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RESUMO 
 
Raspantini PR. Rede de atenção ao nascimento e fatores de risco associados ao parto 
cesáreo em três regiões de saúde do Estado de São Paulo. [dissertação de mestrado]. São 
Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP; 2012. 
 
Introdução - A taxa de cesárea no Estado de São Paulo está próxima de alcançar 60% e a 
curva da última década mostra uma tendência de crescimento anual de 2%. Objetivo – 
Caracterizar a rede de assistência ao parto e identificar fatores de risco para o parto 
cesáreo.  Métodos - Estudo retrospectivo, tipo corte transversal, dos nascidos vivos 
hospitalares de mães residentes dos DRS de Baixada Santista (BS), Grande São Paulo (GSP) e 
São José do Rio Preto (SJRP) ocorridos no ano de 2009. Utilizou-se os bancos de dados do 
SINASC e do CNES. Foram avaliadas as variáveis referentes: as mães, as gestações, os 
recém-nascidos, os municípios de residência das mães, e hospitais de parto. Foram 
utilizadas análises bivariadas, razão de prevalência e Teste Qui-quadrado; e análise 
multivariada, utilizando a técnica de regressão logística. Resultados - O porte dos 
municípios e a rede de hospitais que prestaram assistência ao nascimento diferiram 
consideravelmente entre os DRS. A rede SUS foi responsável por 74% do nascimentos da 
BS, 62% na GSP e 83% de SJRP, portanto a rede privada teve maior participação na GSP. Os 
nascimentos da BS e SJRP ocorreram na sua maior parte em hospitais de médio volume de 
partos, enquanto na GSP a maior parte ocorreu em hospitais com grande volume de partos.  
A prevalência do parto cesáreo foi de 58% na BS, 53% na GSP e 80% em SJRP. Os fatores de 
risco nos três DRS foram: mães em idade avançada, mães com alta escolaridade, mães 
primíparas; gravidez múltipla; ter feito 7 consultas ou mais de pré-natal; RN  de raça/cor 
branca; e, nascer em hospitais não-SUS. Destes, merecem destaque as variáveis “nascer em 
hospitais não SUS” e “gravidez múltipla”que apresentaram maiores valores de OR. Nos DRS 
da BS e GSP, também foram fatores de risco: nascer fora do município de residência e 
nascer em hospitais SUS não-públicos. Outras características só foram fator de risco para o 
DRS da GSP: nascer pré-termo; nascer com BPN e nascer em hospitais com baixo ou grande 
volume de partos. Conclusão - As diferenças existentes entre as redes de assistência ao 
nascimento dos DRS estudados refletiram nos fatores de risco associados ao parto cesáreo 
nestes DRS, de forma com que o conjunto de fatores de risco envolvidos no parto cesáreo 
fosse distinto para cada DRS. 
 
 
Palavras-chave: cesárea, rede assistência obstétrica, SINASC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 
 

Raspantini PR. Birth care network and risk factors associated with caesarean 
section in the three Regional Health Department (DRS) of  the State of São Paulo. 
[Dissertation].São Paulo: College of Public Health - USP, 2012. 
 
Introduction - The Cesarean section rates in the state of São Paulo is close to 
achieve 60% and the curve of the last decade shows a trend of annual increase of 
2%. Objective – To characterize the network birth care and to identify cesarean risk 
factors. Methods- Retrospective study, in transversal cut, of hospitals live birth, 
which mothers lived in the DRS of the Baixada Santista (BS), Grande São Paulo (GSP) 
and São José do Rio Preto (SJRP), at the year of 2009. The SINASC and the CNES data 
bank was used. The variables related to: mothers, pregnancies, newborns, district of 
mother's residence, and birth hospitals were evaluated. bivariate analyzes, 
prevalence ratios and chi-square were used, as the multivariate analysis using 
logistic regression. Results - The districts size and the hospitals network that 
provided the birth assistance were considerably different among the DRS. The SUS 
network was responsable for 74% of the BS' births, 62% of the GSP's births and 83% 
of the SJRP's births. Therefore, the private network was more participative in the 
GPS.  The births at the BS and at the SJRP ocurred, mostly, at Hospitals with average 
childbirth volume, while at the GSP the biggest part ocurred at hospitals with large 
volume of births. The cesarean section prevalence was 58% at the BS, 53% at the 
GSP and 80% at the SJRP. Risk factors in those three DRS were: older mothers, 
mothers with high education, first-time mothers, multiple pregnancies, seven or 
more pre-natal care visits, newborn race/ caucasian, and birth at a non SUS 
hospitals. The variables “birth at a non SUS hospital'' and “multiple pregnancy” 
deserve to be highlighted, since they showed the higher rates of fetal death. Being 
born outside the residence area or in a non SUS hospital were also risk factors at the 
BS and the GSP. Preterm birth, being born with low birth weight and birth in 
hospitals with low or high volume of deliveries were risk factors only at the GSP's  
Regional Health  Department. Conclusion – The diferences between the birth care 
networks in each DRS reflects in the risk factors associated with cesarean section. 
Because of that, the set of risk factors associated with cesarean section were 
different to each DRS. 
 
 
Keywords: cesarean section, obstetric network, SINASC 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 HISTÓRIA DA PARTURIÇÃO 

Parir e nascer são elementos centrais na reprodução da vida e preservação 

das espécies. Em todas as culturas, o nascimento é um rito de passagem, através do 

qual os indivíduos são movidos de um status social para outro. Estes ritos de passagem 

transformam ambas, a percepção do indivíduo pela sociedade e a percepção dos 

indivíduos deles próprios (DAVIS-FLOYD, 1987). 

Tradicionalmente os partos e seus cuidados eram realizados por mulheres 

conhecidas popularmente como aparadeiras, comadres ou mesmo parteiras-leigas. 

Estas detinham um saber empírico e assistiam as mulheres durante a gestação, parto e 

puerpério. Estas mulheres eram de inteira confiança da sociedade e eram consultadas 

sobre temas vários, como cuidados com o corpo, doenças venéreas, praticavam o 

aborto ou mesmo colaboravam com o infanticídio (SEIBERT et al., 2005).  

A medicina, enquanto instituição, incorporou esta prática como uma das suas 

atribuições, intitulando-a Arte Obstétrica e denominou de parteiro ou médico-parteiro 

os profissionais por ela formados. Historicamente, este processo se deu primeiro na 

Europa nos séculos XVII e XVIII (PROGIANTI, 2001).  

O controle da assistência ao parto pela medicina trouxe consigo outra grande 

mudança marcante, sua transferência do ambiente domiciliar para o hospitalar 

(PROGIANTI, 2001). 

Em nome da redução da mortalidade infantil e materna, o parto foi 

institucionalizado no século XX e difundiu-se progressivamente, após a segunda guerra 

mundial, quando novos conhecimentos e habilidades nos campos da cirurgia, 

anestesia, assepsia, hemoterapia e antibioticoterapia foram sendo incorporados pelos 

médicos, reduzindo, drasticamente, a morbidade e mortalidade maternas nas 

intervenções praticadas no parto hospitalar (TANAKA, 1996). 

No Brasil, durante o período colonial a assistência ao parto também se deu 

pelas parteiras. A medicina se fortaleceu e passou a ocupar espaço, a partir na 
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inauguração das escolas de medicina e cirurgia na Bahia e Rio de Janeiro, em 1808 

(TOSI, 1988). 

Como forma de facilitar o estudo do corpo da mulher, os médicos do século 

XIX passaram a discursar em favor da hospitalização, da criação de maternidades e a 

colocar em dúvida a competência das parteiras (SANTOS, 1947).  

Em 1900, menos de 5% das mulheres tiveram seus partos em hospitais nos 

Estados Unidos da América, enquanto que, vinte anos, depois este número alcançava 

30% dos nascimentos em algumas cidades americanas (WERTZ e WERTZ, 1977). No 

Brasil, até 1850, apenas a Santa Casa de Misericórdia prestava assistência obstétrica 

pública, mas a partir desta época multiplicaram-se as casas de saúde que atendiam 

parturientes (RODEHN, 2001). 

Desta forma, o parto no Brasil também foi institucionalizado. No entanto, 

aqui, esse processo foi lento e gradual, na medida em que hospitais e médicos passam 

a estar disponíveis, e chega próximo a 100% dos nascimentos na década de 90 

(RODEHN, 2001). 

A institucionalização trouxe consigo a medicalização do parto. De forma que 

hoje vigora no Brasil um modelo de atenção ao parto definido como evento médico ou 

tecnológico, segundo o qual a gestante é tratada como paciente, os nascimentos são, 

em sua maioria, hospitalares e o médico é o profissional responsável pela sua 

execução, com utilização intensiva de intervenções obstétricas, dentre elas o parto 

cesáreo (DOMINGUES et al., 2004). 
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1.2 O PARTO CESÁREO 

O parto cesáreo é uma alternativa médica usada em situações em que as 

condições materno-fetais não favorecem o parto vaginal. A operação cesariana é uma 

grande conquista da obstetrícia e confere benefícios para muitas gestantes e recém-

nascidos quando sua indicação é bem determinada. Entretanto, nos últimos 30 anos 

tem se verificado aumento crescente na sua utilização, até níveis que não se justificam 

pelas suas indicações médicas e que têm repercussões negativas, econômicas e de 

saúde (FAÚNDES e CECATTI, 1993). 

Apesar do reconhecimento da contribuição dessa intervenção para uma 

melhor assistência à saúde e da segurança da cesárea moderna, é importante que sua 

indicação seja criteriosa, pois não é um procedimento inócuo e pode trazer riscos 

adicionais para a mãe e a criança (VILLAR et al., 2006). 

Lendas e mitos sobre a origem da cesárea aparecem em muitas culturas. Um 

dos primeiros mitos gregos inclui o nascimento de Esculápio, que segundo a lenda, foi 

retirado do abdômen de sua mãe por Apolo, Baco e Júpiter. A lenda diz que Júlio César 

também nasceu através do abdômen. É ao nascimento de César que alguns autores 

tem atribuído a origem do termo cesariana. Outra possível fonte para o termo é o 

verbo latino caedare, o que significa cortar, ou o nome para as crianças que nasceram 

no postmortem, que foram chamados caesones . A lei romana Lex Regis, que data de 

600 AC, exigiu que as crianças nascessem por via abdominal após a morte materna 

para facilitar o sepultamento em separado, o que também tem sido proposta como a 

origem do termo. A lei específica em questão foi chamado de Cesare Lex . No entanto, 

o início da história da cesariana permanece envolta em mitos e é de precisão duvidosa 

(NAJI et al., 2010). 
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1.3 COMPLICAÇÕES ASSOCIADAS AO PARTO CESÁREO 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (WHO, 1985), o limite 

aceitável de partos que precisam terminar por via abdominal é de 10% a 15%. Apesar 

de ser um assunto de interesse e de muita produção bibliográfica, ainda não existe 

consenso na literatura acerca de todas as indicações para o parto cesáreo. As 

indicações aceitas pela Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e 

Obstetrícia foram documentadas em 2002 e estão apresentadas no Quadro 1.   

A cesárea é procedimento indispensável na obstetrícia contemporânea, e é 

frequentemente utilizada para a resolução de situações de risco tanto para a mãe 

quanto para o feto, além de associada a vários fatores como condição socioeconômica, 

indicação médica, opção da parturiente, condições institucionais e, entre outros, o 

antecedente de cesárea (FAÚNDES e CECATTI, 1991). 

 

Quadro 1 - Condições fetais e maternas nas quais a realização da cesárea tem 
vantagens sobre o parto vaginal. 
 

Apresentação pélvica em primíparas 

Descolamento prematuro da placenta com feto vivo 

Gestação gemelar monoamniótica 

Gestação trigemelar 

Feto acima de 4.500 g 

Feto em apresentação transversa 

Feto prematuro em apresentação não cefálica 

Herpes genital ativo 

Infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) com carga viral acima de 1.000 cópias 

ou desconhecida 

Pacientes com mais de uma cesárea prévia 

Pacientes com ruptura uterina prévia 

Placenta prévia 

Prolapso de cordão 

Sofrimento fetal agudo 

Algumas doenças maternas específicas 

Fonte: MARTINS-COSTA et al., 2002. 

 



21 

As indicações de cesariana são divididas em absolutas e relativas. As 

indicações absolutas são aquelas que envolvem alto risco materno e fetal, enquanto 

que as relativas dependem de cada caso específico, devendo-se avaliar o chamado 

risco/benefício. Embora seja conhecido que o uso indiscriminado desse procedimento 

pode trazer riscos para mães e recém-nascidos, atualmente, a maioria das indicações é 

relativa (NCCWCH, 2004) e por isso hoje, há uma preocupação mundial e brasileira 

com o abuso cesáreas desnecessárias (DEUNEUX-THARAUX et al., 2006). 

Uma revisão sistemática de 79 estudos que comparam partos vaginais e 

cesáreas eletivas, incluindo estudos observacionais e ensaios randomizados, mostrou 

que mulheres cesariadas tem diminuição da incontinência urinária até o terceiro mês e 

diminuição da dor perineal em comparação com aqueles que tiveram partos vaginais 

(Gráfico 1) (NCC, 2007). Por outro lado, o parto cesáreo foi associado com um maior 

risco de mortalidade materna, de histerectomia, de lesão no trato ureteral e vesical, 

dor abdominal, morbidade respiratória neonatal, placenta prévia e ruptura uterina em 

futuras gestações (BELIZÁN et al., 2006).  
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Gráfico 1 - Risco relativo de complicações associadas ao parto cesáreo comparadas ao 
parto vaginal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NCC, 2006. 

 

Em uma coorte de nascimentos de um Hospital da Grande São Paulo foram 

investigadas as seguintes complicações maternas relacionadas ao parto cesárea: 

infecção, hemorragia, histerectomia, ruptura uterina, lesões adjacentes órgãos, 

trombose venosa profunda e embolia pulmonar. Foi encontrado risco aumentado 

destas complicações no parto cesáreo quando comparado ao parto vaginal (OR = 9,7; p 

= 0,04) após controle para doenças maternas, idade ou paridade (MACHADO et al., 

2009). Complicações estas que podem ser ainda mais comuns em mulheres com 

múltiplas cesáreas anteriores (MARSHALL, 2011). 

Outra revisão recente, baseada em dados de países da América Latina, 

examinou a associação da cesárea com taxas de morbi-mortalidade materna e 

neonatal. Não foi encontrada nenhuma evidência de redução da morbi-mortalidade 

materna e neonatal com o aumento das taxas de cesárea acima de 10%. As taxas mais 

elevadas de cesáreas foram associadas com maior número de internações em UTI 

neonatal nos sete primeiros dias de vida (VILLAR et al., 2006). 
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Na cesárea eletiva, um risco que se corre é o adiantamento do parto em 

relação à maturidade do concepto, pois nem sempre a verdadeira idade gestacional é 

conhecida e o nascimento adiantado é gerador de problemas à saúde do recém-

nascido. Fetos de 37 a 38 semanas de gestação possuem 120 vezes mais chance de 

apresentarem a síndrome da angústia respiratória quando comparados aos fetos com 

mais de 39 semanas (BARROS et al., 2005; LEAL et al., 2004; MARTINS-COSTA et al., 

2002). 

Em relação à mortalidade materna, KILSZTAJN et al..(2007) estudaram os 

nascimentos em instituições ligadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado de São 

Paulo nos anos de 2001, 2002 e 2003, com cerca de 1,1 milhão de partos, e 

encontraram também maior risco de morte materna associada à cesárea em relação 

ao parto vaginal, mesmo após ajuste para a presença de doenças e idade materna (OR 

= 3,3; IC95%: 2,6-4,3). 

SOUZA (2000), em revisão da literatura, encontrou diversos estudos que 

indicam associação entre cesariana e mortalidade materna (Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Mortalidade materna segundo tipo de parto. 
 

Autor Local 
Mortalidade Materna por tipo de parto* 

Cesárea Vaginal Risco Relativo 

EvrarrJ e Gold (1977) Rhode Island 6,9 0,27 25,7 

Chevrant Breton et al. (1979) Rennes 14,5 2,1 6.9 

Mnkoff et al. (1980) New York 10,8 1,7 6,3 

Rubin et al. (1981) Geórgia 10.5 0,97 10.8 

Petittiet al. (1982) EUA 11,4 2,04 5,6 

Costa et al. (1984) Recife 8,3 1,9 35.9 

Faundes et al. (1985) Campinas 8,8 3,6 2,43 

Hogberg (1989) Suécia 4,4 _ 6 

Schuitemaker (1997) Holanda 6,3 0,4 13.0 

Sousa et al.(2000) *Morte materna por 10.000 partos. 
 
 

Uma limitação dos estudos observacionais é a de que as associações com 

desfechos negativos, tanto para a mãe quanto ao neonato, poderiam ser devido às 

condições maternas e fetais que levaram à indicação da cesárea, não do procedimento 
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em si, mesmo após os ajustes estatísticos para eliminar os fatores de confusão. 

Consequentemente, a força dessas evidências deve ser considerada com cautela. 

Apesar destas limitações, os dados disponíveis sugerem que a cesariana está associada 

a riscos significativos que devem ser levados em conta nas cesáreas eletivas (BELIZÁN, 

2006). 

Além disso, está descrito que o parto cesáreo interfere no vínculo mãe-filho, o 

qual pode influenciar negativamente o aleitamento materno (FAÚNDES e CECATTI, 

1991). Adicionalmente, há maior consumo de recursos hospitalares, incorrendo em 

maiores custos decorrentes do procedimento, do maior tempo de internação e da 

morbidade consequente (FAÚNDES e CECATTI, 1991; BELIZÁN e ALTHABE, 1999). 

1.4 EPIDEMIOLOGIA DA CESÁREA  

Em publicação recente de BETRÁN et al. (2007) ficou evidente que as taxas 

de cesárea  são drasticamente diferentes no mundo: de um lado estão as altas taxas 

do mundo em desenvolvimento, e do outro lado as baixas taxas do mundo menos 

desenvolvido.  

As taxas são extremamente desiguais: Leste da Ásia (26,3%), Ásia Ocidental 

(11,9%), Sul da Ásia (7,5%), Sudeste asiático (4,6%), Eurásia (5,4%), América Latina / 

Caribe (25,8%), norte da África (9,5%) e África Sub-saariana (2,9%). 

Por isso, atualmente existem duas preocupações em relação ao número de 

cesáreas.  Uma relacionada aos países menos desenvolvidos, onde as taxas de cesárea 

são inferiores a 5%, o que para OMS indica disponibilidade limitada e precária da 

atenção ao parto e ao recém-nascido, como é o caso da Costa do Marfim (2,5%) e 

Gana (3,7%). A outra, o contrário, é referente aos países de economias 

emergentes, como Brasil, Chile e Coréia do Sul,  onde as taxas ultrapassam 35% e 

preocupam por serem excessivamente elevadas (ALTHABE e BELIZÁN, 2006), conforme 

a Figura 1. 
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Figura 1 – Taxas de cesárea no mundo, 2006. 
 

 
Fonte: WHO 

 

Desde o final da década de 90, a América Latina é recordista de cesáreas no 

mundo, 12 dos 19 países analisados, representando mais de 80% dos partos na região, 

tiveram taxas acima da considerada ''ideal'' pela OMS (BELIZÁN et al., 1999).  Usando 

dados da OMS, pesquisa sobre a saúde materna e perinatal mostrou que a taxa média 

de cesáreas em instituições privadas na América Latina foi de 51% em 2005. Situação 

em que o Brasil tem sido o grande colaborador (VILLAR et al., 2006). 

1.5 EPIDEMIOLOGIA DA CESÁREA NO BRASIL 

Atualmente, o Brasil é apontado como campeão de cesariana no mundo 

(WHO, 2010). Até a década de 70, a taxa de cesárea encontrava-se abaixo de 15%, 

porém já apresentava um comportamento crescente que foi descrito por GENTILE DE 

MELLO (1969), que chamou a atenção para os números crescentes deste 

procedimento médico já na década de 1960. Contudo, durante a década de 70, seu uso 

passou a ser cada vez mais frequente. Os dados do Instituto Nacional de Assistência 

Médica da Previdência Social (INAMPS), publicados por (GRANADO NEIVA, 1982), 

mostram que em 1970 a taxa de cesárea foi 14,6%, em dez anos mais que dobrou e 

passou para 31% (Tabela 1).  
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Tabela 1 - Proporção de cesárea em Hospitais do INAMPS. Brasil, 1970 a 1980. 
 

Ano Total Partos Núm. Cesárea % 

1970    602.108    88.115 14,6 

1971    700.682 110.517 15,8 

1972    766.707 131.150 17,1 

1973    766.069 148.154 18,6 

1974    874.665 177.050 20,2 

1975 1.021.904 235.898 23,1 

1976 1.211.159 306.164 25,3 

1977 1.376.307 354.869 25,8 

1978 1.379.230 378.586 27,4 

1979 1.490.860 446.185 29,9 

1980 1.591.716 493.436 31,0 

Fonte: Granado-Neiva, 1982. 

 

Na década de 90, as taxas de cesárea continuaram subindo, e hoje as taxas 

ultrapassam 40% em todo Brasil, com variações entre regiões, o Norte e Nordeste 

possuem menores taxas, enquanto Sudeste, Sul e Centro-oeste, as maiores. (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Proporção de partos hospitalares por cesáreas (%). Brasil e regiões, 1996 a 
2009. 
 

Ano 
Regiões 

N NE SE S CO Brasil 

1996 31,6 26,0 46,3 44,0 50,9 38,0 
1997 32,1 25,3 49,8 44,1 49,8 40,8 
1998 30,4 25,5 47,2 42,5 45,9 39,2 
1999 28,8 25,6 45,9 40,8 43,0 38,0 
2000 27,4 25,5 46,3 42,1 43,4 37,8 
2001 27,3 26,3 46,9 43,2 44,1 38,1 
2002 28,1 26,9 47,5 44,1 44,2 38,6 
2003 29,3 28,5 48,7 46,0 45,8 40,0 
2004 30,7 30,5 50,1 48,1 47,3 41,8 
2005 32,4 32,0 51,6 49,8 49,4 43,2 
2006 33,8 34,6 53,1 51,3 50,6 45,0 
2007 35,3 36,4 54,2 52,8 52,9 46,5 
2008 37,6 39,0 55,7 54,5 54,1 48,4 
2009 39,6 41,2 56,7 56,0 55,8 50,0 

Fonte: RIPSA E DATASUS.  
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E as taxas continuam crescendo, situação que tem alarmado pesquisadores 

preocupados com os efeitos potencialmente prejudiciais gerados pelas cesáreas 

desnecessárias (BARROS, 2011). 

Atualmente, quase um quarto dos nascimentos do Brasil ocorre nos serviços 

hospitalares privados, e as taxas de cesárea no sistema de saúde privado atingem 

proporções ao redor de 80% (ANS, 2006). 

Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar do Ministério da Saúde 

(ANS), que regula e fiscaliza os planos e seguros privados de saúde, no ano de 2004, 

dos 308.987 partos atendidos no setor de saúde suplementar, 79,7% foram cesarianas. 

Enquanto isso, dentre os partos atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 

verificou-se a proporção de 27,5% de cesáreas (ANS, 2006) (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 - Distribuição da proporção de partos cesáreos no Brasil, Saúde suplementar 
e SUS, comparado à diferentes países.  
 
 

 
 

Fontes: Brasil: MS e ANS, 2004 
Argentina: Pesquisa Encuesta de Condiciones de Vida 2001-Dalud. 
Demais Países: Health at Glance OECD Indicators 2005. In: OECD Publishing. 

 
Notas: (*) Somente dados de hospitais públicos, o que implica em super-estimação dos partos cesáreos, 

segundo a fonte. 
(**) O dado é referente a 2001. 
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A região Sudeste é, em 2009, a que concentra maior taxa de partos cesáreos 

e também a região com maior taxa de cobertura de planos privados de assistência 

médica, com destaque ao Estado de São Paulo, onde há maior cobertura (Figura 2). 

 
 

Figura 2- Taxa de cobertura dos planos de assistência médica por Unidades da 
Federação. Brasil,- junho/2008 

 

 

Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários - ANS/MS - 06/2008 e População - IBGE/Datasus/2007 

 

A fonte de pagamento é um fator de grande influência nas taxas de cesárea, 

em um estudo transversal retrospectivo realizado em uma maternidade pública (2.889 

partos) e em uma privada (2.911 partos) na cidade de Ribeirão Preto (SP) a prevalência 

de cesarianas foi de 18,9% e 84,3%, respectivamente (ALMEIDA et al., 2008).  

Contudo, existem outros fatores que podem estar associados a “epidemia” do 

parto cesáreo. Nas duas últimas décadas, vários estudos têm sido feitos na tentativa 

de identificar as razões para essa elevada proporção de partos por via abdominal. 

Seria simplista, como relatado em alguns trabalhos, apenas responsabilizar a 

decisão médica pelas elevadas taxas de cesárea, ignorando aspectos do 

Até 5% 

5,1 a 10.0% 

10,1% a 20,0% 

20,1% a 30,0% 

Acima de 30% 
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relacionamento médico-paciente, bem como aspectos do contexto social e do atual 

modelo assistencial (OSIS, 2001).  

Para NUTALL (2000), as razões são complexas e não podem ser atribuídas só a 

história de procedimentos obstétricos, mas também relativas à cultura brasileira. Para 

este autor, os seguintes fatores ligados à assistência obstétrica colaboram para a 

escolha do procedimento: os partos são atendidos por médicos obstetras que recebem 

pouco treinamento para atender a partos vaginais e não tem prática, já que as taxas de 

cesariana têm sido elevadas por tanto tempo, portanto, escolhem cesarianas devido à 

falta de experiência. Além disso, partos vaginais ocupam muitas horas de trabalho, 

enquanto uma cesariana apenas uma hora. Quanto aos fatores culturais, o autor 

considera que a cesariana se tornou um padrão de comportamento da sociedade 

brasileira, que valoriza modernidade e tecnologia, e cesariana é equiparada com estas 

qualidades.  

Diversos outros fatores tem sido apontados ao longo do tempo, como sendo 

colaboradores da alta prevalência de cesáreas no nosso país: 

 A falta de analgesia durante o trabalho de parto (FAÚNDES e CECATTI, 

1993) 

Ainda que a anestesia no trabalho de parto seja um procedimento previsto e 

consequentemente pode ser incluindo no valor das Autorizações de Internações 

Hospitalares (AIH) do SUS desde 1998 (portaria/ GM/MS 2815), na prática é 

inviabilizada, pois o pagamento do procedimento "parto" não inclui honorários 

específicos para o anestesista (DINIZ, 2005). 

A “Pesquisa de Satisfação dos Usuários do SUS-SP” realizada pela Secretaria 

Estadual de Saúde de São Paulo com os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), em 

2010, mostrou que apenas 24% das grávidas que enfrentaram o trabalho de parto  

receberam anestesia raquidiana ou peridural, 48,2% receberam analgésicos, e 14,4% 

tomaram banho morno ou receberam massagem. Em nota, a Secretaria esclarece “a 

anestesia (raqui ou peridual) é aplicada apenas em caso de partos cesarianos e em 

alguns poucos partos normais, quando indicado pelo médico assistente”. 
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 cesáreas iterativas (FABRI, 2002; MORAES e GOLDENBERG, 2001); 

 laqueadura (MORAES E GOLDENBERG, 2001; BARBOSA et al, 2003; POTTER et 

al, 2003, CARVALHO et al, 2007). O desejo pela laqueadura pode favorecer a 

escolha pelo parto cesáreo nas gestantes atendidas pelo sistema privado. 

Enquanto que para as gestantes atendidas pelo SUS, este não é um fator que 

interfere na prevalência da cesárea, já que a Lei nº 9263 proíbe a realização da 

laqueadura durante a assistência ao parto e aborto (BRASIL, 1996). 

 idade materna avançada (MORAES et al, 2001; PÁDUA et al, 2010, ALMEIDA et 

al, 2008); 

 nascimento fora da cidade de residência da mãe (ALMEIDA, 2008); 

 Presença de afecções maternas , como  hipertensão, HIV positivo, e outras que 

são indicativas de cesárea (PÁDUA et al, 2010). 

 

Estudo de YAZLLE et al. (2001), no município de Ribeirão Preto, mostrou que a 

incidência de cesariana variou segundo a categoria de internação, observando-se um 

gradiente crescente de parto cesáreo à medida que se elevou o padrão social das 

gestantes. Este padrão foi inversamente proporcional ao risco esperado, uma vez que 

as mulheres com nível socioeconômico mais elevado apresentaram menores riscos 

obstétricos.  A associação entre parto cesáreo e o nível socioeconômico da mãe 

também foi mostrada em uma pesquisa realizada em Pelotas, onde a cesárea é quase 

universal entre as mulheres com melhores condições econômicas, e mesmo entre as 

pacientes atendidas no SUS, a cesárea esteve fortemente relacionada com a maior 

escolaridade materna (BARROS, et al., 2011). 
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1.6 POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONTENÇÃO ÀS ALTAS TAXAS DE CESÁREA 

Historicamente, a fim de responder à expansão das taxas de cesáreas, não só 

no setor privado como também nas instituições conveniadas e públicas, a Previdência 

Social, que subsidiava as cesáreas pagando mais por elas do que pelo parto 

normal,passou a fazê-lo de forma igual para todos os tipos de parto, a partir de 1979 

(MORAES e GOLDENBERG, 2001). Apesar disso, permaneceram no Brasil e, em 

especial, nos estados do Sudeste, taxas acima de 30%. Com o intuito de reduzi-las, a 

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, por meio da Resolução SS-143 de 

18/08/1989 (SÃO PAULO, 1989) e da Deliberação CIS/SP 39/90 (SÃO PAULO, 1990), 

estabelece que nenhum hospital próprio, conveniado ou contratado pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) poderia apresentar proporções de cesarianas acima de 30%, sob 

pena de ter revisadas suas contas referentes à assistência obstétrica. 

Na esfera nacional, as iniciativas governamentais que buscam reduzir as taxas 

de cesárea no país se iniciaram no ano de 1998. Nesse ano, o Ministério da Saúde, com 

a finalidade de reduzir os níveis abusivos de cesáreas nos hospitais do SUS, baixou a 

portaria MS/GM 2.816, de 29 de maio de 1998 que aumentou a remuneração ao parto 

normal, instituiu um limite percentual máximo para pagamento de cesáreas por 

hospital e incluiu a remuneração aos procedimentos referentes à analgesia de parto e 

ao parto realizado por enfermeira obstétrica, e desta forma regulamentou o repasse 

de verbas para procedimentos referentes ao parto. 

Outra iniciativa aconteceu em 1999 quando o MS, através da portaria 

985/GM, instituiu e normatizou a criação de Centros de Parto Normal (CPN) para os 

partos de baixo risco fora das instituições de saúde (BRASIL, 1999). 

Essas iniciativas não foram suficientes a ponto de diminuir as taxas de 

cesárea, pelo contrário, no Gráfico 3,  é possível observar que a partir de 1999, data da 

ultima portaria, as taxas só vem aumentando. 
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Gráfico 3 – Proporção de partos hospitalares e por cesáreas (%) Brasil e Regiões, 1996 
a 2010. 
 

 
Fonte: DATASUS 

 

 
Outra política voltada à saúde da mulher foi o Programa Nacional de 

Humanização do Pré-Natal e Nascimento (PNHPN), criado e implantado pela Portaria 

nº 569 de 1/6/2000, que descreve as diretrizes para o cuidado da assistência materno-

infantil no país. O Programa é baseado no direito ao acesso, por parte das gestantes e 

dos recém-nascidos, à assistência à saúde nos períodos pré-natal, parto, puerpério e 

neonatal, tanto na gestação de baixo como de alto risco, através da organização 

adequada dos serviços de saúde, assegurando a integralidade da assistência e com 

investimentos e custeios necessários.  

Outra estratégia do MS, a fim de garantir os direitos das mulheres e diminuir 

as intervenções desnecessárias foi o lançamento do manual técnico “Parto, aborto e 

puerpério: assistência humanizada à mulher” inspirado no guia de assistência ao parto 

normal elaborado pela OMS em 1996 (MS, 2001). 

Outra campanha de incentivo ao parto normal, lançada em maio de 2008 pelo 

Ministério da Saúde em parceria com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 

fixou parâmetros para os serviços públicos e privados que atendem à parturiente e ao 
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recém-nascido, com repasse de recursos iniciados em dezembro de 2008, para 

adaptações físicas e qualificação de profissionais. 

A mais recente das políticas do MS é a Rede Cegonha, operacionalizada pelo 

SUS, fundamentada nos princípios da humanização da assistência e garantia de 

práticas seguras na atenção ao parto e nascimento, dentre elas, o parto normal, além 

de investimentos direcionados à ampliação da rede de Centros de Parto Normal. 

1.7 A CESÁREA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

Segundo dados do Sistema de Informação de Nascido Vivo (SINASC) em 2009 

nasceram no Estado de São Paulo (ESP) 584.265 nascidos vivos e a taxa de cesárea foi 

58,1%. Contudo, as taxas de cesárea foram distintas quando analisadas por 

Departamento Regional de Saúde (DRS) (Tabela 3). 

O DRS de Registro, de Sorocaba e da Grande São Paulo apresentaram taxas de 

cesárea inferiores ao ESP (Tabela 3). A Grande São Paulo é a regional que apresenta a 

maior rede de atenção ao parto e responde pela metade dos nascimentos do ESP. Já 

Registro e Sorocaba possuem menores proporções de nascimentos do ESP e são 

regionais que apresentam maiores proporções de habitantes vivendo em áreas rurais 

do ESP (IBGE, 2010). Registro foi a única regional de saúde que não apresentou 

tendência de crescimento das taxas de cesárea. 

Os DRS de Baixada Santista e de Bauru apresentaram as taxas de cesárea mais 

semelhante ao ESP, 58% e 59%, respectivamente.  

Os outros DRS apresentaram taxas de cesárea mais elevadas que o ESP, 

principalmente, Presidente Prudente, Araçatuba, Araraquara, São José do Rio Preto e 

Barretos com taxas acima de 70% (Tabela 3).  
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Tabela 3 - Nascidos vivos segundo DRS e taxa de parto cesáreo. Estado de São Paulo, 
2009. 
 

DRS NV % PC 

Registro     4.082 31,9 
Grande São Paulo 308.921 53,7 
Sorocaba    30.854 56,6 
Baixada Santista     24.206 58,0 
Estado de São Paulo 584.265 58,1 
Bauru    20.465 59,0 
Piracicaba    18.142 60,3 
Campinas    54.085 60,7 
Marília   13.338 62,2 
Ribeirão Preto   17.528 62,2 
S. João da Boa Vista      9.326 63,1 
Taubaté   31.609 63,3 
Pres. Prudente      8.825 70,8 
Araçatuba      8.443 74,8 
Araraquara   11.779 74,8 
S. José do Rio Preto    17.461 80,5 
Barretos      5.201 80,6 
Fonte: SINASC 

 

Adicionalmente, os dados da série histórica do SINASC mostram que existe 

uma tendência de crescimento das taxas de cesárea no ESP. A taxa de cesárea cresceu 

2% ao ano no Estado, entre 2000 a 2010 (Tabela 4). Quando analisado por região de 

saúde, observa-se que todas elas apresentaram tendência de crescimento das taxas de 

cesárea com exceção de Registro. Neste período, o maior crescimento foi encontrado 

na região da Baixada Santista (3,4% ao ano) e Sorocaba (2,9% ao ano), enquanto que 

as regionais Araraquara e Grande São Paulo registraram menor crescimento anual 

(1,4%). 
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Tabela 4 - Crescimento anual (%) das taxas de cesárea segundo Departamento 
Regional de Saúde. Estado de São Paulo, 2000-2009. 
 

DRS % R² 

Registro 0,1 0,00 
Araraquara 1,4 0,96 
Grande São Paulo 1,4 0,99 
Bauru 1,5 0,84 
Ribeirão Preto 1,5 0,98 
Franca 1,8 0,80 
Marília 1,8 0,95 
Piracicaba 1,8 0,93 
Estado de São Paulo 2,1 0,99 
Presidente Prudente 2,2 0,90 
S. J. da Boa Vista 2,2 0,86 
Campinas 2,3 0,97 
S. J. do Rio Preto 2,3 0,93 
Araçatuba 2,6 0,91 
Barretos 2,7 0,94 
Taubaté 2,8 0,95 
Sorocaba 2,9 0,97 
Baixada Santista 3,4 0,95 

Fonte: SINASC 

 

Figura 3 - Taxas de cesárea segundo município de residência da mãe. Estado de São 
Paulo, biênios 2000/2001 e 2008/2009. 
 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Datasus/ Tabwin 
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Estudar as características dos nascimentos em algumas dessas regionais pode 

auxiliar no entendimento da questão das cesáreas no Estado de São Paulo, e indicar 

fatores que possam estar associados ao crescimento das suas taxas.  
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 GERAIS 

Caracterizar a rede hospitalar que presta assistência ao nascimento e 

identificar fatores de risco para o parto cesáreo nos Departamentos Regionais de 

Saúde de Baixada Santista, Grande São Paulo e São José do Rio Preto do Estado de São 

Paulo. 

2.2 ESPECÍFICOS 

 Descrever as características da rede hospitalar nos DRS Baixada Santista, 

Grande São Paulo e São José do Rio Preto, segundo vínculo com o SUS (SUS 

público, SUS não-público e não-SUS) e volume de partos. 

 

 Estudar as características da evasão de nascimentos e deslocamento entre 

município de residência e nascimento, segundo porte de município de 

residência da mãe 

 

 Estimar as razões de prevalência de nascimentos vivos por parto cesáreo 

segundo características do município de residência (porte), do deslocamento 

para o nascimento (evasão e distância) do hospital de nascimento (vínculo com 

o SUS e volume de partos), da mãe (idade, paridade, escolaridade), da gestação 

(tipo de gravidez e consultas de pré–natal) e do recém-nascido (nascimento 

pré-termo, peso ao nascer e raça/cor). 

 

 Verificar os possíveis fatores de risco para nascimentos vivos por parto cesáreo. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

Estudo epidemiológico de corte transversal. 

3.2 ÁREAS DE ESTUDO 

A área de estudo compreendeu os Departamentos Regionais de Saúde 

paulistas: Baixada Santista, Grande São Paulo e São José do Rio Preto, apontados no 

Mapa a seguir. 

 

Os Departamentos Regionais de Saúde (DRS) foram criados pelo processo de 

regionalização proposto pelo Ministério da Saúde, que define região de saúde como a 

base territorial de planejamento da atenção à saúde e leva em consideração as 

características demográficas, socioeconômicas, geográficas, sanitárias e 

epidemiológicas, atendendo ao Decreto DOE nº 51.433, de 28 de dezembro de 2006. 

Os DRS de São Paulo são: Grande São Paulo; Araçatuba; Araraquara; Baixada Santista; 

Barretos ; Bauru; Campinas; Franca; Marília; Piracicaba; Presidente Prudente;  

DRS São José do Rio Preto 

DRS Grande São Paulo 

DRS Baixada Santista 

http://www.saude.sp.gov.br/content/geral_estrutura_regionais_de_saude.mmp#drs1
http://www.saude.sp.gov.br/content/geral_estrutura_regionais_de_saude.mmp#drs3
http://www.saude.sp.gov.br/content/geral_estrutura_regionais_de_saude.mmp#drs4
http://www.saude.sp.gov.br/content/geral_estrutura_regionais_de_saude.mmp#drs5
http://www.saude.sp.gov.br/content/geral_estrutura_regionais_de_saude.mmp#drs6
http://www.saude.sp.gov.br/content/geral_estrutura_regionais_de_saude.mmp#drs6
http://www.saude.sp.gov.br/content/geral_estrutura_regionais_de_saude.mmp#drs8
http://www.saude.sp.gov.br/content/geral_estrutura_regionais_de_saude.mmp#drs9
http://www.saude.sp.gov.br/content/geral_estrutura_regionais_de_saude.mmp#drs10
http://www.saude.sp.gov.br/content/geral_estrutura_regionais_de_saude.mmp#drs11
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Registro; Ribeirão Preto; São João da Boa Vista;  São José do Rio Preto; Sorocaba e 

Taubaté.  

3.3 POPULAÇÃO DE ESTUDO  

A população foi composta pelos nascidos vivos de mães residentes nos 

municípios pertencentes aos DRS Baixada Santista, Grande São Paulo e São José do Rio 

Preto.  

3.3.1 Escolha das regiões de saúde 

 

A Baixada Santista foi selecionada por ser, em 2009, a região de saúde com 

taxa de cesárea semelhante ao Estado de São Paulo (ESP) e também por ter 

apresentado maior crescimento das taxas de cesárea entre 2000 e 2010.  

A Grande São Paulo foi escolhida por ter registrado taxa de cesárea inferior ao 

ESP, em 2009, por ser a regional que apresenta a maior rede de atenção ao parto e por 

responder pela metade dos nascimentos do ESP.  

E São José do Rio Preto por possuir uma das taxas de cesárea mais elevadas 

do ESP, em 2009, e por ser a região que historicamente é apontada por ter altas taxas 

de cesárea, pois já na década de 80 essa proporção atingia mais que 70% do total de 

partos (GONDENBERG, 1986). 

 

3.4 PERÍODO DE REFERÊNCIA  

Foram considerados os nascimentos ocorridos entre 01/01/2009 a 

31/12/2009. 

http://www.saude.sp.gov.br/content/geral_estrutura_regionais_de_saude.mmp#drs12
http://www.saude.sp.gov.br/content/geral_estrutura_regionais_de_saude.mmp#drs12
http://www.saude.sp.gov.br/content/geral_estrutura_regionais_de_saude.mmp#drs14
http://www.saude.sp.gov.br/content/geral_estrutura_regionais_de_saude.mmp#drs14
http://www.saude.sp.gov.br/content/geral_estrutura_regionais_de_saude.mmp#drs16
http://www.saude.sp.gov.br/content/geral_estrutura_regionais_de_saude.mmp#drs17
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3.5 FONTES DE DADOS 

3.5.1 Declarações de Nascido Vivo (DNV) 

Foi utilizada a base de dados de nascidos vivos unificada - SEADE/ Secretaria 

de Estado de Saúde do Estado de São Paulo fornecida pela Fundação Seade gerada a 

partir de dados coletados nos Cartórios de Registro Civil e dos dados das secretarias 

municipais que alimentam o Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC) de 

2009.  

3.5.2 Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE) 

Foi utilizada a informação do número de habitantes dos municípios paulistas, 

referente ao Censo Demográfico de 2010.  

3.5.3 Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) 

Foram utilizados os dados sobre estabelecimentos de saúde provenientes do 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, do Ministério da Saúde. Os 

dados foram obtidos da Secretaria de Estado da Saúde. Foi utilizada a base referente à 

situação em dezembro de 2009, com o objetivo de captar as características da rede 

hospitalar que forneceu atenção ao parto no período de referência do estudo.  

3.6 VINCULAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS 

A primeira etapa do trabalho constituiu na vinculação da base de dados das 

Declarações de Nascidos Vivos com a base do CNES.  Essa vinculação foi realizada a 

partir do código do estabelecimento da Declaração de Nascido Vivo (DN). Na ausência 

dessa informação, utilizou-se o nome e o endereço do estabelecimento de saúde para 
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recuperar o código na base do CNES. Registros que não havia nenhuma dessas 

informações foram excluídos. 

A informação sobre o número do CNES foi consistida com o nome do 

estabelecimento de saúde, e desta forma também foi possível recuperar casos em que 

não havia registros do código, mas a partir da informação do nome foi possível 

recuperar alguns casos. 

Com a vinculação aos dados de nascimento foi possível identificar a rede 

prestadora de assistência ao parto da população do estudo. 

A partir do banco original do CNES foram extraídas as variáveis de interesse: 

tipo de estabelecimento de saúde, serviços prestados; vínculo com o SUS e município 

onde está alocado. 

Em principio havia o objetivo de trabalhar com outras variáveis do CNES: 

existência de UTI, UTI adulto, atividade de ensino (inclui hospital universitário, unidade 

escola superior isolada e unidade auxiliar de ensino) e referência para parto de alto 

risco. Contudo, após a análise dos dados e consulta a outras fontes (Secretaria Saúde; 

Secretaria da Educação; Prefeitura do Município de São Paulo; ligações para hospitais; 

consulta a sites dos hospitais privados) e foram identificados diversos dados 

inconsistentes, principalmente para os hospitais da rede privada sem vínculo com o 

SUS, não sendo possível utilizar essas variáveis.  

3.7 “LIMPEZA” DO BANCO DE DADOS 

A limpeza do banco de dados foi realizada a partir do banco gerado por meio 

do processo de vinculação das bases de dados, excluindo determinados registros de 

nascimentos, segundo os seguintes critérios: 

 

Nascidos vivos ocorridos fora do Estado de São Paulo: identificados a partir da 

variável da DNV correspondente ao código de município de nascimento (Tabela 5). 
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Nascidos vivos sem possibilidade de identificação do hospital: quando não foi possível 

identificar o estabelecimento de saúde de ocorrência do nascimento através do 

processo de vinculação dos bancos de dados (Tabela 5). 

 

Nascidos vivos não hospitalares: foram identificados primeiramente utilizando a 

variável da DN “Local de parto” (hospital, outros serviços de saúde, domicilio e outros), 

foi feita limpeza considerando apenas os registros que havia assinalado “hospital” ou 

“outros serviços de saúde” (Tabela 5). Nova limpeza foi feita a partir da variável do 

CNES “tipo de estabelecimento” utilizada para levantar o tipo de estabelecimento de 

saúde: Hospital geral, Hospital especializado, Pronto Socorro, Pronto Socorro 

especializado Clínicas, Policlínicas. Desta forma só foram considerados nascimentos em 

Hospitais gerais e Hospitais especializados. Foi feita a correção de um estabelecimento 

de saúde, que no cadastro do CNES constava como Pronto Socorro, quando de fato é 

um hospital com serviço de maternidade (1.247 nascidos vivos). 

 

Nascidos vivos sem identificação do tipo de parto: quando a variável “tipo de parto” 

da DNV estava com registro em branco ou Ignorado (Tabela 5). 

 
 
Tabela 5 - Número de nascidos vivos, números de registros excluídos por critério de 
exclusão, proporção de registros excluídos e número de nascidos vivos incluídos no 
estudo segundo DRS. Estado de São Paulo, 2009. 
 

DRS 
Total NV 

ESP 

Critérios de Exclusão 
% de 

Registros 
excluídos 

NV 
incluídos 

no 
estudo 

Nascidos 
fora do 

ESP 

Sem 
CNES 

Nascido 
fora do 
hospital 

Sem 
informação 
do Tipo de 

parto 

Baixada Santista   24.206    33   6     121   13 0,70   24.033 

Grande São Paulo 308.916 438 52 1.448 155 0,75 306.823 

São J. do Rio Preto   17.456    31   2      36   16 0,48    17.371 

Total 350.578 502 60 1.605 184 0,73 348.227 

 



44 

A Tabela 5 mostra que o percentual de exclusão foi inferior a 0,8% nos três 

DRS. 

3.8 VARIÁVEIS DE ESTUDO 

3.8.1 Variável Desfecho 

TIPO DE PARTO, registrada na DN em: vaginal, cesáreo e Ignorado; foram 

consideradas as categorias:  

• Vaginal 

• Cesáreo 

 

3.8.2 Co-Variáveis 

Utilizadas para caracterizar: os municípios de residência as mães, os hospitais, 

as mães, as gestações e os recém-nascidos. 

 

 

Característica dos municípios de residência 

 

PORTE POPULACIONAL, a variável número de habitantes, contínua, foi 

categorizada em: 

• < 5mil 
• ≥ 5 e < 20 mil 
• ≥ 20 e < 100 mil 
• ≥ 100 e < 500 mil 
• ≥ 500 mil 
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Características da evasão de nascimentos 

 

MUNICÍPIO DE NASCIMENTO EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA DA MÂE, 

esta variável foi gerada a partir do município de residência da mãe da DN e município 

do hospital de parto do CNES, e gerada duas categorias: 

 

• Sim (nascidos no município de residência) 

• Não (nascidos fora do município de residência)  

 

 

 

 

 

DESLOCAMENTO GEOGRÁFICO PARA INTERNAÇÃO PARA O PARTO  

 

Foram calculadas as distâncias (em kilômetros) entre o município de 

residência e o de nascimento. As distâncias foram calculadas por meio de 

geoprocessamento das informações, utilizando as coordenadas (latitude e longitude) 

do ponto referente ao centroide de cada município, a aplicada fórmula no software 

Microsoft Excel 2007: 

=6371*ACOS(COS(PI()*(90-D3)/180)*COS((90-D2)*PI()/180)+SEN((90-D3)*PI()/180)*SEN((90-

D2)*PI()/180)*COS((E2-E3)*PI()/180)) 

Onde: D2= Latitude do Ponto A; D3= Latitude do Ponto B; E2= Longitude do Ponto A e 

E3= Longitude do Ponto B. O Resultado é a distância em linha reta entre os dois pontos 

da Terra. E foram geradas as seguintes categorias:  

• 0 km (quando o nascimento ocorreu no município de residência)  

• 0,1 a 5 km 

• 5 a 19,9km 

• 20 a 49,9km 

• 50 km ou mais  
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Características dos hospitais de parto 

 

VOLUME DE PARTOS  

 

A partir da vinculação do CNES com a base de nascidos vivos foi gerada a 

variável “total de nascidos vivos por hospital” considerada como 46roxy do volume de 

partos.  

Após análise das frequências e observando os diferentes pontos de corte 

apresentados na literatura (NOVAES, 1999; HELLER et al., 2002; SILVA et al., 2010), 

foram geradas categorias de volumes de partos para cada hospital, considerando o 

total de nascimentos do Estado de São Paulo. As categorias de análise foram: 

 

• Baixo (Menos que 1.000 partos/ano) 

• Médio (1.000 a 2.999 partos/ano) 

• Grande (3.000 partos/ano ou mais) 

 

 

VÍNCULO COM O SUS 

 

No CNES, o campo “atendimento prestado” permite selecionar o tipo de 

serviço (internação, atendimento ambulatórial e urgência/emergência) e o campo 

“convênio”, o respectivo vínculo com o SUS e/ou planos e seguros de saúde e 

atendimento particular. 

A partir dessas informações foi gerada a variável de estudo "vínculo com o 

SUS para atenção ao parto" por meio da combinação das variáveis do CNES sobre 

convênio para internação e de leitos de obstetrícia disponíveis ao SUS. Mas como nem 

todos os hospitais possuíam esta última informação, verificou-se a existência de AIH 

para o grupo com procedimentos obstétricos. Para tanto foi processada a base do 
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Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SIH/SUS, disponível no sítio do Datasus1. 

Assim, foram gerados três grupos de hospitais,  

• SUS público governamentais (hospitais com vínculo exclusivo com o SUS) ; 

 

• SUS não-público (hospitais que podem contar tanto com o financiamento SUS 

quanto com financiamentos privados e/ou convênios particulares); 

 

• Não-SUS (quando não existe vínculo com o SUS para internações obstétricas, 

são hospitais exclusivamente privados) 

 

Para algumas descrições as variáveis SUS público e SUS não-público foram 

agregadas gerando uma categoria única SUS. 

 

 

Características das mães 

 

IDADE DA MÃE: registrada na DN em anos completos e foi analisada em 

categorias:  

• ≤ 19 anos 

• 20 a 34 anos 

• ≥35 anos 

 

ESCOLARIDADE: registrada na DN em anos de estudos concluídos (nenhum, de 1 a 

3, de 4 a 7, de 8 a 11, 12 e mais e ignorado), agrupadas em: 

• 3 anos ou menos 

• 4 a 11 anos 

• 12 anos ou mais 

 

                                            
1
 Disponível em: <http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0701&item=1&acao=11> 
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PARIDADE: foi gerada a partir da soma das variáveis da DN “filhos nascidos vivos” 

e “filhos nascidos mortos” e foi agrupada em:  

• Primíparas (quando soma=0) 

• Multíparas (quando soma >0 e ≤3) 

• Grande multíparas (quando soma ≥4) 

 

 

Características da gestação 

 

TIPO DE GRAVIDEZ: registrada na DN nas categorias: única, dupla, tripla ou mais e 

ignorado. Nesse estudo foram trabalhadas as categorias: 

• Única 

• Múltipla 

 

 

NÚMERO DE CONSULTAS PRÉ-NATAL registrada na DN como: nenhuma, 1 a 3, 4 a 

6, 7 e mais. Nesse estudo foram trabalhadas as categorias: 

• 0 a 3 consultas  

• 4 a 6 consultas 

• 7 ou mais consultas 

 

A categoria “nenhuma” foi agregada por ter sido pouco frequente entre os 

nascimentos estudados (inferior a 1,2%). 

  

Características do recém-nascido 

 

PESO AO NASCER: a informação da DN é registrada de forma contínua e foi 

categorizada conforme abaixo: 

• Menor que 2500 g 

• Igual ou maior que 2500g 
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PRÉ-TERMOS: informação gerada a partir da variável da DN “duração da gestação” 

registrada por categorias: menos de 22, de 22 a 27, de 28 a 31, de 32 a 36, de 37 a 

41, 42 ou mais e ignorado. Foram trabalhadas as seguintes categorias: 

• Sim (menor que 37 semanas) 

• Não (37 semana e mais) 

 

RAÇA/COR: variável da DN registrada por categorias: branca, preta, amarela, parda 

e indígena. Serão trabalhadas as seguintes categorias: 

• Brancos 

• Outros 

 

3.9 ANÁLISE DOS DADOS 

3.9.1 Completitude das Variáveis 

Inicialmente foi calculada a proporção de dados ignorados, ou seja, os registros 

em branco ou preenchidos com o código para informação ignorada, de acordo com o 

indicado no Manual do SINASC (MS, 2001).  

Para avaliar a completitude de registro de dados nas declarações foi utilizado o 

seguinte critério: Excelente, quando acima de 95%; Bom, entre 90 e 95%; Regular, 

entre 70 e 90%; Ruim, entre 50 a 70%, e Muito Ruim, quando abaixo de 50% (MELLO 

JORGE 1992; ALMEIDA et al., 2006). 

Esta análise mostrou que quase todas as variáveis estudadas apresentaram 

completitude excelente nos três DRS. Com exceção das variáveis “filhos nascidos 

vivos”, “filhos nascidos mortos ”e “raça-cor” que apresentaram completitude boa para 

o DRS de Baixada Santista. (Quadro 3), concluindo-se pela possibilidade de utilizar 

estas informações na análise. 
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Quadro 3 - Completitude das variáveis da DNV, segundo DRS estudadas. São Paulo, 
2009. 
 

Variável Baixada Santista Grande São Paulo S. J. Rio Preto 

Idade da mãe 100,0 100,0 100,0 

Escolaridade 98,3 99,5 98,8 

Filhos nascidos Vivos 94,8 97,5 97,2 

Filhos nascidos Mortos 90,1 95,3 96,3 

Consultas 99,4 99,6 99,6 

Gravidez 100,0 100,0 100,0 

Idade gestacional 98,3 99,6 99,6 

Peso ao nascer 99,5 99,7 99,6 

Raça/cor RN 90,0 97,0 99,5 

3.9.2 Análise Estatística 

Foram realizadas análises bivariadas, razão de prevalência (RP) e Teste Qui-

quadrado, e análise multivariada empregando-se regressão logística. E, tanto para as 

análises bivariadas como para a modelagem, foi considerado como desfecho (variável 

resposta) “parto cesáreo”.  

Na análise bivariada, foram calculadas as RP com Intervalo de Confiança de 

95% e pelo teste estatístico Qui-quadrado, com nível de significância de 5% (p<0,05). 

Para a análise multivariada foi adotado o modelo de regressão logística para a 

variável resposta binária “tipo de parto” (HOSMER e LEMESHOW, 2000). Utilizou-se o 

método stepwise backward, na qual o modelo se inicia com todas as variáveis e 

permanecem no modelo aquelas com nível descritivo com p<0,005.  

As covariáveis das análises foram: idade da mãe (referência 20 a 34 anos); 

escolaridade (referência: 4 a 11 anos de estudo), paridade (referência: multípara), tipo 

de gravidez (referência: única); número de consultas pré-natal (referência: 4 a 6 
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consultas); pré-termo (referência: 37 semanas e mais), peso ao nascer (referência: 

2500g e mais); raça/cor do RN (referência: outros); volume de partos (referência: 

médio); Vínculo com o SUS (referência: SUS público) nascimento no município de 

residência (referência: nascimento no município de residência da mãe); porte do 

município de residência (referência: 20 a<100 mil hab.); e, deslocamento intermunicipal 

(referência: sem deslocamento). 

Todas as análises foram realizadas no software SPSS 17.0. 

 

3.10 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

Obedecendo à Resolução nº196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho 

Nacional de Saúde, que dispõe sobre as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de 

Pesquisa envolvendo Seres Humanos, o projeto foi submetido à apreciação pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa (COEP) da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 

São Paulo. 
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4 RESULTADOS 

4.1 DEPARTAMENTOS REGIONAIS DE SAÚDE, MUNICÍPIOS E PORTE 

POPULACIONAL 

Os Departamentos Regionais de Saúde estudados possuem municípios com 

portes populacionais bastantes distintos. A Baixada Santista possui 4% da população 

do Estado de São Paulo distribuída em nove municípios. Da sua população, 15% 

residem em municípios de 20 a 100mil habitantes, enquanto a maior parte, 85%, em 

municípios com 100 a 500 mil habitantes, e não há municípios com menos de 20 mil 

habitantes e nem com mais de 500 mil habitantes (Tabela 6). 

Pertencem ao DRS de Grande São Paulo 39 municípios, com diferentes portes 

populacionais, onde vivem cerca de 45% da população do ESP. Desses municípios: 

nenhum tem menos de 5mil habitantes, 3 tem entre 5 a 20 mil habitantes, 11 tem 

entre 20 e 100 mil habitantes, mais da metade (20) tem entre 100 e 500 mil 

habitantes, e 5 municípios com mais de 500 mil habitantes. E são nestes municípios de 

mais de 500 mil habitantes onde vivem aproximadamente 75% da população total do 

DRS (Tabela 6). 

No DRS de São José do Rio Preto reside uma pequena parcela da população 

do ESP (3,6%) e há um maior número de municípios (101), sendo que destes quase a 

metade, (46%) possuem menos de 5 mil habitantes. E outros 44 tem entre 5 mil e 20 

mil habitantes, assim a maioria dos municípios deste DRS são de pequeno porte, onde 

vivem cerca de 35% dos seus habitantes, outros 42% residentes em três municípios, 

que possuem entre 100 e 500 mil habitantes (Tabela 6). 
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Tabela 6 – População segundo número e porte do município nos DRS de Baixada 
Santista, Grande São Paulo e São José do Rio Preto, 2010. 
 

Porte populacional 
(hab) 

Nº Municípios 
População % de habitantes 

em relação ao ESP Nº habitantes % 

Baixada Santista 
Até 5mil - - -  
≥ 5 e < 20 mil - - -  
≥ 20 e < 100 mil   4      240.768   14,47  
≥ 100 e < 500 mil   5   1.423.368   85,53  
≥ 500 mil - - -  
Total   9   1.664.136 100,00   4,0 

 
Grande São Paulo 

Até 5 mil - - -  
≥ 5 e < 20 mil   3        45.341     0,23  
≥ 20 e < 100 mil 11      589.853     3,00  
≥ 100 e < 500 mil 20   4.464.689   22,68  
≥ 500 mil   5 14.584.092   74,09  
Total 39 19.683.975 100,00 47,7 

 
São J. Rio Preto 

Até 5 mil 46      136.331     9,27  
≥ 5 e < 20 mil 44      418.351   28,45  
≥ 20 e < 100 mil   9      394.588   26,84  
≥ 100 e < 500 mil   2      521.078   35,44  
≥ 500 mil - - -  
Total 101   1.470.348 100,00   3,6 

 
 
 

4.1.1 Municípios de residência dos nascidos vivos 

 

A distribuição dos nascidos vivos (NV) entre os municípios acompanhou à 

distribuição da população. Na BS, cerca de 16% das mães residiam em municípios que 

possuíam entre 20 e 100 mil habitantes e 84% residiam em municípios que possuíam 

entre 100 mil e 500 mil habitantes. Já na GSP apenas 4,9% residiam em municípios 

com menos que 100 mil habitantes, e a maioria, 72,8%, residiam em municípios com 
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500 mil habitantes ou mais. Em SJRP, a distribuição é um pouco mais homogênea, 

havia NV de mães residentes em municípios com menos que 5 mil habitantes (8%), 

31% em municípios com 5 mil a 20 mil habitantes, 22% em municípios com 20 a 100 

mil habitantes e pouco mais, 38% residiam em municípios com 100mil a 500 mil 

habitantes (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Número e proporção de nascidos vivos, segundo porte do município de 
residência da mãe nos DRS de Baixada Santista, Grande São Paulo e São José do Rio 
Preto, 2009. 
 

Porte populacional (hab) 
 

NV % NV 

Baixada Santista   
Até 5mil - - 
≥ 5 e < 20 mil - - 
≥ 20 e < 100 mil    3.819   15,89 
≥ 100 e < 500 mil 20.214   84,11 
≥ 500 mil - - 
Total 24.033 100,00 

   
Grande São Paulo   

Até 5 mil - - 
≥ 5 e < 20 mil         629     0,21 
≥ 20 e < 100 mil      8.819     2,87 
≥ 100 e < 500 mil   73.895   24,08 
≥ 500 mil 223.480   72,84 
Total 306.823 100,00 

   
São J. Rio Preto   

Até 5 mil      1.451     8,35 
≥ 5 e < 20 mil      4.846   27,90 
≥ 20 e < 100 mil      4.467   25,72 
≥ 100 e < 500 mil      6.607   38,03 
≥ 500 mil - - 
Total   17.371 100,00 
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4.2 CARACTERÍSTICAS DA REDE HOSPITALAR 

Três características foram avaliadas em relação aos hospitais localizados 

dentro do DRS: número de hospitais, volume de parto e vínculo com o SUS para 

atenção ao parto e ao RN. As redes hospitalares eram distintas entre DRS, tanto em 

relação ao número de hospitais quanto em relação a sua distribuição segundo vínculo 

com o SUS. 

Foi analisada a rede hospitalar segundo porte, considerando as categorias: 

Baixo (até 1 mil partos/ano), Médio (entre 1 mil e 3 mil partos/ano) e Grande (3 mil ou 

mais partos/ano). 

No DRS da BS, 17 hospitais compuseram a rede assistencial ao parto e ao RN, 

sendo a maior parte, 10, de médio porte, 6 de baixo porte e apenas 1 de grande porte. 

Já na GSP, os NV se distribuíram por 167 hospitais que deram assistência ao parto, 

sendo 70 de baixo porte, 62 de médio e 35 de grande porte.  Em SJRP, a rede é 

basicamente formada por hospitais de baixo porte, 36 dos 42, e 6 hospitais de médio 

porte, e nenhum de grande porte (Tabela 8). 

 

 

Tabela 8 - Número e proporção de hospitais segundo volume de partos/ano nos DRS 
de Baixada Santista, Grande São Paulo e São José do Rio Preto, 2009. 
 

Volume de partos 
Baixada Santista Grande São Paulo São José Rio Preto 
Nº 

hospitais 
% 

Nº 
hospitais 

% 
Nº 

hospitais 
% 

Baixo (<1mil)   6   35,3   70   41,9 36   85,7 
Médio (1 mil a 3mil) 10   58,8   62   37,1   6   14,3 
Grande (> 3 mil)   1     5,9   35   21,0 - - 

Total 17 100,0 167 100,0 42 100,0 

 
 

O vínculo dos hospitais com o SUS foi analisado através de três categorias: 

SUS público (hospitais com vínculo exclusivo com o SUS); SUS não-público (hospitais 

que atendem usuários SUS como podem atender usuários  não-SUS e  que podem  



56 

contar com financiamentos privados e/ou convênios particulares), por exemplo, os 

hospitais filantrópicos ; e a terceira, hospitais não-SUS (quando não existe vínculo com 

o SUS para internações obstétricas segundo CNES , são hospitais exclusivamente 

privados). 

Com relação ao vínculo com o SUS também há diferenças entre os DRS. Na BS, 

70% dos hospitais da rede têm vínculo com o SUS, dos quais 47% eram públicos e 23% 

não-públicos, a rede de hospitais privados somam 30%. Já na GSP, a proporção de 

hospitais sem vínculo com o SUS é maior (50%), e na rede SUS 40% dos hospitais são 

públicos e 10% não-públicos. Em SJRP, a maior parte dos hospitais (79%), são SUS não-

público, 19% não-SUS e apenas 2% dos hospitais são do setor público (Tabela 9). 

 

 

Tabela 9 - Número e proporção de hospitais segundo vínculo com o SUS nos DRS de 
Baixada Santista, Grande São Paulo e São José do Rio Preto, 2009. 
 

Vínculo com o SUS 
Baixada Santista Grande São Paulo São José Rio Preto 
Nº 

hospitais 
% 

Nº 
hospitais 

% 
Nº 

hospitais 
% 

SUS público   8   47,1   66   39,5   1     2,4 
SUS não-público   4   23,5   17   10,2 33   78,6 
Não-SUS   5   29,4   84   50,3   8   19,0 

Total 17 100,0 167 100,0 42 100,0 

 
 

Foram analisadas as ocorrência dos nascimentos segundo volume de nascidos 

vivos. Dos nascimentos da BS, 73,6% ocorreram em hospitais de médio porte, 12% em 

hospitais de baixo porte e 14,5% em hospitais de grande porte. No DRS GSP, a maioria 

dos nascimentos ocorreu em hospitais de grande porte (51,8%), nasceram apenas 

9,5% em hospitais de baixo porte. Em SJRP, os nascimentos ocorreram em hospitais de 

médio porte (56%) e em hospitais de baixo porte (43,9%) (Tabela 10). 
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Tabela 10 - Número de nascidos vivos segundo porte do hospital de Nascimento nos 
DRS de Baixada Santista, Grande São Paulo e São José do Rio Preto, 2009. 
 

Vínculo com o SUS 
Baixada Santista Grande São Paulo São José Rio Preto 
NV % NV % NV % 

Baixo   2.858   11,9   29.120   9,5   7.627   43,9 
Médio 17.700   73,6 118.772   38,7   9.732   56,0 
Grande   3.475   14,5 158.931   51,8         12      0,1 

Total 24.033 100,0 306.823 100,0 17.371 100,0 

 
 

A rede SUS responde pela maior parte dos nascimentos em todas as DRS, a 

rede privada não-SUS responde por cerca de 38% do total de nascimentos na GSP , 

26,7% na BS e 17,1% na SJRP. A rede pública SUS está mais presente no DRS de SJRP 

onde responde por 83%% dos nascimentos, e na BS,74%, enquanto na GSP a 

participação é menos, 61% (Tabela 11). No entanto, é importante ressaltar, que os 

nascimentos ocorridos em hospitais SUS não-públicos, tanto podem ter sido 

financiados pelo SUS quanto pelos planos privados, não sendo possível identificar o 

tipo de financiamento para cada nascido vivo. 

 

 

Tabela 11 - Número e proporção de nascidos vivos segundo vínculo com o SUS nos DRS 
de Baixada Santista, Grande São Paulo e São José do Rio Preto, 2009. 
 

Volume de partos 
Baixada Santista Grande São Paulo São José Rio Preto 
NV % NV % NV % 

SUS 17.622   73,3 188.918   61,6 14.396   82,9 
   SUS público   8.143   33,9 149.878   48,8       102     0,6 
   SUS não-público   9.479   39,4   39.040   12,7 14.294   82,3 
Não-SUS   6.411   26,7 117.905   38,4    2.975   17,1 

Total 24.033 100,0 306.823 100,0 17.371 100,0 

 

 

Ao analisar as duas características, porte e vínculo com o SUS, conjuntamente 

verifica-se que os nascimentos ocorridos em hospitais de grande porte se concentram 

na rede SUS, na BS e GSP 96% e 68%, respectivamente.    



58 

Em SJRP, a atenção ao parto e ao recém-nascido (RN) ocorre principalmente 

em hospitais de médio porte e a rede SUS responde por 90% do atendimento nestes 

hospitais. Os nascimentos ocorridos em hospitais de grande porte ocorreram em 

hospitais privados localizados fora do DRS (Tabela 12). 

 

 

Tabela 12 - Número e proporção de nascidos vivos segundo volume de partos e vínculo 
com o SUS do hospital nos DRS de Baixada Santista, Grande São Paulo e São José do 
Rio Preto, 2009. 
 

Volume de partos 
SUS Não-SUS Total 

NV % NV % NV % 

Baixada Santista 
Baixo     1.967 68,8     891 31,2    2.858 100,0 
Médio   12.320 69,6 5.380 30,4   17.700 100,0 
Grande      3.335 96,0     140 4,0    3.475 100,0 
Total   17.622 73,3  6.411 26,7 24.033 100,0 

 
Grande São Paulo 

Baixo    14.118 48,5   15.002 51,5    29.120 100,0 
Médio    66.437 55,9   52.335 44,1 118.772 100,0 
Grande 108.363 68,2   50.568 31,8 158.931 100,0 
Total 188.918 61,6 117.905 38,4 306.823 100,0 

 
S. J. do Rio Preto 

Baixo    5.629 73,8 1.998 26,2    7.627 100,0 
Médio    8.765 90,1    967 9,9    9.732 100,0 
Grande           2 16,7      10 83,3 12** 100,0 
Total 14.396 82,9 2.975 17,1 17.371 100,0 

**nascimentos ocorridos fora da DRS. 
 
 

4.3 REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PARTO E AO RECÉM-NASCIDO 

A regionalização da assistência ao parto e ao RN foi analisada por meio da 

proporção de evasão de nascidos vivos, ou seja, nascimentos ocorridos fora do 

município de residência da mãe, e, por meio da medida da distancia (em kilômetros) 

entre o município de residência e de nascimento. 
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4.3.1 Evasão de Nascimentos 

SJRP apresentou a maior proporção de nascimentos ocorridos fora do 

município de residência da mãe (34%), seguido da BS (31,5%), e a menor proporção se 

deu no DRS da GSP, (19%). Nos três DRS a evasão se deu dentro do próprio DRS, sendo 

muito pequena a proporção de nascimentos fora do DRS de residência da mãe (a 

maior na BS, 1,4% dos NV) (Tabela 13). 

 

Tabela 13 - Número e proporção de nascidos vivos segundo local de nascimento em 
relação ao município de residência da mãe nos DRS de Baixada Santista, Grande São 
Paulo e São José do Rio Preto, 2009. 
 

Nascimento no 
município de residência 

Baixada Santista Grande São Paulo São J. Rio Preto 

NV % NV % NV % 

Sim 16.470   68,5 247.597   80,7 11.451   65,9 
Não   7.563   31,5   59.226   19,3   5.920   34,1 

Mesmo DRS   7.227   30,1   57.271   18,7   5.819   33,5 

Outro DRS      336     1,4     1.955     0,6      101     0,6 

Total 24.033 100,0 306.823 100,0 17.371 100,0 

 

 

Adicionalmente, verificou-se existir uma tendência estatisticamente 

significativa (p=0,00) entre a evasão de nascimentos e o porte do município. Nos DRS 

da GSP e SJRP, observou-se uma diminuição na proporção de evasão de nascimentos 

com o aumento do porte dos municípios. A Baixada Santista, apresentou 

comportamento distinto com uma tendência de aumento da proporção de evasão 

conforme o aumento do porte dos municípios (Tabela 14). 
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Tabela 14 - Número e proporção de nascidos vivos segundo local de nascimento em 
relação ao município de residência da mãe, porte do município nos DRS de Baixada 
Santista, Grande São Paulo e São José do Rio Preto, 2009. 
 

Porte populacional 
(hab) 

Município de residência 
Fora do município 

de residência 
Total 

NV % NV % NV % 

Baixada Santista* 
Até 5mil - - - - - - 
≥ 5 e < 20mil - - - - - - 
≥ 20 e < 100mil 2.953 77,3 866 22,7 3.819 100,0 
≥ 100 e < 500mil 13.517 66,9 6.697 33,1 20.214 100,0 
≥ 500mil - - -- - - - 
Total 16.470 68,5 7.563 31,5 24.033 100,0 

 
Grande São Paulo* 

Até 5mil - - - - - - 
≥ 5 e < 20mil 151 24,0 478 76,0 629 100,0 
≥ 20 e < 100mil 3.516 39,9 5.303 60,1 8.819 100,0 
≥ 100 e < 500mil 41.482 56,1 32.413 43,9 73.895 100,0 
≥ 500mil 202.448 90,6 21.032 9,4 223.480 100,0 
Total 247.597 80,7 59.226 19,3 306.823 100,0 

 
S. J. do Rio Preto* 

Até 5mil 72 5,0 1.379 95,0 1.451 100,0 
≥ 5 e < 20mil 1.143 23,6 3.703 76,4 4.846 100,0 
≥ 20 e < 100mil 3.718 83,2 749 16,8 4.467 100,0 
≥ 100 e < 500mil 6.518 98,7 89 1,3 6.607 100,0 
≥ 500mil - - - - - - 

Total 14.396 82,9 2.975 17,1 17.371 100,0 
* Prova de Tendência Linear de Qui-quadrado com valor de p <0,05. 

 

 

A evasão de nascimentos apresenta fluxos diferentes nas três regionais de 

saúde. Para as mães residentes nos DRS da BS e GSP que buscaram assistência ao 

parto fora do seu município de residência a maior parte foi para hospitais não-SUS, 

57% e 59%  respectivamente. Situação diferente foi encontrada em SJRP, onde esses 

nascimentos ocorreram em hospitais da rede SUS (83%) (Tabela 15). 
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Tabela 15 - Número e proporção de nascidos vivos fora do município de residência 
segundo vínculo com o SUS nos DRS de Baixada Santista, Grande São Paulo e São José 
do Rio Preto, 2009. 
 

Vínculo com SUS NV % 

Baixada Santista 
SUS 3.286   43,4 
Não- SUS 4.277   56,6 
Total 7.563 100,0 

 
Grande São Paulo  

SUS 24.249   40,9 
Não- SUS 34.977   59,1 
Total 59.226 100,0 

 
S. J. Rio Preto  

SUS   4.939   83,4 
Não- SUS       981   16,6 
Total   5.920 100,0 

 

 

Na Tabela 16, estão apresentados os municípios pólos de atração na atenção 

ao parto e ao RN de cada DRS, ou seja, os municípios de cada DRS que concentram 

nascimentos de mães residentes em outros municípios. Na BS, o pólo principal é 

Santos onde nascem 86% dos NV residentes da DRS da BS que saem dos municípios de 

residência. Na GSP, o pólo principal é o município de São Paulo (38,9%), seguido de 

Santo André (8,3%) e São Bernardo do Campo (6%). Das residentes do DRS de SJRP que 

saem dos seus municípios para parir, 39% vão para São J. Rio Preto e 21% para 

Catanduva, 10% para Votuporanga. Com isso, percebemos que no DRS da BS existe 

maior concentração destes NV em torno de basicamente um município, enquanto que 

nos DRS da GSP e SRRP existe maior distribuição entre municípios pólos. 
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Tabela 16 - Número e proporção de nascidos vivos fora do município de residência da 
mãe segundo município de ocorrência do nascimento (municípios pólo) nos DRS de 
Baixada Santista, Grande São Paulo e São José do Rio Preto, 2009. 
 

Município de nascimento NV % 

DRS Baixada Santista 
Santos 6.504   86,0 
São Paulo    251     3,3 
São Vicente    233     3,1 
Outros    575     7,6 
Total 7.563 100,0 

 
DRS Grande São Paulo  

 São Paulo 23.037   38,9 
 Santo André   4.931     8,3 
 São Bernardo do Campo   3.538     6,0 
 Osasco   3.266     5,5 
 Taboão da Serra   2.801     4,7 
 Barueri   2.478     4,2 
Outros 19.175   32,3 
Total 59.226 100,0 

 
DRS São J. Rio Preto  

 São José do Rio Preto 2.308   39,0 
 Catanduva 1.228   20,7 
 Votuporanga    563     9,5 
 Jales    382     6,5 
 Nhandeara    224     3,8 
 Fernandópolis    192     3,2 
Outros 1.023   17,2 
Total 5.920 100,0 

 

4.3.2 Deslocamento Intermunicipal dos Nascimentos  

Para os nascimentos ocorridos fora dos municípios de residência da mãe, foi 

calculada as distâncias entre os município de residência da mãe e o município de 

ocorrência do nascimento.  Diferenciais importantes na mediana de deslocamento das 

mães em busca de atenção ao parto foram encontrados entre os DRS. No DRS de SJRP 

encontrou-se a maior distância de deslocamento mediano, que foi de 23,3 km, na BS 

observou-se a menor distancia mediana, 9,9 km. O DRS da GSP apresentou 

deslocamento intermediário- 14 km (Tabela 17). 
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Adicionalmente, no DRS da BS existiu uma relação entre porte populacional e 

deslocamento, quanto maior a população do município, menor foi o deslocamento. A 

mediana foi três vezes maior entre os residentes de municípios com até 100 mil 

habitantes (32,7 km) em relação aos residentes de municípios com mais de 100 mil 

habitantes (9,9 km). (Tabela 15) 

No DRS da GSP, não foi possível estabelecer uma relação entre estas duas 

variáveis. Neste DRS foi evidenciado a maior mediana de deslocamento, 296,7 km, 

dentre 478 NV de municípios que possuem entre 5 e 20 mil habitantes (Rio Grande da 

Serra, São Lourenço da Serra, Salesópolis e Pirapora do Bom Jesus). (Tabela 15)  

Já no DRS de SJRP, a relação foi inversa a encontrada na BS, na medida em 

que aumentava o porte do município crescia a distancia percorrida pelas mães. 

 

 

Tabela 17 - Número de nascidos vivos e mediana de distancia de deslocamento (MD), 
em km, dos nascimentos que ocorreram fora do município de residência da mãe, 
segundo porte do município de residência, nos DRS de Baixada Santista, Grande São 
Paulo e São José do Rio Preto, 2009. 
 

Porte populacional 
(hab) 

Baixada Santista Grande São Paulo São J. Rio Preto 

NV 
Mediana  
Distancia 

NV 
Mediana 
Distancia 

NV 
Mediana  
Distancia 

Até 5mil - - - - 1.379 23,3 
≥ 5 e < 20mil - -      478 296,7 3.703 24,7 
≥ 20 e < 100mil    866 32,7   5.303   23,0    749 34,8 
≥ 100 e < 500mil 6.697   9,9 32.413   11,7      89 55,5 
≥ 500mil - - 21.032   14,4 - - 

Total 7.563   9,9 59.226   14,0 5.920 25,8 

 
 

4.4 PERFIL DOS NASCIDOS VIVOS 

Os nascidos vivos foram avaliados segundo características das mães (idade, 

escolaridade, paridade) da gestação (número de consultas pré-natal e tipo de gravidez) 

e dos recém-nascidos  (peso ao nascer, idade gestacional, prematuridade e raça-cor). 
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4.4.1 Características das Mães 

Em relação à idade materna cerca de 70% das mães possuíam entre 20 e 34 

anos nos três DRS. A proporção de adolescentes foi 16,4% na BS e SJRP, e pouco 

menor na GSP (14,2%); das mães com 35 anos ou mais a proporção é maior na GSP 

(13,9), seguida da BS (12,7%) e com menor proporção SJRP (10,2) (Tabela 18). 

Com relação à escolaridade materna cerca de 75% das mães possuíam entre 4 

e 11 anos de estudo nos três DRS. A proporção de menos escolarizadas (< 4anos) é 

maior na BS (3,3%) e a proporção das mais escolarizadas é maior em SJRP (22,2%) 

(Tabela 18). 

E em relação à paridade, cerca de 49% das mães eram multíparas, e cerca de 

5% grandes multíparas nos três DRS. A proporção difere um pouco em relação às 

primíparas com proporção de 44,3 % (BS), 46% (GSP) e 47% (SJRP) (Tabela 18). 

4.4.2 Características da Gestação 

O número de consultas de pré-natal foi maior em SJRP, onde 85,5% das 

gestantes tiveram 7 ou mais consultas e apenas 1,8% menos que 4 consultas; e menor 

na BS, onde essas valores foram 75,1% e 6,6%, respectivamente; e intermediário na 

GSP, com valores 73,3% e 5,4%, respectivamente (Tabela 18). 

A escolaridade da mãe esteve associado a raça/cor do RN em todos os DRS, 

desta forma a prevalência de nascimentos de RN brancos é maior entre as mães mais 

escolarizadas (Tabela 19).  

Em relação ao tipo de gravidez, as proporções de gestações múltiplas (dupla 

ou mais) foram semelhantes entre os DRS, representaram 2,3% das gestações na BS, 

2,4% na GSP e 1,9% em SJRP. 
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4.4.3 Características dos RN 

Em relação ao peso ao nascer apresentaram BPN (baixo peso ao nascer) cerca 

de 9,3% dos RN na GSP e SJRP sendo pouco menor na BS, 8,9%. A proporção dos NV 

pré-termos foi maior em SJRP (10,1%), intermediária na GSP (8,9%) e menor na BS 

(7,7%) (Tabela 18). 

Em relação à raça-cor houve um predomínio de brancos nos três DRS, cerca 

de 70% na BS e GSP e em SJRP essa proporção foi maior, 89.3% (Tabela 19). 
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Tabela 18 - Número e proporção de nascidos vivos segundo características da mãe, da 
gestação e dos RN, nos DRS de Baixada Santista, Grande São Paulo e São José do Rio 
Preto, 2009. 
 

Variáveis 
Baixada Santista Grande São Paulo São J. Rio Preto 
NV % NV % NV % 

Idade da mãe (anos)       
≤19   3.950    16,4   43.488   14,2   2.846   16,4 
20 a 34 17.042    70,9 220.635   71,9 12.757   73,4 
35 e mais   3.041    12,7   42.700   13,9   1.768   10,2 
Total 24.033 100,0  306.823 100,0 17.371 100,0 

Escolaridade (anos)       
<4     789    3,3     8.220     2,7      485    2,8 
4 a 11 18.935  78,8 236.006   76,9 13.026   75,0 
12 e mais   4.309  17,9   62.597   20,4    3.860   22,2 
Total 23.632 100,0 305.140 100,0 17.164 100,0 

Paridade       
Primípara   9.587   44,3 134.593   46,0   8.026   47,0 
Multípara 10.787   49,8 143.186   49,0   8.254   48,4 
Gr multíp.   1.289     6,0    14.661     5,0       782     4,6 
Total 21.663 100,0  292.440 100,0 17.062 100,0 

Núm. Consultas Pré-natal      
≤3   1.579     6,6   16.446    5,4      316      1,8 
4 a 6   4.374   18,3    63.961   20,9   2.187    12,6 
7 e mais 17.939   75,1  225.082   73,7 14.807    85,5 
Total 23.892 100,0 305.489 100,0 17.310 100,0 

Tipo de Gravidez       
Única 23.490    97,7 299.324   97,6 17.049    98,1 
Múltipla      543     2,3     7.499     2,4       322      1,9 
Total 24.033 100,0 306.823 100,0  17.371 100,0 

Nascimento Pré-termo      
Sim   1.825     7,7   27.119     8,9   1.752    10,1 
Não 21.808   92,3 278.404    91,1 15.557    89,9 
Total 23.633 100,0 305.523 100,0 17.309 100,0 

Nascimento BPN*     
Sim   2.176     9,1   28.987     9,4   1.625      9,4 
Não 21.755   90,9 276.838   90,2 15.673    90,2 
Total  23.931 100,0 305.824 100,0 17.299 100,0 

Raça/cor RN       
Branca 15.060   69,6 208.041   69,9 15.426    89,3 
Outros   6.574   30,4   89.678   30,1   1.853    10,7 
Total 21.634 100,0 297.719 100,0 17.279 100,0 

*Baixo peso ao nascer 
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Tabela 19 - Número, proporção de nascidos vivos e Teste Qui-quadrado segundo 
raça/cor do RN e escolaridade da mãe nos DRS de Baixada Santista, Grande São Paulo 
e São José do Rio Preto, 2009. 
 

Escolaridade (anos 
de estudo) 

Branca Outras 
Total X2 P1 

NV % NV % 

DRS Baixada Santista      
<4    2.905 49,4 2.978 50,6    5.883   
4 a 11    8.786 63,5 5.055 36,5  13.841 926,8 0,00 
12 e mais    3.111 79,6    797 20,4    3.908   
Total 14.802 62,6 8.830 37,4  23.632   

DRS Grande São Paulo      

<4 34.967 55,7 27.817 44,3   62.784   
4 a 11 120.971 66,7 60.471 33,3 181.442 767,8 0,00 
12 e mais 51.109 83,9   9.805 16,1   60.914   
Total 207.047 67,9 98.093 32,1 305.140   

DRS São J. Rio Preto      

<4 2.886 81,3    666 18,8   3.552   
4 a 11 8.816 88,5 1.143 11,5   9.959 757,2 0,00 
12 e mais 3.535 96,8    118   3,2   3.653   
Total 15.237 88,8 1.927 11,2 17.164   

 

 

4.5 NASCIMENTOS SEGUNDO TIPO DE PARTO 

O número de nascimentos por parto cesáreo foi maior que o vaginal nos três 

DRS, mas com proporções distintas.  A proporção de parto cesáreo foi menor na GSP 

(53,1%), pouco maior na BS (57,95%) e maior em SJRP (80,1%). O DRS da GSP foi 

considerado como categoria de referência, pois sua taxa de cesárea é menor daquela 

existente no ESP. A frequência deste tipo de parto foi 10% maior entre os NV da BS e 

50% maior entre os NV de SJRP, tendo como referência a GSP (Tabela 20). 
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Tabela 20 - Número e proporção de nascidos vivos, razão de prevalência e intervalo de 
confiança de 95% segundo tipo de parto e DRS. São Paulo, 2009. 
 

DRS 
Vaginal Cesáreo Total 

RP IC 95% P1 
NV % NV % NV % 

BS    10.115 42,1   13.918 57,9   24.033 100,0 1,09 1,07-1,10 0,00 
GSP 143.765 46,9 163.058 53,1 306.823 100,0 1   
SJRP     3.450 19,9    13.921 80,1 17.371 100,0 1,51 1,49-1,52 0,00 
(1) Teste Qui-quadrado 

 

A partir desses resultados, foram investigadas possíveis diferenças nas 

prevalências de parto cesáreo destes DRS segundo algumas características em relação 

ao município de residência: porte; município de nascimento em relação ao de 

residência (evasão); distância de deslocamento para o nascimento; em relação aos 

hospitais: volume de partos e vínculo com o SUS; e em relação às características das 

mães: idade, escolaridade, paridade; em relação à gestação: tipo de gravidez e 

consulta pré-natal e em relação ao RN: peso ao nascer, idade gestacional e raça-cor. 

Estas análises mostraram que não houve um comportamento homogêneo das 

proporções de parto cesáreo.  

4.5.1 Prevalência do Parto Cesáreo Segundo Porte do Município de Residência 

Foram analisadas as prevalências de parto cesáreo segundo o porte do 

município de residência, usando como referência os municípios com 100 a 500 mil 

habitantes. Essa categoria foi escolhida como referência por ser comum aos três DRS 

estudados.  

Os DRS apresentaram uma tendência, estatisticamente significativa, da 

frequência de parto cesáreo com o aumento do porte dos municípios (p<0,05). 

Observou-se que a frequência de parto cesáreo é menor nos municípios com menos de 

20 mil habitantes na GSP e no DRS de SJRP. Na BS, observou-se que as mães que 

residiam em municípios com menos de 100 mil habitantes também apresentaram 

menor frequência de parto cesáreo quando comparada às mães residentes em 

municípios de 100 a 500 mil habitantes (p<0,05). Entre os NV da GSP, a residência em 
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municípios de porte médio não mostrou efeito protetor para a realização de cesáreas 

(p<0,05). Comportamento oposto foi observado no DRS de SJRP, porém cabe lembrar 

que a proporção de cesárea desta regional de saúde é muito mais elevada que as 

outras duas regionais estudadas (Tabela 21).  

 

 

Tabela 21 - Número e proporção de nascidos vivos, razão de prevalência de partos 
cesáreos e intervalo de confiança de 95% segundo porte do município nos DRS de 
Baixada Santista, Grande São Paulo e São José do Rio Preto, 2009. 
 

Porte populacional 
(hab) 

Parto Vaginal Parto Cesáreo Total 
RP IC 95% P1

 
NV % NV % NV % 

Baixada Santista* 
Até 5mil - - - - - - -   

≥ 5 e < 20mil - - - - - - -   

≥ 20 e < 100mil       2.201 57,6     1.618 42,4     3.819 100,0 0,69 0,67-0,72 0,00 

≥ 100 e < 500mil       7.914 39,2   12.300 60,8   20.214 100,0 1   

≥ 500mil - - - - - -    

Grande São Paulo* 

Até 5mil - - - - - -    

≥ 5 e < 20mil       350 55,6         279 44,4       629 100,0 0,87 0,79-0,94 0,00 

≥ 20 e < 100mil     4.241 48,1       4.578 51,9     8.819 100,0 1,01 0,99-1,03 0,06 

≥ 100 e < 500mil   36.192 49,0     37.703 51,0   73.895 100,0 1   

≥ 500mil 102.982 46,1 120.498 53,9 223.480 100,0 1,05 1,04-1,06 0,00 

S. J. Rio Preto * 

Até 5mil        356 24,5     1.095 75,5     1.451 100,0 0,90 0,88-0,93 0,00 

≥ 5 e < 20mil      1.061 21,9     3.785 78,1     4.846 100,0 0,94 0,92-0,95 0,00 

≥ 20 e < 100mil        914 20,5     3.553 79,5     4.467 100,0 0,96   

≥ 100 e < 500mil     1.119 16,9     5.488 83,1     6.607 100,0 1 0,94-0,97 0,00 

≥ 500mil - - - - - - -   

*Prova de Tendência de Qui-quadrado estatísticamente significativa (p<0,05) (1) Teste Qui-quadrado 
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4.5.2 Prevalência do Parto Cesáreo Segundo Evasão de Nascimentos 

Foram analisadas as prevalências do parto cesáreo entre os nascidos fora do 

município de residência em relação aos nascidos no município de residência  (Tabela 

22). 

Foram verificadas associações que sugerem risco aumentado de parto cesáreo 

para as mulheres que saíram dos seus municípios de residência para parir. Na BS, a 

ocorrência de cesárea neste grupo foi quase três vezes maior, e na GSP foi 85% maior 

(p<0,05) em relação aos nascimentos ocorridos no município de residência da mãe. 

Para os nascimentos de SJRP não houve associação estatisticamente significativa 

(Tabela 22).   

 

 

Tabela 22 - Número e proporção de nascidos vivos, razão de prevalência de partos 
cesáreos e intervalo de confiança de 95% segundo nascimento em relação ao 
município de residência e tipo de parto, nos DRS de Baixada Santista, Grande São Paulo 
e São José do Rio Preto, 2009. 
 

Nasceu município de 
residência 

Tipo de parto 
RP IC 95% P1 PV PC 

NV % NV % 
Baixada Santista        

Sim   8.157 49,5 8.313 50,5 1   
Não   1.958 25,9 5.605 74,1 2,81 2,65-2,98 0,00 

Grande São Paulo        
Sim 123.115 49,7 124.482 50,3 1   
Não   20.650 34,9   38.576 65,1 1,85 1,81-1,89 0,00 

São José do Rio Preto 
Sim 2.218 19,4 9.233 80,6 1   
Não 1.232 20,8 4.688 79,2 0,91 0,85-0,99 0,01 

(1) Teste Qui-quadrado 
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4.5.3 Prevalência do Parto Cesáreo Segundo Deslocamento Intermunicipal para o 
Nascimento 

Foram analisadas as associações de nascer de parto cesáreo quando o 

deslocamento foi entre “0,1 e 4,9 km”,  “5 e 19,9 km”, “20 a 49,9 km” e “50 km ou 

mais” tendo como referência aquelas que não se deslocaram dos seus municípios de 

residência (considerada como “0 km”) (Tabela 23). 

Na BS, a frequência de parto cesáreo foi maior entre as mães que se 

deslocaram (para todas as faixas de deslocamento) em relação aquelas que não se 

deslocaram, mas não houve uma tendência de crescimento das proporções de parto 

cesáreo com o aumento da distância. A maior frequência de parto cesáreo foi 

encontrado nos nascimentos das mães que se deslocaram entre 5 a 20 km e 50km ou 

mais , sendo a frequência desse parto três vezes maior (Tabela 23). 

Na GSP, para distancias entre 0 e 4,9 km a frequência de parto cesáreo foi 

menor quando comparado ao NV de mães que não se deslocaram.  Porém verifica-se 

que para as mães que se deslocaram entre 5 a 19,9 Km a frequência de parto cesáreo 

foi cerca de duas vezes maior. Novamente as análises feitas para SJRP não 

apresentaram significância estatística (p>0,05) (Tabela 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

Tabela 23 - Número e proporção de nascidos vivos, razão de prevalência de partos 
cesáreos e intervalo de confiança de 95% segundo deslocamento intermunicipal para o 
nascimento e tipo de parto, nos DRS de Baixada Santista, Grande São Paulo e São José 
do Rio Preto, 2009. 
 

Distância (em Km) 
Tipo de parto 

RP IC 95% P1 PV PC 
NV % NV % 

Baixada Santista*        
0 Km   8.157 49,5 8.313 50,5 1   
0,1 a 4,9 Km - - - - -   
5 a 19,9 Km   1.655 25,3 4.886 74,7 2,9 2,70-3,10 0,00 
20 a 49,9 Km      162 36,4 283 63,6 1,71 1,41-2,08 0,00 
50 km e mais      141 24,4 436 75,6 3,03 2,05-3,69 0,00 

Grande São Paulo*        
0 Km 123.116 49,7 124.485 50,3 1   
0,1 a 4,9 Km     2.632 53,8     2.260 46,2 0,85 0,80-0,90 0,00 
5 a 19,9 Km   12.454 32,2   26.204 67,8 2,08 2,03-2,13 0,00 
20 a 49,9 Km     5.108 35,3     9.362 64,7 1,81 1,75-1,88 0,00 
50 km e mais        455 37,9        747 62,1 1,62 1,44-1,82 0,00 

São José do Rio Preto* 
0 Km 2.218 19,4 9.233 80,6 1   
0,1 a 4,9 Km 9 15,5 49 84,5 1,31 0,64-2,67 0,28 
5 a 19,9 Km 427 20,5 1.651 79,5 0,93 0,83-1,04 0,11 
20 a 49,9 Km 527 20,7 2.024 79,3 0,92 0,83-1,03 0,07 
50 km e mais 268 21,9 956 78,1 0,86 0,74-0,99 0,03 

*Prova de Tendência de Qui-quadrado estatísticamente significativa (p<0,05)  (1) Teste Qui-quadrado 

 
 

4.5.4 Prevalência do Parto Cesáreo Segundo Volume de Partos do Hospital de 
Nascimento 

Na análise do tipo de parto segundo volume de nascimentos dos hospitais, foi 

empregada como categoria de referência os NV em hospitais de médio volume anual 

de partos (entre 1 mil e 3 mil) (Tabela 24). 

Entre os NV da BS, a frequência de parto cesáreo em hospitais de baixo e 

grande volume foram 10% menor em relação aos nascimentos nos hospitais de médio 

porte (p<0,05). Enquanto que para os NV da GSP, a frequência de parto cesáreo em 

hospitais de baixo porte foi 40% maior, e em hospitais de grande porte 5% menor 
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(p<0,05). Não existiu, no entanto, associação estatisticamente significativa para os NV 

de mães residentes de SJRP. (Tabela 24) 

 

 

Tabela 24 - Número e proporção de nascidos vivos, razão de prevalência de partos 
cesáreos e intervalo de confiança de 95% segundo volume de partos e tipo de parto, 
nos DRS de Baixada Santista, Grande São Paulo e São José do Rio Preto, 2009. 
 

Volume de Partos 
Tipo de parto 

RP IC 95% P1 PV PC 
NV % NV % 

Baixada Santista        
Baixo 1.338 46,8 1.520 53,2 0,89 0,86-0,92 0,00 
Médio 7.159 40,4 10.541 59,6 1   
Grande 1.618 46,6 1.857 53,4 0,89 0,87-0,93 0,00 

Grande São Paulo        
Baixo 9.729 33,4 19.391 66,6 1,42 1,41-1,44 0,00 
Médio 55.333 46,6 63.439 53,4 1   
Grande 78.703 49,5 80.228 50,5 0,94 0,93-0,95 0,00 

São José do Rio Preto 
Baixo 1.317 17,3 6.310 82,7 1,05 1,04-1,07 0,00 
Médio 2.132 21,9 7.600 78,1 1   
Grande 1 8,3 11 91,7 1,17 0,98-1,40 0,08 

(1) Teste Qui-quadrado 

 

 

4.5.5 Prevalência do Parto Cesáreo Segundo Vínculo com o SUS do Hospital de 
Nascimento 

Nos DRS da BS e GSP, houve menor prevalência de partos cesáreos na rede 

SUS pública, e por isto, foi considerada como categoria de referência. Na BS, para os 

nascimentos ocorridos em hospitais SUS não públicos a frequência de cesárea foi 33% 

mais elevada que nos hospitais públicos, e nos hospitais privados foram duas vezes 

mais frequentes. (p<0,05). Na GSP, foi observada a menor proporção de parto cesáreo 

nos hospitais públicos (32,1%) sendo que os partos realizados na rede SUS não-pública 
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esta proporção foi 38% maior e na rede privada foi 2,5 vezes maior que nos hospitais 

públicos (p<0,05) (Tabela 25). 

Em SJRP houve um comportamento distinto, a menor proporção foi 

observada em hospitais SUS não-público (76%), porém ainda assim esta é 

extremamente elevada. Nos hospitais públicos, a proporção foi de 92%, enquanto nos 

hospitais não-SUS foi ainda maior, 98% (Tabela 25). 

 

 

Tabela 25 - Número e proporção de nascidos vivos, razão de prevalência de partos 
cesáreos e intervalo de confiança de 95% segundo vínculo com o SUS e tipo de parto, 
nos DRS de Baixada Santista, Grande São Paulo e São José do Rio Preto, 2009. 
 

Vínculo com o SUS 
Tipo de parto 

RP IC 95% P1 PV PC 
NV % NV % 

Baixada Santista        
SUS público 4.858 59,7 3.285 40,3 1   
SUS não-público 4.379 46,2 5.100 53,8 1,33 1,29-1,37 0,00 
Não-SUS 878 13,7 5.533 86,3 2,13 2,08-2,20 0,00 

Grande São Paulo        
SUS público 101.706 67,9 48.172 32,1 1   
SUS não-público 21.711 55,6 17.329 44,4 1,38 1,36-1,40 0,00 
Não-SUS 20.348 17,3 97.557 82,7 2,50 2,55-2,59 0,00 

São José do Rio Preto 
SUS público 8 7,8 94 92,2 1   
SUS não-público 3.384 23,7 10.910 76,3 0,82 0,78-0,87 0,00 
Não-SUS 58 1,9 2.917 98,1 1,06 1,01-1,12 0,00 

(1) Teste Qui-quadrado 

 
 

4.5.6 Prevalência do Parto Cesáreo Segundo Volume de Partos e Vínculo com o SUS 
do Hospital de Nascimento 

Considerando que haviam diferenças de prevalência de nascimentos por 

partos cesáreos segundo vínculo com SUS e segundo o volume de partos, estas 

variáveis foram analisadas em conjunto.  Como os DRS estudados apresentam grande 

diversidade de volume de nascimentos e das características da rede hospitalar houve a 
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necessidade de agregar as categorias da variável volume de parto “médio” e “grande” 

gerando a categoria “médio/grande” tanto para a BS como para SJRP. Isto porque o 

número de NV, que nasceram em hospitais de grande porte foi muito pequeno nestes 

DRS (menos que 20 NV), impossibilitando o cálculo das RP.  

Para SJRP, também houve necessidade de agregar categorias da variável 

“Vínculo com o SUS”, como apontado anteriormente, neste DRS existe apenas um 

hospital SUS público, onde ocorreram somente 102 NV optou-se por agregaras 

categorias “SUS público” e SUS não-público gerando a categoria “SUS”. 

Os resultados obtidos para os NV da BS e SJRP, mostraram haver 

homogeneidade nas frequências de parto cesáreo entre os diferentes portes de 

hospitais, tanto na rede SUS quanto na rede não-SUS. Na BS, chama a atenção o 

pequeno número de NV em hospitais SUS não-públicos com baixo volume de partos, o 

que gerou um intervalo de confiança grande (1,11-22,25) (Tabela 26).  

Com relação aos NV da GSP, a frequência de parto cesáreo na rede SUS foi 

maior nos hospitais de baixo volume de partos (70% maior nos públicos e 40% maior 

nos não-públicos) quando comparados aos hospitais de médio volume da mesma rede 

(Tabela 26). Enquanto que entre os NV nos hospitais exclusivamente privados, a 

frequência de parto cesáreo foi 40% superior nos hospitais de baixo volume de partos 

e 60% superior nos hospitais com grande volume de partos, quando comparados aos 

hospitais de médio porte desta rede (Tabela 26). 
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Tabela 26 - Número e proporção de nascidos vivos, razão de prevalência de partos 
cesáreos e intervalo de confiança de 95% segundo volume de partos do hospital de 
nascimento, vínculo com o SUS para atenção ao parto e DRS. São Paulo, 2009. 
 
Volume de partos 

e vínculo com o 
SUS 

PV PC 
Total RP IC95% P1 

NV % NV % 

Baixada Santista 
SUS público 

Baixo 1.216 62,3 737 37,7 1.953 0,92 0,85-0,98 0,00 
Médio/Grande 3.642 137,7 2.548 62,3 6.190 1   

SUS não-público 
Baixo 2 14,3 12 85,7 14 4,98 1,11-22,25 0,00 
Médio 2.788 45,3 3.361 54,7 6.149 1   
Grande 1.589 47,9 1.727 52,1 3.316 0,90 0,82-0,98 0,02 

Não-SUS 
Baixo 120 13,5 771 86,5 891 1,03 0,98-1,04 0,03 
Médio/Grande 758 23,8 4.762 176,2 5.520 1   

Grande São Paulo 
SUS público 

Baixo 4.099 56,5 3.162 43,5 7.261 1,70 1,61-1,78 0,00 
Médio 38.493 68,7 17.548 31,3 56.041 1   
Grande 59.114 68,3 27.462 31,7 86.576 1,02 0,99-1,04 0,10 

SUS não-público 
Baixo 3.223 47,0 3.634 53,0 6.857 1,49 1,40-1,59 0,00 
Médio 5.915 56,9 4.481 43,1 10.396 1   
Grande 12.573 57,7 9.214 42,3 21.787 0,90 0,82-0,98 0,02 

Não-SUS 
Baixo 2.407 16,0 12.595 84,0 15.002 1,39 1,31-1,45 0,00 
Médio 10.925 20,9 41.410 79,1 52.335 1   
Grande 7.016 13,9 43.552 86,1 50.568 1,64 1,58-1,69 0,00 

S. J. do Rio Preto 
SUS 

Baixo 1.287 22,9 4.342 77,1 5.629 1,00 0,99-1,00 0,09 
Médio/Grande 2.113 31,7 6.756 168,3 8.869 1   

Não-SUS 
Baixo 30 1,5 1.968 98,5 1.998 1,02 1,00-1,03 0,01 
Médio/Grande 29 3,0 949 97,1 977 1   

 (1) Teste Qui-quadrado 
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4.5.7 Prevalência do Parto Cesáreo Segundo Vínculo com o SUS do Hospital de 
Nascimento e Evasão de Nascimentos 

Considerando que havia diferenças de prevalência de nascimentos por partos 

cesáreos segundo vínculo com SUS e segundo evasão de nascimentos, estas variáveis 

foram analisadas em conjunto.  Em SJRP, devido ao pequeno numero de partos em 

hospital publico SUS a variável vínculo com o SUS foi analisada em apenas duas 

categorias “SUS” e “não-SUS” .  

Na BS, os nascimentos ocorridos fora do município de residência da mãe nos 

hospitais SUS públicos e não públicos apresentaram cerca de 30% a mais de partos 

cesáreos, sendo que os nascimentos desse grupo de mães ocorridos em hospitais não 

SUS foi 5% inferior, porém a incidência de cesáreas nestes hospitais é muito elevada 

independentemente das mães serem ou não residentes no município.  

Na Grande São Paulo a incidência de cesárea foi 30% mais elevada nos 

hospitais SUS públicos para as mães residentes em outros municípios e 10% a mais nos 

SUS não-públicos , não existido diferença estatisticamente significante nos hospitais 

privados para as mães residentes ou não município onde ocorreu o parto.    Já SJRP, 

dada a incidência elevada de cesáreas , a frequência de parto cesáreo na rede SUS não 

foi distinta entre os nascimentos ocorridos ou não nos municípios de residência das 

mães  (Tabela 27). 
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Tabela 27 - Número e proporção de nascidos vivos, razão de prevalência de partos 
cesáreos e intervalo de confiança de 95% segundo nascimento em relação ao 
município de residência, tipo de parto, vínculo com o SUS para atenção ao parto e DRS. 
São Paulo, 2009. 
 

(1) Teste Qui-quadrado 

 

 

 

 

Nascimento no 
município de 
residência e 
vínculo com o SUS 

PV PC Total 

RP IC95% P1 
NV % NV % NV % 

Baixada Santista 
SUS público 

Sim 4.168 62,1 2.548 37,9 6.716 100,0 1   
Não 690 48,4 737 51,6 1.427 100,0 1,36 1,28-1,44 0,00 

SUS não-público 
Sim 3.748 49,2 3.872 50,8 7.620 100,0 1   
Não 631 33,9 1.228 66,1 1.859 100,0 1,30 1,25-1,35 0,00 

Não-SUS 
Sim 241 11,3 1.893 88,7 2.134 100,0 1   
Não 637 14,9 3.640 85,1 4.277 100,0 0,95 0,94-0,97 0,00 

Grande São Paulo 
SUS público 

Sim 3.748 49,2 3.872 50,8 7.620 100,0 1   
Não 631 33,9 1.228 66,1 1.859 100,0 1,30 1,25-1,35 0,00 

SUS não-público 
Sim 90.945 68,2 42.353 31,8 133.298 100,0 1   
Não 10.761 64,9 5.819 35,1 16.580 100,0 1,10 1,08-1,13 0,00 

Não-SUS 
Sim 14.196 17,1 68.732 82,9 82.928 100,0 1   
Não 6.152 17,6 28.825 82,4 34.977 100,0 0,99 0,98-1,0 0,05 

S. J. do Rio Preto 
SUS 

Sim 2.176 23,0 7.281 77,0 9.457 100,0 1   
Não 1.216 24,6 3.723 75,4 4.939 100,0 1,02 1,00-1,04 0,16 

Não-SUS 
Sim      42 2,1 1.952 97,9 1.994 100,0 1   
Não      16 1,6    965 98,4     981 100,0 1,00 0,99-1,01 0,54 



79 

4.5.8 Prevalência do Parto Cesáreo Segundo Características das Mães, das Gestações 
e dos Recém-nascidos 

As características das mães, RN e gestação estiveram relacionadas ao tipo de 

parto de forma semelhante nos três DRS. E as razões de prevalência e os Testes Qui-

quadrado se mostraram estatisticamente significante para praticamente todas às 

variáveis de exposição estudadas, com exceção a BPN no DRS de Baixada Santista 

(Tabelas 28). 

Com relação à idade da mãe, parto cesáreo foi 1,5 vezes mais frequente nos 

NV de mães com idade avançada (35 anos ou mais). Para os NV de mães adolescentes 

(19 anos ou menos), a frequência do parto cesáreo foi 50% menor. Esses 

comportamentos foram observados nos três DRS (Tabelas 28,29,30).  

Para escolaridade da mãe, a frequência de parto cesáreo entre os NV de mães 

com baixa escolaridade (menos que 4 anos) foi cerca de 20% menor quando 

comparado à faixa controle (4 a 11 anos), enquanto que para os NV de mães com alta 

escolaridade (12 anos ou mais) a frequência desse tipo de parto é maior foi 70% maior 

na BS; 60% maior na GSP e 18% maior em SJRP) (Tabelas 28,29,30). 

Com relação à paridade, a maior frequência de parto cesáreo foi observada 

nos NV de mães primíparas (36, 28 e 48% maior, na BS, GSP e SJRP, respectivamente) 

quando comparado à faixa controle (multíparas). Enquanto que para os NV de mães 

grande multípara a frequência de parto cesáreo foi cerca de 50% menor nos três DRS 

(Tabelas 28,29,30).  

Analisando a variável consulta pré-natal, a frequência de parto cesáreo foi 

menor (50%) para as mães que tiveram menos que 3 consultas quando comparado à 

faixa controle (3 a 5 consultas). Já as mães que tiveram 7 ou mais consultas de pré-

natal a frequência de parto cesáreo foi duas vezes maior (Tabelas 28,29,30). 

Quanto a variável tipo de gravidez, a frequência de parto cesáreo foi maior 

(52% na BS, 67% na GSP e 18% em SJRP) entre os NV de gestações múltiplas quando 

comparados aos das gestações únicas (Tabelas 28,29,30). 
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Os resultados foram divergentes para a variável pré-termos entre os DRS. Na 

BS e GSP, a frequência de parto cesáreo foi 18% e 26% maior, respectivamente, entre 

os NV pré-termo quando comparados aos NV de termo. O contrário foi encontrado em 

SJRP, a frequência de parto cesáreo foi 30% menor para os NV pré-termos (Tabelas 

28,29,30). 

A variável baixo peso ao nascer foi a variável com resultados mais 

heterogêneos entre os DRS. A frequência de parto cesáreo entre os NV com baixo peso 

ao nascer foi 23% maior na GSP, enquanto que em SJRP foi 25% menor, e para a BS os 

resultados não foram estatisticamente significativos (Tabelas 28,29,30). 

Para todas as DRS, a análise de raça/cor mostrou que a frequência de parto 

cesáreo foi duas vezes maior entre recém-nascidos brancos, se comparado aos de 

outras categorias (Tabelas 28,29,30). 
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Tabela 28 - Número e proporção de nascidos vivos, razão de prevalência de partos 
cesáreos e intervalo de confiança de 95% segundo características das mães, das 
gestações e dos RNs. DRS Baixada Santista, 2009. 
 

Variáveis 
Tipo de parto 

RP IC 95% P1 PV PC 
NV % NV % 

Idade da mãe (anos) 
≤19   2.178 55,1   1.772 44,9 0,56 0,52-0,60 0,00 
20 a 34   6.952 40,8 10.090 59,2 1   
35 e mais      985 32,4   2.056 67,6 1,44 1,32-1,56 0,00 

Escolaridade (anos) 
<4    452 57,3     337 42,7 0,77 0,71-0,84 0,00 
4 a 11 8.504 44,9 10.431 55,1 1   
12 e mais 1.159 26,9   3.150 73,1 1,70 1,58-1,86 0,00 

Paridade 
Primípara   3.423 35,7   6.164 64,3 1,36 1,29-1,43 0,00 
Multípara   4.642 43,0   6.145 57,0 1   
Gr multíp.      861 66,8      428 33,2 0,38 0,33-0,42 0,00 

Núm. Consultas Pré-natal 
≤3   1.069 67,7      510 32,3 0,54 0,48-0,61 0,00 
4 a 6   2.323 53,1   2.051 46,9 1   
7 e mais   6.640 37,0 11.299 63,0 1,93 1,80-2,06 0,00 

Tipo de Gravidez 
Única 10.045 42,8 13.445 57,2 1   
Múltipla        70 12,9      473 87,1 1,52 1,47-1,57 0,00 

Nascimento Pré-termo 
Sim      696 38,1   1.129 61,9 1,18 1,07-1,30 0,00 
Não   9.196 42,2 12.612 57,8 1   

Nascimento com BPN* 
Sim     923 43,0   1.226 57,0 0,96 0,88-1,05 0,40 
Não   9.192 42,0 12.692 58,0 1   

Raça/cor RN 
Branca   5.596 37,2   9.464 62,8 1,71 1,63-1,81 0,00 
Outros   4.519 50,4   4.454 49,6 1   

*Baixo peso ao nascer (1) Teste Qui-quadrado 
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Tabela 29 - Número e proporção de nascidos vivos, razão de prevalência de partos 
cesáreos e intervalo de confiança de 95% segundo características das mães, das 
gestações e dos RNs. DRS Grande São Paulo, 2009. 
 

Variáveis 
Tipo de parto 

RP IC 95% P1 PV PC 
NV % NV % 

Idade da mãe (anos) 
≤19   29.501 67,8   13.987 32,2 0,40 0,39-0,41 0,00 
20 a 34 100.719 45,6 119.916 54,4 1   
35 e mais   13.545 31,7   29.155 68,3 1,81 1,77-1,85 0,00 

Escolaridade (anos) 
<4     5.030 61,2     3.190 38,8 0,81 0,79-0,84 0,00 
4 a 11 123.785 52,4 112.221 47,6 1   
12 e mais   14.950 23,9   47.647 76,1 1,6 1,59-1,61 0,00 

Paridade 
Primípara   57.344 42,6   77.249 57,4 1,28 1,26-1,30 0,00 
Multípara   69.727 48,7   73.459 51,3 1   
Gr multíp.     9.732 66,4     4.929 33,6 0,48 0,46-0,50 0,00 

Núm. Consultas Pré-natal 
≤3   11.930 72,5     4.516 27,5 0,59 0,57-0,61 0,00 
4 a 6   38.936 60,9   25.025 39,1 1   
7 e mais   92.226 41,0 132.856 59,0 2,24 2,20-2,30 0,00 

Tipo de Gravidez 
Única 142.819 47,7 156.505 52,3 1   
Múltipla        946 12,6     6.553 87,4 1,67 1,65-1,68 0,00 

Nascimento Pré-termo 
Sim   11.274 41,6   15.845 58,4 1,26 1,23-1,30 0,00 
Não 131.800 47,3 146.604 52,7 1   

Nascimento com BPN* 
Sim   12.213 42,3   16.690 57,7 1,23 1,20-1,26 0,00 
Não 131.552 47,3 146.368 52,7 1   

Raça/cor RN 
Branca   86.891 41,8 121.150 58,2 1,89 1,86-1,92 0,00 
Outros   56.874 57,6   41.908 42,4 1   

*Baixo peso ao nascer (1) Teste Qui-quadrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 

Tabela 30 - Número e proporção de nascidos vivos, razão de prevalência de partos 
cesáreos e intervalo de confiança de 95% segundo características das mães, das 
gestações e dos RNs. DRS São José do Rio Preto, 2009. 
 

Variáveis 
Tipo de parto 

RP IC 95% P1 PV PC 
NV % NV % 

Idade da mãe (anos) 
≤19    878 30,9   1.968 69,1 0,50 0,46-0,56 0,00 
20 a 34 2.358 18,5 10.399 81,5 1   
35 e mais    214 12,1   1.554 87,9 1,65 1,42-1,91 0,00 

Escolaridade (anos) 
<4    172 35,5      313 64,5 0,83 0,78-0,89 0,00 
4 a 11 2.941 22,6 10.085 77,4 1   
12 e mais    337 8,7   3.523 91,3 2,82 1,16-1,20 0,00 

Paridade 
Primípara 1.274 15,9   6.752 84,1 1,48 1,36-1,6 0,00 
Multípara 1.800 21,8   6.454 78,2 1   
Gr multíp.    291 37,2      491 62,8 0,47 0,4-0,55 0,00 

Núm. Consultas Pré-natal 
≤3    170 53,8      146 46,2 0,36 0,28-0,45 0,00 
4 a 6    643 29,4   1.544 70,6 1   
7 e mais 2.626 17,7 12.181 82,3 1,93 1,75-2,13 0,00 

Tipo de Gravidez 
Única 3.430 20,1 13.619 79,9 1   
Múltipla      20   6,2      302 93,8 1,18 1,14-1,21 0,00 

Nascimento Pré-termo 
Sim    408 23,3   1.344 76,7 0,79 0,71-0,89 0,00 
Não 3.025 19,4 12.532 80,6 1   

Nascimento com BPN* 
Sim    393 24,2   1.231 75,8 0,75 0,67-0,85 0,00 
Não 3.057 19,4 12.690 80,6 1   

Raça/cor RN 
Branca 2.786 18,1 12.640 81,9 2,35 2,12-2,60 0,00 
Outros    664 34,1   1.281 65,9 1   

*Baixo peso ao nascer (1) Teste Qui-quadrado 
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4.6 FATORES DE RISCO PARA PARTO CESÁREO 

As Tabelas 31, 32, 33 apresentam os resultados da análise multivariada, tendo 

como resposta binária a variável Tipo de parto. Utilizou-se o método stepwise 

backward, na qual o modelo se inicia com todas as variáveis e permanecem no modelo 

aquelas com nível descritivo com p<0,001. A modelagem foi feita separadamente para 

cada DRS.  

Neste processo de modelagem, a escolha das categorias foi específica para 

cada DRS, tendo em vista os resultados da análise bivariada. Em SJRP foi considerada 

apenas 2 categorias para a  variável Vínculo com o SUS: SUS (que representa as 

categorias SUS público e SUS não-público agregadas) e não-SUS. E na BS, houve a 

necessidade de agregar a variável “Volume de partos” em duas categorias: baixo e 

médio/Grande (que se refere às categorias média e grande agregadas). 

Os fatores de risco associados aos três DRS foram: mães com 35 ou mais anos 

de idade; mães com 12 ou mais anos de escolaridade; mães primíparas; gravidez 

múltipla; ter feito 7 consultas ou mais de pré-natal; RN  de raça/cor branca; e, nascer 

em hospitais não-SUS. Destes, merecem destaque as variáveis “nascer em hospitais 

não SUS” que apresentaram valores de OR 6,6 para BS, 6,0 para GSP e 3,8 para SJRP e 

a variável “gravidez múltipla”, com valores de OR 5,6, 6,0 e 9,2 respectivamente  

(Tabelas 31, 32, 33). 

Nos DRS da BS e GSP também foram fatores de risco: nascer fora do município 

de residência e nascer em hospitais SUS não-públicos (Tabelas 29 e 30). Outras 

características só foram fator de risco para o DRS da GSP: nascer pré-termo; nascer 

com BPN e nascer em hospitais com baixo ou grande volume de partos (Tabela 32). 

Outras características apresentaram-se como fator de proteção para o parto 

cesáreo para os três DRS: mães com menos de 19 anos de idade; mães grandes 

multíparas e ter feito menos que 3 consultas pré-natal. Nos DRS da BS e SJRP também 

foi fator de proteção: mães com menos de 4 anos de escolaridade (Tabela 32 e 33). 

As variáveis “deslocamento intermunicipal para o nascimento” e “porte do 

município” não permaneceram em nenhum dos modelos (Tabelas 31, 32, 33).  As 
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variáveis “volume de partos”, “pré-termo” e “baixo peso ao nascer” saíram dos 

modelos da BS e de SJRP (Tabelas 32 e 33). A variável “Nascimento no município de 

residência” saiu no processo de modelagem de SJRP (Tabela 33). 

 

 

Tabela 31 - Odds ratio, intervalo de confiança de 95% e p valor segundo características 
maternas, do hospital de nascimento e município de residência para nascimentos por 
parto cesáreo. DRS Baixada Santista, 2009. 
 

Variável OR IC 95% p 

Idade da mãe (anos)     
≤19 0,65 0,59 0,71 <0,001 

20 a 34 1    

35 e mais 1,61 1,46 1,78 <0,001 

Escolaridade (anos)     
<4 0,84 0,78 0,91 <0,001 

4 a 11 1    

12 e mais 1,27 1,15 1,39 <0,001 

Paridade      
Primípara 1,39 1,30 1,49 <0,001 

Multípara 1    

Gr multíp. 0,50 0,44 0,58 <0,001 

Gravidez     
Única 1    
Múltipla 6,60 4,93 8,84 <0,001 

Núm. Consultas Pré-natal     
≤3 0,68 0,60 0,79 <0,001 

4 a 6 1    

7 e mais 1,17 1,08 1,27 <0,001 

Raça/cor RN     
Branca 1,12 1,05 1,19 <0,001 

Outros 1    
Vínculo SUS     

SUS público 1    

SUS não-público 1,69 1,58 1,81 <0,001 

Não-SUS 5,63 5,11 6,20 <0,001 

Nasc. Mun. Res.     
Sim 1    

Não 1,41 1,31 1,52 <0,001 
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Tabela 32 - Odds ratio, intervalo de confiança de 95% e p valor segundo características 
maternas, do hospital de nascimento e município de residência para nascimentos por 
parto cesáreo. DRS Grande São Paulo, 2009. 
 

Variável OR IC 95% p 

Idade da mãe (anos)     
≤19 0,56 0,55 0,58 <0,001 
20 a 34 1    
35 e mais 1,79 1,74 1,84 <0,001 

Escolaridade (anos)     
<4 0,97 0,95 1,00   0,021 
4 a 11 1    
12 e mais 1,28 1,25 1,31 <0,001 

Paridade      
Primípara 1,30 1,28 1,33 <0,001 
Multípara 1    
Gr multíp. 0,66 0,63 0,69 <0,001 

Gravidez     
Única 1    
Múltipla 6,42 5,94 6,93 <0,001 

Núm. Consultas Pré-natal     
≤3 0,74 0,71 0,77 <0,001 
4 a 6 1    
7 e mais 1,31 1,28 1,33 <0.001 

Raça/cor RN     
Branca 1,14 1,12 1,16 <0.001 
Outros 1    

Pré-termo     
Sim 1,12 1,08 1,16 <0,001 
Não 1    

NV com baixo peso ao nascer     
Sim 1,19 1,15 1,24 <0,001 
Não 1    

Vínculo SUS     
SUS público 1    

SUS não-público 1,69 1,58 1,81 <0,001 

Não-SUS 5,63 5,11 6,20 <0,001 

Volume de partos do hospital     
Baixo 1,46 1,41 1,50 <0,001 
Médio 1    
Grande 1,08 1,06 1,10 <0,001 

Nasc. Mun. Res.     
Sim 1    
Não 1,09 1,07 1,12 <0,001 
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Tabela 33 - Odds ratio, intervalo de confiança de 95% e p valor segundo características 
maternas, do hospital de nascimento e município de residência para nascimentos por 
parto cesáreo. DRS São José Rio Preto, 2009. 
 

Variável OR IC 95% p 

Idade da mãe (anos)     
≤19 0,54 0,48 0,60 <0,001 
20 a 34 1    
35 e mais 1,78 1,51 2,09 <0,001 

Escolaridade (anos)     
<4 0,70 0,63 0,76 <0,001 
4 a 11 1    
12 e mais 1,73 1,51 1,99 <0,001 

Paridade      
Primípara 1,58 1,44 1,74 <0,001 
Multípara 1    
Gr multíp. 0,61 0,52 0,72 <0,001 

Gravidez     
Única 1    
Múltipla 3,81 2,39 6,08 <0,001 

Núm. Consultas Pré-natal     
≤3 0,43 0,34 0,56 <0,001 
4 a 6 1    
7 e mais 1,45 1,31 1,62 <0,001 

Raça/cor RN     
Branca 1,67 1,50 1,86 <0,001 
Outros 1    

Vínculo SUS     
SUS  1    
Não-SUS 9,22 7,05 12,05 <0,001 

 

 

Os dados apresentados nas Tabelas 34 e 35 sugerem que a variável número de 

consultas pré-natal seja uma variável de confusão, isto é está associada com o 

desfecho, parto cesáreo, e com variáveis antecedentes, escolaridade materna e 

paridade. Nos três DRS, tanto as mães primíparas como as mais escolarizadas 

apresentaram maiores proporções de 7 ou mais consultas pré-natal e menor 

frequência de pré-natal com 3 consultas ou menos, enquanto as mães menos 

escolarizadas e grandes multíparas a situação é inversa.  

 



88 

Tabela 34 - Número e proporção de nascidos vivos, e valor do Teste Qui-quadrato (x2) 
segundo número de consultas pré-natal e escolaridade da mãe nos DRS de Baixada 
Santista, Grande São Paulo e São José do Rio Preto, 2009. 
 

Escolaridade 
(anos) 

≤3 4 a 6 7 e mais 
X2 P1 

NV % NV % NV % 

DRS Baixada Santista       
<4    715 18,9 1.347 23,0   3.782 64,7   
4 a 11    728 6,9 2.531 18,4 10.513 76,3 767,8 0,00 
12 e mais    103 3,1    410 10,6   3.373 86,8   

Total 1.546 8,8 4.288 18,2 17.668 75,2   

DRS Grande São Paulo       
<4   6.228 16,2 17.663 28,3   38.535 61,7   
4 a 11   9.078 6,9 40.379 22,4 131.208 72,6 13.160,5 0,00 
12 e mais   1.027 1,9   5.504   9,1   54.237 89,3   

Total 16.333 7,3 63.546 20,9 223.980 73,7   

DRS São J. Rio Preto       
<4   135 4,9     669 18,9 2.742 77,3   
4 a 11   157 1,8  1.220 12,3 8.550 86,1 346,3 0,00 
12 e mais    22 0,7     268   7,3 3.357 92,0   

Total 314 2,1 2.157 12,6 14.649 85,6   

(1) 4 Graus de Liberdade 
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Tabela 35 - Número e proporção de nascidos vivos, e valor do Teste Qui-quadrado (x2) 
segundo número de consultas pré-natal e paridade da mãe nos DRS de Baixada 
Santista, Grande São Paulo e São José do Rio Preto, 2009. 
 

Paridade 
≤3 4 a 6 7 e mais 

X2 P1 
NV % NV % NV % 

DRS Baixada Santista       
Primípara    328   4,2 1.466 15,4   7.749 81,2   
Multípara    787   9,8 1.943 18,1   8.007 74,6 557,3 0,00 
Gr multíp.    216 29,8    334 26,2     726 56,9   

Total 1.331   8,1 3.743 17,4 16.482 76,5   

DRS Grande São Paulo       
Primípara   4.497   4,3 24.663 18,4 104.969 78,3   
Multípara   8.848   8,6 31.298 21,9 102.456 71,8 6.051,3 0,00 
Gr multíp.   2.156 27,4   4.519 31,1     7.875 54,1   

Total 15.501   7,2 60.480 20,8 215.300 73,9   

DRS São J. Rio Preto       
Primípara   89 1,3    921 11,5  6.995 87,4   
Multípara 194 2,8 1.115 13,6  6.910 84,1 83,2 0,00 
Gr multíp.   31 5,0    125 16,1     622 79,9   

Total 314 2,2 2.161 12,7 14.527 85,4   

(1) 4 Graus de Liberdade 
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5 DISCUSSÃO 

5.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E REDE HOSPITALAR DE 

ASSISTÊNCIA AO NASCIMENTO  

Este estudo abordou as características relacionadas ao nascimento em três 

DRS do Estado de São Paulo que apresentam características sóciodemográficas 

bastante distintas que, por sua vez, podem influenciar as diferenças da assistência ao 

nascimento.  

Os municípios de pequeno porte não comportam, na maioria das vezes, 

serviços de saúde, principalmente de média e alta complexidade, no nível local, e por 

isso a regionalização aparece como estratégia para a garantia da integralidade da 

assistência ao cidadão.  

Com isso, se a distribuição dos nascimentos, segundo porte do município de 

residência da mãe, segue a distribuição da população residente, não se pode afirmar o 

mesmo para a distribuição segundo município de ocorrência. Essa distribuição tem 

uma dinâmica relacionada à mobilidade da população, especialmente vinculada à 

busca pela assistência nos serviços com assistência ao nascimento. Esta mobilidade no 

geral ocorre entre as mães que residem em municípios de pequeno porte aos 

municípios de maior porte, ou então, entre as mães que residem nas periferias dos 

municípios e vão às regiões centrais, onde são encontradas maiores ofertas de serviços 

de saúde (MS, 2010; SANTOS, 2012). 

As regiões de saúde estudadas são formadas por municípios com diferentes 

portes populacionais, entre os DRS estudados situa-se o DRS da Grande São Paulo, 

onde está localizada a maior cidade da América Latina, São Paulo, e que concentra a 

atenção de alta complexidade hospitalar do estado, por contar com expressiva 

presença de centros hospitalares vinculados a universidades e por isso, apresenta 

características distintas dos demais DRS. 
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O porte do município está diretamente relacionado à oferta e a complexidade 

dos serviços de saúde (SOUZA, 2001). O porte dos municípios irá determinar tanto a 

existência de hospitais com leitos obstétricos, como também as características desses 

hospitais. Os resultados obtidos mostram estas relações: houve uma concentração da 

ocorrência de nascimentos em municípios de maior porte, onde se encontra a maior 

oferta de leitos obstétricos.  

Os municípios de maior porte da BS (com 100 a 500 mil habitantes) 

responderam por 85% dos nascimentos neste DRS. Na GSP, os municípios de maior 

porte (com mais de 500 mil habitantes) responderam por 73% dos nascimentos. Já em 

SJRP, a distribuição dos nascimentos segundo porte dos municípios se deu de forma 

menos desigual quando comparado aos outros DRS. Os municípios com maior porte 

(com 100 a 500 mil habitantes) não responderam pela maioria dos nascimentos como 

nas outras regionais, e sim por 38% dos nascimentos, e isto se deve à distribuição da 

população que, neste DRS, que é mais dispersa segundo porte dos municípios quando 

comparada aos outros DRS.  

A complexidade dos hospitais na atenção ao nascimento, neste estudo, foi 

caracterizada apenas por meio da variável volume de partos/ano do hospital, 

considerando que esta é uma característica que está relacionada com a organização e 

capacidade do hospital de propiciar a atenção necessária à parturiente e ao recém- 

nascido e pode indicar a complexidade e especialidade do serviço, uma vez que irá 

determinar a habilidade e experiência dos profissionais, a oferta de Unidade de 

Terapia Intensiva de adultos e neonatal (SILVA et al., 2010).  

Outras variáveis poderiam expressar melhor o grau de complexidade da 

atenção ao parto e ao recém-nascido, tais como: como número de leitos obstétricos, 

presença de UTI neonatal e adulto, referência para Alto risco, presença de centro 

Obstétrico separado do Centro cirúrgico, contudo, não puderam ser avaliadas devido a 

falhas de preenchimento do CNES, assim optou-se por trabalhar apenas com este 

indicador da atenção hospitalar (volume de partos). Considerado-se que hospitais que 

realizam mais de 3.000 partos/ano geralmente dispõem de UTI de adulto e neonatal, 

pois há elevada probabilidade de surgirem casos de gestação de risco. Assim é possível 
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supor que o suporte tecnológico da atenção ao parto será distinto em hospitais com 

diferentes volumes de atenção ao parto.  

A rede de hospitais segundo volume de partos é distinta entre os DRS, na BS 

os hospitais são em sua maioria de médio volume de partos (59%) e apenas 6% com 

grande volume de partos. Já a rede da GSP, apresentou uma distribuição pouco mais 

equilibrada, não existindo tanta diferença nas proporções de hospitais segundo 

volume de partos, e neste DRS houve maior representatividade dos hospitais de 

grande volume de partos (21%), e isto reflete as necessidades locais, já que na GSP 

como há maior concentração de habitantes, comporta hospitais de maior porte.  A 

rede de hospitais com atenção ao nascimento de SJRP é predominantemente formada 

por hospitais de baixo volume de partos (85%), e isto se deve principalmente à 

distribuição da população, onde não há grandes aglomerados urbanos, como na 

Grande São Paulo.  

Assim, na GSP, os nascimentos ocorreram predominantemente em hospitais 

de médio e grande porte, enquanto que na BS ocorrem basicamente em hospitais de 

médio porte, e SJRP muitos nascimentos ocorrem em hospitais de baixo porte. Desta 

forma, pode-se inferir, que as mães residentes da GSP tem acesso a uma rede de 

assistência ao parto e ao recém-nascido de maior complexidade.  

Quanto à organização da oferta de assistência ao parto e ao recém-nascido, 

verificou-se a existência de gradiente da proporção de nascimentos ocorridos na rede 

hospitalar SUS, entre os DRS, enquanto na GSP a rede SUS foi responsável por menos 

de 50% dos nascimentos, na BS esta proporção chega a 70% e em SJRP é superior a 

80%. Situação semelhante à observada em SJRP foi encontrada em outras regiões do 

país (NEUMANN et al., 2003; SCHRAMM et al., 2002). Enquanto que a menor 

expressividade do SUS na GSP não parece ser uma característica de todas as regiões 

metropolitanas do país (GURGEL et al.,  2009; BARROS et al., 2006; LEAL et aL, 2004) e 

deve-se ao elevado contingente da população nesta região que possuem planos e 

seguros privados de saúde.2 

                                            
2
 Cobertura calculada a partir dos dados de beneficiários da Agência Nacional de Saúde Suplementar - 

ANS. Disponível em< http://anstabnet.ans.gov.bi7deftohtm.exe?dados/TABNET 02.DEF>. 
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Estas diferenças mostram que há importantes diferenciais socioeconômicos 

entre essas regionais, uma vez que a atenção ofertada pela rede privada depende de 

pagamento direto ou por meio de repasses de seguros saúde, que se constituem em 

benefícios propiciados aos trabalhadores vinculados ao mercado formal de trabalho.  

As fontes de financiamento da atenção ao parto e ao recém-nascido 

determinam modelos de assistência obstétrica desiguais, configurando dois universos 

assistenciais, o SUS e o privado. Entre esses dois universos, diversas características são 

distintas, dentre elas: a relação médico-paciente (GOMES et al., 1999, HOMISKY et al., 

2003); a disponibilidade de tecnologias; a formação da equipe profissional (MERIGHI e 

MERIGHI, 2002); a liberdade na escolha dos procedimentos (ANS, 2008).  

Outros marcadores da assistência obstétrica nos DRS analisados foram a 

evasão de nascimentos e a distância do deslocamento dessas mães até o município de 

ocorrência do nascimento.  

Em SJRP, 34% dos nascimentos ocorreram fora do município de residência da 

mãe, seguido de Baixada Santista (31%) e GSP (19%). Estes resultados são consistentes 

com os encontrados em estudo realizado com dados nacionais que mostrou existir 

intensa mobilidade espacial das gestantes em busca da assistência ao parto: quanto 

menor o porte populacional do município de residência. Maior a proporção de 

nascimentos ocorridos fora da região de saúde (MS, 2010), porém na BS e em SJRP 

existiram maiores proporções de evasão que a média nacional, 25,8%, em 2009. 

Maiores proporções de evasão de nascimentos foram observadas nos 

residentes de municípios com menos de 20 mil habitantes em SJRP (80%), maior que a 

proporção observada nos municípios de mesmo porte da região sudeste do país (69%).   

Nos municípios com 20 mil a 100 mil habitantes, chama atenção a alta proporção de 

evasão na GSP (60%) maior que nos outros DRS e maior que os municípios desse porte 

da Região Nordeste do país (33%). Nos municípios com 100 mil a 500 mil habitantes, a 

evasão foi elevada na BS (33%) e na GSP (44%) e se assemelham a região Centro-Oeste, 

que foi a que apresentou maiores proporções de evasão para residentes de municípios 

com esse porte (35%). Nos municípios com 500 mil ou mais habitantes, destaca-se o 

Sudeste com a proporção de 11%. (MS, 2010) 
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Tomando-se em conta o hospital de destino desses nascimentos, observou-se 

que na GSP e na BS, cerca de 60% das mães quando saem dos seus municípios 

procuram assistência em hospitais da rede privada, enquanto que em SJRP, apenas 

16%. 

Desta forma, as altas proporções de evasão nos municípios de maior porte e a 

maior ocorrência desses nascimentos na rede privada, na BS e na GSP, mostram que 

nestes DRS as evasões são pouco explicadas pela falta de assistência ao nascimento 

local, mas sim por uma questão de escolha por algum hospital específico. Por exemplo, 

as mães que são assistidas por hospitais privados, podem optar por algum serviço que 

se encontra em outro município, mesmo quando o município dela possua algum 

hospital com leito obstétrico. Diferente da realidade de SJRP, onde as evasões 

parecem estar associadas à oferta de serviços de saúde e busca de assistência 

referenciada, considerando que as evasões foram inversamente proporcionais ao 

porte dos municípios, e os hospitais de ocorrência são da rede SUS. 

Assim, na rede SUS os fluxos assistenciais e a a saída das mães dos seus 

municípios de residência são determinados pelos riscos maternos e/ou dos recém-

nascidos, que demandam serviços de maior complexidade, ou da ausência de serviços, 

geralmente nos municípios de pequeno porte.  Já na rede privada, a dimensão que 

determina a evasão dessas mães é a condição socioeconômica da clientela, que lhes 

permite escolha do hospital.  

Apesar de elevadas, as evasões nestes DRS, aconteceram predominantemente 

dentro da regional, principalmente em determinados municípios, que funcionaram 

como polos de atenção ao nascimento. Na BS, houve maior concentração desses 

nascimentos no município de Santos (86% dos NV).  Na GSP, há um município polo 

principal, São Paulo, porém concentra menos nascimentos que Santos (40%). Já em 

SJRP, foram identificados dois municípios pólos, São José do Rio Preto e catanduva, 

que concentraram juntos, 60% dos nascimentos. Verificou-se que menos de 2% da 

evasão de nascimentos ocorreram em municípios que não pertenciam ao DRS de 

residência da mãe, indicando que há regionalização da organização da  atenção ao 

parto e ao recém-nascido nestes DRS 
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Além disso, é importante considerar que o sistema de saúde brasileiro busca 

estabelecer a integração entre os três níveis da assistência à saúde e, neste caso, entre 

os três períodos da assistência obstétrica: pré-natal, parto e puerpério. Porém, vários 

trabalhos mostram que o encadeamento desse processo é falho no país como um 

todo, o que faz com que a assistência no período pré-natal seja feita sem a garantia do 

suporte hospitalar (HOTIMSKY, 2002; TANAKA, 1995).  A evasão de nascimentos 

acentua ainda mais essa falta de integração, nesses casos as gestantes recebem 

assistência pré-natal em seus municípios de residência,  assistência ao nascimento em 

outros municípios, e a partir do puerpério mediato novamente em seus municípios. 

Contudo, os problemas de acesso geográfico ao nascimento não se resume à 

falta de oferta de serviços local, mas também dizem respeito às distancia até o serviço 

mais próximo.  

Neste estudo foram calculadas as distâncias entre o município de residência e 

ocorrência de nascimentos e calculada a mediana destes deslocamentos segundo 

porte dos municípios de residência. A BS apresentou menor mediana de deslocamento 

(9,9 km), e foi maior nos municípios de menor porte (32,7 km), dos DRS estudados a BS 

possui o menor território3 o que pode ter influenciado tal achado. Em SJRP, a mediana 

foi 25,8 km, sem grandes variações entre os diferentes portes de municípios.  

Na GSP, a mediana de deslocamento foi de 14 km, mas o que chamou atenção 

neste DRS foi a mediana encontrada para os municípios que possuem entre 5 a 20 mil 

habitantes, 296,7 km, referente aos municípios: Rio Grande da Serra, Salesópolis e 

Pirapora do Bom Jesus. Esta distância ultrapassa aquelas encontradas nas regiões 

brasileiras, mesmo nos municípios de pequeno porte das regiões Norte e Nordeste 

(ALMEIDA e SZWARCWALD, 2012). Este achado mostra que mesmo na região que 

possui maior oferta de serviços de saúde, ainda existe dificuldade de acesso aos 

hospitais com assistência ao parto.  

É importante considerar que a evasão de nascimentos e os grandes 

deslocamentos dos nascimentos podem acarretar prejuízos à assistência oferecida aos 

nascimentos, principalmente nas gestações de alto risco, que precisam algumas vezes 

                                            
3
 IBGE 2010. 
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de atendimento imediato, como nos casos de pré-eclâmpsia e rotura prematura de 

membranas (NEME, 1988; CABRAL et al., 2003), ou mesmo em gestações de baixo 

risco onde parte do trabalho de parto pode ser desassistido, quando as mães 

necessitam percorrer grandes distâncias até hospital mais próximo, nesses casos, 

parte. Essa dificuldade de acesso pode ainda ser intensificada para as gestantes de 

baixo poder aquisitivo, quando não possuem meio de locomoção próprio e para as que 

residem em áreas rurais e portanto mais distantes das vias de acesso para os outros 

municípios. 

Estudo ecológico evidenciou que quanto maior o deslocamento 

intermunicipal para a internação para o parto, maior os coeficientes de mortalidade 

infantil nos municípios brasileiros, mesmo controlando por região, categoria 

populacional e renda per capita do município de residência, possibilitando concluir que 

o perfil de mortalidade entre os menores de um ano desloca-se, cada vez mais, para a 

esfera dos serviços de saúde (ALMEIDA e SZWARCWALD, 2012). 

Contudo, é importante destacar, que a análise da medida de deslocamento só 

foi realizada para as distâncias entre municípios, excluindo-se os deslocamentos 

dentro do próprio município e os processos de peregrinação em busca de vaga para a 

internação para o parto, principalmente encontradas no município de São Paulo, 

sendo por isso, uma das limitações deste trabalho. 

5.2 O PARTO CESÁREO E FATORES DE RISCO ASSOCIADOS 

As proporções de nascimentos por cesariana nos DRS estudados estiveram 

acima da recomendação da OMS (15%) (WHO, 1985).  A taxa encontrada foi mais que 

o triplo dessa recomendação, na BS e GSP, 58% e 53%, respectivamente. A realidade 

de SJRP é a que mais se distancia da recomendação, foram mais de 80% dos 

nascimentos por esta via, não há descrição na literatura de outra região do mundo 

com taxas equivalentes. O patamar atual encontrado é resultante do crescimento da 

taxa de cesárea nos últimos dez anos, que era de 15%, em SJRP 25% ,na GSP e 28%, na 
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BS4. O menor crescimento observado em SJRP se deve ás levadas taxas anteriormente 

existentes em 1999 70% dos nascimentos já eram por meio de cesáreas. 

Essas elevadas taxas de cesárea são incongruentes quando contrastadas com 

resultados obtidos por diversos autores que mostram que o parto vaginal é preferido 

pelas parturientes, tanto para as atendidas no setor público quanto no privado 

(HOPIKNS, 2000; POTTER et al., 2001; HOTIMSKY et al., 2002; FAÚNDES et al. 2004, 

TEDESCO et al, 2004, POTTER et al 2008; MANDARINO et al 2009). 

Alguns estudos no Brasil mostraram que as altas proporções de PC refletem 

fatores socioculturais da prática obstétrica, como a organização da prática médica, 

fatores institucionais, financeiros e legais, que constituem a "cultura da cesariana no 

Brasil" (FREITAS et al., 1995; ALTHABE et al., 2004). Outros autores também apontam 

para uma cultura de uso abusivo de tecnologia médica no parto como a responsável 

por grande parte das cesarianas (D’ORSI et al., 2005).  

Das diferentes dimensões que levam ao parto cesáreo, foram investigados 

neste estudo, como potenciais fatores de risco, as características maternas (idade, 

escolaridade e paridade), da gestação (tipo de gravidez e número de consultas de pré-

natal), do recém-nascido (nascimento pré-termo e de baixo peso), dos hospitais de 

nascimento (vínculo SUS, volume de partos) porte populacional do município de 

residência materna e evasão de nascimentos. 

Ao analisar os três modelos finais verificou-se que as características maternas 

estão presentes nos 3 DRS (idade, escolaridade e paridade) bem como as 

características da gestação (tipo de gravidez e número de consultas de pré-natal). Com 

relação às características do recém nascido apenas a raça/cor do recém nascido esteve 

presente nos três modelos. Outra variável comum aos três modelos foi Vínculo SUS. A 

evasão de nascimentos foi significante nos modelos da  GSP e da BS, enquanto que as 

variáveis nascimento pré-termo e de baixo peso ao nascer esteve presente apenas no 

modelo da  GSP.  

                                            
4
 Os crescimentos anuais das taxas de cesárea foram calculados a partir das informações disponíveis do 

site do DATASUS, Disponível em: http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php? 
area=0205&VObj=http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinasc/cnv/nv 



98 

As diferenças encontradas nos três modelos podem ser creditadas às diferenças 

socioeconômicas existentes entre as regionais estudadas, diferenças dos municipais 

que compõem essas DRS, da rede hospitalar existente nessas regionais e da 

prevalência de cesárea presente nestas áreas. 

Com relação à idade materna, verificou-se que a elevada idade aumenta as 

chances de nascimento por cesárea e baixa idade reduz a chance de ocorrência de 

cesárea nos três DRS. O aumento das taxas de cesárea com o avanço da idade materna 

também foi apontado por diversos estudos na população brasileira (GOMES et al., 

1999; BICALHO et al., 2001; MORAES e GONDENBERG, 2001; CARNIEL et al., 2007; 

ALMEIDA et al., 2008; PÁDUA et al., 2010; BARROS et al., 2011) e em outras 

populações (LIN et al., 2004; VILLAR, 2007).  

PÁDUA et al. (2010) acreditam que o maior percentual de cesarianas nas 

gestantes com idade mais avançada pode estar relacionado tanto à maior frequência 

de complicações obstétricas, como a hipertensão e outras condições crônicas, mais 

comuns nesses grupos, bem como em multíparas pode estar associado  ao desejo 

dessas mulheres em não ter mais filhos, e neste caso optam pelo parto cirúrgico 

seguido de laqueadura. 

Os nascidos vivos de mães com alta escolaridade (12 anos ou mais) 

apresentaram maior chance de cesárea. A baixa escolaridade das mães (menos que 4 

anos) atuou como fator de proteção para nascimentos por PC, quando comparados 

aos nascimentos de mães com 4 a 11 anos de estudo. Tais resultados são concordantes 

com estudos nacionais e internacionais (HAIDAR et al., 2001; FREITAS et al., 2005; 

CARNIEL et al., 2007; BARROS et al., 2011).  

Estudo de IORRA (2011), em hospital universitário, detalhou a preferência 

pela via de parto segundo a escolaridade materna e mostrou que a preferência das 

mães mais escolarizadas é pelo parto vaginal, e sugere que estas mulheres possam ter 

melhor nível de compreensão das informações sobre os benefícios desta via de parto. 

BEHÁGUE et al. (2002) e BARROS et al. (2011) levantam duas hipóteses para explicar a 

influência da escolaridade materna nas proporções de PC na rede pública de atenção 
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ao parto: primeiro, se o pedido materno é um fator importante, talvez mães mais 

escolarizadas consigam convencer os médicos de suas escolhas com maior facilidade, a 

segunda hipótese seria que os médicos consideram as mães mais escolarizadas como 

merecedoras de "melhor" cuidado, por estas se aproximarem mais das pacientes 

particulares.  

A paridade materna também pode exercer papel importante para a escolha 

da via de parto. Verificou-se que os nascimentos de mães primíparas tiveram risco 

aumentado para o PC, quando comparados aos nascimentos de mães multíparas, 

assim como encontrado em outros estudos (SEYB et al., 1999; CABRAL et al., 2003; 

MANDARINO et al., 2009). Os nascimentos de mães grandes multíparas mostram 

exercer efeito de proteção para o PC quando comparados aos nascimentos de 

multíparas.  

Somente com os dados da DNV não é possível conhecer a via de parto dos 

nascimentos anteriores nas multíparas, no entanto para a cultura médica da cesariana 

no Brasil, o ditado “uma vez cesárea sempre cesárea” preconizado por CRAGIN, em 

1916, ainda está presente, onde a cesariana prévia é indicação quase absoluta para 

nova cesariana. Por isso, as altas taxas encontradas de cesariana em primíparas, são 

particularmente preocupantes por anteciparem, em longo prazo, os efeitos 

cumulativos da cesariana prévia nessas mulheres.  

Neste estudo, também foram investigados os fatores relacionados à gestação: 

tipo de gravidez e número de consultas de pré-natal e ambos estiveram associados a 

nascimentos por parto cesáreo. 

Com relação ao tipo de gravidez, os nascimentos de gestações múltiplas 

mostraram estar associados à realização de partos cesáreos em todos DRS. Apesar de a 

gemelaridade por si só não ser indicativa de PC, (CAMANO e SOUZA, 2002; MARTINS-

COSTA et al., 2002), a via de parto ideal na gestação gemelar, mesmo nas 

apresentações cefálicas, permanece controversa devido às complicações que podem 

se suceder após o seu nascimento, isto é, descolamento prematuro de placenta (DPP), 

prolapso de cordão e bradicardia do segundo gemelar (SCHMITZ et al., 2008). Desta 
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forma, é coerente pensar que a falta de consenso leva os médicos a se sentirem mais 

respaldados em optar pelo parto operatório.  

O número de consultas pré-natal tem sido considerado como um dos 

principais indicadores da qualidade da atenção à saúde da mulher e da criança. Este 

estudo identificou existir um risco aumentado de cesárea para nascimentos de mães 

que realizaram sete ou mais consultas pré-natal e uma diminuição do risco para os 

nascimentos com menos de três consultas pré-natal quando comparados aos que 

receberam entre 3 e 6 consultas. Estes resultados estão de acordo com os achados de 

GOMES et al. (1999) e FREITAS et al. (2008).  

Tanto no estudo de PÁDUA et al. (2008) e como no de SAKAE et al., (2009), 

que empregaram análise multivariada onde estavam incluídas variáveis referentes às 

patologias da gestação, o número de consultas pré-natal não apresentou associação 

com os nascimentos por PC. Após o ajuste por estas variáveis os autores identificaram 

que a frequência mais elevada de cesárea neste grupo de RN estava associada às 

patologias da gestação. O que também pode ter ocorrido na população de nascidos 

vivos deste estudo, porém, não foi possível avaliar uma vez que os dados do SINASC 

não permitem conhecer o risco gestacional.  

Outra possibilidade, é o fato de que a variável Consultas de pré-natal, seja 

uma variável de confusão, pois esta esteve associada tanto ao desfecho como também 

com variáveis antecedentes, como a paridade e a escolaridade materna, que por sua 

vez, também estiveram associadas ao desfecho.  

Com relação a variável raça/cor do recém-nascido, os nascimentos de RN 

brancos apresentaram maior risco para o PC em relação às outras categorias (preta, 

amarela, parda e indígena) em todos os DRS. Este resultado é concordante com o 

encontrado por outros autores (BARROS et al., 2011 e JONAS et al., 1992). No entanto, 

também se identificou existir uma associação entre escolaridade materna e a raça /cor 

entre as mães mais escolarizadas é muito maior a frequência de RN brancos quando 

comparado às outras etnias, o que mostra que esta variável constitui um marcador 

socioeconômico, esclarecendo o risco aumentado de PC entre brancos. 
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O conjunto dos resultados obtidos mostra que melhores condições 

socioeconômicas, como a alta escolaridade e etnia branca, estão associados ao 

aumento dos nascimentos por cesáreas, segundo FREITAS et al. (2008) este tipo de 

associação indica o abuso da tecnologia médica no atendimento ao parto, pois  nesses 

grupos são esperadas melhores condições de saúde materna e menor risco obstétrico.  

A variável “Vínculo SUS” do hospital em que ocorreu o nascimento expressa 

melhor a situação socioeconômica das mães, uma vez que apenas as mulheres com 

melhores condições socioeconômicas tem acesso aos hospitais privados, seja por meio 

de pagamento direto ou por seguros de saúde contratados. Na análise multivariada, 

esta foi a variável que mais se destacou entre todas as outras, nos três DRS. Os 

nascimentos ocorridos em hospitais não-SUS apresentaram grandes valores de OR, em 

destaque a SJRP, onde o OR foi 9,22. O que mostra que este fator tem um peso 

importante na decisão pelo tipo de parto.  

GOFFI (1968) apontou para as diferenças nas proporções de parto cesáreo 

entre as mulheres pagantes e não-pagantes pela assistência ao parto, ainda na década 

de 60, quando as taxas de PC ainda estavam por volta de 11%. Situação que persistiu e 

se acentuou na década de 80 (CAMANO E MATTAR, 1983), sendo que, nos dias de 

hoje, ser assistido pelo sistema privado é fator quase decisivo para os nascimentos por 

PC (BEHAGUE et al. 2002; FREITAS et al., 2005; ALMEIDA et al.,  2009; PÁDUA et al., 

2010). 

Segundo SAKAE et al. (2009) a atual organização da atenção obstétrica exerce 

um papel importante nesta questão, uma vez que a assistência privada ainda é 

personalizada e centrada no médico. Este aspecto pode justificar a preferência por 

cesáreas: a conveniência de uma intervenção programada, a incerteza frente à 

possibilidade de asfixia ou trauma fetal, o temor de problemas jurídicos e melhor 

ganhos financeiros.  

HOPKINS (2000), em um estudo nacional realizado com puérperas primíparas 

que tiveram cesarianas, aponta o médico como sendo o promotor de uma cultura 

intervencionista, pois identificou que 75% das mulheres assistidas pelo setor privado e 

80% das assistidas pelo setor público gostariam de ter tido partos vaginais. O autor 
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observou que os obstetras promoveram medos associados ao parto nas parturientes e 

superestimou a segurança da cesariana, em função dos seus interesses. 

Pesquisa realizada em quatro estados brasileiros encontrou uma taxa 

bastante elevada de cesariana programada no setor privado (45%). Além disso, não 

pode ser explicada em termos de demanda das pacientes, uma vez que a maioria das 

cesáreas ocorreu nas mulheres que tinham preferência pelo parto vaginal (JOSEPH e 

POTTER, 2008). 

Contudo, é importante destacar, que as proporções de parto cesáreo nos 

hospitais SUS, embora sejam menores que as encontradas nos hospitais privados, 

estão acima dos 15% indicado como aceitável pela OMS (WHO, 1985) e acima do limite 

máximo de 30% estabelecido pelo MS (Portaria nº 2.816/98). A GSP apresentou 

menores proporções de PC na rede SUS, e mesmo assim maior que 30%. Em SJRP os 

hospitais da rede SUS embora sejam a maioria não-públicos apresentaram proporção 

maior que 70% de PC. Esses achados indicam que mesmo na rede pública de saúde 

onde há maior controle do estado e maior alcance das políticas de saúde, as taxas de 

PC estão bem longe de alcançar números recomendados. 

Foi encontrada associação entre nascimentos por PC e a evasão de 

nascimentos na DRS da GSP e BS. Os nascimentos em que as mães saíram dos seus 

municípios de residência para receber atenção ao parto tiveram maior prevalência de 

PC, quando comparada aos nascimentos ocorridos no município de residência da mãe. 

Esta associação esteve presente tanto para os nascimentos ocorridos em hospitais SUS 

como não-SUS, tal achado foi semelhante ao encontrado por ALMEIDA et al. (2008) 

entre os nascimentos ocorridos no município de Ribeirão Preto, SP.  

Este resultado pode estar relacionado a diferentes situações, primeiro às 

gestantes de alto risco, com indicação para parto operatório que, portanto, necessitam 

de assistência mais complexa, as quais muitas vezes não estão disponíveis em seus 

municípios de residência, e por isso, procuram ou são referenciadas para receber este 

tipo de assistência em outro município. Segundo, pode corresponder às mães que tem 

acesso aos hospitais da rede privada, onde as a prevalência de PC são maiores que na 

rede pública, e ao fazerem a escolha do hospital, optam por hospitais de maior porte e 
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complexidade que contam com maiores recursos podendo estes pertencer à outros 

municípios. Outra condição coerente é o caso das mães que residem em municípios 

que não possuem hospitais com assistência ao parto, e fazem a opção pelo parto 

cesáreo agendado.  As gestantes sentem insegurança, incerteza e medo do trabalho de 

parto e parto (BAPTISTA et al., 2006) e estar longe do hospital pode aumentar ainda 

mais esses sentimentos, e o parto cesáreo programado pode representar uma 

estratégia que traz maior certeza e segurança para o dia do nascimento de seus filhos. 

Outra questão que pode contribuir para o aumento de PC para os nascidos em 

outros municípios é a desvinculação entre pré-natal e parto. Segundo PATAH e MALIK, 

(2001) este pode ser considerado fator contribuinte para a realização de cesáreas, em 

função da ausência de informações detalhadas, no momento do parto, sobre a 

gestação atual e as anteriores, o que aumenta a insegurança por parte de quem está 

prestando assistência.  

Verificou-se que entre os nascimentos de mães que haviam percorrido 

distâncias elevadas havia maior frequência de nascimentos por PC quando 

comparados aos nascimentos de mães que não se deslocaram.  Com relação ao porte 

dos municípios, constatou-se uma tendência de aumento de PC nos nascimentos com 

o aumento do porte dos municípios, nos três DRS. No entanto, as variáveis 

“deslocamento” e “porte do município” não permaneceram no modelo final, 

sugerindo que o hospital onde foi realizado o parto desempenha papel mais 

importante nos nascimentos por cesarianas.  

O volume de partos do hospital do nascimento esteve associado aos 

nascimentos por PC apenas na GSP. Esta variável pode ser considerada como indicador 

da complexidade hospitalar conforme já discutido, assim, espera-se que os hospitais 

com grande volume de partos tenham maior complexidade na assistência ao parto e 

ao nascimento. Os hospitais de maior complexidade concentram recursos assistenciais, 

tais como UTI neonatal e UTI adulto, e geralmente tem atividades de ensino (SILVA et 

al., 2010), o que os torna referência para gestações de alto risco, as quais na maioria 

das vezes tem indicação clínica de parto operatório (MARTINS-COSTA et al., 2002). 

Desta forma, mesmo sem a possibilidade de conhecer o risco obstétrico envolvido nos 
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nascimentos estudados, é coerente ter encontrado risco aumentado de PC nos 

nascimentos da GSP ocorridos nos hospitais com grande volume de partos.  

Por outro lado, foi encontrado também maior risco de cesárea para os 

nascimentos em hospitais que apresentavam baixo volume de partos deste DRS, tanto 

nos nascimentos em hospitais da rede SUS como não-SUS, o que não era de se esperar.  

Os hospitais com baixo volume de partos assistem em média 3 partos por dia, o que 

sugere que a assistência aos partos nestes hospitais não se situa entre as principais 

atividades desenvolvidas nestes estabelecimentos. Por não serem referência na 

assistência ao parto, possivelmente as mães foram levadas em emergência. Sendo 

assim, pode-se supor que não há infraestrutura e contratação de pessoal, específicos 

para atendimento obstétrico. É possível ainda, que alguns destes hospitais nem 

tenham Centro Obstétrico com salas de pré-parto, enfermeiras obstétricas e obstetras 

24horas de plantão para prestar assistência às gestantes em trabalho de parto. É 

possível supor que os partos cesáreos ocorram em centros cirúrgicos sem 

especialidade com cirurgiões gerais.  

Outra característica dos hospitais de nascimento que tem sido apontada como 

favorecedora do PC, principalmente em SJRP, é a presença de atividade de ensino 

(MORAES e GONDENBERG, 2001), porém como dito anteriormente, a partir dos dados 

utilizados não foi possível explorar esta característica da rede hospitalar. 

Na GSP, nascimentos de RN pré-termos e com baixo peso ao nascer 

mostraram ter maior risco de cesariana. Alguns autores (BARROS et al., 2005) tem 

sugerido que o crescimento da proporção de partos cesarianos no país também pode 

ter contribuído para o aumento da prevalência de nascimentos de pré-termo, porém, 

em estudo publicado posteriormente por estes autores esta hipótese não foi 

confirmada (SILVEIRA et al., 2010).  

Como apresentado, na GSP, diferentemente da BS e SJRP, os nascimentos 

ocorrem em grande parte em hospitais de alta complexidade, e assim dispõem de 

recursos tecnológicos como UTI neonatal e com isso, os obstetras tem maior 

segurança em interromper as gestações em situações de risco, mesmo quando os fetos 

apresentam baixa idade gestacional. Contudo, vale ressaltar novamente que os dados 
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existentes do SINASC não permitem identificar cesáreas, com e sem indicações, não 

sendo possível esclarecer a relação da prematuridade com este tipo de parto. 

Como visto, há uma rede complexa envolvida com as altas taxas de cesáreas, 

estando envolvidos fatores maternos, sociodemográficos, e da organização da atenção 

e cada região apresenta suas peculiaridades. Além disso, o Estado de São Paulo 

apresenta desigualdades marcantes entre as diversas regiões. Possui tanto região, 

como a Grande São Paulo, com alto desenvolvimento socioeconômico e tecnológico, 

como também regiões pouco povoadas e com baixo desenvolvimento, como o Vale do 

Ribeira. Há também, como visto neste estudo, diferenças na rede assistencial entre 

essas regionais. Desta maneira, as políticas de saúde, neste Estado, devem muitas 

vezes considerar as desigualdades regionais, como por exemplo, ao estabelecer metas 

para as taxas de cesárea, de forma que a meta das taxas de cesárea em São José do Rio 

Preto, por exemplo, fosse diferente da Baixada Santista, e desta forma talvez, tornaria 

as políticas de contenção das cesáreas mais alcançáveis em cada região.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Os dados aqui apresentados evidenciam diferenças na oferta de serviços de 

saúde que prestam assistência aos nascimentos nos DRS de Baixada Santista, Grande 

São Paulo e São José do Rio Preto entre os DRS, e quando se considera o atendimento 

de maior complexidade, o padrão de desigualdade é ainda mais acentuado. 

As taxas de cesárea encontradas tanto no sistema público quanto no sistema 

privado de saúde estão acima daquelas preconizadas pelo MS e pela OMS, 

principalmente em São José do Rio Preto que alcança 80%. Isto demonstra que a 

Medicina Obstétrica, nesta questão, está desvinculada dos conhecimentos e evidências 

científicas que vem sendo geradas nas últimas décadas, e por isso, não contribuindo 

para mudanças na assistência ao parto no nosso país.  

Fatores de diferentes esferas foram encontrados como sendo importantes no 

entendimento da prevalência dos partos cesáreos como fatores: maternos (idade 

avançada, alta escolaridade e primiparidade), gestacionais (gravidez múltipla e grande 

número de consultas pré-natal), do recém-nascido (ser pré-termo, ter baixo peso ao 

nascer e ser branco) do hospital de nascimento (hospitais não-SUS, grande e baixo 

volume de partos) e também fator envolvido com a regionalização da saúde 

(nascimentos fora do município de residência da mãe). Nos nascimentos estudados, 

dentre os principais fatores de risco identificados para o parto cesáreo, o vínculo com 

o SUS dos hospitais de nascimento apareceu como principal fator, o que mostra a 

importância do seu papel na rede de complexidade.  

As desigualdades socioeconômicas destas regiões somadas à diferenças na 

rede de assistência ao nascimento refletiram nos fatores de risco associados ao parto 

cesáreo nestes DRS, de forma com que o conjunto de fatores de risco envolvidos no 

parto cesáreo fosse distinto para cada DRS. 

Para a modificação dessa realidade, diversos atores são necessários. Por um 

lado, as famílias e mulheres, consumidores desses serviços, e maiores beneficiários da 

adoção de um modelo focado em suas necessidades e nas evidências científicas. Por 
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outro, os formuladores de políticas e gestores das instituições de saúde, devem buscar 

novas estratégias baseando-se nesse e em outros conhecimentos que vem sendo 

gerados, o que pode contribuir para formatação de novas políticas de saúde e em 

novos modelos de atenção. E por fim, os profissionais da saúde, elemento essencial 

neste processo, prestadores diretos dessa assistência, e que apresentam uma 

formação voltada para os aspectos médicos da parturição, com pouca valorização dos 

aspectos sociais e subjetivos da gestação, parto e nascimento.  
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