tempo de serviço na USP, salários e outros benefícios recebidos no
ano

de

2019

também

foram

coletados

(https://uspdigital.usp.br/portaltransparencia/portaltransparenciaListar) e integrados
ao banco de dados. Como o banco de tempo de serviço não contém o número de
identificação único da USP, foi usado o nome completo dos professores como variável
de integração dos bancos.
A variável gênero foi derivada do nome dos indivíduos. Para isso foi utilizado
um banco de nomes (https://brasil.io/dataset/genero-nomes/nomes) público e aberto

ARTIGOS CIENTÍFICOS – 46

que conta com a frequência de gênero em diversos nomes brasileiros, gerado a partir
de dados do CENSO de 2010.
1.4. Coleta de dados e Procedimentos do Estudo
O banco de dados deste estudo foi construído a partir de dados públicos
disponíveis em páginas web, sendo extraídos de forma automática a partir de
chamadas de API. Todos os scripts utilizados para coleta foram desenvolvidos na
linguagem python, sendo que a Figura 1 apresenta o passo a passo e as URLs das
APIs

utilizadas.

Da

página

da

USPdigital

(https://uspdigital.usp.br/datausp/publico/citacoes/citacoesdepartamento.jsp)

foram

coletados os nomes dos docentes e seus identificadores no WoS. A partir dos
identificadores, foi necessário um passo de tradução para construir a chamada,
retornando o arquivo com os dados de interesse. Na etapa de tradução, para garantir
que os dados extraídos do DataUSP fossem consistentes com os perfis encontrados
no WoS, foi coletado, também, o nome do perfil. O nome do perfil e o nome do
docente, foram comparados e aqueles que não eram compatíveis foram excluídos.
Todas as métricas fornecidas pelo WoS foram coletadas para cada um dos
professores.
Ainda que todos os dados utilizados fossem públicos, uma vez constituído o
banco de dados do estudo, o mesmo foi anonimizado, de forma a proteger a
privacidade do corpo docente e dificultar a vinculação entre os dados analisados e o
docente individual.
1.5. Métodos estatísticos
Para avaliar se há diferença entre o número de publicações por gênero foi
utilizada estatística descritiva para cada uma das métricas. Para verificar se as
distribuições apresentam o mesmo padrão, foi utilizado o teste Mann-Whitney, com
significância igual a 0,05. Para avaliar se há o efeito tesoura (redução da presença
feminina conforme a progressão da carreira) foram selecionados docentes com maior
índice H. A lista de professores foi ordenada de acordo com os seus respectivos
índices H e o índice do centésimo docente foi definido como ponto de corte. Todos os
professores com índice H maior ou igual ao ponto de corte, foram selecionados(as)
para essa análise. Para verificar a distância entre professores e professoras, foi

47 – ARTIGOS CIENTÍFICOS

selecionado o 100° índice H mais alto em cada um dos grupos (masculino e feminino)
e replicada as análises apresentadas anteriormente.
Para avaliar a proporção de cada gênero de acordo com o índice H, os
docentes foram categorizados em faixas do índice H e a razão de gênero em cada
faixa foi calculada, juntamente com seus intervalos de confiança (95%).
Para comparar a distribuição de gênero por área de conhecimento, as unidades
da USP foram recategorizadas em exatas, humanas e biológicas. Para cada uma
dessas áreas, calculamos a distribuição de gênero na população geral e na população
com os maiores índices H. A série histórica de citações foi desenhada a partir da
média de citações por gênero e a projeção até o ano 2100 foi calculada por regressão
linear polinomial de grau 3. Todas as análises foram realizadas usando população
geral e em três subgrupos, de acordo com tempo de serviço na USP:<10 anos, ≥10 e
<20 anos e ≥20 anos de serviço.
As análises foram realizadas por LOC, utilizando a linguagem python e a IDE
Spyder, tanto para a avaliação estatística quanto para a criação dos gráficos. AMS
realizou verificação independente da análise. O código utilizado nessa análise está
publicado no Github (https://github.com/liviaciabati/publicacao_e_genero).
Como

esse

trabalho

utiliza

dados

abertos,

de

acesso

irrestrito

e

disponibilizados pelas próprias instituições, não foi necessária a aprovação pelo
comitê de ética em pesquisa (Resolução Nº 510, de 7 de Abril de 2016
[http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2016/res0510_07_04_2016.html]).

3. RESULTADOS
Os dados de 8.325 docentes, oriundos de 219 departamentos de 52 unidades
de ensino, foram incluídos na pesquisa. Um total de 3.783 docentes possuía cadastro
na plataforma Publons - Web of Science (45,44%; 3783/8325), dos quais 3.205
disponibilizavam seus dados publicamente. Um total de 3.067 docentes foi
classificado em “masculino” ou “feminino”, segundo seus nomes, sendo 1.893
professores (22,74%; 1893 /8325) e 1.174 professoras (14,1%; 1174/8325). A figura
1 apresenta o fluxograma do estudo, incluindo os subgrupos por tempo de serviço.
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DataUSP
(52 unidades, 219 departamentos,
8325 docentes)
Docentes sem cadastro no
Publons
n=4530
Inconsistência de identidade
entre DataUSP e Publons
n=12

Docentes USP com
cadastro Publons validado
(n=3783)
Docentes com dados
inacessíveis no Publons
n= 578
Docentes cujos nomes dificultam
a identificação de gênero
n= 58
Docentes sem tempo de trabalho
N=75
Docentes sem índice H
N=5

Docentes com dados
acessíveis no Publons e
com possível alocação de
gênero
(n=3067)

Professores

Professoras

(n=1893)
Tempo de
Tempo de
Tempo de
serviço ≥20 serviço ≥10 e serviço <10
<20 anos
anos
anos
(n=646)
(n=605)
(n=642)

Tempo de
serviço ≥20
anos
(n=368)

(n=1174)
Tempo de
serviço ≥10 e
<20 anos
(n=427)

Tempo de
serviço <10
anos
(n=379)

Figura 1: Fluxograma do estudo
A Tabela 1 apresenta os indicadores de produção científica dos docentes da
USP, segundo o gênero. Do total de 3067 registros, 61,72% foram classificados no
gênero masculino e 38,28% no gênero feminino. Todos os indicadores de produção
científica são maiores na população masculina de docentes. Este padrão se repete
nos subgrupos de docentes, independentemente do tempo de serviço, mais de 20
anos, entre 10 e 20 anos ou menos de 10 anos.
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Tabela 1: Indicadores de produção científica de docentes da Universidade de São Paulo
por gênero (N=3067)
Masculino
Feminino
Média
Média
p-valor
min (desvio
min - max
(desvio
(Mannmax
padrão)
padrão)
Whitney)
Todos os docentes
n = 1893 (61,72 %)
n = 1174 (38,28 %)
Índice H 14,5 (±11,43) 0,0 - 100,0 12,38 (±9,16) 0,0 - 54,0 <0,01
Número de publicações
49,67
67,05 (±78,9)
1 - 694
1 - 550
<0,01
no Web of science
(±53,37)
1348,28
859,49
Total de citações
0 - 36566
0 - 13461 <0,01
(±2656,42)
(±1301,2)
Média de citações
0,0 14,23
0,0 16,52 (±38,4)
<0,01
por item
1536,0
(±14,06)
240,3
Média de citações
53,97
0,0 0,0 35,9 (±46,59)
<0,01
por ano
(±109,53)
2452,33
420,66
Subgrupo de professores com ≥20 anos de tempo de serviço USP
n = 646 (63,71 %)
n = 368 (36,29 %)
15,46
Índice H
16,89 (±11,84) 0,0 - 74,0
(±10,36)
0,0 - 54,0
Número de publicações
68,11
no Web of science 86,24 (±94,91) 1 - 694
(±63,73)
1 - 476
1700,99
1247,33
Total de citações
(±2735,52)
0 - 36566 (±1627,37) 0 - 13461
Média de citações
0,0 15,14
0,0 por item 18,8 (±61,38)
1536,0
(±13,19)
146,25
Média de citações
0,0 43,97
0,0 por ano 58,01 (±90,0) 1462,64
(±51,11)
420,66
Subgrupo de professores com ≥10 e <20 anos de tempo de serviço USP
n = 605 (58,62 %)
n = 427 (41,38 %)
Índice H 13,29 (±10,74) 0,0 - 100,0 11,23 (±8,57) 0,0 - 53,0
Número de publicações
43,55
no Web of science 59,6 (±68,7)
1 - 691
(±47,05)
1 - 550
1157,24
730,0
Total de citações
(±2738,76)
0 - 34889 (±1206,23) 0 - 11050
Média de citações
0,0 13,87
0,0 por item 14,81 (±16,01) 216,38
(±16,55)
240,3
Média de citações
55,39
0,0 34,93
0,0 por ano
(±146,12)
2452,33
(±48,33)
333,33

0,08
0,03
0,03
0,05
0,06

0,04
0,01
0,00
0,33
0,01
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Tabela 1 (continuação): Indicadores de produção científica de docentes da
Universidade de São Paulo por gênero (N=3067)
Masculino
Feminino
Média
Média
min (desvio
(desvio
min - max
max
padrão)
padrão)
Subgrupo de professores com <10 anos de tempo de serviço USP
n = 642 (62,88 %)
n = 379 (37,12 %)
Índice H 13,25 (±11,27) 0,0 - 83,0 10,69 (±7,72) 0,0 - 36,0
Número de publicações
38,66
no Web of science 54,78 (±65,52) 1 - 461
(±43,66)
1 - 314
1173,4
628,81
Total de citações
(±2457,73)
0 - 26011
(±907,9)
0 - 6404
Média de citações
0,0 por item 15,83 (±17,67) 0,0 - 224,4 13,77 (±11,6) 61,65
Média de citações
0,0 29,16
0,0 por ano 48,57 (±84,24) 736,09
(±38,18)
400,25

p-valor
(MannWhitney)

<0,01
<0,01
<0,01
0,03
<0,01

A Tabela 2 apresenta os indicadores de produção científica entre os docentes
da USP com maior índice H. Na população geral, o ponto de corte do índice H
(centésimo maior índice H) foi 37, e incluiu 112 docentes. No subgrupo ≤ 20 anos de
tempo de serviço na Universidade, o ponto de corte do índice H foi de 32, entre 20 e
10 anos o índice foi 25 e no grupo ≤10 anos, índice igual a 20. Neste estrato de
docentes, as mulheres compõem a menor parte do grupo (apenas 16,96% dos
docentes com índice H≥37, ou 29,25% dos docentes com índice H≥32 e tempo de
serviço ≥20anos, 28,18% entre 10 e 20 anos ou 22,86% dos docentes com índice
H≥25 e tempo de serviço <10anos).
No grupo ≤ 20 anos de trabalho na USP, o índice H apresenta diferença
estatística, chegando a 20 pontos de diferenças entre os maiores valores de cada
gênero. Outras métricas com diferença estatística nesse grupo são o número de
publicações, total de citações e média de citação por ano. No grupo entre 10 e 20
anos, número de citações também apresenta diferença estatística. Já o grupo com
menos de 10 anos de trabalho apresenta diferença estatística em todas as métricas,
exceto média de citação por item.
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Tabela 2: Indicadores de produção científica de docentes com maior índice H da
Universidade de São Paulo (ponto de corte equivalente ao centésimo docente com índice
H mais alto da Universidade na população selecionada)
Masculino
Feminino
Média
Média
p-valor
min (desvio
(desvio
(tmin – max
max
padrão)
padrão)
student)
Todos os docentes (índice H ≥37)
n = 93 (83,04 %)
n = 19 (16,96 %)
37,0 37,0 Índice H
45,88 (±11,81)
100,0
42,47 (±4,79)
54,0
0,29
Número de publicações
265,34
228,47
no Web of science
(±138,43)
80 - 694
(±122,8)
88 - 550
0,10
9552,09
3966 7129,21
4501 Total de citações
(±6653,04)
36566
(±2475,77)
13461
0,09
Média de citações por
10,82 20,09 item 39,79 (±26,87) 216,38 35,19 (±13,33) 71,35
0,44
Média de citações por
335,17
67,08 230,42
128,74 ano
(±331,83)
2452,33
(±74,74)
420,66
0,09
Subgrupo de professores com ≥20 anos de tempo de serviço USP (índice H≥32)
n = 75 (70,75 %)
n = 31 (29,25 %)
32,0 Índice H
39,99 (±8,1) 32,0 - 74,0 36,77 (±5,18)
54,0
0,04
Número de publicações
256,2
196,45
no Web of science
(±140,12)
97 - 694
(±105,7)
80 - 476
0,01
6980,81
2588 5000,39
2517 Total de citações
(±4876,05)
36566
(±2483,52)
13461
<0,01
Média de citações por
10,82 10,38 item 29,63 (±16,5)
112,51 27,94 (±9,64) 50,53
0,33
Média de citações por
213,73
61,98 66,24 ano
(±175,15)
1462,64 154,1 (±77,78) 420,66
0,01
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Tabela 2 (continuação): Indicadores de produção científica de docentes com maior
índice H da Universidade de São Paulo (ponto de corte equivalente ao centésimo docente
com índice H mais alto da Universidade na população selecionada)
Masculino
Feminino
Média
Média
p-valor
min (desvio
(desvio
(tmin – max
max
padrão)
padrão)
student)
Subgrupo de professores com ≥10 e <20 anos de tempo de serviço USP (índice H ≥ 25)
n = 79 (71,82 %)
n = 31 (28,18 %)
25,0 25,0 Índice H
32,85 (±12,16)
100,0
31,74 (±7,42)
53,0
0,36
Número de publicações
171,01
137,81
no Web of science
33 - 691
52 - 550
0,02
(±107,16)
(±90,09)
5003,52
1703 3693,52
1514 Total de citações
(±6173,31)
34889
(±2205,06)
11050
0,13
Média de citações por
8,38 13,69 item 30,56 (±29,18) 216,38 29,13 (±13,72) 71,35
0,24
Média de citações por
232,3
55,49 143,55
65,83 ano
(±350,62)
2452,33
(±71,67)
325,0
0,11
Subgrupo de professores com <10 anos de tempo de serviço USP (índice H ≥ 25)
n = 81 (77,14 %)
n = 24 (22,86 %)
25,0 Índice H
36,23 (±11,35) 25,0 - 83,0 29,29 (±3,87)
36,0
<0,01
Número de publicações
178,28
138,25
no Web of science
(±91,18)
51 - 461
(±78,13)
41 - 314
0,02
5704,74
1771 3085,96
1382 Total de citações
(±4635,64)
26011
(±1269,24)
6404
<0,01
Média de citações por
8,92 12,57 item 33,43 (±18,75)
90,48 26,44 (±12,31) 61,65
0,05
Média de citações por
199,45
29,79 107,42
39,16 ano
(±150,86)
736,09
(±75,58)
400,25
<0,01
Na tabela 3 apresentamos a razão entre os gêneros. Independente da faixa de
índice H avaliado ou tempo de serviço à USP, existe uma predominância masculina,
com o intervalo de confiança significativo. Além disso, as maiores diferenças são nas
faixas mais altas do índice, independente do tempo de serviço à USP. A razão de
número de homens para mulheres tende a ser maior quanto maior o fator H. A maior
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desigualdade entre todos os grupos é observada entre os docentes de maior fator H
com menos de 10 anos de tempo de serviço na Universidade*.
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Tabela 3: Proporção de gênero por faixa de índice H e tempo de serviço à
Universidade de São Paulo
Razão
Todos os
Índice H
Professores Professoras masculino/femini
docentes
no (IC 95%)
Todos os docentes
1893
1174
1,62 (1,50-1,73)
(61,72%)
(38,28%)
>40,00 76 (2,48%)
62 (3,28 %)
14 (1,19 %)
4,43 (2,69-9,3)
35,00-39,99 65 (2,12%)
49 (2,59 %)
16 (1,36 %)
3,06 (1,85-6,07)
30,00-34,99 102 (3,33%)
70 (3,7 %)
32 (2,73 %)
2,19 (1,48-3,47)
25,00-29,99 201 (6,55%)
133 (7,03 %) 68 (5,79 %)
1,96 (1,48-2,66)
20,00-24,99 296 (9,65%)
196 (10,35 %) 100 (8,52 %) 1,96 (1,55-2,52)
15,00-19,99 436 (14,22%) 277 (14,63 %) 159 (13,54 %) 1,74 (1,44-2,13)
10,00-14,99 602 (19,63%) 346 (18,28 %) 256 (21,81 %) 1,35 (1,15-1,59)
5,00-9,99 549 (17,9%)
338 (17,86 %) 211 (17,97 %) 1,6 (1,35-1,91)
<5 740 (24,13%) 422 (22,29 %) 318 (27,09 %) 1,33 (1,15-1,54)
Docentes com 20 anos ou mais de tempo de serviço USP
1014 (100%) 646 (63,71%) 368 (36,29%) 1,76 (1,54-1,99)
>40,00 39 (3,85%)
30 (4,64 %)
9 (2,45 %)
3,33 (1,75-9,15)
35,00-39,99 28 (2,76%)
21 (3,25 %)
7 (1,9 %)
3,0 (1,44-10,16)
30,00-34,99 63 (6,21%)
40 (6,19 %)
23 (6,25 %)
1,74 (1,07-3,06)
25,00-29,99 99 (9,76%)
63 (9,75 %)
36 (9,78 %)
1,75 (1,18-2,72)
20,00-24,99 128 (12,62%) 84 (13,0 %)
44 (11,96 %) 1,91 (1,35-2,82)
15,00-19,99 146 (14,4%)
92 (14,24 %) 54 (14,67 %) 1,7 (1,23-2,43)
10,00-14,99 170 (16,77%) 104 (16,1 %) 66 (17,93 %) 1,58 (1,17-2,17)
5,00-9,99 165 (16,27%) 107 (16,56 %) 58 (15,76 %) 1,84 (1,36-2,59)
<5 176 (17,36%) 105 (16,25 %) 71 (19,29 %) 1,48 (1,1-2,02)
Docentes com pelo menos 10 anos de serviço mas menos de 20 anos de tempo
de serviço USP
1032 (100%) 605 (58,62%) 427 (41,38%) 1,42 (1,25-1,60)
>40,00 14 (1,36%)
9 (1,49 %)
5 (1,17 %)
1,8 (0,64-8,42)
35,00-39,99 22 (2,13%)
17 (2,81 %)
5 (1,17 %)
3,4 (1,49-18,17)
30,00-34,99 14 (1,36%)
11 (1,82 %)
3 (0,7 %)
3,67 (1,33-inf)
25,00-29,99 60 (5,81%)
42 (6,94 %)
18 (4,22 %)
2,33 (1,4-4,43)
20,00-24,99 93 (9,01%)
64 (10,58 %) 29 (6,79 %)
2,21 (1,46-3,59)
15,00-19,99 157 (15,21%) 95 (15,7 %)
62 (14,52 %) 1,53 (1,12-2,14)
10,00-14,99 197 (19,09%) 102 (16,86 %) 95 (22,25 %) 1,07 (0,81-1,42)
5,00-9,99 198 (19,19%) 113 (18,68 %) 85 (19,91 %) 1,33 (1,01-1,78)
<5 277 (26,84%) 152 (25,12 %) 125 (29,27 %) 1,22 (0,96-1,55)
3067 (100%)
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Tabela 3: Proporção de gênero por faixa de índice H e tempo de serviço à
Universidade de São Paulo
Razão
Todos os
Índice H
Professores Professoras masculino/femini
docentes
no (IC 95%)
Docentes com menos de 10 anos de tempo de serviço USP
1021 (100%) 642 (62,88%) 379 (37,12%) 1,69 (1,49-1,92)
>40,00 23 (2,25%)
23 (3,58 %)
0 (0,0 %)
>10,00 (1,04-22,32)
35,00-39,99 15 (1,47%)
11 (1,71 %)
4 (1,06 %)
2,75 (1,04-22,32)
30,00-34,99 25 (2,45%)
19 (2,96 %)
6 (1,58 %)
3,17 (1,45-12,78)
25,00-29,99 42 (4,11%)
28 (4,36 %)
14 (3,69 %)
2,0 (1,1-4,24)
20,00-24,99 75 (7,35%)
48 (7,48 %)
27 (7,12 %)
1,78 (1,13-2,98)
15,00-19,99 133 (13,03%) 90 (14,02 %) 43 (11,35 %) 2,09 (1,48-3,1)
10,00-14,99 235 (23,02%) 140 (21,81 %) 95 (25,07 %) 1,47 (1,14-1,93)
5,00-9,99 186 (18,22%) 118 (18,38 %) 68 (17,94 %) 1,74 (1,3-2,37)
<5 287 (28,11%) 165 (25,7 %) 122 (32,19 %) 1,35 (1,07-1,72)
*Nesta categoria há 23 professores e nenhuma professora
A Figura 2 e as Figuras Suplementares 2-13 apresentam a proporção de
gênero na população, a distribuição dos docentes segundo a faixa de índice H, a
média histórica de citações e sua projeção até o fim do século. Na parte inferior da
figura 2 observa-se que a curva da média de citações apresenta crescimento
exponencial, com a curva masculina crescendo em velocidade maior que a feminina,
alargando a diferença entre os grupos com o passar dos anos. A projeção destes
dados por regressão linear univariada sugere tendência divergente do número de
citações entre os gêneros masculinos e femininos.
A análise comparativa dos salários dos professores no ano de 2019 não
apresentou diferenças (material suplementar).
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Figura 2: Infográfico da proporção de docentes na Universidade de São Paulo,
pirâmide populacional por faixa do índice H e média histórica de citações com projeção
de crescimento até o fim do século segundo gênero.
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4. DISCUSSÃO
Nossos achados indicam que a produção científica na USP está sujeita ao viés
de gênero. Entre os docentes da USP que possuem registro válido na plataforma de
maior prestígio científico internacional, a plataforma Publons/Web of Science, apenas
um terço é do sexo feminino. Este padrão é mantido entre docentes contratados nas
últimas duas décadas e mesmo entre aqueles contratados há menos de 10 anos. De
maneira geral, os professores atingem métricas de produção científica mais
expressivas que as professoras. A absoluta maioria (86,5%) do grupo de docentes
com produção científica de alto desempenho, isto é, aqueles com maiores índices H,
é masculina. Nossas análises sugerem, ainda, que as diferenças de produtividade
entre os gêneros não estão diminuindo: a projeção da atual tendência para as
próximas décadas indica que o efeito do viés de gênero na produção científica da USP
não será superado em um futuro próximo.
O pensamento científico tem excluído e removido mulheres desde o início[8]. A
ciência foi historicamente definida por um modelo patriarcal, masculino, branco,
ocidental e financeiramente privilegiado, onde homens atribuem a si a razão e às
mulheres, a emoção. Com este postulado, a capacidade de fazer ciência tem sido
removida da mulher e atribuída aos homens, que seriam “dotados de razão”[8]. Ao
longo do tempo, muitas mulheres que desafiaram tal paradigma foram ignoradas,
minimizadas e, por vezes, usurpadas pelos seus contrapartes masculinos[9]. Esse
fenômeno é recorrente e conhecido como “Efeito Matilda”[10]. Atualmente, as mulheres
continuam subrepresentadas dentro da força de trabalho científico[11].
No Brasil, a educação feminina foi negligenciada por 450 anos, sendo que
apenas no século XX se inicia o movimento de redução do hiato de gênero quanto à
educação

[12]

. No ensino superior, graduadas que se declaram mulheres cisgêneras

já são maioria, representando 48,1% contra 40,1% de graduados que se declaram
homens cisgêneros[13]. Entretanto, ainda hoje observamos que conforme a carreira
avança, a proporção de mulheres diminui e a dos homens aumenta, num processo
conhecido como “efeito tesoura”[14]. Ainda, a situação não é apenas numérica. A
proporção de mulheres em espaços de liderança e decisão na ciência também é
invariavelmente menor do que a de homens[15]. Nosso estudo mostra que o efeito
tesoura é percebido tanto em áreas dominadas por mulheres[16], quanto em áreas
onde a base é desfavorável[11,17]. A análise dos nossos dados confirma que a
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distribuição de gênero dos 100 docentes as maiores métricas de publicação na
universidade são mais favorável aos homens, independente da distribuição da área
do conhecimento selecionada.
Publicações científicas são frutos de um processo de trabalho que começa com
a proposta de pesquisa que depende de financiamento para ser exequível. Além disso
requer infraestrutura, apoio institucional e recursos humanos. Nas primeiras etapas,
as mulheres são preteridas, tanto para receber financiamento que viabiliza a
pesquisa[18] quanto para trabalhar no projeto[19]. Dessa forma, desde o início da
carreira, as mulheres recebem menos investimento e apoio institucional[20], o que
dificulta a execução de projetos relevantes e, consequentemente, de publicações de
impacto. Sendo esse um parâmetro para progredir na carreira acadêmica, o menor
número de publicações científicas se torna uma barreira à progressão das mulheres
na carreira científica. Nossos dados comparando as populações por tempo de serviço
na universidade sugere que o menor número de publicação no gênero feminino
começa na primeira década da carreira e não existe uma recuperação nas décadas
seguintes, contribuindo para aumentar a diferença entre gêneros. O “sticky floor”, ou
chão grudento, atrasa a progressão da carreira da mulher e pode ser o primeiro passo
para a perpetuação do viés de gênero quando se analisa o número de publicação.
Corroborando esta ideia, um estudo mostrou que na avaliação de projetos de pesquisa
focados apenas na “qualidade da proposta” não apresenta diferença entre os gêneros.
No entanto, as mulheres perdem pontos de forma significativa na avaliação da
“qualidade do pesquisador”[21], porém ao retirar o nome dos autores, o número de
artigos de mulheres aceitos aumenta[22]. Na outra ponta, mulheres que se encontram
em estágios avançados da carreira encontram dificuldades para progredir mais,
mesmo tendo a mesma ou até mesmo mais produção científica que seus contrapartes
homens (fenômeno do “glass ceiling” ou “teto de vidro”)[15,23].
Fazer ciência é uma atividade social, requer uma rede de contatos e de
colaboração entre cientistas. Algumas atividades externas às instituições que os
indivíduos estão inseridos podem auxiliar na formação desses vínculos. Entretanto,
as responsabilidades associadas ao gênero feminino muitas vezes dificultam ou
impedem as mulheres participar dessas redes, as quais estão associadas a melhores
resultados bibliométricos para ambos os gêneros[24]. Ao mesmo tempo, essas redes
permitem interações que resultam em maior visibilidade dos participantes[25], inclusive
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facilitando convites para trabalhos científicos[26]. Dentro da própria USP, a
necessidade

de

garantir

visibilidade

das

mulheres

tem

sido

discutida

(https://jornal.usp.br/universidade/igualdade-de-genero-ganha-relevancia-nafaculdade-de-direito-da-usp/), visto que o gênero masculino foi identificado como fator
de seleção da própria imprensa para a escolha das divulgação científica[27]. Em
conclusão, a forma de tratar os cientistas varia de acordo com o gênero podendo,
inconscientemente, reafirmar a posição da mulher como exógena ao corpo
científico[28].
Há, atualmente, a impressão de que o cenário vem mudando, uma vez que há
maior visibilidade para o problema, que tem sido cada vez mais discutido, com a
ressalva de que a demora na solução seja causada por problemas na estrutura da
universidade. Entretanto, dois novos problemas devem ser evitados: a aversão ao
movimento de mudança e a falsa de mudança, com base em percepções e evidências
anedóticas. Essa percepção de mudança pode levar os responsáveis por tomadas de
decisão a subestimar o problema do viés de gênero, acentuando o desbalanço[29], pelo
efeito “paradoxo da igualdade”. Os nossos dados mostram que a distribuição de
gênero assim como a as métricas de publicação não mudou nos últimos 20 anos entre
os professores da USP.
Um dos pontos fortes desta pesquisa foi o uso de um script automatizado de
coleta de dados. Esse método permitiu reunir os dados de publicação de todos os
professores da USP com identificador disponível, coletando milhares de registros para
a análise. Além disso, quando comparada à coleta manual, um sistema automático
elimina erros ou, se gerar erros sistemáticos, esses estariam presentes em todos os
grupos analisados. Outro ponto forte está na fonte de dados dos docentes, em banco
de dados da própria universidade, que pode ser considerado de alta qualidade e com
cobertura adequada do universo analisado. Além dessa fonte, a bibliometria tem por
origem um indexador de alta qualidade, curado por uma equipe de editores. A
plataforma WoS é um dos maiores bancos de dados de citação, com 1,7 bilhão de
referências de citações, em mais de 159 milhões de arquivos e em 254 áreas do
conhecimento (https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/). A
plataforma mantém regras restritas de seleção de artigos para seus índices, além de
um time de especialistas que realiza a curadoria desses itens. Um fator importante
para o contexto brasileiro é a utilização do SciELO como um banco regional integrado
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ao WoS. Como diversas pesquisas da USP tem foco e impacto local, garantir que
essas publicações estejam contabilizadas na análise é fundamental.
Entre os pontos fracos está a impossibilidade de coletar outras informações
sociodemográficas dos docentes. É sabido que a análise de gênero dissociada de
outros determinantes sociais não explica todo o fenômeno da desigualdade. Em
especial a questão étnico-racial, cujas condições socioeconômicas de mulheres
pretas e pardas, quando comparada a de mulheres brancas, são piores e
consequentemente, lutam com maiores níveis de desigualdades[30]. Outro ponto
negativo é o fato de que a falta de dados dos docentes que não disponibilizaram o seu
identificador WoS também altera a análise dos dados. Ainda, o uso do nome para
definição do gênero pode sofrer críticas. Entretanto, foi utilizada uma ampla base de
dados de nomes, contendo a frequência de gênero, e consequentemente, o padrão
brasileiro de denominações.
As implicações da análise dos resultados desta pesquisa incluem a
necessidade de ampliar os estudos sobre os mecanismos de expressão do sexismo
no ambiente universitário e o desenvolvimento de soluções que permitam o seu
combate. Possíveis implicações práticas de nossos achados incluem a discussão da
implementação de intervenções sistêmicas, de natureza afirmativa e anticíclica, como
editais de pesquisa exclusivos para mulheres, para assegurar tanto proporções
mínimas e adequadas de representação feminina em termos de vagas docentes
quanto garantir a distribuição de incentivos de pesquisa, particularmente, para
mulheres nos níveis mais altos da carreira.
A Universidade de São Paulo tem desenvolvido ações para atingir a igualdade
de gênero, entretanto nossos dados claramente mostram que as desigualdades
persistem. A adoção de ações sistêmicas mais efetivas é fundamental para o alcance
da igualdade de gênero ainda nesta geração de pesquisadores.
Acknowledgement: Os autores reconhecem a forma limitada como gênero é
utilizado nesse trabalho, entendendo que gênero não é uma definição binária e essa
abordagem pode ser considerada redutiva. Com esse esclarecimento, a terminologia
é usada para manter a conformidade com a definição usada pelo IBGE, no ano de
2010, desde que a base de nomes que usamos tem origem no censo de 2010.
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6. MATERIAL SUPLEMENTAR

Figura Suplementar 1 – Comparação dos salários de todos os professores
(ativos e aposentados) da Universidade de São Paulo no ano de 2019 por gênero
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Área

Tabela Suplementar 1 - Distribuição por gênero e por área de todos os professores da Universidade de São Paulo e dos professores
com até o centésimo maior índice H, segundo o tempo de serviço
Top 100 - 10 anos de trabalho

Masculino

Feminino

Total

Masculino

Feminino

Total

Masculino

Feminino

Total

Masculino

Feminino

Total

Biológicas

Top 100 - 20 anos de trabalho

730
(59,11%)

505
(40,89%)

1235

57
(87,69%)

8
(12,31%)

65

54
(78,26%)

15
(21,74%)

69

57
(79,17%)

15
(20,83%)

72

Exatas

Top 100 - Geral

654
(76,05%)

206
(23,95%)

860

37
(84,09%)

7
(15,91%)

44

28 (80%)

7 (20%)

35

30
(85,71%)

5
(14,29%)

35

Humanas

Geral

107
(64,46%)

59
(35,54%)

166

2 (100%)

0 (0%)

2

-

-

0

3 (75%)

1 (25%)

4
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Tabela Suplementar 2 – Métricas de publicação dos professores com índice H >= ao
centésimo índice H mais alto por gênero
Masculino
Feminino
Média
Média
p-valor
min (desvio
min - max
(desvio
(Mannmax
padrão)
padrão)
Whitney)
Todos os docentes
n = 101 (47.87 %)
n = 110 (52.13 %)
32.09
26.0 Índice H 45.1 (±11.64) 36.0 - 100.0
<0,01
(±5.92)
54.0
Número de publicações
259.38
150.86
80 - 694
41 - 550
<0,01
no Web of science (±136.04)
(±88.31)
9321.64
3966 3788.18
1514 Total de citações
<0,01
(±6594.72)
36566
(±2041.6)
13461
Média de citações
10.82 27.74
10.38 39.97 (±28.4)
<0,01
por item
216.38
(±11.71)
71.35
Média de citações
330.26
67.08 127.25
47.66 <0,01
por ano (±330.18)
2452.33
(±72.4)
420.66
Subgrupo de professores com ≥20 anos de tempo de serviço USP
n = 116 (53.21 %)
n = 102 (46.79 %)
29.08
22.0 Índice H 36.16 (±8.35) 28.0 - 74.0
(±6.24)
54.0
Número de publicações
216.22
134.98
47 - 694
45 - 476
(±77.79)
no Web of science (±134.12)
5699.25
1965 3146.98
1341 Total de citações
(±4344.34)
36566
(±1947.6)
13461
Média de citações
9.73 24.75
10.01 29.37 (±16.7)
por item
112.51
(±10.13)
61.03
Média de citações
177.23
47.65 101.52
29.42 por ano (±151.58)
1462.64
(±61.45)
420.66
Subgrupo de professores com ≥10 e <20 anos de tempo de serviço USP
n = 105 (48.17 %)
n = 113 (51.83 %)
30.39
16.0 Índice H
22.0 - 100.0 22.5 (±7.15)
(±11.38)
53.0
Número de publicações
156.65
90.78
33 - 691
30 - 550
no Web of science (±100.15)
(±61.95)
4231.63
1420 1990.27
555 Total de citações
(±5521.97)
34889
(±1714.18)
11050
Média de citações
7.12 24.49
7.21 27.95 (±26.2)
por item
216.38
(±24.15)
240.3
Média de citações
195.41
45.63 85.77
28.47 por ano (±310.73)
2452.33
(±60.48)
325.0

<0,01
<0,01
<0,01
0,03
<0,01

<0,01
<0,01
<0,01
0,03
<0,01
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Tabela Suplementar 2 – Métricas de publicação dos professores com índice H >= ao
centésimo índice H mais alto por gênero
Masculino
Feminino
Média
Média
p-valor
min (desvio
min - max
(desvio
(Mannmax
padrão)
padrão)
Whitney)
Subgrupo de professores com <10 anos de tempo de serviço USP
n = 108 (49.09 %)
n = 112 (50.91 %)
32.92
20.38
14.0 Índice H
22.0 - 83.0
(±11.39)
(±5.73)
36.0
Número de publicações
159.62
79.78
30 - 461
21 - 314
no Web of science
(±87.99)
(±56.35)
4768.03
1322 1633.1
428 Total de citações
(±4355.8)
26011
(±1124.32)
6404
Média de citações
31.96
22.89
6.41 8.64 - 224.4
por item
(±26.15)
(±11.51)
61.65
Média de citações
172.44
29.79 66.77
12.33 por ano (±143.49)
736.09
(±50.71)
400.25

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
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Figura Suplementar 2 – Ilustração da proporção de gênero entre os todos os docentes
incluídos no estudo

Figura Suplementar 3 – Pirâmide populacional por índice H de todos os docentes
incluídos no estudo
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Figura Suplementar 4 – Média histórica de citação de todos os docentes
incluídos no estudo e projeção de crescimento até o fim do século

Figura Suplementar 5 – Ilustração da proporção de gênero entre os docentes
com ≥20 anos de serviços prestados à Universidade de São Paulo

69 - ARTIGOS CIENTÍFICOS

Figura Suplementar 6 – Pirâmide populacional por índice H dos docentes com
≥20 anos de serviços prestados à Universidade de São Paulo

Figura Suplementar 7 – Média histórica de citação dos docentes com ≥20 anos
de serviços prestados à Universidade de São Paulo e projeção de crescimento até o
fim do século
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Figura Suplementar 8 – Ilustração da proporção de gênero entre os docentes
com ≥10 e <20 anos de serviços prestados à Universidade de São Paulo

Figura Suplementar 9 – Pirâmide populacional por índice H dos docentes com
≥10 e <20 anos de serviços prestados à Universidade de São Paulo
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Figura Suplementar 10 – Média histórica de citação dos docentes com ≥10 e
<20 anos de serviços prestados à Universidade de São Paulo e projeção de
crescimento até o fim do século

Figura Suplementar 11 – Ilustração da proporção de gênero entre os docentes
com ≥10 anos de serviços prestados à Universidade de São Paulo
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Figura Suplementar 12 – Pirâmide populacional por índice H dos docentes com
≥10 anos de serviços prestados à Universidade de São Paulo

Figura Suplementar 13 – Média histórica de citação dos docentes com ≥10 anos
de serviços prestados à Universidade de São Paulo e projeção de crescimento até o
fim do século
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Tabela Suplementar 3 – Resultados da análise multivariada por regressão de
Poisson para avaliar o impacto do gênero em métricas de população
Coeficiente
p-valor
Risco relativo
H-index
Intercept
2,54
>0,01
12,68 (12,42-12,95)
Gênero
-0,25
>0,01
0,78 (0,75-0,81)
Tempo USP
0,01
>0,01
1,01 (1,01-1,01)
Gênero*Tempo
0,01
>0,01
1,01 (1,00-1,01)
USP
Número de publicações
Intercept
3,95
>0,01
51,82 (51,31-52,33)
Gênero
-0,39
>0,01
0,68 (0,67-0,69)
Tempo USP
0,01
>0,01
1,01 (1,01-1,02)
Gênero*Tempo
0,01
>0,01
1,01 (1,00-1,01)
USP
Citações
Intercept
6,99
>0,01
1086,52 (1084,14-1088,90)
Gênero
-0,65
>0,01
0,52 (0,52-0,52)
Tempo USP
0,01
>0,01
1,01 (1,01-1,01)
Gênero*Tempo
0,01
>0,01
1,01 (1,01-1,01)
USP

ARTIGOS CIENTÍFICOS – 74

5.1.2 ARTIGO 2
Avaliação de satisfação de uma estratégia de educação usando SMS: a
estratégia PRENACEL
Livia Oliveira-Ciabati1, Ana Carolina Franzon1, Carolina Sales Vieira2, Elisabeth Meloni
Vieira1 e João Paulo Souza1
1

Departamento de Medicina Social, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São

Paulo, Ribeirão Preto, Brasil.
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Departmento de Ginecologia e Obstetrícia, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de

São Paulo, Ribeirão Preto, Brasil.

Resumo
Objetivo: Avaliar satisfação e percepção de utilidade de mulheres quanto ao
recebimento de SMS com conteúdo de gravidez e parto durante o pré-natal (PN).
Modelo do estudo: Avaliação de dados de um ensaio clínico (PRENACEL). Local: 20
Unidades básicas de saúde (UBS), Ribeirão Preto, Brasil. População: Mulheres com
idade ≥18 anos, idade gestacional ≤20 semanas, que realizaram o PN nas UBS
selecionadas. Apenas as participantes da intervenção foram avaliadas. Métodos:
Mulheres foram entrevistadas na maternidade após o parto. Medida de desfecho:
Nível de satisfação com as SMS e percepção de influência no PN e parto. Resultados:
116 mulheres foram avaliadas. No PN, as SMS contribuíram para que as mulheres
lidassem melhor com as necessidades de saúde (80,7%), perguntassem em consultas
de PN (36.9%), solicitassem exames ou procedimentos recomendados (10,6%). No
parto, influenciaram o sentimento de preparo (74,6%) e contribuíram para que
tivessem acompanhantes (70,8%). A qualidade das SMS foi considerada
boa/excelente (97,4%), e recomendável (99,1%). Conclusão: Mulheres que
receberam as SMS do PRENACEL relataram alto grau de satisfação com a
intervenção e permitiu à uma parte das mulheres exercer um papel mais ativo durante
o PN e parto,
1. INTRODUÇÃO
Melhorar a saúde materna é um dos caminhos para “assegurar uma vida
saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades” até 2030[1].
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Esse é um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a agenda global das
Nações Unidas ratificada pelo Brasil[1]. Durante a gestação, o pré-natal é uma
importante ferramenta para a criar oportunidades de cuidado com a saúde da mulher,
além de oferecer informações e apoio às mesmas neste momento específico e além[2].
Dentro da realidade brasileira, apesar de uma ampla cobertura do cuidado pré-natal[3],
a qualidade do mesmo é questionável. A alta e crescente frequência de sífilis
congênita pode ser utilizada como um indicador de oportunidades perdidas durante a
atenção pré-natal e sugere que apenas acesso ao serviço não é suficiente[4].
A participação comunitária é um dos princípios estruturantes do Sistema Único
de Saúde (SUS) e a mesma pode se dar de diversas formas, incluindo a qualificação
da demanda dos usuário[5]. A qualificação da demanda é um processo gradual que
depende, em parte, do conhecimento do usuário sobre sua condição de saúde e de
sua atitude e prática em relação ao serviço de saúde. Nesse sentido, práticas de
educação em saúde podem contribuir para mais efetividade da participação
comunitária na melhora da qualidade dos serviços[6]. No caso da atenção pré-natal,
juntamente com determinantes mais abrangentes associados ao gênero, como
acesso à educação formal e renda, a consolidação da relação usuária-serviço passa
pela educação em saúde[7]. Desta forma, a oferta de informações de qualidade e
adequadas às fases de vida da mulher confere a ela uma base de conhecimento. Esse
conhecimento serve como uma plataforma de apoio, na qual a mulher pode
reconhecer lacunas de cuidado recebido e requisitar cuidados em falta[8]. Embora as
atividades de educação em saúde devessem ser parte da rotina dos profissionais
atuantes na Atenção Primária à Saúde, na prática, representam uma carga adicional
para profissionais sobrecarregados com atividades assistenciais. Com a limitação de
recursos e a sobrecarga dos profissionais, as atividades de educação em saúde são
frequentemente omitidas, enfraquecidas ou negligenciadas[9].
Com base nesse contexto, é necessário o desenvolvimento de novas
estratégias para permitir a prática integralizada da educação em saúde. Espera-se
que essas práticas contribuam para fortalecer a autonomia das mulheres em sua
relação com os serviços de saúde e incentivá-las a se tornarem sujeitos ativos de seu
próprio cuidado. Nesse sentido, o campo de mHealth (mobile health) apresenta um
potencial promissor[10], podendo se constituir como uma ferramenta de acesso e
distribuição de informação para educação em saúde. Apesar de recente, essa
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abordagem pode utilizar a infraestrutura de comunicação já estabelecida e que no
Brasil foi amplamente disponibilizada à população a partir dos anos 2010. Um dos
formatos mais populares de mHealth são as intervenções por mensagens de texto
(IMT) para distribuição de conteúdo em saúde. As IMT já foram testadas com conteúdo
focado no cuidado materno, apresentando um impacto positivo no cuidado prénatal[11], aumento de confiança e satisfação com o parto[12] e mortalidade perinatal[13].
Apesar do consumo de informações poder ser facilitado e ampliado com o uso
da internet, no contexto brasileiro o acesso ainda é restrito. Atualmente, 42% da
população não têm acesso à internet[14], 33% não têm acesso a um smartphone
(dispositivo capaz de acessar a internet)[15]. Por outro lado, em março de 2018, o Brasil
contava com 235 milhões de linhas de celulares ativas[16], e em 2015, estava presente
em 91,2% dos domicílios[14]. Neste cenário, é plausível supor que grande parte das
gestantes brasileiras tenham acesso a um celular que seja capaz de receber
mensagens curtas de texto (SMS – short message service). Este tipo de serviço é
oferecido através da rede de telefonia padrão GSM (Global System for Mobile
Communications), que conta com ampla cobertura no território nacional[16].
Considerando então a cobertura, o alcance e o relativo baixo custo (entre R$0,05 e
R$ 0,10 por mensagem), as SMS se mostram como um meio de comunicação viável
e direto entre o sistema de saúde e usuários.
Dada as circunstâncias apresentadas, foi desenvolvida uma estratégia de
educação em saúde voltada à gestação, parto e puerpério por meio da distribuição de
mensagens de texto. Esta estratégia, chamada PRENACEL (em alusão à “Atenção
Pré-Natal no Celular”) foi concebida como uma IMT focada nas necessidades e
especificidades do SUS. Este artigo relata a avaliação da satisfação e a percepção de
utilidade das participantes com o recebimento de SMS com conteúdo relacionado à
gravidez e parto.
2. MÉTODOS
2.1. A IMPLEMENTAÇÃO DO PRENACEL
O projeto PRENACEL seguiu o modelo de ensaio paralelo aleatorizado por
conglomerados, implementado em fases: pesquisa formativa e participativa,
desenvolvimento da intervenção, implementação e avaliação da intervenção.

A

descrição detalhada dos métodos e demais resultados foi apresentada em outras
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publicações e na Tabela Suplementar 1. Resumidamente, o projeto foi implementado
na cidade de Ribeirão Preto (SP), e o local do estudo foram os domicílios, unidades
de saúde da família, unidades básicas de saúde e maternidades. A população do
estudo foi constituída de indivíduos e conglomerados. As mulheres elegíveis para
participar deveriam ter idade igual ou maior a 18 anos, realizar o pré-natal nas
unidades selecionadas, estar com menos de 20 semanas de idade gestacional na
data da entrevista de inclusão no estudo e consentir em participar. Durante a
entrevista de inclusão no estudo, o entrevistador oferecia às gestantes incluídas no
estudo a possibilidade de seu parceiro também receber um pacote de mensagens
desenvolvido para eles. Caso a gestante concordasse, seu parceiro era convidado a
participar, sendo elegíveis homens com idade igual ou superior a 18 anos. Os
conglomerados foram estabelecimentos de saúde que forneciam cuidado pré-natal
gratuito às usuárias (Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família).
As 20 UBS com o maior número de gestantes em seguimento pré-natal no ano de
2014 foram selecionadas para participar do projeto PRENACEL. Por meio de um
processo de aleatorização[17], estas unidades foram alocadas em dois grupos:
intervenção (estratégia PRENACEL + atenção pré-natal padrão) e controle (atenção
pré-natal padrão). A avaliação de desfechos foi realizada em quatro maternidades
públicas da cidade e no domicílio das participantes. A Figura 1 apresenta o fluxograma
do estudo.
O estudo teve início em abril de 2015, com o recrutamento dos participantes do
grupo de intervenção indo até julho do mesmo ano. A intervenção se iniciou no
recrutamento e terminou oito semanas após o parto. A coleta de dados nas
maternidades ocorreu entre agosto de 2015 e março de 2016, e a entrevista pós-parto,
ocorreu nas residências das gestantes entre novembro de 2015 e junho de 2016 (12
semanas após o parto).Apenas as mulheres foram seguidas no período puerperal,
sendo excluídas as mulheres que não tiveram parto nas maternidades públicas
selecionadas, que não quiseram receber o pacote de SMS desta etapa e que não
residissem mais na cidade de Ribeirão Preto. Os parceiros foram entrevistados em
até 3 meses após o parto da parceira, porém não receberam SMS no período pósparto.
A intervenção foi realizada em dois níveis, nos conglomerados e nos indivíduos.
No nível do conglomerado, cartazes foram afixados em cada UBS alocada para
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receber a intervenção. Os cartazes continham o convite às gestantes para participar
da pesquisa e receber o pacote de SMS com conteúdo relacionadas à gestação e
parto (PRENACEL). Também nestas unidades, uma filipeta reiterando o convite e
demais informações sobre o PRENACEL foi entregue individualmente às gestantes.
No nível do indivíduo, a intervenção consistia em pacotes de mensagem de texto
desenvolvidos com foco em três momentos: pré-natal e parto, pré-natal do parceiro e
pós-parto. As mulheres que se interessaram pelo projeto foram avaliadas quanto sua
elegibilidade, forneceram consentimento e então passaram a receber as SMS em
adição ao cuidado pré-natal de rotina durante toda a gestação. Durante a entrevista
de entrada, foi oferecido às gestantes a possibilidade de convidar seus parceiros para
receber o componente do programa de SMS desenvolvido para eles. Com o aceite da
mulher, após a entrevista do parceiro para verificação de elegibilidade e fornecimento
do consentimento, ele também passava a receber SMS. Após o desfecho da
gestação, aquelas que aceitaram continuar a receber o conteúdo de mensagens pósparto foram acompanhadas até a 8ª semana. Esta etapa também contava com um
pacote de mensagens desenvolvido especificamente para este período. Todas as
mensagens eram enviadas automaticamente pelo sistema web desenvolvido para a
pesquisa (SISPRENACEL)[18]. A Figura 2 apresenta o screenshot da área de conversa
com as gestantes. Nenhuma intervenção foi realizada nas UBS do grupo controle, de
forma que as gestantes deste grupo receberam o cuidado pré-natal de rotina.
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Figura 2 – Interface web para comunicação com as gestantes contendo
feedback real da participante
As gestantes advindas dos dois grupos foram entrevistadas nas maternidades
participantes, entre os meses de agosto de 2015 e março de 2016. A entrevista
aconteceu durante a internação para o parto, quando os prontuários e cartões prénatal também foram revisados. Seus parceiros foram entrevistados por telefone após
a alta da parceira e, após 3 meses da resolução da gestação, uma amostra das
puérperas foram entrevistadas em seus domicílios. O estudo está registrado no site
Registro

Brasileiro

de

ensaios

clínicos

(REBEC),

RBR-54zf73

(http://ensaiosclinicos.gov.br/rg/RBR-54zf73/). O estudo foi aprovado pelo comitê de
ética em pesquisa do Centro de Saúde Escola da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto e foi autorizado pelas autoridades competentes de cada UBS ou USF, de cada
maternidade e pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade.
O cálculo amostral foi realizado considerando que 80% das mulheres não
realizariam um conjunto mínimo de práticas recomendadas durante o pré-natal.
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Estimamos também que a intervenção poderia reduzir em 15% o número de mulheres
recebendo menos que o cuidado mínimo[19]. Ao todo eram necessárias 581 mulheres,
sendo que 145 deveriam finalizar o protocolo da intervenção.
2.2. ANÁLISE DE SATISFAÇÃO COM O PRENACEL
A análise de satisfação foi realizada a partir da população de mulheres que
completou o protocolo de intervenção do PRENACEL, ou seja, recebeu e informou ter
lido as mensagens. O objetivo era avaliar a satisfação e a percepção de utilidade das
participantes com a intervenção implementada.
Para a avaliar a satisfação, foram realizadas análises descritivas utilizando os
dados de entrevistas realizadas na maternidade. Esta avaliação foi feita por intermédio
de um questionário elaborado especificamente para este fim. As perguntas eram de
múltipla escolha e eram lidas pelas entrevistadoras para as mulheres que finalizaram
o protocolo de recebimento das SMS de pré-natal e gestação. Nessa população foi
aplicado o questionário de satisfação em adição ao questionário geral. Participantes
que reportaram não terem lido o conteúdo enviado foram excluídas da análise, dado
que isto caracterizava o não cumprimento do protocolo da intervenção.
Essa análise foi realizada por LO-C, utilizando o software R (Vienna, 2016).
3. RESULTADOS
Das 157 mulheres que finalizaram o processo de cadastro no SISPRENACEL,
seis pediram para sair durante a gestação e sete reportaram aborto ou perda
gestacional. No período de coleta de dados na maternidade, sete não foram
entrevistadas na maternidade elegível, 14 tiveram o parto fora das maternidades
elegíveis e sete declararam não terem lido as mensagens que receberam (Figura 2).
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Figura 1 - Fluxograma do programa PRENACEL
Ao final, 116 mulheres participaram da intervenção e responderam à entrevista
nas maternidades. Destas mulheres, a maior parte tinha entre 20 e 29 anos (69,8%),
viviam com companheiro (88,8%), possuíam entre 10 e 12 anos de escolaridade
(54,3%), eram de classe média (65,4%) e declararam cor da pele parda (51,7%). A
maioria das participantes possuía baixo risco gestacional (67%) e não tinha histórico
de uso de substâncias ilícitas durante a gestação (100%) (Tabela 1).
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Tabela 1 – Descrição sociodemográfica e de
antecedentes obstétricos das participantes do
PRENACEL
PRENACEL
(n=116)
Idade (a)
18 - 19 Anos
20 - 24 Anos
25 - 29 Anos
30 - 34 Anos
>= 35

8 (6,9%)
37 (31,9%)
44 (37,9%)
18 (15,5%)
9 (7,8%)

Situação conjugal (a)
Vive com companheiro
Não vive com companheiro
Escolaridade (anos de estudo formal)

103 (88,8%)
13 (11,2%)

< 4 anos
5-9 anos
10-12 anos
> 12 anos

1 (0,9%)
41 (35,3%)
63 (54,3%)
11 (9,5%)

Sim
Não

56 (48,7%)
59 (51,3%)

Alta/Média alta
Média
Baixa

6 (5,6%)
70 (65,4%)
31 (29%)

(a)

Trabalho remunerado (b)
Classe social (d)

Cor da pele (a)
Branca
44 (37,9%)
Parda
60 (51,7%)
Preta
11 (9,5%)
Amarela
0 (0%)
Indígena
1 (0,9%)
Número de gestações anteriores (a)
0
37 (31,9%)
1
37 (31,9%)
2
19 (16,4%)
≥3
23 (19,8%)
Abortos anteriores (a)
0
94 (81%)
≥1
22 (19%)
Planejamento reprodutivo (c)
Gestação planejada
58 (51,8%)
Gestação não-planejada
54 (48,2%)
Risco gestacional (b)
Baixo risco e sem internação
77 (67%)
Alto risco ou com internação
38 (33%)
Fatores comportamentais (a)
Tabagismo
12 (10,3%)
Etilismo
14 (12,1%)
Drogadição
0 (0%)
Número de mulheres sem avaliação: (a) 0; (b) 1; (c) 4; (d) 9;
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Quanto a influência no comportamento das participantes durante o pré-natal,
as mensagens da estratégia PRENACEL contribuíram para que um maior número de
mulheres lidasse melhor com as necessidades de saúde (80,7% das mulheres;
92/114). Da mesma forma, as mensagens contribuíram para que as mulheres
fizessem perguntas durante as consultas de pré-natal (36.9% das mulheres; 41/114)
ou mesmo induzissem a solicitação de exames ou procedimentos recomendados
(10,6% das mulheres; 12/113) (Tabela 2).
Tabela 2 – Avaliação de satisfação das mulheres com o
programa PRENACEL
Número de mulheres
Qualidade geral do PRENACEL (a)
Excelente
Boa
Regular
Ruim

72 (63,2%)
39 (34,2%)
2 (1,8%)
1 (0,9%)

Satisfeita
Mais ou menos satisfeitas
Insatisfeitas
Sentiu falta de algum tipo de informação (a)
Sim
Não
Ajudou
a
lidar
melhor
com
dúvidas/necessidades de saúde (a)
Ajudou muito
Ajudou pouco
Não ajudou
Fez fazer perguntas ou tirar dúvidas com
profissionais do pré-natal (b)
Sim
Não
Fez solicitar exame/medicação do pré-natal

109 (95,6%)
5 (4,4%)
0 (0,0%)

Sim
Não
Ajudou a sentir-se mais preparada para o
parto (a)
Ajudou bastante
Ajudou um pouco
Não ajudou
Fez solicitar/recusar procedimento no
trabalho de parto/parto (a)
Sim
Não
Contribuiu para que tivesse acompanhante
durante a internação (c)
Contribuiu bastante
Contribuiu um pouco
Não contribuiu

12 (10,6%)
101 (89,4%)

Quantidade de SMS recebidas (a)

5 (4,4%)
109 (95,6%)
92 (80,7%)
22 (19,3%)
0 (0,0%)
41 (36,9%)
70 (63,1%)

(c)

85 (74,6%)
26 (22,8%)
3 (2,6%)
16 (14,0%)
98 (86,0%)
80 (70,8%)
27 (23,9%)
6 (5,3%)
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Tabela 2 – Avaliação de satisfação das mulheres com o
programa PRENACEL

Enviou dúvidas para o PRENACEL (a)

Sim
Não

45 (39,5%)
69 (60,5%)

Avaliação da resposta recebida (d)
Resposta ajudou
44 (95,7%)
Resposta ajudou pouco
1 (2,2%)
Resposta não ajudou
1 (2,2%)
Tempo de resposta (e)
Resposta foi rápida
30 (66,7%)
Resposta foi demorada
5 (11,1%)
Não soube informar
10 (22,2%)
Repassou/mostrou SMS para outra pessoa (a)
Sim
81 (71,1%)
Não
33 (28,9%)
Para quem repassou (f)
Para companheiro
37 (48,7%)
Para outra mulher grávida
8 (10,5%)
Para amiga ou parenta não-grávida
31 (40,8%)
Profissional de saúde
0 (0,0%)
Outro
Participaria novamente em gravidez futura (c)
Sim
110 (97,3%)
Talvez
2 (1,8%)
Não
1 (0,9%)
Recomendaria para outras grávidas (a)
Sim
113 (99,1%)
Não
1 (0,9%)
Talvez/Não sabe
0 (0,0%)
Número de mulheres sem avaliação: (a) 2; (b) 5; (c) 3; (d) 70; (e) 71; (f)
40;

Com relação ao parto a maioria das mulheres (74,6%) disse que o PRENACEL
teve influência importante quanto ao sentimento de segurança e preparo. Já dentro
da maternidade, as mensagens influenciaram 14% das parturientes a solicitar ou
recusar algum procedimento. Além disso, as mensagens contribuíram para que 70,8%
delas tivessem acompanhantes.
Na avaliação do programa PRENACEL, a ampla maioria das participantes
indicou que a qualidade do pacote de mensagens de texto do PRENACEL é boa ou
excelente (97,4%). Em relação ao engajamento com o programa PRENACEL, 39,5%
das mulheres reportaram o envio de dúvidas para o programa, 28,9% repassaram as
mensagens para outras pessoas, 97,3% participariam novamente e 99,1%
recomendam o PRENACEL.
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4. DISCUSSÃO
As mulheres que receberam mensagens de texto com conteúdo de educação
em saúde durante a gestação (PRENACEL) relataram elevado grau de satisfação com
a intervenção. Mais do que isso, a oferta de educação em saúde neste formato durante
a gestação permitiu que uma parte das mulheres pudesse exercer um papel mais ativo
durante o cuidado pré-natal e durante a atenção ao parto. De maneira geral, a
avaliação das mulheres é de que esta modalidade de educação em saúde permitiu
uma melhora da experiência e do conteúdo do cuidado durante este momento de suas
vidas.
De maneira geral, estudos de satisfação de programas de IMT apresentam uma
alta taxa de satisfação dos usuários em diversos campos de pesquisa como combate
ao câncer[20], diabetes[21], epilepsia[22] e cessação do tabagismo[23]. Outro indicador
positivo que se repete nas IMT é a alta proporção de participantes que recomendariam
o programa a terceiros ou tem interesse em implementações regulares e continuação
dos programas já implementados nas pesquisas[21,24]. Esse comportamento também
aconteceu durante a IMT do PRENACEL, onde grande parte das entrevistadas
relataram estarem satisfeitas com as mensagens. De forma similar ao encontrado na
literatura, quase a totalidade das participantes recomendam o PRENACEL e estariam
dispostas a participar novamente.
Apesar das IMT não serem comumente associadas a melhora de desfechos
clínicos, isso não impacta na satisfação do usuário com o programa, apresentando
avaliações sempre muito positivas. Na avaliação de uma IMT para cessação do
tabagismo, alguns participantes relataram a mensagem como um lembrete da decisão
da mudança de hábito. Para eles, isso era mais importante que o conteúdo
educativo[23]. Gestações, doenças psiquiátricas e crônicas, desejo de perder peso ou
mudar hábitos negativos para a saúde se associam a situações onde o indivíduo está
ou se sente mais vulnerável, podendo a satisfação advir do cuidado direto e pessoal
que uma SMS pode dar a impressão de ser. Nesse sentido, um estudo finlandês
encontrou indícios de maior satisfação com o serviço de SMS dentre a população
divorciada e desempregada[25].
Dentre as hipóteses que motivaram a realização do projeto PRENACEL, a
principal delas questionava se a qualificação da demanda poderia afetar o processo
de cuidado. Ao final da pesquisa, a intervenção apresentou um efeito positivo no

ARTIGOS CIENTÍFICOS – 86

processo do cuidado pré-natal, apesar de não ter sido observada diferenças no
cuidado intraparto. Mesmo assim, parte do grupo que recebeu as SMS relatou ter se
posicionado em relação ao próprio cuidado. As mensagens estimularam as mulheres
a tirarem dúvidas, solicitarem exame ou medicação, pedir ou recusar procedimentos,
além de contribuir para a presença do acompanhante. Uma vez que as mulheres
relataram que o PRENACEL as influenciou em uma conduta mais ativa, nós
acreditamos que a ausência de significância nas métricas do processo de parto se
deve a governabilidade insuficiente das mulheres dentro das instituições de saúde.
Além disso, o tempo para tomadas de decisão no curto período do parto, quando
comparado ao tempo do pré-natal, também pode ser um fator para que a demanda da
mulher seja acatada ou não.
O Projeto PRENACEL foi desenvolvido utilizando um modelo de estudo robusto
e adequado para avaliar a questão proposta, e que os pontos fortes e fracos do projeto
foram discutidos em outras publicações (Tabela Suplementar 1). Com relação a esta
análise, poderia ser destacado como ponto negativo o fato de que a avaliação foi
realizada ainda nas maternidades, o que poderia limitar o grau de independência da
avaliação por parte das mulheres. Além disso, é possível que as puérperas tenham
sido mais positivas ao reconhecer nas entrevistadoras, sempre identificadas como
pesquisadoras do PRENACEL, serem as responsáveis pela atenção recebida durante
o programa. Esse efeito, conhecido como efeito Hawthorne é estudado em ensaios
clínicos e associa a atenção e observação dos pacientes a uma parcela dos resultados
positivos da intervenção[26]. Outra limitação a ser citada se refere a fase de
recrutamento. Nesta etapa houve algumas mulheres que não passaram pela
entrevista telefônica de inclusão, mesmo tendo manifestado interesse em participar
do estudo. Isso ocorreu porque o processo de cadastramento era realizado em duas
etapas: primeiro a mulher enviava a mensagem de interesse e depois ela precisava
atender a ligação da equipe. A ligação era feita por meio do software Skype, que não
tinha um número de telefone identificável, o que pode ter influenciado a decisão da
mulher de não atender a chamada. Outra limitação é a dificuldade em aferir se a
gestante realmente acessou o material de divulgação do programa nas UBS e optou
por não participar. Uma forma de contornar essas duas limitações seria o cadastro do
telefone da mulher pelo profissional de saúde no momento que se faz o acolhimento
para o pré-natal e a verificação da elegibilidade por meio de SMS. Dado que a ligação
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realizada pelos pesquisadores para avaliar a elegibilidade tem o mesmo custo que o
envio de 21 SMS e que a verificação de elegibilidade por SMS precisa de
aproximadamente 6 mensagens, essa mudança representa uma economia de até
71% nesta fase. Outra vantagem no uso das SMS nesta etapa está na facilidade de
criar um fluxo automatizado de perguntas e respostas, sem a necessidade de alocar
o tempo de uma pessoa para tal tarefa. Quanto a estratégia de recrutamento passivo,
esta poderia gerar um viés de seleção na amostra, visto que mulheres predispostas a
participar enviam a mensagem requisição. Este mesmo perfil poderia refletir em um
maior engajamento da própria atenção pré-natal, mas a partir dos dados atuais, não
é possível avaliar esta hipótese. Porém, essa estratégia de recrutamento foi escolhida
na tentativa de mimetizar a implementação de uma política pública de saúde e verificar
os efeitos dessa abordagem. Em relação ao uso de SMS como o meio de
comunicação, nós reconhecemos que essa não é uma intervenção que pode se
aplicar universalmente dada a necessidade da alfabetização. Formatos áudio visuais
superam essa dificuldade, como vídeos e áudios em aplicativos de comunicação
instantânea. Em contrapartida, as SMS utilizam padrão de comunicação mais
inclusivo, visto que não existe a necessidade de a participante ter um celular mais
caro ou que requeiram acesso à internet.
Dos pontos fortes desta análise está a elevada proporção de participantes que
responderam às perguntas de satisfação. Mesmo a entrevista acontecendo poucas
horas após ao parto ou cesárea, as mulheres apresentaram uma grande abertura e
acolhimento às entrevistas. O conteúdo é outro ponto forte desta pesquisa pois
continha informações de alta qualidade, com curadoria de especialistas durante a
etapa da pesquisa formativa. As informações disponibilizadas estavam integradas ao
processo de cuidado preconizado no pré-natal realizado no SUS e foram testadas em
um grupo de gestantes antes do ensaio clínico[27]. Além disso, a equipe
multiprofissional responsável em responder as dúvidas dos participantes, tinham
conhecimento e experiência na área, um fator importante para não artificializar a
intervenção em relação a prática na rotina[28].
Quanto às implicações desta pesquisa para a prática, sugere-se a incorporação
de modalidades de educação em saúde mediadas pela tecnologia móvel, como a
estratégia PRENACEL, na rotina de cuidado durante o pré-natal. Já no âmbito da
pesquisa, sugere-se que as experiências de implementação sejam adequadamente
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monitoradas e avaliadas. Sugere-se que os relatos de experiência de implementação
destes sistemas sejam compartilhados com a comunidade científica e de saúde
coletiva.
5. CONCLUSÃO
A educação em saúde oferecida por meio de mensagens de texto durante a
gestação (PRENACEL) é um complemento útil ao cuidado pré-natal padrão e está
associado a elevado grau de satisfação das participantes.
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7. MATERIAL SUPLEMENTAR
Referência
Franzon
(2018)[1]

Identificação do
componente
Pesquisa
formativa

OliveiraCiabati
(2017b)[2]

SISPRENACEL

OliveiraCiabati
(2017a)[3]

Pré-natal

Franzon
(2019)[4]

Parto e
nascimento

Tabela Suplementar 1 – Componentes e análises da estratégia PRENACEL
Descrição do componente
População de
Medida de
estudo
desfecho
Componente responsável por criar o conteúdo da 4 gestores
Aceitabilidade
intervenção adequado ao Sistema único de saúde 8 profissionais de do programa;
(SUS). Etapa realizada entre 2014 e 2015, na cidade de saúde
Conteúdos
e
Ribeirão Preto-SP. Foram feitas entrevistas individuais 19 gestantes
quantidade de
com 4 gestores e 8 profissionais de saúde que atuam na
SMS
área materno-infantil e com 11 gestantes em
acompanhamento pré-natal no SUS. Além disto, foram
realizadas duas sessões de entrevista em grupo com 8
gestantes em cada.
Componente responsável pelo desenvolvido o Sistema 5 usuários
Métrica
de
de Informação e Comunicação em Saúde PRENACEL
usabilidade do
(SISPRENACEL), responsável pelo envio automático das
sistema;
SMS dos componentes pré-natal, parto, nascimento,
Número de SMS
planejamento reprodutivo e parceiro, além do
gerenciadas.
gerenciamento individual entre as SMS enviadas pelos
participantes e respondidas pelos pesquisadores.
Ensaio clínico aleatorizado por conglomerados. Avaliou 1210 mulheres:
Escore
de
gestantes com idade >=18 anos, <20 semanas IG no *440 grupo controle cuidado (EC) prégrupo natal (somatória
recrutamento, que realizaram pré-natal nas 20 UBS *770
selecionadas para a pesquisa. Coleta de dados realizada intervenção
das
práticas
116 receberam a recomendadas
nas maternidades com entrevistas no pós-parto
imediato, revisão de prontuários médicos e cartão pré- intervenção
aderidas durante
654
não o pré-natal)
natal.
a
Este componente era responsável pela avaliação do receberam
impacto das SMS na adesão as práticas recomendadas intervenção
durante o pré-natal.
Ensaio clínico aleatorizado por conglomerados. Avaliou 1210 mulheres:
Percepção
de
gestantes com idade >=18 anos, <20 semanas IG no *440 grupo controle preparo para o
recrutamento, que realizaram pré-natal nas 20 UBS *770
grupo parto
selecionadas para a pesquisa. Coleta de dados realizada intervenção:
nas maternidades com entrevistas no pós-parto
116 receberam a
intervenção

Principais achados
Boa aceitabilidade para o uso de tecnologia móvel
como complemento do cuidado pré-natal padrão;
Estabelecido os conteúdos e quantidade de SMS.

Nota alta em usabilidade geral, utilidade,
qualidade da informação e qualidade da interface.
31.511 SMS enviadas automaticamente para
gestantes, puérperas e parceiros;
1.249 SMS enviadas pelos participantes;
1.823 SMS envidas pelos pesquisadores em
resposta.
Maior proporção de gestantes com alto EC no
PRENACEL, comparado ao Controle (94% vs. 80%,
p<0,0001). A análise por protocolo ajustada sugere
benefício da intervenção (RR=1,12 [IC95%1,051,21]). Maior frequência de realização de 6 ou mais
consultas (96,9% vs. 84,8%, p=0,01), sorologia de
Sífilis (40,5% vs. 24,8%, p=0,03) e HIV (46,6% vs.
25,7%, p=0,0006) no grupo PRENACEL que no
controle.
Efeito protetor para a percepção de preparo para o
parto dentre as participantes do PRENACEL
(RR=1,26; IC95% 1,05-1,52), valorização do prénatal como fator importante para a preparação
(RR=1,24; IC95% 1,11-1,38). Efeito protetor para
amamentação e contato pele a pele na primeira
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Tabela Suplementar 1 – Componentes e análises da estratégia PRENACEL
imediato, revisão de prontuários médicos e cartão pré654
não
natal.
receberam
a
Esta análise, tinha como objetivo avaliar se o programa intervenção
PRENACEL contribuiu positivamente na percepção de
preparo das mulheres em relação ao parto.

Bonifácio
(2020)[5]

Parceiro

Sanchez
(2018)[6]

Planejamento
Reprodutivo

Moreira
(2018)[7]

Boas práticas

Ensaio clínico aleatorizado por conglomerados. Avaliou
homens com idade >= 18 anos, cuja parceira tenha
idade >=18, <20 semanas de IG no recrutamento, que
realizaram pré-natal nas 20 UBS selecionadas para a
pesquisa, que tenham aceitado a participação do
parceiro e informado o telefone do mesmo. Coleta de
dados realizada por entrevistas telefônicas após a alta
da parceira na maternidade.
Ensaio clínico aleatorizado por conglomerados. Avaliou
gestantes com idade >=18 anos, <20 semanas IG no
recrutamento, que realizaram pré-natal nas 20 UBS
selecionadas para a pesquisa e tiveram parto nas
maternidades participantes. Coleta de dados realizada
nas maternidades com entrevistas no pós-parto
imediato, revisão de prontuários e entrevista domiciliar
no terceiro mês de puerpério.
O objetivo desta análise era avaliar o impacto das SMS
no uso de anticoncepcionais no pós-parto e a adesão a
consulta puerperal.
Ensaio clínico aleatorizado por conglomerados. Avaliou
gestantes com idade >=18 anos, <20 semanas IG no
recrutamento, que realizaram pré-natal nas 20 UBS
selecionadas para a pesquisa, consideradas baixo risco
gestacional e que tiveram parto normal. Coleta de
dados realizada por entrevistas no pós-parto imediato,
revisão de prontuários da maternidade e cartão prénatal.

186 parceiros:
*51 grupo controle
*135
grupo
intervenção:
62 receberam a
intervenção
73 não receberam
a intervenção
420 mulheres:
*326 grupo controle
*94
grupo
intervenção (todas
receberam
a
intervenção)

668 mulheres:
*241 grupo controle
*427
grupo
intervenção
63 receberam a
intervenção
364
não
receberam
a
intervenção

Uso
de
contraceptivos e
comparecimento
na
consulta
puerperal

Frequência de
uso de boas
práticas durante
o trabalho de
parto
e
satisfação
da
mulher com o
cuidado
na
maternidade.

hora de vida do bebê (RR=1,21; IC95% 1,01-1,45).
Risco aumentado para oferta e consumo de
alimentos ou líquidos durante o trabalho de parto
(RR=0,79; IC95% 0,64- 0,98).
Efeito protetor para o conhecimento prévio da
tríade de intervenções obstétricas: episiotomia
(RR=1,14; IC95% 1,05-1,23), manobra de Kristeller
(RR=1,19 IC95% 1,01-1,41) e uso de ocitocina
(RR=1,14 IC95% 1,02-1,29).
Entre os principais resultados, foi encontrada uma
relação positiva numa maior adesão ao pré-natal
da parceira quando o parceiro está presente
(RR=2,27 IC95% 1,17-8,09), assim como presença
maior do parceiro no momento do parto (RR=1,44
IC95% 1,22-6,07)
A taxa de uso de anticoncepcional foi de 92% no
3° mês de pós-parto e 76% das mulheres
compareceram a consulta puerperal.
Não foi encontrada diferenças estatísticas entre os
grupos controle e PRENACEL. Em ambos os grupos,
as mulheres que desejavam usar os injetáveis após
o parto, apresentaram maior frequência de uso do
método em 12 semanas do parto (>65%), enquanto
as que desejavam contraceptivos reversíveis de
longa ação (DIU e implante) e laqueadura
apresentaram a menor frequência de uso (<5%).
A taxa de boas práticas variou entre 100% e 26,9%,
o serviço foi considerado bom ou muito bom por
85% da população.
Não foi encontrada diferenças estatísticas entre os
grupos controle, intervenção e PRENACEL.
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Lemes
(2018)[8]

Integridade
perineal

Andrade
(2018)[9]

Vigilância de
morbidade
materna grave
(MMG)

Tabela Suplementar 1 – Componentes e análises da estratégia PRENACEL
Ensaio clínico aleatorizado por conglomerados. Avaliou 819 mulheres:
Taxa de lesões
gestantes com idade >=18 anos, <20 semanas IG no * 283 grupo controle no períneo
recrutamento, que realizaram pré-natal nas 20 UBS *
536
grupo
selecionadas para a pesquisa e que tiveram parto intervenção
normal. Coleta de dados realizada nas maternidades
81 receberam a
com entrevistas no pós-parto imediato, revisão de intervenção
prontuários médicos e cartão pré-natal.
455
não
receberam
a
intervenção
Estudo caso-controle, aninhado ao ensaio clínico do 1098 mulheres:
Frequência de
PRENACEL, no qual foi feita vigilância das MMGs * 91 casos de MMG
casos de MMG e
utilizando os critérios da Organização Mundial de * 1007 controles
fatores
Saúde para Condições Potencialmente Ameaçadoras à
associados
às
Vida e Near Miss Materno (NMM).
complicações
maternas graves.

Taxa de lesões perineais foi de 30%, epsiotomia
realizada em 15% da amostra.
Não foi encontrada diferenças estatísticas entre os
grupos controle, intervenção e PRENACEL.

3.497 partos, 3.502 Nascidos Vivos (NV) em todos
os hospitais do município, 02 mortes maternas e 19
NMM. Razão do NMM foi de 5,4/1.000 NV e a
Razão de Mortalidade Materna foi de 57,1/100.000
NV. Taxa de mortalidade entre casos com desfecho
materno grave foi de 9,5%
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Abstract:
Objective: Develop and validate an updated model to predict caesarean section (CS).
Study model: Secondary analysis of three databases: WHO Multi-country Survey on
Maternal and New-born Health (WHO-MCS), Better Outcome in Labour Difficulty
(BOLD) and PRENACEL Project
Location: WHO-MCS was a global study of 312,782 women giving delivering in 359
facilities across 29 countries. The BOLD project was a prospective cohort of N=9,995
women giving birth in 13 facilities in Nigeria and Uganda. PRENACEL was a clinical
trial of 1,345 women in 4 facilities in a Brazilian city.
Population: Women who gave birth in the study facilities.
Methods: We used the WHO-MCS database for initial model development, selecting
women from facilities with low levels of CS and maternal mortality. We randomly
divided the WHO-MCS database into a training dataset (90%) and a validation dataset
(10%). We used logistic regression techniques to create updated models, that were
validated against the BOLD and PRENACEL databases, as well as a previously
published model (C-Model).
Outcome: Value of Area under the curve Receiver Operator Characteristic (AUROC)
with 95% confidence interval (95% CI) and the index of maximum accuracy (IMA) in
the validation to predict CS rates.
Results: The WHO-MCS database contributed 42,637 women, of which 38,323 were
used for training the models and 4,314 for validation. We used 9,995 women from
BOLD database and 1,345 from PRENACEL database. The new models and C-Model
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presented the same AUROC in BOLD (0.68 [95% CI 0.669-0.699]) and PRENACEL
(0.73 [95% CI 0.708-0.782]) database.
Conclusion: Although the new models agrees with the proposed methods for creation
of a logistic model, it does not present superior results to the original C-model. As the
original model was globally validated, it is still recommended as a reference for
calculating the CS rate.
1. Introduction
As the rate of births attended by skilled health personnel increases around the
world, unnecessary medicalization and use of unnecessary interventions also grows
[1]

. High frequency of interventions occurs are occurring in both high-income countries

and low- and middle-income countries (LMIC). The interventions recommended for
childbirth were validated in specific contexts, aimed at reducing maternal mortality.
However, the routine and excessive use of these interventions can pose risks to
women's health[2]. Caesarean section (CS) is an intervention that can reduce maternal
and neonatal mortality[1]. However, CS rates have increased in many countries, to as
high as 58.9%[1]. Rates of CS beyond 15-20% have not been shown to confer
additional mortality benefit[3,4]. Though CS is a life-saving procedure, it is not without
risk - admission to intensive care units (ICU), blood transfusion and hysterectomy[1]. In
LMIC there was a rapid increase in hospitalized deliveries and it is remarkable the high
frequency of CS rates above 15 or 20%[3]. In lower-income countries, the situation is
exacerbated by limited access to safe surgery and resources to prevent and treat
surgical complications[5].
Despite this scenario, trying to reduce the CS rate without analysing local
characteristics and needs is risky. In order to optimise the use of CS, it is necessary to
evaluate data, investigating the risks and outcomes, and then evaluate the local
adequacy of CS rates[6,7]. Robson’s 10-group classification system aims to
standardized the CS rates evaluation to drive quality improvements[6]. Although the
Robson classification can allow comparison of CS in different facilities, it does not
suggest a reference value of the optimal CS rate for each group. To further assist the
evaluation and optimization of CS rates, the World Health Organization (WHO)
developed the C-Model[8]. C-Model is a mathematical model that calculates the
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individual probability of CS and the expected rate of CS in a given population,
according to its characteristics[8].
The development of statistical models to calculate the probability of a CS is
neither new nor limited to academic research. In the USA, a company created an online
tool to calculate the risk of CS from the health characteristics and the residence of the
woman[9,10]. Other tools also available online evaluate the risk of CS[11,12] and vaginal
delivery after CS[13,14].
The C-Model was developed using a database of over 312,782 births across 29
countries in the WHO Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health (20102011). The C-model was initially using a subset of WHO-MCS data (42,637 women)
from N=66 facilities with low maternal mortality and low CS rate (both measures below
percentile 50). It was then validated in a database of >10 million births from 43
countries, presenting a high performance for predicting CS rates. WHO suggests the
C-Model to be applied as a global reference for parameterization of the local CS rate[15].
Despite the good performance of the C-Model, we envisage the possibility of
strengthening its modelling, by revising the categorization of variables. We realize that
in the original study, the variables used for modelling was categories interpreted as a
score. Although that is not a problem, we hypothesized that modify the scores to
categories could improve the model’s performance.
This paper aims to evaluate and revise the C-Model, modifying the variables to
categorical and verify its performance in two new populations.
2. Methods
Data sources
This study is a secondary data analysis from three projects: WHO Multicountry
Survey on Maternal and Newborn Health (WHO-MCS), Better Outcome in Labour
Difficulty (BOLD) and PRENACEL, whose methodological details are published
elsewhere[16–18].
WHO-MCS was a global study with 359 health facilities from 29 countries,
randomly sampled after stratification for geographic location, maternal mortality ratio
and population size. In order to be eligible, facilities had to have at least 1000 births
annually and the ability to perform CS. This study occurred between May 2010 and
December 2011, with 314,623 women included. The survey included all women who
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had delivered at selected institutions during the collection period, as well as any nearmiss cases or maternal deaths admitted to participating facilities.
The BOLD project was a prospective cohort implemented in two African
countries, Nigeria and Uganda, with 13 maternity wards included. These maternities
performed at least 1,000 births per year, with access to CS. Eligible women were those
with a live singleton fetus being admitted for an expected vaginal birth. In total, BOLD
project included 9,995 women from December 2014 to November 2015.
PRENACEL was a cluster-randomized controlled trial to verify the use of short
text messages (SMS) to assist women in adhering to antenatal care practices[18]. The
study selected 20 primary health care units (PHCU) in Ribeirão Preto (São Paulo,
Brazil). The PHCU were randomly divided into two groups of 10 PHCUs. Women who
attended for antenatal care in the intervention PHCU’s had the opportunity to receive
antenatal-related SMS throughout pregnancy (control clusters received routine
antenatal care). the study recruited 1210 women across 20 PHCUs from August 2015
to March 2016. PRENACEL also had a maternal near miss surveillance component,
including women diagnosed according to WHO criteria[19].
We performed descriptive analysis (including use of the Robson classification)
to characterize WHO-MCS, PRENACEL and BOLD populations in socio-demographic
and obstetric variables. The primary outcome in this analysis is the Value of Area under
the curve Receiver Operator Characteristic (AUROC) with 95% confidence interval
(95% CI) and the index of maximum accuracy (IMA) in the validation to predict CS
rates. In BOLD and PRENACEL databases, we excluded the cases with different
outcomes than those selected (e.g. laparotomy) and re-categorized vacuums or
forceps cases as vaginal delivery.
Analysis plan
This study used a similar approach to that used by Souza et al in the initial CModel development process[8].(ref) We used the WHO-MCS database and selecting
the subgroup from institutions with low CS and mortality rates. We categorized all
variables and guarantee that the statistical software recognized its values as
categories. This step is vital to this study since the training model depends on the type
of variable used. We randomly divided the database into two subsets containing 90%
and 10% of the cases. We used the larger subset to train a logistic regression, while
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the second we used to validate the model. We trained four models, the first based on
Robson's classification system variables, and the next three we added demographic
variables, case severity, and labour complications as per the original C-Model
publication[20]. The list of variables used to train the each one of the models is
presented at Table 2. To evaluate the models, we used the area under the Receiver
Operator Characteristic (AUROC) curve with its 95% confidence interval (95% % CI).
We validate the models in the smaller WHO-MCS validation dataset, as well as the
BOLD and PRENACEL complete databases. For each of the validation databases, we
calculated the AUROC and their respective 95% CIs. As a complementary evaluation,
we calculated the Index of Maximum Accuracy (IMA)[21] to assess the model’s
predictive capacity. We defined the best threshold for the classifier from the trained
model and the training database. We choose the threshold using the coords function
(pROC package) and pass the "best" parameter to automatically select the best
method.
Finally, to verify if there is improvement in performance between the original
models and the new models, we validate the original models in the BOLD and
PRENACEL databases, calculating AUROC with 95% CI and IMA. We used the same
cut-off used for the new models.
This analysis was performed by the author LO-C, using software R (Vienna,
2016) and the packages pROC and epitools. We left all parameters as default values.
3. Results
We used 42,637 women included in WHO-MCS in the development of the new
models (38,323 for logistic regression training and 4,314 for validation). To validate the
models, we used 9,995 women from BOLD project and from 1,345 from PRENACEL
(Figure 1).
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Figure 1 - Flowchart of the study

We present social demographic and obstetric characteristics of the populations
studied in Table 1. The population evaluated in the WHO MCS database presents
58.55% of the women between 20-29 years, 89.81% lived with a partner, 41.36% with
more than 10 years of study, 42.3% were in their first birth and 87.72% had no previous
CS. For women in the BOLD database, 60.7% were between 20-29 years, 97.6% lived
with the partner, 38.2% had 12 years of schooling and 66.6% had gainful occupation.
Regarding the obstetric history, 42.43% of the women had 1 or 2 previous vaginal
deliveries, 94.6% had no prior CS, and 75.7% had no abortions. For PRENACEL,
58.5% of the women were between 20-29 years, 80.8% lived with their partners, 53.6%
studied between 10-12 years and 52.7% had gainful occupation. Among the obstetric
history, 45.8% had 1 or 2 previous vaginal deliveries, 33% had 1 or more previous CS,
and 82.4% had no prior abortions (Table 1).
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Table 1 – Social demographic characteristics and obstetric history by
researched database
PRENACEL
(n=1,345)

BOLD
(n=9,995)

WHO – MCS
(n = 312,782)

Age
<18
18 - 19 years
20 - 24 years
25 - 29 years
30 - 34 years
>= 35
No information
Marital Status
Lives with partner
Does not live with
partner
No information
Years of study
< 4 years
5-9 years
10-12 years
> 12 years
Other
No information
Gainful occupation
Yes
No
No information

0 (0%)
143 (10.9%)
399 (30.3%)
371 (28.2%)
228 (17.3%)
174 (13.2%)
30

35 (0.35%)
285 (2.85%)
2,321 (23.23%)
3,744 (37.47%)
2,506 (25.08%)
1,100 (11.01%)
4

1,061
(80.8%)

9,753 (97.61%)

252 (19.2%)
32

239 (2.39%)

11,208 (3.59%)
20,899 (6.7%)
92,145 (29.55%)
90,442 (29%)
59,531 (19.09%)
37,632 (12.07%)
925
31,490 (10.19%)

0

277,645 (89.81%)
3647

50 (3.9%)
474 (36.5%)
696 (53.6%)
78 (6%)
0 (0%)
47

525 (5.3%)
2,186 (22.06%)
3,371 (34.02%)
3,789 (38.23%)
39 (0.39%)
85

53,047 (21.91%)
88,947 (36.74%)
49,744 (20.55%)
50,372 (20.81%)
0 (0%)
2,5618

668 (52.7%)
599 (47.3%)
78

6,657 (66.67%)
3,328 (33.33%)
10

Number of previous vaginal delivery
0 427 (42.2%)
1 or 2 463 (45.8%)
3 or more 122 (12.1%)
Previous
caesarean
section
0 1,003 (77%)
1 207 (15.9%)
2 or more
93 (7.1%)
Previous abortions
1,074
(82.4%)
0
1 or more 229 (17.6%)

4,076 (40.78%)
4,241 (42.43%)
1,678 (16.79%)

132,023 (42.3%)
129,669 (41.54%)
50,447 (16.16%)

9,454 (94.59%)
535 (5.35%)
6 (0.06%)

270,645 (87.72%)
36,269 (11.76%)
1,622 (0.53%)

7,568 (75.72%)
2,427 (24.28%)

The highest CS rate occurred in the PRENACEL database (35.1%), followed by
the WHO-MCS rate (17.89%) and the lowest rate in the BOLD database (13.24%)
(Table S1).
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Distribution for Robson’s 10-group classification system groups (Figure 2),
group 3 (multiparous, without previous CS, single fetus, cephalic, term, spontaneous
labour) was the largest group for all databases (WHO MCS: 38.8 %, BOLD: 52.7%,
PRENACEL 26.6%). The CS rate per group in PRENACEL is higher than in BOLD in
all groups. The CS rate per group in PRENACEL is lower than the WHO MCS rate only
in groups 5 (multiparous, with previous CS, term delivery with induced labour or CS
prior to labour) and 9 (fetus in transverse or oblique position and prior CS). The group
that contributed most to the CS rate in BOLD was group 1 (nulliparous, single fetus,
cephalic, term and spontaneous labour), whereas in the WHO MCS and PRENACEL
databases it was group 5.

ARTIGOS CIENTÍFICOS – 102

Cesarean section ratio per group
and population study

Size of obstetric population per group
and population study

Prenacel

10 groups Robson

BOLD

Contribution to overall cesarean
section rate per group and
population study

WHO MCS

Prenacel

BOLD

WHO MCS

Prenacel

Classification
16.73

G1 - Nulliparous, single cephalic, ≥ 37
weeks, in spontaneous labor
G2 - Nulliparous, single cephalic, ≥ 37
weeks, induced or CS before labor

3.06

9.07
8.49
26.62
38.79

52.67

4.96
6.91

34.62
16.12
23.72
37.90

G6 - All nulliparous, single, breeches

1.19
0.19
1.22

21.05

G7 - All multiparous, single, breeches
(including previous CS)

2.9
1.1
1.58

19.09

G8 -All multiple pregnancies (including
previous CS)

0.82
0
0.73

G9 - All abnormal lies (including
previous CS)

0.37
0.15
0.37

NA

5.58
0.07
3.39

12.12

Group Size (%)

14.21
100.00

0.3

92.31

0

50.80
80.00
88.61

5.4
7.61
6.69

1.48
2.07

0.85
0.23
1.84

46.01

4.23
5.66

25.15
40.00

0
0.37

Cesarean section ratio (%)

Figure 2 - Population comparison using the Robson classification

29.81
28.76

3.38

1.59

75.56
63.64

9.32
0.00
1.94

18.95
30.39

62.11
74.42

20.00

6.01
4.03

12.9

7.61
7.11
8.18

78.93

0.00

G10 - All single cephalic, ≤ 37 weeks
(including previous CS)

7.56
3.81
6.59

16.88

34.39

15.49

5.03
7.64
3.04

7.73
5.83
6.17

G4 - Multiparous (excluding previous
CS), single cephalic, ≥ 37 weeks,…

WHO MCS

10.36

50.00
32.68
39.94

G3 - Multiparous (excluding previous
CS), single cephalic, ≥ 37 weeks, in…

G5 - Previous CS, single cephalic, ≥ 37
weeks

21.78
17.54
9.79

25.95
28.31

BOLD

15.86

6.34

Relative contribution of group to
overall cesarean section rate (%)
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We reviewed the four models presented in the original C-Model article, and Table
2 presents the odds ratio comparison of the original and new models. All included
variable in the 8 models presented significative confidence interval for the odds
ratio. The new and original models presented similar AUROC in all C-model
versions in both database validation (BOLD and PRENACEL). In the BOLD
database the lowest AUROC value was 0.668 in the original C-model 1.0 and the
highest was 0.710 in the new C-model 1.3. For PRENACEL, the lowest AUROC
was 0.691 in the new C-model 1.0 and the highest was 0.785 in the original Cmodel 1.3 (Table 2).
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Table 2 - Odds ratio and confidence interval (IC95%) of original and new logistic models
Model 1.0
Model 1.1
Model 1.2
Original
Original
Original
New C-model
New C-model
New C-model
C-Model
C-Model
C-Model

Model 1.3
Original
C-Model

New C-model

Parity
Previous
section

1-2
>2
cesarean
1

0.52 (0.49-0.55)
-

- 0.44 (0.41-0.46)
0.46 (0.42-0.49)
0.3 (0.27-0.34)

17.56 (15.8619.46)

21.38 (19.0923.96)
106.88 (79.03Multiple pregnancy
147.78)
Induction of labour or cesarean section before labour
5.95 (4.48-7.89) 6.49 (4.88-8.61)
Fetal Presentation
8.13 (7.58-8.71) 8.18 (7.63-8.77)

0.38 (0.35-0.41)

0.21 (0.18-0.24)

0.21 (0.18-0.24)

0.2 (0.17-0.23)

18.15 (16.3720.14)
109.13 (80.28151.71)
6.58 (4.94-8.75)
7.88 (7.34-8.45)

20.18 (17.0320.18 (16.99-24.02)
23.99)
Gestational age < 37
68.24 (39.0468.97 (39.41128.06)
129.59)
weeks
Maternal age
1.43 (1.24-1.64)
1.39 (1.2-1.6) 1.42 (1.22-1.63)
1.38 (1.19-1.59)
20-34
2.01 (1.86-2.18)
>34
2.16 (1.89-2.48)
Presence of organ dysfunction or ICU admission
4.34 (3.69-5.13)
Placenta Praevia

5.98 (4.49-7.96)
7.67 (7.15-8.23)
17.46 (14.8820.56)

Other/transverse lie

Abruptio Placentae
Chronic hypertension
Pre-eclampsia
Presence
of
Preeclampsia
Presence of Eclampsia
Renal disease
HIV

18.93 (17.0621.03)
22.12 (19.7324.82)
109.64 (80.64152.44)

21.96 (19.59-24.64)

5.98 (4.5-7.96)
7.83 (7.31-8.4)
17.27 (14.7120.33)

0.43 (0.4-0.46)
0.38 (0.35-0.42)

18.02 (16.25-20)

>1

Breech 17.46 (14.9-20.53)

0.44 (0.41-0.46)
0.38 (0.35-0.41)

1.3 (1.12-1.51)
2 (1.84-2.16)

4.98 (3.47-7.19)

6.52 (4.89-8.69)
7.71 (7.18-8.27)

23.23 (20.71-26.1)
116.58 (85.68162.22)
6.63 (4.99-8.8)
7.33 (6.83-7.87)
18.41 (15.6921.68)

20.47 (17.2424.37)
69.61 (39.76130.86)
1.27 (1.09-1.47)

7.19 (5.41-9.55)
7.37 (6.86-7.91)

21.6 (18.2-25.71)
71.51 (40.68134.84)
1.95 (1.8-2.12)

2.16 (1.88-2.48)

2.14 (1.87-2.47)

4.29 (3.64-5.07)
4.86 (3.41-6.97)

4.15 (3.51-4.91)
2.05 (1.37-3.1) 1.99 (1.35-2.97)
33.78 (18.0433.53 (18.2767.53)
64.83)
13.93 (7.75-25.71) 14.86 (8.24-27.56)
2.2 (1.44-3.37)
2.16 (1.4-3.33)
3 (2.5-3.61)
3.1 (2.53-3.79)
12.06 (5.57-27.06)
3.19 (1.19-8.95) 2.64 (0.96-7.45)
2.94 (1.26-6.2) 2.55 (1.05-5.56)
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Figure 3 - ROC curves comparing the models in the 2 validation populations

In Figure 3, we present the performance comparison between the models 1.0 (CModel that includes only the obstetric characteristics for Robson's classification) in
the validation databases. When comparing the average probability of CS predicted
by the models and the actual CS rate, the new models present results closer to the
real rate than the original models. For BOLD database the average probability
predicted by the original models is approximately 7%, and by the new models
approximately 11%. For PRENACEL, the probability calculated by the original
models is approximately 16% and the new models by 22% (Table S1).
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Table 3 – Performance evaluation using AUROC with confidence interval (95%) for original and new
model
Model 1.0
Model 1.1
Model 1.2
Model 1.3
Original
New
Original
New
Original
New
Original
C-Model C-model C-Model C-model C-Model C-model C-Model

New
C-model

AUROC (IC95%)
WHO-MSC
(validation)
BOLD
PRENACEL

0·832
(0·8060·857)*
0.682
(0.6680.697)
0.732
(0.6960.768)

0.874
(0.8590.889)
0.684
(0.6690.699)
0.726
(0.6910.762)

0·837
(0·8140·861)*
0.685
(0.6700.701)
0.746
(0.7080.784)

0.878
(0.8640.893)
0.689
(0.6740.705)
0.745
(0.7080.782)

0·842
(0·8230·862)*
0.685
(0.6700.701)
0.747
(0.7100.785)

0.879
(0.8640.893)
0.690
(0.6740.705)
0.747
(0.7100.784)

0·844
(0·8260·863)*
0.689
(0.6730.704)

0.880
(0.8650.894)
0.695
(0.6800.710)

-

-

4. Discussion
From this study, it is possible to say that the new logistic model does not present
superior performance to the original model. Moreover, the performance of both
models in the new databases is lower than the results presented in the original
paper. Regarding the two new populations presented, the performance of the
models is similar, despite the distinct obstetric characteristics among the three
populations presented. Finally, the analysis based on Robson's classification
suggests a different obstetrical profile, with possible different (obstetric or not)
motivations for performing CS.
In general, the variable characteristic, continuous or categorical, included in a
model are the basis for multivariate analysis. In the case of continuous variables,
the risk varies with the addition of one more unit of such condition. In the case of a
categorical variable, risk changes in accordance to the category membership over
a baseline category[22]. Consequently, we believe that the low variability of the
continuous variables used in the original C-Model explain the low impact when we
move to a categorical analysis. In this case, we can consider the categories
analogous to a graded score, not as continuous variables.
Regarding other CS prediction models[11–14], they also used logistic regression as
a training method and presented a similar performance in the test population (ROC
0.70-0.75). Although the technique is the same, C-Model models are more
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generalizable because of the data used in training. The training database used in
the C-Model contains women from several countries and but only from those units
with low mortality and low CS rate. This selection aims to find an association
between the characteristics tested and the CS perform, minimizing the influence of
confounding factors such as CS without medical reasoning or high-risk population
for maternal or neonatal adverse outcomes. Compared with the other models, the
populations used in other studies are more specific (such as women with previous
CS who attempt normal delivery or gestational age> 40 weeks[23], women with
unfavourable cervical dilation with induction of labour)[24]. There are also specific
models for North American women[11,25], which use the address of the woman as
one of the risk factors for CS. Even with the differences in the characteristics of the
two populations (BOLD and PRENACEL), the C-Model presents satisfactory
performance, suggesting good external validity of the model. Despite this, the CModel presented lower performance in the new databases (BOLD and
PRENACEL) compared to the previous validations[8]. We hypothesized that in these
two instances, only the variables included in the models are not able to explain the
motivations for the CS decision. Within the Brazilian context, especially in the
private health sector, but also present in the public system, CS is seen as a
consumer good. In general, the fear of labour pain, injuries to the perineum and
harm to the newborn, which are wrongly associated with normal birth, are some of
the motivating factors for women's CS demanding in Brazil. At the same time, the
health system imposes challenges for health care professionals, such as low pay,
lack of multidisciplinary team and lack of adequate infrastructure for normal delivery
care. And within this complex scenario it is difficult to add to the model these
characteristics that modify the decision, impairing the model's performance in the
Brazilian database. In the African database, we believe that the main cause of the
low performance of the model is due to the clipping that the research that generated
the database. Among women screened to participate, those who already had
indications of CS before hospitalization were excluded. Thus women with
characteristics that would facilitate the prediction of CS before admission to the
maternity ward are not present in the database. As BOLD research focuses on
identifying characteristics that affect decision-making only in-hospital, another
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dynamic model has been developed to accompany women during the labour
process [ref da hay].
Finally, it is important to evaluate the performance difference between the four CModel models (Table 3), trained from the same databases, but with a gradual
addition of variables. In this case, despite the incremental increase of variables,
there is no significant performance increase. Thus, starting from the principle of
simplicity, the most suitable model for calculating the individual risk of CS is the
model with the least variables.
From the evaluation using the index of maximum accuracy, it is possible to realize
that the C-model is not an indicated tool for individual risk assessment. In contrast,
the C-model is a good tool for population-wide cesarean section assessment (Table
S1) to define an optimal cesarean section rate.
Regarding the use of CS, in the BOLD database the group with the highest
contribution to the CS rate are groups 1 and 3 (nulliparous and multiparous without
previous CS). These are also are the largest groups in absolute numbers of women.
It is known that previous CS is the highest risk factor for CS and the procedure
repetition is a major contributor to current CS rate[26]. At the same time, the practice
of vaginal birth after pregnancy (VBAC) is moderated used to prevent a second
time and is decreased over time[27–29]. Thus, performing CS, especially in
nulliparous, modify the current obstetric routine and tending to increase CS in a few
years. This is already perceptible in the PRENACEL dataset, with data coming from
Brazil, a country that has high CS rates in the last decades and one of the highest
in the world[30]. In this dataset, the largest contribution to CS rate is from group of
5, multiparous with previous caesarean section. In absolute figures, group 5 already
represents the second largest obstetric group in this population. In this scenario,
the complications and higher costs resulting from CS aggravate the public health
problem related to this type of delivery. And in LMIC, especially those with high
birth rates like Nigeria and Uganda, the impact could be substantial.
Among the strengths of this study, we highlight the database to train the model.
Data quality, number of examples and population variability ensure the training of
a robust and generalizable model for several populations. The validations made in
the original models, as well as the validations of the new models, indicate that there
is not a great loss of performance when the models evaluate new populations.
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Another strong point is the technique used in model training. Logistic regression is
an established analysis capable of generate individual risk metrics for each
variable, besides the predictive model. The risk metrics ensure a satisfactory
margin of error and are widely used in health research, facilitating the interpretation
and use of results. Finally, the simplicity of the model that requires few variables,
and which is usually routinely collected at care sites.
Regarding the limitations of the research, we point out the design of the surveys
that built the training database. We know that observational studies may suggest
inaccurate data but given the size of the databases and the diversity of collection
sites reduced this limitation. Another limitation is the CS risk assessment depend
only on the woman’s characteristics at admission to maternity. We must consider
that the delivery is dynamic process and that the decisions occur according to the
evolution of each woman. To do so, new databases are required, which contain
information on the complete delivery process. Nevertheless, the performance
presented by the models are good starting point for locally assessing the adequacy
of the CS rate. Finally, the variables used are not indicative of CS performed for
convenience, which may be a confounding factor in the training of the model, but
again, we believe that the number and the variety of women present in the database
is able to compensate this limitation.
As far as research is concerned, it is important to evolve and update models over
time. To do so, the research community need to add data to databases, track and
tailor the actual care. In addition, it is possible to create models using different
approaches for training. It is possible to apply machine-learning techniques in the
same data set and evaluated the performance gain in the models. In addition, within
the decision trees approach, it is possible to create visual models that can be
printed and easily used in places with little or no computational resources.
Regarding the impact to the practice, the new models did not present performance
superior to the original models. Given the extended work in the previous validation,
there is no reason to replace the original models with those reviewed in this work.
Although the new models agree with the proposed methods to create a logistic
model, it does not present superior results compared to the original model. As the
original model was widely and globally validated, the original model is still
recommended as a reference for calculating the CS rate. It is important to continue
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to generate data and select them appropriately to create decision support models
and benchmarks. In this way, it is possible to understand the changes in care and
to update the reference models.
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Table S1 – Average caesarean section probability predicted by original and new models and actual
caesarean section rate in training, test, BOLD, and PRENACEL databases

Train

Test

BOLD

PRENACEL

Model
1
1.1
1.2
1.3
1
1.1
1.2
1.3
1
1.1
1.2
1.3
1
1.1
1.2

Original
14.29%
14.63%
14.62%
13.91%
14.41%
14.77%
14.78%
14.08%
6.74%
7.16%
7.10%
6.67%
16.29%
16.68%
16.53%

New
18.57%
18.46%
18.46%
18.51%
18.46%
18.42%
18.64%
18.38%
11.20%
11.48%
11.42%
11.58%
22.43%
22.19%
22.04%

Real
17.82%

18.52%

13.24%

35.17%
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Table S2 - Coefficients of original and new logistic models, AUROC (IC95%) and Index of Maximum
Accuracy
Model 1.0
Model 1.1
Model 1.2
Model 1.3
Original
C-Model

New
C-model

Original
C-Model

New
C-model

Original
C-Model

New
C-model

Original
C-Model

New
C-model

-2.43

-3.99

-3.1

-3.99

-3.1

-4.02

-3.11

1-2
-0.56
-0.79
-0.76
-0.97
>2
-1.2
-1.56
Previous cesarean section
1
2.84
3.08
2.87
3.11
>1
4.7
4.73
Multiple pregnancy
1.69
1.75
1.72
1.77
Induction of labour or cesarean section before labour
2.75
2.11
2.71
2.07
Fetal Presentation
Breech
2.92
3.03
2.91
3.02
Other/transverse
4.23
4.23
lie
Gestational age < 37 weeks
0.37
0.38
0.36
0.37
Maternal age
20-34 0.73
0.75
>34 1.43
Presence of organ dysfunction or ICU admission
Placenta Praevia
Abruptio Placentae
Chronic hypertension
Pre-eclampsia
Presence of
Preeclampsia
Presence of
Eclampsia
Renal disease
HIV
-

-0.76

-0.97
-1.56

-0.78

-0.97
-1.61

2.88

3.12
4.73

2.92

3.16
4.79

1.72

1.76

1.83

1.88

2.69

2.05

2.63

2.01

2.92

3.03

2.99

3.08

(Intercept)
Parity

-3.39

4.24

4.28

0.29

0.29

0.73

0.75
1.42

0.71

0.74
1.38

1.5

1.63

0.66

0.82

-

-

3.8

3.65

-

-

2.74

2.58

-

-

0.56

0.74

-

-

0.99

1.09

-

-

-

-

1.3

0.89

-

-

1.31

1.11

2.35

New models

Original models
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Table S3 – Predictive analysis for all C-model versions (original and new) in all databases (train, test, BOLD and PRENACEL)
Database Model
Sensitivity
Specificity
P.L.R.
N.L.R.
P.P.V.
N.P.V.
D.O.R.
IMA
Train
1.0 0.99 (0.99-0.99)
0.39 (0.38-0.4)
1.62 (1.59-1.65)
0.02 (0.02-0.02)
0.88 (0.87-0.88)
0.92 (0.91-0.93)
84.49 (73.4-97.25) 0.32
1.1 0.99 (0.99-0.99)
0.41 (0.4-0.42)
1.68 (1.65-1.72)
0.03 (0.03-0.03)
0.88 (0.88-0.88)
0.89 (0.87-0.9)
56.86 (50.74-63.71) 0.27
1.2 0.85 (0.84-0.85)
0.76 (0.75-0.77)
3.52 (3.37-3.67)
0.2 (0.19-0.21)
0.94 (0.94-0.94)
0.53 (0.52-0.54)
17.68 (16.59-18.84) 0.24
1.3 0.85 (0.85-0.85)
0.76 (0.75-0.77)
3.5 (3.35-3.65)
0.2 (0.19-0.2)
0.94 (0.94-0.94)
0.53 (0.52-0.54)
17.65 (16.56-18.81) 0.24
Test
1.0
0.99 (0.99-1)
0.4 (0.36-0.43)
1.65 (1.56-1.75)
0.02 (0.01-0.03)
0.88 (0.87-0.89)
0.92 (0.88-0.95)
86.43 (57.19-130.63) 0.33
1.1 0.99 (0.98-0.99)
0.42 (0.38-0.45)
1.7 (1.59-1.8)
0.03 (0.02-0.04)
0.89 (0.88-0.9)
0.87 (0.83-0.9)
52.52 (37.92-72.73) 0.26
1.2 0.85 (0.83-0.86)
0.75 (0.72-0.78)
3.42 (3.01-3.88)
0.2 (0.19-0.22)
0.94 (0.93-0.95)
0.51 (0.48-0.54)
16.68 (13.78-20.2) 0.24
1.3 0.85 (0.83-0.86)
0.75 (0.72-0.78)
3.42 (3.02-3.88)
0.2 (0.19-0.22)
0.94 (0.93-0.95)
0.52 (0.49-0.55)
16.87 (13.94-20.43) 0.24
BOLD
1.0
1 (0.99-1)
0.03 (0.02-0.04)
1.02 (1.01-1.03)
0.18 (0.11-0.28)
0.87 (0.86-0.88)
0.46 (0.35-0.58)
5.72 (3.63-9.02) 0.02
1.1
0.99 (0.99-1)
0.03 (0.02-0.04)
1.03 (1.02-1.04)
0.2 (0.13-0.3)
0.87 (0.86-0.88)
0.44 (0.33-0.55)
5.24 (3.43-8.01) 0.02
1.2 0.88 (0.87-0.88)
0.31 (0.28-0.34)
1.27 (1.22-1.32)
0.4 (0.36-0.44)
0.89 (0.89-0.9)
0.28 (0.25-0.3)
3.17 (2.76-3.64) 0.08
1.3 0.88 (0.87-0.88)
0.31 (0.28-0.33)
1.26 (1.22-1.31)
0.4 (0.36-0.45)
0.89 (0.89-0.9)
0.28 (0.25-0.3)
3.14 (2.73-3.61) 0.08
PRENACEL
1.0 0.97 (0.95-0.98)
0.18 (0.13-0.23)
1.17 (1.1-1.25)
0.2 (0.12-0.31)
0.82 (0.8-0.84)
0.57 (0.44-0.69)
6 (3.6-9.98) 0.06
1.1 0.96 (0.95-0.97)
0.21 (0.15-0.28)
1.22 (1.13-1.31)
0.18 (0.12-0.29)
0.83 (0.81-0.86)
0.57 (0.44-0.69)
6.57 (3.92-11) 0.07
1.2 0.72 (0.68-0.75)
0.62 (0.55-0.69)
1.89 (1.56-2.29)
0.46 (0.39-0.54)
0.89 (0.86-0.91)
0.35 (0.3-0.4)
4.15 (2.96-5.82) 0.12
Train
1.0 0.99 (0.99-0.99)
0.41 (0.4-0.43)
1.68 (1.65-1.72)
0.03 (0.03-0.03)
0.88 (0.88-0.88)
0.88 (0.87-0.89)
53.87 (48.2-60.21) 0.26
1.1 0.98 (0.98-0.98)
0.44 (0.43-0.45)
1.76 (1.73-1.8)
0.04 (0.04-0.04)
0.89 (0.88-0.89)
0.85 (0.84-0.86)
43.88 (39.78-48.4) 0.25
1.2 0.84 (0.84-0.84)
0.77 (0.76-0.78)
3.63 (3.47-3.79)
0.21 (0.2-0.21)
0.94 (0.94-0.94)
0.52 (0.51-0.53)
17.45 (16.36-18.6) 0.24
1.3 0.84 (0.83-0.84)
0.78 (0.77-0.79)
3.8 (3.63-3.97)
0.21 (0.2-0.22)
0.94 (0.94-0.95)
0.52 (0.51-0.53)
18.15 (17.01-19.36) 0.25
Test
1.0 0.99 (0.98-0.99)
0.43 (0.39-0.46)
1.72 (1.61-1.83)
0.03 (0.02-0.04)
0.89 (0.88-0.9)
0.88 (0.84-0.91)
55.52 (39.99-77.09) 0.27
1.1 0.98 (0.98-0.99)
0.45 (0.41-0.48)
1.77 (1.66-1.89)
0.04 (0.03-0.05)
0.89 (0.88-0.9)
0.84 (0.8-0.87)
42.16 (31.65-56.16) 0.24
1.2 0.84 (0.83-0.85)
0.76 (0.73-0.79)
3.52 (3.1-4.01)
0.21 (0.19-0.23)
0.94 (0.93-0.95)
0.51 (0.48-0.54)
16.73 (13.8-20.28) 0.24
1.3 0.84 (0.82-0.85)
0.77 (0.74-0.8)
3.62 (3.17-4.13)
0.21 (0.2-0.23)
0.94 (0.93-0.95)
0.5 (0.47-0.53)
17.01 (14.01-20.64) 0.24
BOLD
1.0 0.99 (0.99-0.99)
0.04 (0.03-0.05)
1.03 (1.02-1.04)
0.25 (0.17-0.35)
0.87 (0.86-0.88)
0.38 (0.3-0.47)
4.2 (2.95-5.99) 0.02
1.1 0.98 (0.98-0.99)
0.05 (0.04-0.07)
1.04 (1.03-1.05)
0.28 (0.21-0.38)
0.87 (0.86-0.88)
0.35 (0.28-0.42)
3.66 (2.69-4.98) 0.02
1.2 0.87 (0.86-0.88)
0.32 (0.3-0.35)
1.28 (1.23-1.33)
0.41 (0.37-0.45)
0.89 (0.89-0.9)
0.27 (0.25-0.3)
3.17 (2.76-3.63) 0.08
1.3 0.85 (0.84-0.86)
0.35 (0.33-0.38)
1.32 (1.26-1.37)
0.42 (0.39-0.47)
0.9 (0.89-0.9)
0.26 (0.24-0.29)
3.1 (2.72-3.54) 0.09
PRENACEL
1.0 0.91 (0.89-0.93)
0.28 (0.22-0.35)
1.27 (1.17-1.38)
0.31 (0.23-0.42)
0.83 (0.81-0.86)
0.45 (0.37-0.54)
4.09 (2.8-5.98) 0.08
1.1 0.91 (0.89-0.93)
0.29 (0.23-0.36)
1.28 (1.17-1.41)
0.31 (0.22-0.42)
0.84 (0.81-0.87)
0.44 (0.35-0.54)
4.19 (2.79-6.3) 0.08
1.2 0.71 (0.67-0.74)
0.64 (0.56-0.71)
1.95 (1.6-2.38)
0.46 (0.39-0.54)
0.89 (0.86-0.91)
0.35 (0.3-0.4)
4.25 (3.03-5.98) 0.13
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6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta tese foi elaborada em torno do desenvolvimento, implementação e
avaliação de ferramentas computacionais: uma para medir a inequidade de gênero na
ciência e outras duas para modificar o processo de cuidado no campo da saúde
materna. Este processo teve como produtos três artigos científicos que se encontram
em diferentes etapas do processo de publicação e disseminação.
Com relação ao sexismo científico na Universidade de São Paulo, embora a
universidade esteja desenvolvendo ações para promover a igualdade de gênero,
nossos achados sugerem que as desigualdades persistem. A produção e o impacto
da produção científica masculina são maiores. Argumenta-se que esta diferença seja
decorrente de uma questão estrutural e que a adoção de ações sistêmicas seja
essencial para o alcance da igualdade de gênero ainda nesta geração de
pesquisadores.
Com relação ao desenvolvimento de um modelo para gerar referências
contexto-específicas para a avaliação das taxas de cesárea, nossos achados sugerem
que o novo modelo desenvolvido não apresenta resultados superiores ao modelo CModel original. Como o modelo C-Model original foi ampla e mundialmente validado,
ainda se recomenda o modelo original como referência para cálculo da taxa de
cesárea.
Com relação à avaliação da satisfação das mulheres com o a estratégia
PRENACEL, observa-se que a mesma esteve associada a um elevado grau de
satisfação das usuárias.
Os três projetos que compõem a presente tese, em seus dois componentes
principais (“Mulheres para a Ciência” e “Ciência para as Mulheres”), possuem como
ponto em comum a aplicação de tecnologias da informação para a busca de soluções
para problemas antigos. Conclui-se que a interdisciplinaridade entre os métodos
computacionais, as questões de gênero e a saúde coletiva permite novas perspectivas
e avanços. Essa mesma abordagem pode ser expandida a outras perguntas, outras
áreas, avançando a ciência e o cuidado de forma integral a todos os indivíduos,
sempre em busca de um mundo “mais belo, mais justo e mais saudável”.
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PACOTE DE MENSAGENS ENVIADOS PARA AS
GESTANTES
Idade
Gestacional
(em
semanas)
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8

Conteúdo
Sua menstruacao esta soh um pouco atrasada e voce ja esta gravida de 5
semanas. Quanto antes começar o pre-natal, melhor para voce e o
nenem.
Procure a unidade de saude perto de sua casa e conte que voce esta
gravida. Eles vao agendar suas consultas de pre-natal.
Eh comum sentir enjoo no comeco da gravidez. Experimente comer
bolachas de agua e sal ou maisena antes de levantar da cama e veja se
melhora.
Todas as informacoes sobre sua gravidez devem ser anotadas no cartao
de pre-natal. Ele deve ser preenchido em todas as consultas, verifique!
O exame papanicolau/preventivo eh muito importante para a sua saude.
Na proxima consulta, pergunte se voce precisa realiza-lo.
Na gravidez, eh importante cuidar bem dos dentes e gengiva. Voce tem
direito a passar por consulta com o dentista na sua unidade de saude.
Nessa semana, o coracao e cerebro do nenem estao se formando. Os
comprimidos de acido folico ajudam nessa fase. Retire sua cartela na
unidade de saude.
Para o nenem crescer bem, voce precisa se alimentar pelo menos quatro
vezes por dia. De preferencia para comida caseira, e monte seu prato com
cores variadas.
No começo da gravidez, algumas mulheres perdem um pouco de sangue
pela vagina. Se voce tiver sangramento com colica, procure a unidade de
saude.
Voce tem direito a levar um acompanhante nas consultas de pre-natal. Se
for da sua vontade, sua companhia pode ficar com voce durante todo o
atendimento.
O cartao de pre-natal eh um documento importante, carregue sempre com
voce. Apresente-o em todas as consultas no pre-natal e na maternidade.
Gravidez nao eh doenca, mas precisa de cuidados para sua saude e do
nenem. Mesmo estando bem, voce deve passar por consulta todos os
meses.
Alguns medicamentos podem fazer mal durante a gravidez. Se alguem te
sugerir um remedio, cheque com um profissional de saude antes de tomar.
A maioria das mulheres tem gravidez e parto saudaveis. Um bom
acompanhamento pre-natal vai garantir a sua saude e do seu nenem.
Agora seu nenem tem o tamanho de uma uva. Talvez seus seios ja
tenham aumentado e voce precise de um numero maior de sutia para
evitar dores.
Embora o nenem ainda esteja pequeno, voce pode estar se sentindo
cansada e com sono. Isso eh normal. Fazer o nenem crescer eh um
trabalho duro!
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Idade
Gestacional
(em
semanas)
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13

Conteúdo
Eh seu direito receber gratuitamente os documentos: Cartao de Pre-Natal,
Caderneta de Saude da Crianca, e Declaracao de Nascimento do nenem.
Voce tem sentido tonturas? Tente nao ficar muitas horas sem se alimentar.
Procure comer um pouco de cada vez, mas varias vezes por dia.
Os comprimidos de ferro e acido folico ajudam voce a ficar bem e seu
nenem a crescer. Retire sua cartela na unidade de saude. Eles sao gratis.
A vacina anti-tetanica protege voce e seu nenem durante o parto e
nascimento. Na proxima consulta, pergunte se a sua vacinacao esta em
dia.
Seu nenem tem o tamanho de um morango. Os orgaos sexuais dele estao
se formando e logo serah possivel saber se eh menino ou menina!
O exame de urina eh muito importante. Certifique-se de que esse exame
seja realizado duas vezes: no inicio e no final da gravidez.
Os exames de sangue devem checar se voce tem anemia, sifilis e HIV.
Voce tambem deve receber a vacina anti-tetanica. Confira!
Beber bebidas alcoolicas faz mal para o seu nenem, ele pode nascer fraco
ou doente. Evite o consumo de alcool durante a gravidez.
Beba muita agua ao longo do dia, o ideal eh consumir oito copos dagua.
Alem de hidratar todo o corpo, a agua ajuda voce a eliminar toxinas e
impurezas.
Algumas mulheres sentem vontade de comer coisas estranhas, como terra
ou tijolo. Se voce tiver desejos desse tipo, conte para o profissional de
saude.
Voce esta perto do final do primeiro trimestre e seu nenem tem o tamanho
do seu dedo polegar. Logo os enjoos vao melhorar!
Se voce fumar na gravidez, o nenem pode nascer fraco e terah mais
chances de ficar doente. Na unidade de saude, voce pode conseguir ajuda
para parar de fumar.
Nao precisa mudar a sua atividade sexual por causa da gravidez. Procure
ajuda se sentir dor na barriga, na vagina ou tiver sangramento.
Ter um acompanhante durante as consultas e o atendimento para o parto
eh seu direito e te darah mais tranquilidade e confianca no processo.
A partir de agora, ja serah possivel escutar o coracao do nenem com um
aparelho chamado sonar. Nas proximas consultas, avise que voce quer
ouvir!
Temos mensagens especiais para homens que vao ser pais. Se voce
quiser que o seu marido ou namorado receba mensagens do Prenacel,
escreva para 27317.
A natureza vai preparar seu corpo para o parto normal. O trabalho de parto
eh o unico sinal de que o nenem esta pronto para nascer.
O seu nenem ja tem o tamanho do seu dedo indicador! Ele chupa os
dedinhos dentro da barriga, e vai estar pronto para mamar assim que
nascer.
Converse com seu companheiro, uma amiga ou alguem da familia, para
que seja seu acompanhante durante o trabalho de parto e nascimento.
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14
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15
15
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Conteúdo
Caminhadas e outras atividades fisicas ajudam seu corpo a se preparar
para o parto e o nenem a se posicionar de cabeca para baixo. Tente incluir
em sua rotina.
O cabelo do nenem ja comecou a nascer. Nesta fase, o nenem cresce
muito rapido e agora ja consegue mexer o rosto: ele pode ate franzir as
sobrancelhas!
Bebidas alcoolicas podem prejudicar seu nenem. O ideal eh nao consumir
alcool. Prefira agua, sucos de frutas e chas.
Voce pode se preparar para o parto desde ja, buscando informacoes!
Mente e corpo devem trabalhar juntos para dar a luz um nenem saudavel.
Em algumas situacoes, uma cesarea poderah ser necessaria. Se isso
acontecer, confie nos profissionais da maternidade. Vai dar tudo certo!
O seu nenem cabe na palma da sua mao. Ele ja tem unhas e
sobrancelhas. Ele ja se movimenta bastante e logo voce comecara a
sentir!
Se voce fuma, tente parar ou reduzir: o fumo pode prejudicar seu nenem.
Abra as janelas se sua casa fica cheia de fumaca dentro.
Agora que os enjoos diminuiram, eh normal sentir mais fome. Coma frutas,
verduras, arroz, feijao e alguma carne se voce conseguir.
Procure fazer alguma atividade fisica leve todos os dias. Alem de te dar
mais disposicao, isso te ajudara a controlar o peso.
Talvez seu nenem ja tenha encontrado seu primeiro brinquedo: o cordao
umbilical. Ele puxa, morde e chupa, e assim, tambem aprendera a mamar.
Confira se voce realizou, pelo menos uma vez na gravidez, o exame para
toxoplasmose. O resultado deve estar no seu cartao de pre-natal.
Lave bem as suas maos sempre que chegar da rua, antes de preparar
suas refeicoes, depois de usar o banheiro e apos cuidar dos animais.
A gripe pode te deixar muito doente. Evite locais fechados e lave as maos
muitas vezes por dia. Tome a vacina da gripe!
Seu nenem esta do tamanho de uma pera, o corpo esta quase todo
formado e os principais sistemas funcionando. Ele vai crescer e engordar
muito!
O parto normal nao deixa a bexiga caida nem provoca perda de urina.
Faca exercicios de contracao da vagina e mantenha-a forte!
Se suas fezes estiverem endurecidas, aumente a quantidade de agua que
voce toma e coma mais frutas e verduras frescas.
Se voce tiver dor de cabeca, com fraqueza e tonturas, converse com o
profissional de saude do pre-natal. Eh importante verificar e prevenir a
anemia.
Voce tem direito a 6 consultas de pre-natal, no minimo. As consultas sao
mensais ate o oitavo mes. Depois, devem ser mais freqüentes.
O parto normal pode acontecer de forma mais confortavel para voce. No
pre-natal, converse sobre as intervencoes no parto e opcoes para alivio da
dor.

133 - APÊNDICES

Idade
Gestacional
(em
semanas)
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22

Conteúdo
As vacinas indicadas durante a gravidez protegem voce e seu nenem
contra tetano e Hepatite B. Elas estao disponiveis nas unidades de saude.
Seu nenem ja tem os principais orgaos, incluindo o coracao, figado e rins.
Ele esta desenvolvendo a capacidade de sentir gosto na lingua!
Os exames para sifilis, hepatites e HIV/Aids sao importantes no pre-natal e
no parto. Seu parceiro tambem deve fazer os exames na unidade de
saude.
Outro importante exame para o parto eh o de toxoplasmose. Confira se os
resultados dos exames estao anotados em seu cartao de pre-natal.
Se voce tiver febre, vomito, sangramento ou dor ao urinar, deve procurar a
unidade de saude. Avise sua familia sobre esses sinais de alerta.
Voce ja esta na metade da gravidez! Seu nenem esta protegido dentro do
utero. A bolsa de agua o mantem aquecido e permite que se movimente.
Sentindo falta de ar quando anda? Seu utero esta comecando a apertar os
pulmoes. Procure a unidade de saude se a falta de ar aumentar ou
incomodar muito.
ja ouviu falar que algumas mulheres recebem um pique/corte na vagina
durante o parto? Na internet, voce pode buscar informacoes sobre como
evitar esse corte.
Contrair os musculos da vagina como se estivesse prendendo e soltando
urina eh um otimo exercicio tambem para gravidas. Ajuda no parto e na
recuperacao.
Seu nenem pode ouvir a batida do seu coracao e outros sons do seu
corpo. Ele pode ouvir sua voz tambem: converse e cante para ele!
Em todas as consultas, observe se o profissional ouviu o coracao do
nenem, mediu seu utero e verificou sua pressao arterial. Sao exames
basicos e obrigatorios.
Para conhecer as escolhas do parto, procure informacoes sobre PLANO
DE PARTO. Monte o seu plano, e converse sobre ele com os profissionais
da maternidade.
Voce pode fazer muitas escolhas na hora do parto: quais intervencoes
medicas voce quer ou nao, como aliviar as dores, como ajudar a descida e
a saida do nenem.
Sao seus direitos garantidos em lei: ter estabilidade no emprego e licencamaternidade de 120 dias. O pai tem 5 dias de licenca-paternidade.
Ter um nenem crescendo dentro de voce pode te deixar cansada.
Descanse sempre que puder. Peca para a familia ajudar nas tarefas.
Muitas mulheres acham que eh mais confortavel dar a luz agachadas,
sentadas ou de joelhos. Essas posicoes sao seguras e podem facilitar o
nascimento do nenem.
Se as tecnicas naturais de relaxamento nao forem suficientes para aliviar a
dor, voce podera optar por uma anestesia de parto.
A area ao redor dos mamilos pode ficar mais escura e suas mamas mais
pesadas. E o seu corpo se preparando para a amamentacao!
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Conteúdo
Quanto mais voce souber sobre o parto, melhor. Confira se existe um
grupo de gestantes na sua unidade de saude e participe!
Durante o trabalho de parto, voce pode andar, tomar banho e procurar
uma posicao confortavel para as contracoes. Massagens ajudam muito.
Seu nenem esta desenvolvendo a capacidade de sentir gosto. Ele estara
pronto para aproveitar seu leite. Eh o alimento perfeito ate os 6 meses!
No parto, o acompanhante ajuda a garantir seus desejos e escolhas. E
voce se sentira mais segura. Eh seu direito ser atendida com respeito e
dignidade.
Se voce e seu nenem estiverem saudaveis, uma cesarea programada
aumenta varios riscos. E possivel ter parto normal sem sofrimento, busque
informacoes para isso.
E comum sentir uma queimacao na boca do estomago. Comidas
apimentadas ou oleosas podem piorar e um copo de leite pode aliviar.
Seu nenem esta ganhando peso. Essa gordura vai ajuda-lo a ficar
quentinho quando nascer. Voce pode ajuda-lo alimentando-se de forma
saudavel.
Eh seu direito: Conhecer os resultados dos exames realizados e ter
sempre seu cartao de pre-natal atualizado.
O seu nenem continua crescendo e com isso voce pode sentir dificuldade
de comer grandes refeicoes. Coma pequenas porcoes ao longo do dia.
Seu nenem ja esta do tamanho de um mamao formosa! Ele esta treinando
os musculos do peito, assim vai estar pronto para respirar quando nascer.
Na maternidade, converse sobre os procedimentos que poderao ser
realizados ou nao no parto normal: uso do chuveiro, corte na vagina,
posicao do parto.
Eh seu direito: Ter acompanhante na maternidade durante o trabalho de
parto, o nascimento, e apos o parto, ou seja, durante toda internacao.
O parto normal eh melhor para voce e seu nenem. Ter um acompanhante
na maternidade ajuda voce a se sentir mais segura e relaxada. Eh o seu
dia, aproveite!
Seu nenem dorme e ja tem sonhos! Observe todos os dias, e se ele nao
estiver se movimentando como de costume, procure a unidade de saude.
Caminhar, tomar banho, receber massagens, buscar uma posicao mais
confortavel: voce pode sentir menos dor no trabalho de parto.
Niguem pode te obrigar a depilar ou fazer lavagem intestinal para dar a
luz. Essa decisao eh soh sua! Avise na maternidade sobre sua
preferencia.
Seu nenem precisa de muito ferro. Tente comer carne, feijoes, lentilhas,
grao de bico e tome seus comprimidos de ferro todos os dias.
O nenem reage ao seu movimento – ele pode se mover quando voce troca
de roupa! Agora, o nenem começa a acumular gordura no corpo e vai ficar
mais rechonchudo.
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Conteúdo
Converse sobre as mensagens do PRENACEL com a pessoa que vai te
acompanhar na maternidade. Quanto mais informacoes voces tiverem,
melhor para voce!
Sentindo muita sede e precisando urinar bastante? Conte ao pessoal da
unidade de saude. Eh preciso verificar e prevenir diabetes.
Eh seu direito: Obter explicacao e concordar ou nao com a realizacao de
procedimentos no pre-natal, trabalho de parto e nascimento.
Voce pode sentir o seu nenem reagir a luz e ao som. Todos os sentidos ja
estao desenvolvidos. O nenem percebe a luz, os sons, gosto e cheiros.
Alem do colo e carinho, a amamentacao tem muitas vantagens para seu
nenem: eh um alimento completo e evita diarreias, pneumonia e alergias.
Confira se os resultados da Glicemia em jejum e GTT estao anotados em
seu cartao pre-natal. Sao exames importantes para o pre-natal e parto.
Amamentar traz muitas vantagens para voce: diminui o risco de
hemorragia e anemia; ajuda a perder peso; e o leite esta sempre pronto
para o nenem!
Seu nenem pode abrir e fechar os olhos. De dentro do seu utero, ele pode
dizer se eh dia ou noite pela maneira que a luz muda.
Voce deve ter uma consulta de pre-natal em breve. Aproveite para pegar
mais comprimidos de ferro e acido folico.
Pes e maos costumam inchar um pouco durante a gravidez. Mas se o
inchaco aumentar e voce tiver dor de cabeca, procure a unidade de saude.
Quando o trabalho de parto comecar, seu acompanhante pode ajudar com
massagens ou buscar uma agua para voce. ja decidiu quem vai ficar com
voce na maternidade?
No parto, procure pedir liberdade para caminhar, agachar, encontrar as
melhores posicoes para as contracoes e para o nascimento. Banho de
chuveiro tambem ajuda.
Se voce entrar em trabalho de parto antes da hora, pergunte sobre a
injecao de corticoide. Ela ajuda seu nenem respirar melhor se ele nascer
mais cedo.
A primeira fase do parto eh a mais demorada, e as contraçoes doem
menos. Ate completar 7 centimetros de dilatacao, procure andar,
conversar e se divertir.
A segunda fase do parto (final da dilatacao) eh mais rapida e as
contracoes sao mais fortes: escolha uma posicao confortavel, e descanse
entre as contracoes.
A terceira fase do parto (nascimento do nenem e saida da placenta)
tambem eh rapida e muito emocionante! Voce podera enfim conhecer seu
nenem!
O parto normal nao alarga a vagina nem atrapalha a vida sexual.
Exercicios de contracao preservam sua vagina forte. Experimente!
Um grupo de gestantes pode ser valioso para sua gravidez e parto. Voce
podera tirar duvidas com profissionais e trocar experiencias com outras
mulheres.
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Conteúdo
Lembre-se de que nao existe alta do pre-natal. Sua ultima consulta devera
ser 40 dias apos o parto, para escolher um metodo de contracepcao.
Ter alguem com voce durante o parto vai deixa-la mais relaxada, e o
trabalho de parto pode ser mais rapido. Consiga um acompanhante!
Tenha planos de colocar seu nenem no peito logo depois que ele nascer.
Amamentar na primeira hora de vida eh melhor para voce e para ele.
Logo apos o nascimento, mantenha o nenem aquecido, no seu colo e em
contato com seu corpo. Sera o primeiro contato de voces, aproveite muito!
Voce ja sentiu sua barriga ficar dura de repente? Sao as contracoes de
ensaio, que preparam seu corpo para o trabalho de parto. Seu corpo esta
ficando pronto!
Mulher ou homem tanto faz, desde que voce confie. Tenha um
acompanhante durante o trabalho de parto. Eh seu direito.
Seu nenem vai descer um pouco mais e encaixar na sua bacia. Isso vai
ajudar voce a respirar melhor, mas voce precisara fazer xixi mais vezes.
A dor do parto nao eh continua, ela chega devagar, vai aumentando e
depois termina. Voce tera alguns minutos de descanso entre as
contracoes:relaxe!
Se a bolsa d’agua romper, va para a unidade de saude. A saude do seu
nenem precisa ser avaliada. Tambem pode ser apenas um alarme falso.
Caibras podem lhe acordar durante a noite. Estique a perna e tente
relaxar. Procure tomar bastante liquidos, leite e comer bananas.
Voce ja conseguiu uma acompanhante para o parto? Combine com sua
acompanhante de colocar o nenem para mamar assim que nascer. Voce
vai adorar!
Aproveite as consultas de pre-natal para conversar sobre o plano de parto
e se informar sobre as praticas que favorecem o parto normal.
Inchaco subito nas maos, nos pes e no rosto pode ser um problema. Se
voce tiver isso, procure sua unidade de saude.
Para relaxar durante o trabalho de parto, experimente massagens e banho
quente. Descubra uma posicao confortavel para as contracoes.
Voce ja sabe em qual maternidade vai dar a luz? Descubra a melhor
maneira de chegar ate lah. Sua familia pode ajudar.
Seu corpo eh perfeito e se prepara para o parto: nao precisa ficar deitada,
em jejum, com soro na veia e remedio para aumentar as contracoes.
Na proxima consulta de pre-natal, converse sobre o parto e tire todas as
suas duvidas sobre procedimentos, alivio da dor e acompanhante.
A dor das contracoes do parto nao eh uma dor por motivo de doenca:
significa saude e o poder da mulher de dar a luz. Seu corpo sabe parir!
Ter acompanhante, liberdade para andar e encontrar posicao confortavel,
usar o chuveiro, tomar liquidos: seus direitos no trabalho de parto!
Se voce tiver uma perda de liquidos ou sangue, procure a maternidade.
Voce e seu nenem precisam de avaliacao.
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Conteúdo
Converse com o profissional de saude sobre o momento ideal de ir para a
maternidade. Ele vai te explicar sobre contraçoes fortes, regulares, a cada
3-5 minutos.
Na maternidade, avise a equipe que voce nao deseja receber um pique na
vagina. Seu corpo estarah pronto para o nascimento do nenem. Confie!
Muco na sua calcinha, parecido com clara de ovo, branco ou cor de rosa,
eh sinal de que o trabalho de parto vai comecar nos proximos dias.
Quando seu nenem nascer, limpe a regiao do umbigo com alcool 70 e
deixe descoberto para secar. Nao ponha nada no umbigo ateh ele cair.
O primeiro leite que sai do seu peito eh muito especial para o nenem
recem-nascido. Avise que voce quer amamentar na primeira hora de vida:
eh seu direito.
Informe que voce prefere evitar o remedio no soro para aumentar as
contracoes e o pique na vagina; somente se for muito necessario.
Eh normal ficar preocupada com o parto tao proximo. Mas voce nao
precisa fazer tudo sozinha. Seu acompanhante pode ajudar muito.
Observe os movimentos do seu nenem. Se eles diminuirem ou pararem,
procure a maternidade. Seu nenem precisa ser avaliado.
Seu nenem ja pode escutar e enxergar. O trabalho de parto eh o sinal de
que ele esta pronto para nascer. Ele podera mamar assim que nascer.
O parto normal nao deixa sua vagina larga, nem faz sua bexiga cair. Se
voces estiverem saudaveis, a cesarea traz mais riscos para voce e seu
nenem.
Depois de uma hora sentindo contracoes fortes, que vem a cada 5
minutos, eh sinal de que o trabalho de parto comecou. Procure a
maternidade.
Seja gentil com o pessoal da maternidade, mas deixe claro que
episiotomia ou pique apenas se muito necessario!
Converse tambem sobre o uso do remedio OCITOCINA no soro. Se
preferir, negocie para usar somente se muito necessario.
Depois do parto voce terah um sangramento parecido com uma grande
menstruacao. Amamentar ajuda a parar o sangramento.
Se depois da alta da maternidade seu sangramento estiver volumoso, com
mau cheiro ou voce tiver febre, volte para ser atendida na maternidade.
Se por esta semana voce ainda nao tiver entrado em trabalho de parto,
procure a maternidade ou unidade de saude para avaliacao.
Tome liquidos (agua, sucos e chas) durante o trabalho de parto, pois ele
pode durar algumas horas e voce precisa de energia.
Eh seu direito ficar com o nenem depois que ele nascer. O melhor cuidado
para um recem-nascido saudavel eh receber o carinho e o leite da mae.
Ateh 6 meses de vida, o nenem que mama no peito nao precisa de sucos,
chas ou outros alimentos. O leite materno eh o melhor para seu nenem.
A nossa jornada em conjunto termina agora. Desejamos a voce e a sua
familia a melhor sorte do mundo.
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