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RESUMO
Alonso, BA. Fatores associados à cesariana segundo fonte de financiamento na
Região Sudeste: estudo transversal a partir dos dados da pesquisa “Nascer no
Brasil: Inquérito Nacional sobre Parto e Nascimento”. [Dissertação]. São Paulo:
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 2015.
Introdução: Sabe-se que a cesariana sem indicação clínica está associada a desfechos
adversos para a saúde da mulher e de seus filhos a curto e longo prazos. A variação da
proporção de cesáreas entre serviços e países não pode ser explicada somente por
características inerentes à mulher. Fatores como a fonte de financiamento da assistência
também têm forte influência sobre a via de nascimento. Objetivo: Descrever e
comparar os fatores socioeconômicos, demográficos, clínicos e obstétricos associados à
cesariana entre mulheres assistidas no Sistema Único de Saúde (SUS) e no setor de
saúde suplementar (SSS). Método: Estudo transversal, a partir dos dados do inquérito
“Nascer no Brasil”, referentes à Região Sudeste. A amostra foi composta por puérperas
que tiveram recém-nascidos vivos, natimortos (peso ≥500 gramas e/ou idade gestacional
≥22 semanas) e parto normal ou cesariana, em hospitais com ≥500 partos em 2007. A
associação entre a cesariana e as variáveis estudadas foi verificada por meio de
regressão logística binária univariada e múltipla. Calcularam-se odds ratios (OR) brutas
e ajustadas e intervalos de confiança (IC) de 95%. Resultados: A amostra foi composta
por 9.828 mulheres. A taxa de cesariana foi de 52,9%, com proporção maior no SSS
(84,0%). Ser adolescente (SUS: OR=0,68; IC 95% 0,57-0,81/SSS: OR=0,48; IC 95%
0,27-0,84) e ter o nascimento assistido em hospitais de alguma das capitais (SUS:
OR=0,39; IC 95% 0,34-0,45/SSS: OR=0,48; IC 95% 0,36-0,65) ofereceram chances
menores para cesárea nos dois financiamentos. Exercer trabalho remunerado (SUS:
OR=1,32; IC 95% 1,16-1,51/SSS: OR=2,94; IC 95% 2,14-4,03), ter cesariana anterior
(SUS: OR=22,06 IC 95% 18,33-26,56/SSS: OR=64,48; IC 95% 32,78-126,84), ser
primípara (SUS: OR=4,86; IC 95% 4,16-5,69/SSS: OR=8,37; IC 95% 5,96-11,75) e ter
apresentado intercorrências durante a gestação (SUS:OR=9,27; IC 95% 8,1710,53/SSS:OR=3,09; IC 95% 2,22-4,31) representaram chances aumentadas para
cesariana entre mulheres assistidas no SUS e no SSS. Estiveram associados
independentemente à cesariana, apenas no SUS: ter 35 anos ou mais (OR=1,36; IC 95%

1,09-1,69); ter cursado ensino superior ou mais (OR=2,53; IC 95% 1,78-3,59); não ter
companheiro(a) (OR=0,78; IC 95% 0,68-0,90); pertencer às classes econômicas A, B ou
C (respectivamente: OR=1,72; IC 95% 1,39-2,12/OR=1,29; IC95% 1,09-1,53) e ter
apresentado intercorrências durante o trabalho de parto (OR=3,18; IC 95% 2,62-3,85).
Conclusões: A fonte de financiamento foi determinante na indicação da cesariana no
SSS, uma vez que se sobrepôs à maioria dos fatores socioeconômicos, demográficos,
clínicos e obstétricos. Já no SUS, determinantes sociais referentes à melhor condição
socioeconômica se associaram à cesariana.
Descritores: Cesariana, fonte de financiamento, estudo transversal, saúde pública,
saúde da mulher.

ABSTRACT
Alonso, BA. Factors associated with caesarean section according to funding source
in the Southeast: cross-sectional study from "Born in Brazil” survey. [Dissertation].
São Paulo: Public Health School, University of São Paulo, 2015.
Introduction: Caesarean section without clinical reason is associated with women and
their children adverse outcomes at short and long term. Variation of caesarean section
rates among services and countries can not be explained only by women´s
characteristics. Payment source has strong influence on the decision of mode of birth.
Objective: To describe and compare socioeconomic, demographic, clinical and
obstetric factors associated with caesarean section among women in public health
system (SUS) and private health care sector (SSS). Methods: Cross-sectional study
with Southeast´ data of "Born in Brazil" national survey. The sample included women
who had live births or stillbirths (weighing ≥500 g and/or gestational age ≥22 weeks)
and normal or caesarean deliveries, in hospitals with ≥500 births in 2007. The
association between caesarean section and other variables was verified by univariate
and multiple binary logistic regression, on which crude and adjusted odds ratios (OR)
and confidence intervals (CI) of 95% were calculated. Results: The sample comprised
9,828 women. The caesarean section rate was 52.9%, with higher proportion in SSS
(84.0%). Being an adolescent (SUS: OR=0.68, CI 95% 0.57-0.81/SSS: OR=0.48, CI
95% 0.27-0.84) and having a hospital in a capital city as a place of birth (SUS:
OR=0.39, CI 95% 0.34-0.45/SSS: OR=0.48, CI 95% 0.36-0.65) were associated to
lower chances of caesarean section in both funding sources. Paid employment (SUS:
OR=1.32, CI 95% 1.16-1.51/SSS: OR=2.94, CI 95% 2.14-4.03), a previous caesarean
section (SUS: OR=22.06 CI 95% 18.33-26.56/SSS: OR=64.48 CI 95% 32.78-126.84),
to be primiparous (SUS: OR=4.86, CI 95% 4.16-5.69/SSS: OR=8.37, CI 95% 5.9611.75) and complications during pregnancy (SUS:OR=9,27; IC 95% 8,1710,53/SSS:OR=3,09; IC 95% 2,22-4,31) represented increased chances for caesarean
section among women in SUS and SSS. The following variables were independently
associated with caesarean section, only in SUS: 35 years old or more (OR=1.36, CI 95%
1.09-1.69); higher education or more (OR=2.53, CI 95% 1.78-3.59); no partner
(OR=0.78, CI 95% 0.68-0.90); belonging to A, B or C economic classes (respectively:

OR=1.72, CI 95% 1.39-2.12/OR=1.29, CI 95% 1.09-1.53) and complications during
labor (OR=3.18, CI 95% 2.62- 3.85). Conclusions: The high proportion of caesarean
sections in the SSS demonstrated that this funding source was crucial on caesarean
section indications and overcame socioeconomic, demographic, clinical and obstetrical
factors. Indicators of better socioeconomic condition were associated to caesarean
section in SUS.
Keywords: Caesarean section, payment source, cross-sectional study, public health,
women´s health.
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1 INTRODUÇÃO
A cesariana é uma das cirurgias mais comuns no mundo contemporâneo. Não há
consenso sobre a origem do nome atribuído a essa cirurgia e a data de sua criação. Sabe-se
que a cesárea, em seus primórdios, foi o recurso lançado para salvar vidas de bebês vivos
cujas mães estavam mortas ou prestes a morrer. Com o passar do tempo, melhorias das
técnicas cirúrgicas e avanços farmacológicos fizeram da cesariana uma opção relativamente
segura para casos específicos (GABERT e BEY, 1988; HILLAN, 1991; TSOUCALAS et al.,
2015).
No entanto, fatores como o aumento expressivo das taxas de cesárea e dos desfechos
adversos associados a essa cirurgia tornaram-se preocupantes. Em 1985, na ocasião de um
encontro sobre intervenções no parto, um grupo de peritos supervisionado pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) recomendou que as taxas de cesariana não ultrapassassem o
patamar de 15% (WHO, 1985). Embora essa recomendação tenha sido questionada ao longo
dos anos, estudo recente a corroborou, ao concluir que proporções de cesáreas acima de 10%
a 15% dificilmente seriam justificadas sob o ponto de vista clínico e não implicariam
condições maternas ou neonatais melhores (YE et al., 2014).
Ao redor do mundo, é conhecida a existência de iniquidades em relação ao acesso aos
recursos em saúde, entre eles, a cesariana (GIBBONS et al., 2012). Enquanto Holanda e Japão
apresentam proporções de cesáreas que não ultrapassam os 19% (WHO, 2014), países da
África enfrentam dificuldades no oferecimento dessa cirurgia quando há indicação clínica,
refletindo taxas inferiores a 10% (ALTHABE et al., 2006; RONSMANS et al., 2006;
BETRÁN et al., 2007; SHAH et al., 2009; WHO, 2014). Em contrapartida, países da
América, por exemplo, enfrentam tendências crescentes das proporções de cesáreas, com
frequências muito superiores àquela recomendada pela OMS (ALTHABE et al., 2006;
RONSMANS et al., 2006; VILLAR et al., 2006; BETRÁN et al., 2007; SHAH et al., 2009;
WHO, 2014).
No Brasil, o aumento das proporções de cesarianas foi caracterizado como epidêmico
desde os anos 1990 (BARROS et al., 1991). Em 2000, a taxa nacional de cesariana foi de
38,0%. Após nove anos, essa via de nascimento tornou-se majoritária, ao corresponder a
52,3% (BRASIL, 2012). Dado recente apontou que a proporção de cesáreas foi de 51,9%
entre janeiro de 2011 e julho de 2012 (LEAL et al., 2014), com destaque à contribuição
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expressiva do setor de saúde suplementar, que apresentou taxas em torno de 87%
(DOMINGUES et al., 2014).
A partir desse cenário brasileiro, ativistas do movimento de mulheres trabalharam no
sentido de denunciar, entre outros problemas, o abuso de cesarianas*. Após audiência pública
em 2007 (MPF, 2007), o Ministério Público Federal iniciou uma ação para que a Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) exercesse sua função reguladora de modo a garantir a
transparência das informações em relação às taxas de cesárea por hospital e por médico (MPF,
2010). No início de 2015, a ANS e o Ministério da Saúde publicaram recomendações que
visam combater o excesso de cesáreas no país (ANS, 2014).
A variação das taxas de cesariana entre países e serviços de saúde de uma mesma
localidade é multifatorial. Apesar de características socioeconômicas, demográficas e clínicas
terem sua importância (FAIRLEY et al., 2011; ESSEX et al., 2013), a diferença das
proporções de cesáreas não pode ser explicada somente por essas variáveis (DECLERCQ et
al., 2005). Nesse contexto, verificou-se que outras características potencialmente modificáveis
também influenciam a decisão dos profissionais e das mulheres em relação à via de
nascimento, tais como: a cultura brasileira, na qual a cesariana é um símbolo de assistência de
saúde superior e de boa qualidade (BEHAGUE et al., 2002; BARROS et al., 2011), ao passo
que o parto vaginal é caracterizado como perigoso, sujo e violento (DINIZ e CHACHAM,
2004); o modelo de cuidado oferecido durante a gestação e o parto (HODNETT et al., 2013;
SANDALL et al., 2013) e a fonte de financiamento da assistência (HOPKINS et al., 2014;
HEREDIA-PI et al., 2014).
Para além de taxas e fatores associados, a cesariana, principalmente aquela realizada
sem indicação clínica, está associada a desfechos adversos a curto e longo prazos para as
mulheres submetidas a essa cirurgia e até mesmo para os adultos nascidos por via abdominal.
Revisão sistemática que pretendia descrever e comparar os desfechos maternos e
perinatais associados à cesariana sem indicação clínica e ao parto vaginal não encontrou
ensaio clínico aleatorizado que cumprisse os critérios de elegibilidade para o estudo
(LAVENDER et al., 2012). Dessa forma, LAVENDER e col. (2012) alertaram para a
necessidade de revisões que incluíssem estudos observacionais sobre os efeitos de curto e
longo prazos decorrentes das vias de nascimento, sobretudo daqueles desfechos associados à
cesárea sem indicação.
*

PARTO DO PRINCÍPIO. Denúncia da Parto do Princípio motiva ação do Ministério
Público Federal. Disponível em: <http://www.partodoprincipio.com.br/#!mpf-1/ca7r>.
[Acesso em fev. 2015].
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Estudo global em saúde materna e perinatal conduzido entre os anos de 2004 e 2008 e
que avaliou 286.565 nascimentos concluiu que cesarianas eletivas, realizadas ante ou
intraparto, associaram-se a desfechos maternos como aumento das chances para óbito,
admissão em unidade de tratamento intensivo, necessidade de transfusão sanguínea e
histerectomia (SOUZA et al., 2010). Os achados desse estudo foram corroborados por
inquérito brasileiro sobre parto e nascimento, realizado entre janeiro de 2011 e julho de 2012
com 23.894 mulheres, visto que o risco para near miss materno foi maior entre mulheres com
histórico de cesárea anterior e entre aquelas submetidas à cesariana sem terem entrado em
trabalho de parto (DIAS et al., 2014).
Além disso, diversas pesquisas constataram que cesáreas eletivas anteriores e as de
repetição também se associaram a outros desfechos maternos adversos, como retenção
placentária (BELACHEW et al., 2014), placentações anormais (FITZPATRICK et al., 2012;
COOK et al., 2013), ruptura uterina (KOK et al., 2014) e redução da fertilidade (GUROLURGANCI et al., 2013; KJERULFF et al.,2013).
O nascimento por via abdominal também se mostrou relacionado a desfechos
neonatais adversos. A curto prazo, foram descritas chances aumentadas para prematuridade
(FITZPATRICK et al., 2012), admissão em unidade de tratamento intensivo e maior tempo de
internação (KAMATH et al., 2009), near miss (SILVA et al., 2014) e mortalidade neonatal
(SALIHU et al., 2012) e infantil (XIE, 2015).
O aumento das proporções mundiais de cesarianas suscitou o interesse dos
pesquisadores em investigar os efeitos da cirurgia entre adultos que nasceram por essa via.
Estudos descreveram que a cesariana se associou a longo prazo a morbidades repiratórias
(KAMATH et al., 2009; MERENSTEIN et al., 2011; KARLSTROM et al., 2013) e
internações ocasionadas por elas (MOORE et al., 2012), diabetes do tipo 1 (BONIFACIO et
al., 2011), obesidade (GOLDANI et al., 2011; HUH et al., 2012; LI et al.,2014), esclerose
múltipla (MAGHZI et al., 2012), autismo, déficit de atenção e hiperatividade (CURRAN et
al., 2014).
Alguns desses desfechos começaram a ser explicados por meio do impacto da
cesariana e das intervenções associadas à cirurgia sobre a modulação genética de cada
indivíduo (DAHLEN et al., 2013), assim como o microbioma (D´ARGENIO e
SALVATORE, 2015). No entanto, ainda são necessárias pesquisas capazes de oferecer
evidência científica robusta sobre o assunto (SCHLINZIG et al., 2009; VIRANI et al.,2012).
Nesse contexto, justifica-se o presente estudo, que teve como objetivo responder à
seguinte pergunta: Na Região Sudeste do Brasil, mulheres que deram à luz em serviços
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cobertos pelo Sistema Único de Saúde ou pelo setor de saúde suplementar apresentam
diferentes determinantes socioeconômicos, demográficos, clínicos e obstétricos para a
cesariana?
A escolha em investigar a Região Sudeste do Brasil se deu pelo fato de a mesma
compreender 40% da população e o maior Produto Interno Bruto do país (IBGE, 2014), além
de apresentar a cobertura expressiva da população pelo setor de saúde suplementar (ANS,
2014).

5

2 OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL
Descrever e comparar os fatores associados à cesariana entre mulheres assistidas no
Sistema Único de Saúde (SUS) e no setor de saúde suplementar (SSS), na Região Sudeste do
Brasil.

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO
Verificar a associação entre as características socioeconômicas, demográficas, clínicas
e obstétricas e a cesariana em mulheres assistidas no SUS e no SSS, na Região Sudeste do
Brasil.
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3 MÉTODO
3.1 DESENHO DO ESTUDO
Trata-se de um estudo transversal a partir dos dados da pesquisa, de base hospitalar,
“Nascer no Brasil: Inquérito Nacional sobre Parto e Nascimento” (NNB). Detalhes nacionais
sobre a coleta de dados (LEAL et al., 2012) e a amostragem (VASCONCELLOS et al., 2014)
foram descritos em outras publicações.

3.2 LOCAL DO ESTUDO
Foram utilizados os dados do inquérito NNB referentes aos 89 hospitais, selecionados
de acordo com número de nascimentos, compreendidos pela Região Sudeste do Brasil.

3.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO
Os critérios de inclusão utilizados pelo inquérito NNB foram:


hospitais que tiveram um número igual ou superior a 500 partos no ano de 2007,
segundo o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (Sinasc);



puérperas cujos recém-nascidos estiveram vivos, independentemente do peso e da
idade gestacional ao nascer;



puérperas cujos natimortos apresentaram peso maior ou igual a 500 gramas e/ou idade
gestacional maior ou igual a 22 semanas.
Os critérios de exclusão adotados pelo inquérito NNB foram aplicados a mulheres que:



pariram no domicílio;



apresentaram algum tipo de doença mental grave;



não compreendiam o idioma Português;



eram deficientes auditivas;



tiveram direito ao aborto assegurado pela justiça (LEAL et al., 2012).
No presente estudo, foram incluídos somente os hospitais e as puérperas referentes à

Região Sudeste do Brasil. Gestações de gemelares e partos com fórceps ou vácuo extrator
foram excluídos da amostra.
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3.4 TAMANHO DA AMOSTRA
A amostra foi estratificada em macrorregiões (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul ou
Centro-Oeste), tipo de município (capital ou demais cidades) e tipo de financiamento da
unidade de saúde (público, privado ou misto). Entendeu-se por financiamento misto o caso
dos hospitais cadastrados como privados no Sistema de Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (SCNES) e que destinam parte de seus leitos ao setor público.
Em cada uma das cinco macrorregiões, foram gerados seis estratos: capital (hospital
público, privado ou misto) ou demais cidades (hospital público, privado ou misto). Em cada
estrato, realizou-se uma amostragem probabilística em duas etapas: a princípio, foram
selecionados os hospitais, e a seguir, as puérperas e seus recém-nascidos.
Ao todo, 266 hospitais foram incluídos na amostra nacional. O número de instituições
por estrato, que variou entre 5 e 39, foi proporcional à localidade. O tamanho da amostra de
cada estrato foi obtido por meio de cálculo que utilizou a taxa de cesariana do Brasil em 2007
(46,6%), para detectar uma diferença significante de 5% entre as proporções de cesáreas dos
hospitais de financiamento misto e privado e com um poder de teste de 95%. Como a amostra
foi realizada por conglomerado, o fator de ajuste de 1,3 também foi utilizado para o cálculo
do tamanho da amostra. Dessa forma, cada estrato deveria apresentar entre 444 e 450
puérperas. Além disso, o tamanho da amostra teve um poder de 80% para detectar efeitos
adversos na ordem de 3% e diferenças de, pelo menos, 1,5% entre grandes regiões geográficas
e tipo de financiamento do hospital. Ao final, a amostra nacional foi composta por 23.894
puérperas, com amostra representativa das cinco macrorregiões do país (LEAL et al., 2012;
VASCONCELLOS et al., 2014).

3.5 COLETA DOS DADOS
A coleta dos dados do inquérito NNB aconteceu entre fevereiro de 2011 e julho de
2012. A pesquisa contou com uma equipe de coordenadores nacionais, regionais e estaduais;
supervisores de campo; entrevistadores e prontuaristas. Estes dois últimos tipos de
colaboradores receberam treinamento anterior à coleta dos dados.
Em cada hospital foram recrutadas 90 mulheres e a dinâmica do recrutamento variou
de acordo com o fluxo diário de nascimentos de cada unidade hospitalar. Em hospitais com
menos de 12 nascimentos por dia, todas as mulheres elegíveis ao estudo foram convidadas a
participar da pesquisa. Em hospitais com número acima de 12 nascimentos ao dia, as
mulheres foram selecionadas de acordo com uma lista de aleatorização, de maneira a captar o
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fluxo referente ao dia e à noite, de todos os dias da semana, inclusive dos finais de semana e
feriados.
Os instrumentos para a coleta de dados, utilizados pelo presente estudo, foram
compostos por questionários estruturados, aplicados nos seguintes momentos: entrevista com
a puérpera antes da alta hospitalar, coleta manual de dados dos prontuários das puérperas
entrevistadas e de seus recém-nascidos e registro fotográfico do cartão de pré-natal. Os
sujeitos da pesquisa que permaneceram internados nos hospitais também foram rastreados no
28º dia (recém-nascido) e 42º dia após o parto (puérpera), inclusive aqueles transferidos para
outros hospitais (LEAL et al., 2012; VASCONCELLOS et al., 2014) (Figura 1).
Figura 1 - Fluxo de coleta de dados. Região Sudeste do Brasil, fev. 2011-jul. 2012.
Critérios de inclusão


Hospitais que tiveram ≥500 partos em 2007



Puérperas com recém-nascidos vivos



Puérperas cujos natimortos apresentaram peso ≥500 gramas e/ou idade gestacional ≥22 semanas

Critérios de exclusão
Mulheres que:

1ª Entrevista



pariram no domicílio



apresentaram algum tipo de doença mental grave



não compreendiam o idioma Português



eram deficientes auditivas



tiveram direito ao aborto assegurado pela justiça



tiveram gestações de gemelares*



tiveram partos com fórceps ou vácuo extrator*

Coleta de dados do cartão de pré-natal

Até 24 horas após o nascimento, face a face

Coleta de dados do prontuário
Após a alta hospitalar ou até 42º dia para a puérpera
internada ou 28º dia para o recém-nascido internado
*Critérios de exclusão adotados pelo presente estudo.
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3.6 VARIÁVEIS DO ESTUDO
As variáveis utilizadas neste estudo foram construídas com informações coletadas na
entrevista com a puérpera, do prontuário e do cartão de pré-natal. Somente a variável
“localização do hospital” teve como fonte de informação a entrevista ocorrida no hospital.

3.6.1 Variável dependente


Via de nascimento, classificada como: parto normal ou cesárea.

3.6.2 Variáveis independentes
3.6.2.1 Variáveis de interesse


Idade, em anos, classificada em: de 12 a 19, de 20 a 34 ou 35 ou mais.



Cor da pele ou etnia, caracterizada como: indígena, preta, parda/morena/mulata,
amarela/oriental ou branca.



Escolaridade, classificada como: ensino fundamental (ensino fundamental incompleto
e completo e ensino médio incompleto), ensino médio (ensino médio completo) ou
ensino superior ou mais (ensino superior incompleto e completo ou pós-graduação
incompleta e completa).



Situação conjugal, classificada como: com ou sem companheiro(a).



Trabalho remunerado, classificado como: não ou sim.



Classe econômica, classificada como: A e B, C ou D e E. Para a definição desta
variável, adotou-se a classificação da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa
(ABEP, 2014), que estimou a classe econômica do indivíduo a partir da posse de bens
e do grau de instrução do(a) chefe da família. Em razão do pequeno número de
mulheres nas classes A e E, essas classes econômicas foram agrupadas às classes B e
D, respectivamente.

3.6.2.2 Variáveis de controle


Localização do hospital, classificada como: capital ou interior. Trata-se da localização
do hospital onde ocorreu o nascimento.



Cesárea(s) anterior(es), classificada(s) como: não, sim ou primípara.



Intercorrência durante a gestação, classificada como: não ou sim. Para a definição
dessa variável foi considerado qualquer registro das seguintes situações que pudessem
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estar associadas à indicação de uma cesariana: doenças clínicas preexistentes,
síndromes hipertensivas, diabetes (gestacional ou não), infecção pelo HIV,
apresentação fetal não cefálica, crescimento intrauterino restrito, oligodramnia,
polidramnia, isoimunização, placenta prévia, descolamento prematuro de placenta,
sofrimento fetal, trabalho de parto prematuro, pós-maturidade, macrossomia,
malformação congênita grave, iteratividade (duas ou mais cesáreas anteriores), falha
de indução do parto e complicações na evolução do trabalho de parto (desproporção
cefalopélvica, discinesia, distocia, ruptura uterina, período expulsivo prolongado e
atonia uterina).


Intercorrência durante o trabalho de parto, classificada como: não ou sim. Para a
definição dessa variável foi considerado qualquer registro de alguma das seguintes
situações que pudessem estar associadas à indicação de uma cesariana durante o
trabalho de parto: doenças clínicas preexistentes, síndromes hipertensivas, diabetes
(gestacional ou não), infecção pelo HIV, apresentação fetal não cefálica, crescimento
intrauterino restrito, oligodramnia, polidramnia, isoimunização, placenta prévia,
descolamento prematuro de placenta, sofrimento fetal (eliminação de mecônio
espesso, bradicardia fetal, taquicardia fetal, presença de desaceleração tardia na
cardiotocografia), trabalho de parto prematuro, pós-maturidade, macrossomia,
malformação congênita grave, iteratividade (duas ou mais cesáreas anteriores), falha
de indução do parto e complicações na evolução do trabalho de parto (desproporção
cefalopélvica, discinesia, distócia, ruptura uterina e período expulsivo prolongado).

3.6.2.3 Variável de estratificação


Fonte de financiamento da assistência, classificada como parto pago pelo plano: não
ou sim. As mulheres que não tiveram seus partos pagos pelo plano pertenceram ao
SUS ou fizeram desembolso direto pelo atendimento. Já as mulheres que tiveram seus
parto pagos pelo plano pertenceram ao SSS.

3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA
Foi adotada uma calibração da amostra para assegurar que, no ano de 2011, as
estimativas dos totais fossem equivalentes ao número de nascimentos em hospitais com 500
ou mais partos no ano de 2007. Para a análise estatística, as mulheres incluídas no presente
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estudo foram estratificadas de acordo com a fonte de financiamento da via de nascimento em:
SUS ou SSS.
Inicialmente, foi realizada análise univariada para descrever as variáveis e verificar a
associação entre elas e a cesariana, de acordo com a fonte de financiamento. Essa associação
foi investigada por meio do teste de associação pelo Qui-quadrado, com nível de significância
de 5%.
A seguir, foram realizados os modelos de regressão logística univariados e múltiplos.
Para a análise múltipla, todas as variáveis foram incluídas no modelo de regressão logística
binária pelo processo stepwise forward, mesmo quando não associadas à cesariana na análise
univariada. As variáveis que apresentaram valor de p<0,05 no modelo final foram
identificadas como fatores associados independentemente à cesariana e para essas variáveis
foram calculadas as odds ratio (OR) ajustadas e seus respectivos intervalos de confiança (IC)
de 95%.
Todos os dados foram tratados por meio do programa IBM SPSS, versão 22 (IBM
Corp., Amork, Estados Unidos).

3.8 QUESTÕES ÉTICAS
O inquérito NNB foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola
Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Anexo 1). O presente estudo também foi aprovado
pelo CEP da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (Anexo 2).
Os termos de consentimento livre e esclarecido (TCLE) foram lidos para todas as
mulheres participantes do inquérito NNB (Anexo 3). Uma cópia do TCLE foi entregue a cada
mulher ou ao(a) seu(sua) responsável legal e outra cópia, digital, permaneceu com o
entrevistador.
O pedido para a utilização do banco de dados foi submetido à coordenação do
inquérito NNB (Apêndice 1). Na mesma ocasião, um termo de compromisso para o uso das
informações foi assinado (Apêndice 2).

12

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Fonte de financiamento privado se sobrepôs a outros determinantes para cesariana:
estudo transversal a partir dos dados do inquérito “Nascer no Brasil”
B D Alonso, F M B Silva
RESUMO
Objetivo: Descrever e comparar fatores socioeconômicos, demográficos, clínicos e
obstétricos associados à cesariana no Sistema Único de Saúde (SUS) e setor de saúde
suplementar (SSS). Desenho do estudo: Estudo transversal. Local: Região Sudeste do Brasil.
Amostra: Puérperas com recém-nascidos vivos ou natimortos (≥500 gramas ou idade
gestacional ≥22 semanas) e parto normal ou cesariana. Método: Regressão logística binária
univariada e múltipla, com cálculo de odds ratio (OR) e intervalos de confiança (IC) de 95%.
Desfecho primário: Razão de chance para cesariana. Resultados: A amostra foi composta
por 9.828 mulheres. A taxa de cesariana foi de 52,9%, com proporção maior no SSS (84,0%).
Em

ambos

os

financiamentos,

ser

adolescente

(SUS:OR=0,68;

IC

95%

0,57-

0,81/SSS:OR=0,48; IC 95% 0,27-0,84) e ter o nascimento assistido em capitais
(SUS:OR=0,39; IC 95% 0,34-0,45/SSS:OR=0,48; IC 95% 0,36-0,65) representaram chances
menores para cesariana. Exercer trabalho remunerado (SUS:OR=1,32; IC 95% 1,16-1,51/
SSS:OR=2,94; IC 95% 2,14-4,03), ter cesariana anterior (SUS:OR=22,06; IC 95% 18,3326,56/SSS:OR=64,48; IC 95% 32,78-126,84), ser primípara (SUS:OR=4,86; IC 95% 4,165,69/SSS:OR=8,37; IC 95% 5,96-11,75) e ter apresentado intercorrências na gestação
(SUS:OR=9,27; IC 95% 8,17-10,53/SSS:OR=3,09; IC 95% 2,22-4,31) representaram chances
maiores

para

cesariana

em

ambos

os

financiamentos.

Estiveram

associados

independentemente à cesariana, apenas no SUS: ter ≥35 anos (OR=1,36; IC 95% 1,09-1,69);
ter cursado ensino superior ou mais (OR=2,53; IC 95% 1,78-3,59); não ter companheiro(a)
(OR=0,78; IC 95% 0,68-0,90); pertencer às classes econômicas A, B ou C (OR=1,72; IC 95%
1,39-2,12/OR=1,29; IC 95% 1,09-1,53) e ter apresentado intercorrências no trabalho de parto
(OR=3,18; IC 95% 2,62-3,85). Conclusões: No SUS, indicadores de melhor condição
socioeconômica se associaram à cesariana. No SSS, a fonte de financiamento foi determinante
para cesariana por ter se sobreposto à maioria dos fatores investigados.
Palavras-chave: Cesariana, fonte de financiamento, estudo transversal, saúde da mulher.
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INTRODUÇÃO
Proporções elevadas de cesarianas são um problema de saúde pública. Embora seja
conhecido que taxas acima de 10% a 15% não implicam desfechos maternos ou neonatais
melhores1,2, as proporções de cesáreas têm apresentado tendência crescente no mundo2,3,4.
No Brasil, esse aumento foi caracterizado como epidêmico desde 19915. Em 2000, a
taxa nacional de cesariana foi de 38% e, em 2009, chegou a 52,3%6. Dado recente apontou
que a proporção de cesáreas foi de 51,9% entre janeiro de 2011 e julho de 20127. Destaca-se a
contribuição expressiva do setor de saúde suplementar, que apresentou taxas em torno de
80%8,9.
Relatório sobre as metas do milênio apontou que o Brasil será o quarto país onde a
redução da taxa de mortalidade materna decrescerá mais lentamente até 201510. Razões para
o insucesso na redução das mortes maternas incluem a prática frequente de cesarianas sem
indicações clínicas11-13. Além de morbidades a curto prazo e aumento da mortalidade,
pesquisas descreveram desfechos adversos a longo prazo para filhos de mães submetidas à
cesárea, tais como: diabetes do tipo 114, obesidade15, esclerose múltipla16, autismo, déficit de
atenção e hiperatividade17. Alguns dos desfechos começaram a ser explicados por meio do
impacto da cesariana e das intervenções associadas à cirurgia sobre a modulação epigenética
de cada indivíduo18, assim como o microbioma19. No entanto, o número de pesquisas capaz de
oferecer evidência científica robusta sobre o assunto ainda é reduzido20,21.
Idade, obesidade ou sobrepeso e variações étnicas não bastam para justificar a
variação das taxas de cesariana entre serviços e países22,23. Sugere-se que outros fatores, como
modelos de cuidado24,25 e forma de financiamento da assistência também influenciem a
decisão sobre a via de nascimento9,26.
Nesse contexto, destaca-se a importância de investigar a associação entre as variáveis
socioeconômicas, demográficas, clínicas e obstétricas e a cesariana de acordo com a fonte de
financiamento9,27,28. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo descrever e comparar
fatores socioeconômicos, demográficos, clínicos e obstétricos associados à cesariana entre
mulheres assistidas no Sistema Único de Saúde (SUS) e no setor de saúde suplementar (SSS)
da Região Sudeste do Brasil, que inclui os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais
e Espírito Santo e concentra 40% da população do país, com o maior produto interno bruto do
Brasil29, além de ser a região brasileira com maior cobertura pelo SSS30.
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MÉTODO
Trata-se de um estudo transversal a partir dos dados do inquérito nacional de base
hospitalar “Nascer no Brasil”, cuja coleta de dados ocorreu entre fevereiro de 2011 e julho de
2012. Detalhes sobre a coleta de dados31 e amostragem32 nacionais foram descritos em outras
publicações. Na presente pesquisa, utilizaram-se somente os dados referentes à Região
Sudeste do Brasil.
Os

critérios

de

inclusão

foram:

puérperas

com

recém-nascidos

vivos

(independentemente do peso e da idade gestacional ao nascer) e puérperas com natimortos
(peso ≥500 gramas e/ou idade gestacional ≥22 semanas) em hospitais com registro ≥500
partos em 2007. Foram excluídas mulheres que: pariram no domicílio, apresentaram algum
tipo de doença mental grave, não compreendiam o idioma português, eram deficientes
auditivas, tiveram direito ao aborto assegurado pela justiça, tiveram gestação gemelar, parto
com fórceps ou vácuo extrator (Figura 1).
Para o cálculo do tamanho da amostra do inquérito “Nascer no Brasil”, foram gerados
seis estratos: capital ou interior e, dentro dessas categorias, hospital público, privado ou misto.
Os hospitais mistos são aqueles cadastrados como privados no sistema nacional de
estabelecimentos de saúde, mas que destinam parte dos leitos ao setor público. Em cada
estrato, uma amostragem probabilística foi realizada em duas etapas: primeiro, foram
selecionados os hospitais e depois, as puérperas.
O tamanho da amostra de cada estrato foi calculado com base na taxa de cesariana do
Brasil em 2007 (46,6%), para detectar uma diferença significante de 5% entre as proporções
de cesáreas dos hospitais de financiamento misto e privado e com um poder de teste de 95%.
Fator de ajuste de 1,3 foi utilizado para o cálculo do tamanho da amostra por conglomerado.
Dessa forma, cada estrato deveria apresentar entre 444 e 450 puérperas. O tamanho da
amostra também teve poder de 80% para detectar efeitos adversos na ordem de 3% e
diferenças de, pelo menos, 1,5% entre grandes regiões geográficas e tipo de financiamento do
hospital.
Em cada hospital, 90 mulheres foram recrutadas. A dinâmica do recrutamento variou
de acordo com o fluxo diário de nascimentos de cada unidade. Em hospitais com <12
nascimentos/dia, todas as mulheres elegíveis ao estudo foram convidadas a participar da
pesquisa. Já em hospitais com >12 nascimentos/dia, as mulheres foram selecionadas de
acordo com uma lista de aleatorização, para captar o fluxo de nascimentos referente ao dia e à
noite, de todos os dias da semana, incluindo finais de semana e feriados.
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Os instrumentos para a coleta de dados foram compostos por questionários
estruturados aplicados nos seguintes momentos: entrevista com a puérpera antes da alta
hospitalar, coleta manual de dados dos prontuários das puérperas entrevistadas e de seus
recém-nascidos e registro fotográfico do cartão de pré-natal. Os sujeitos da pesquisa que
permaneceram internados nos hospitais também foram rastreados no 28º dia (recém-nascido)
e no 42º dia após o parto (puérpera), inclusive aqueles que foram transferidos para outros
hospitais (Figura 1).
No presente estudo, a variável desfecho foi a via de nascimento, classificada como
parto normal ou cesariana. As análises foram realizadas a partir de dois grupos, segundo a
forma de pagamento da assistência: mulheres que tiveram partos pagos pelo plano foram
consideradas como pertencentes ao SSS, ao passo que as demais pertenceram ao SUS ou
fizeram desembolso direto pelo atendimento. Como fatores associados à cesariana, foram
selecionadas características socioeconômicas e demográficas (idade, cor da pele, escolaridade,
situação conjugal, trabalho remunerado, classe econômica e localização do hospital onde
ocorreu o nascimento), além das clínicas e obstétricas (cesárea(s) anterior(es), intercorrências
durante a gestação e o trabalho de parto).
Foi adotada uma calibração da amostra para garantir que, em 2011, as estimativas dos
totais fossem equivalentes ao número de nascimentos em hospitais com ≥500 nascimentos em
2007. A seguir, os fatores associados à cesariana foram analisados, estratificados por fonte de
financiamento. Essa análise foi realizada pelo teste de associação pelo Qui-quadrado e por
modelos de regressão logística univariados e múltiplos.
Para a análise múltipla, todas as variáveis foram incluídas no modelo de regressão
logística binária pelo processo stepwise forward, mesmo quando não se mostraram associadas
à cesariana na análise univariada. As variáveis que apresentaram valor de p<0,05 foram
identificadas como fatores associados independentemente à cesariana, sendo calculadas as
odds ratios (OR) ajustadas e seus respectivos intervalos de confiança (IC) de 95%. Todas as
análises foram realizadas por meio do programa IBM SPSS, versão 22 (IBM Corp., Amork,
Estados Unidos).
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Figura 1 - Fluxo de coleta de dados. Região Sudeste do Brasil, fev. 2011-jul. 2012.
Critérios de inclusão


Hospitais que tiveram ≥500 partos em 2007



Puérperas com recém-nascidos vivos



Puérperas cujos natimortos apresentaram peso ≥500 gramas e/ou idade gestacional ≥22 semanas

Critérios de exclusão
Mulheres que:

1ª Entrevista



pariram no domicílio



apresentaram algum tipo de doença mental grave



não compreendiam o idioma Português



eram deficientes auditivas



tiveram direito ao aborto assegurado pela justiça



tiveram gestações de gemelares*



tiveram partos com fórceps ou vácuo extrator*

Coleta de dados do cartão de pré-natal

Até 24 horas após o nascimento, face a face

Coleta de dados do prontuário
Após a alta hospitalar ou até 42º dia para a puérpera
internada ou 28º dia para o recém-nascido internado
*Critérios de exclusão adotados pelo presente estudo.

RESULTADOS
A amostra deste estudo foi composta por 9.828 mulheres. Entre elas, 79,0% (n=7.762
mulheres) tiveram o atendimento ao nascimento financiado pelo SUS e 0,9% (n=88 mulheres)
realizaram desembolso direto pelo atendimento recebido. Na presente pesquisa, estas últimas
participantes foram estratificadas com o grupo que teve atendimento pago pelo SUS.
A taxa de cesariana foi de 52,9%, com proporção maior entre mulheres assistidas no
SSS (84,0% versus 44,7%, p<0,001). A idade média das participantes foi de 26,1 anos (valor
mínimo=13 anos, valor máximo=54 anos e desvio-padrão=6,5 anos). A maioria das mulheres
no SUS tinha entre 20 e 34 anos, era parda/morena/mulata, cursou até o ensino fundamental,
tinha companheiro(a), não exercia atividade remunerada, pertencia à classe C, não apresentou
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intercorrências durante a gestação e o trabalho de parto e foi assistida em hospital localizado
no interior. Algumas características das mulheres assistidas no SSS são semelhantes às da
atendidas no SUS, como a faixa etária predominante (entre 20 e 34 anos), a localização do
hospital (interior) e a ausência de intercorrências na gravidez e no trabalho de parto. Contudo,
a maioria das mulheres do SSS era branca, tinha ensino médio completo, tinha
companheiro(a), exercia atividade remunerada e pertencia às classes A e B (Tabela 1).
Na comparação com o SSS, o SUS apresentou proporções mais elevadas de mulheres
adolescentes; pretas e pardas/morenas/mulatas; que estudaram apenas até o ensino
fundamental; sem companheiro(a); que não exerciam atividade remunerada; pertencentes à
classe C, D e E; sem cesárea anterior e com 0,5% a mais de intercorrências durante o trabalho
de parto (p<0,001). Ao mesmo tempo, o SSS apresentou proporções mais altas de mulheres
com ≥35 anos, brancas, que cursaram ensino médio ou mais, com companheiro(a), que
exerciam atividade remunerada, pertencentes às classe A e B e com cesárea anterior,
primíparas (p<0,001) (Tabela 1).
Os fatores associados significativamente a maiores frequências de cesariana nos dois
tipos de financiamento foram: idade ≥35 anos, cor da pele branca, maior escolaridade, exercer
atividade remunerada, pertencer às classes econômicas A e B, ter o nascimento assistido em
hospitais localizados nas capitais da Região Sudeste do Brasil, ter cesariana anterior e
apresentar alguma intercorrência durante a gestação. Verificou-se ainda que as proporções da
cirurgia foram sempre mais elevadas no SSS, em comparação ao SUS. A única variável que
não se associou à cesárea foi situação conjugal entre as mulheres do SSS (Tabela 2).
Na análise múltipla ajustada, os seguintes fatores representaram chance menor para
cesariana entre as mulheres de ambos os financiamentos: ser adolescente e ter o nascimento
assistido em hospitais localizados nas capitais. Não ter companheiro se associou a chance
menor para cesariana somente entre mulheres do SUS (Tabela 3).
Entre mulheres do SUS, ter idade ≥35 anos, ter ensino superior ou mais, exercer
alguma atividade remunerada, pertencer às classes econômicas A e B ou C, ter cesariana
anterior, ser primípara e ter apresentado intercorrência na gestação ou no trabalho de parto se
associaram a chance maior para cesárea. Entre mulheres do SSS, apenas as variáveis ter
trabalho remunerado, ter cesárea anterior, ser primípara e ter apresentado intercorrências na
gestação se associaram a chance maior para cesariana (Tabela 3).
Apesar de alguns fatores associados independentemente à cesariana terem sido
comuns entre as fontes de financiamento da assistência, verificou-se que as magnitudes das
OR diferiram entre SUS e SSS. Por exemplo, mulheres com cesárea anterior tiveram chances,
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aproximadamente, três vezes maiores de serem submetidas novamente a essa cirurgia no SSS,
do que no SUS. Em contraposição, no SUS, ter intercorrências durante a gestação representou
chance três vezes maior para cesárea do que no SSS (Tabela 3).
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Tabela 1 - Número e distribuição das mulheres, por fonte de financiamento da assistência,
segundo características socioeconômicas, demográficas, clínicas e obstétricas. Região Sudeste
do Brasil, fev. 2011-jul. 2012.
SUS
SSS
Características
N (%)
N (%)
Idade (anos)
12 a 19
1.500 (19,3)
115 (5,6)
20 a 34
5.528 (71,3)
1.585 (76,7)
35 ou mais
733 (9,4)
365 (17,7)
Total
7.761* (100,0)
2.065 (100,0)
Cor da pele ou etnia
Indígena
25 (0,3)
5 (0,2)
Preta
843 (10,9)
87 (4,2)
Parda/morena/mulata
4.208 (54,3)
765 (37,0)
Amarela/oriental
89 (1,1)
24 (1,2)
Branca
2.594 (33,4)
1.184 (57,4)
Total
7.759*(100,0)
2.065 (100,0)
Escolaridade
Ensino fundamental
4.202 (54,4)
299 (14,6)
Ensino médio
3.251 (42,0)
1.167 (56,8)
Ensino superior ou mais
282 (3,6)
586 (28,6)
Total
7.735*(100,0) 2.052*(100,0)
Situação conjugal
Com companheiro(a)
5.895 (76,0)
1.828 (88,6)
Sem companheiro(a)
1.865 (24,0)
235 (11,4)
Total
7.760*(100,0) 2.063*(100,0)
Trabalho remunerado
Não
4.871 (62,8)
592 (28,7)
Sim
2.889 (37,2)
1.473 (71,3)
Total
7.760* (100,0)
2.065 (100,0)
Classe econômica
AeB
1.508 (19,6)
1.284 (62,8)
C
4.833 (62,6)
716 (35,0)
DeE
1.372 (17,8)
45 (2,2)
Total
7.713* (100,0) 2.045* (100,0)
Localização do hospital
Capital
2.547 (32,8)
726 (35,2)
Interior
5.215 (67,2)
1.339 (64,8)
Total
7.762 (100,0)
2.065 (100,0)
Cesárea anterior
Não
2.603 (33,7)
324 (15,7)
Sim
1.658 (21,4)
596 (28,9)
Primípara
3.472 (44,9)
1.141 (55,4)
Total
7.733* (100,0) 2.061* (100,0)
Intercorrências durante a gestação
Não
4.547 (58,6)
1.220 (59,1)
Sim
3.215 (41,4)
845 (40,9)
Total
7.762 (100,0)
2.065 (100,0)
Intercorrências durante o trabalho de parto
Não***
7.005 (58,6)
1.950 (59,1)
Sim
757 (41,4)
115 (40,9)
Total
7.762 (100,0)
2.065 (100,0)
*Missing < 10%.
**Teste do Qui-quadrado.
***Mulheres que não entraram em trabalho de parto estão nessa categoria.

p**
<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

0,044

<0,001

0,699

<0,001
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Tabela 2 - Número e porcentagem de mulheres que tiveram cesárea, por fonte de
financiamento da assistência, segundo características socioeconômicas, demográficas, clínicas
e obstétricas. Região Sudeste do Brasil, fev. 2011-jul. 2012.
Características

SUS
Cesárea
N (%)
3.468 (44,7)

Total
N
7.763

Total
Idade (anos)
12 a 19
519 (34,3)
1.512
20 a 34
2.594 (46,5)
5.578
35 ou mais
413 (55,7)
741
Total
3.526 (45,0)
7.831
Cor da pele ou etnia
Indígena
8 (32,0)
25
379 (44,5)
851
Preta
1.778 (41,9)
4.239
Parda/morena/mulata
39 (44,3)
88
Amarela/oriental
1.321 (50,3)
2.625
Branca
3.525 (45,0)
7.828
Total
Escolaridade
Ensino fundamental
1.700 (40,1)
4.236
1.609 (48,9)
3.288
Ensino médio
204 (72,3)
282
Ensino superior ou mais
3.513 (45,0)
7.806
Total
Situação conjugal
Com companheiro(a)
2.779 (46,7)
5.953
745 (39,7)
1.877
Sem companheiro(a)
3.524 (45,0)
7.830
Total
Trabalho remunerado
Não
2.052 (41,7)
4.918
Sim
1.472 (50,5)
2.913
Total
3.524 (45,0)
7.831
Classe econômica
AeB
811 (53,6)
1.514
C
2.187 (44,8)
4.880
DeE
504 (36,3)
1.389
Total
3.502 (45,0)
7.783
Localização do hospital
Capital
2.600 (49,4)
5.258
926 (36,0)
2.574
Interior
Total
3.526 (45,0)
7.832
Cesárea anterior
Não
478 (18,2)
2.627
Sim
1.386 (82,3)
1.684
Primípara
1.654 (47,4)
3.493
Total
3.518 (45,1)
7.804
Intercorrências durante a gestação
Não
1.149 (25,3)
4.549
Sim
4.306 (55,0)
3.282
Total
3.525 (45,0)
7.831
Intercorrências durante o trabalho de
parto
Não**
3.069 (43,4)
7.072
Sim
457 (60,1)
760
Total
3.526 (45,0)
7.832
*Teste de Qui-quadrado.
**Mulheres que não entraram em trabalho de parto estão nessa categoria.

SSS
Cesárea
N (%)
1.736 (84,0)

Total
N
2.066

<0,001

68 (59,1)
1.366 (85,0)
331 (89,0)
1.765 (84,2)

115
1.608
372
2.095

<0,001

<0,001

4 (66,7)
71 (80,7)
600 (78,1)
19 (79,2)
1.071 (88,6)
1.765 (84,2)

6
88
768
24
1.209
2.095

<0,001

<0,001

215 (70,3)
999 (84,7)
544 (91,0)
1.758 (84,4)

306
1.180
598
2.084

<0,001

<0,001

1.568 (84,5)
195 (81,9)
1.763 (84,2)

1.856
238
2.094

0,310

<0,001

428 (71,0)
1.337 (89,6)
1.765 (84,2)

603
1.493
2.096

<0,001

<0,001

1.137 (87,2)
573 (79,4)
34 (73,9)
1.744 (84,2)

1.304
722
46
2.072

<0,001

<0,001

1.192 (87,5)
573 (78,3)
1.765 (84,2)

1363
732
2095

<0,001

<0,001

153 (46,4)
592 (98,3)
1.017 (87,6)
1.762 (84,2)

330
602
1.161
2.093

<0,001

<0,001

974 (79,8)
791 (90,4)
1.765 (84,2)

1.221
1.765
2.096

<0,001

<0,001

1.679 (84,8)
86 (74,8)
1.765 (84,2)

1.980
115
2.095

0,004

p*
<0,001

p*
<0,001
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Tabela 3 - Odds ratio (OR) brutas, ajustadas e intervalos de confiança (IC 95%) para
variáveis associadas à cesariana, por fonte de financiamento da assistência. Região Sudeste do
Brasil, fev. 2011-jul. 2012.
SUS
Variáveis

SSS

OR
bruta

IC 95%

OR
ajustada*

IC 95%

OR
bruta

IC 95%

OR
ajustada*

IC 95%

Idade (anos)
12 a 19
20 a 34
35 ou mais

0,60
Ref.
1,44

0,53-0,68
1,23-1,68

0,68
Ref.
1,36

0,57-0,81
1,09-1,69

0,26
Ref.
1,40

0,17-0,38
0,99-2,00

0,48
Ref.
1,25

0,27-0,84
0,80-1,95

Cor da pele ou etnia
Indígena
Preta
Parda/morena/mulata
Amarela/oriental
Branca

Ref.
1,75
1,56
1,75
2,17

0,75-4,09
0,67-3,61
0,69-4,46
0,94-5,03

Ref.
1,49
1,02
0,94
1,47

0,55-4,02
0,38-2,71
0,30-2,88
0,55-3,94

Ref.
2,14
1,86
1,86
4,01

0,34-13,62
0,31-11,03
0,25-13,95
0,67-23,82

Ref.
1,72
1,72
1,15
2,33

0,12-23,87
0,13-22,32
0,07-18,46
0,18-29,98

Ref.
1,42

1,30-1,56

Ref.
1,10

0,96-1,26

Ref.
2,36

1,76-3,16

Ref.
0,88

0,58-1,33

3,95

3,02-5,17

2,53

1,78-3,59

4,28

2,94-6,22

1,04

0,60-1,80

Situação conjugal
Com companheiro(a)
Sem companheiro(a)

Ref.
0,75

0,68-0,84

Ref.
0,78

0,68-0,90

Ref.
0,83

0,58-1,18

Ref.
0,85

0,55-1,31

Trabalho
remunerado
Não
Sim

Ref.
1,42

1,30-1,56

Ref.
1,32

1,16-1,51

Ref.
3,52

2,76-4,48

Ref.
2,94

2,14-4,03

Classe econômica
AeB
C
DeE

2,07
1,45
Ref.

1,78-2,40
1,28-1,64
-

1,72
1,29
Ref.

1,39-2,12
1,09-1,53
-

2,49
1,43
Ref.

1,27-4,89
0,73-2,83
-

1,74
1,78
Ref.

0,75-4,05
0,77-4,15
-

Localização
Capital
Interior

0,57
Ref.

0,51-0,63
-

0,39
Ref.

0,34-0,45
-

0,52
Ref.

0,41-0,66
-

0,48
Ref.

0,36-0,65
-

Cesárea anterior
Não
Sim

Ref.
21,16

Ref.
22,06

8,17

34,65127,60
6,18-10,81

Ref.
64,48

4,12

18,3326,56
4,16-5,69

Ref.
66,50

Primípara

18,0224,85
3,65-4,65

8,37

32,78126,84
5,96-11,75

Intercorrências
durante a gestação
Não
Sim

Ref.
7,64

6,90-8,46

Ref.
9,27

8,1710,53

Ref.
2,35

1,80-3,07

Ref.
3,09

2,22-4,31

Ref.
0,53

0,34-0,82

Ref.
0,98

0,57-1,68

Escolaridade
Ensino fundamental
Ensino médio
completo
Ensino superior ou
mais

4,86

Intercorrências
durante o trabalho
de parto
Não**
Ref.
Ref.
Sim
2,00
1,72-2,34
3,18
2,62-3,85
*Modelos ajustados por todas as variáveis apresentadas na tabela.
**Mulheres que não entraram em trabalho de parto estão nessa categoria.
Ref. = Referência.
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DISCUSSÃO
Principais achados
De acordo com os resultados deste estudo, fatores socioeconômicos, demográficos
(exceto cor da pele), clínicos e obstétricos associaram-se à cesariana para as mulheres
assistidas no SUS, com destaque para os indicadores de melhor condição social. Em
contraposição, no SSS, a fonte de financiamento da assistência se sobrepôs à maioria dos
fatores investigados na realização de cesáreas.
Pontos fortes e limitações
Além de os dados terem sidos coletados de maneira prospectiva, o presente estudo
baseou-se em uma amostra representativa da região mais populosa do Brasil, com
delineamento capaz de detectar diferenças significativas na maneira como variáveis
socioeconômicas, demográficas, clínicas e obstétricas impactaram as taxas de cesariana de
acordo com o financiamento da assistência à mulher.
As classificações de risco das mulheres e as indicações das cesáreas não foram
discriminadas na coleta de dados, no entanto, a elevada proporção de nascimentos cirúrgicos
verificada sugere que muitas mulheres foram submetidas à cesariana sem qualquer indicação
clínica, independentemente da fonte de pagamento da assistência2,10.
Interpretação
Na comparação com o SUS, a taxa de cesariana foi expressivamente maior no SSS da
Região Sudeste do Brasil. Esse achado corrobora o que foi relatado em outras pesquisas sobre
o setor de saúde privado brasileiro7,33 e o de outros países, como Estados Unidos34 e China35.
Pesquisa que retratou a evolução das taxas de cesariana no Peru também verificou o aumento
da proporção dessa cirurgia de acordo com o tipo de financiamento da assistência ao parto.
No mesmo período estudado, a taxa de cesárea elevou-se em 24,5% no setor privado e menos
que 8,0% no setor público de saúde peruano36.
Fatores como cobertura expressiva da população pelo SSS30, atenção à mulher durante
a gestação e o parto oferecida em sua quase totalidade por médicos37 e conveniência médica
em agendar uma cesárea38,39 são possíveis justificativas para a alta taxa de cesariana
encontrada por este estudo para o SSS.
Na análise do SSS, os indicadores de melhor condição socioeconômica não
influenciaram a chance para cesariana nesse setor. Em estudo transversal que analisou dados
de inquéritos brasileiros conduzidos em 1998, 2003 e 2008, o financiamento privado da
assistência ao nascimento foi um fator associado independentemente à cesariana, sendo que as
proporções de cesáreas aumentaram ao longo dos anos9. De modo análogo ao caso brasileiro,
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inquérito mexicano verificou que mulheres assistidas no setor privado exibem chance maior
de serem submetidas à cesárea do que aquelas atendidas no setor público26.
Adolescentes apresentaram chances menores para cesariana no presente estudo. Isso
ocorreu de maneira acentuada no SSS, possivelmente devido à frequência menor de mulheres
entre 12 e 19 anos nesse setor. No contexto brasileiro, a menor chance para cesárea pode ser
atribuída à presença de acompanhante24, e as adolescentes são as que mais se beneficiam
desse tipo de apoio40. Além disso, deve-se considerar que a cesárea impacta negativamente o
futuro obstétrico da mulher41, o que pode influenciar a decisão do médico por não realizar a
cirurgia, especialmente quando se trata de mulheres mais jovens.
Como em outro estudo, os resultados ora apresentados indicam que as proporções de
cesarianas se elevam conforme a idade materna aumenta42. Ter cesárea anterior e risco
aumentado para diversas complicações estão entre as possíveis justificativas para a prática
dessa cirurgia entre mulheres mais velhas43,44. Configura-se, assim, um alerta, tendo em vista
a tendência atual de as brasileiras terem filhos cada vez mais velhas, o que contribuirá ainda
mais para o aumento das taxas de cesariana42,44.
Ter maior escolaridade e pertencer às classes econômicas favorecidas se associaram a
chances maiores para cesariana apenas no SUS. Apesar de pesquisas apontarem que a cesárea
não foi a escolha da maioria das mulheres nesse setor8,45, é possível que fatores culturais
relativos a preconceitos de classe social tenham influenciado a decisão dos médicos, os quais
poderiam entender a via cirúrgica como a mais apropriada a mulheres com maior
escolaridade46. Além disso, o número de mulheres que pagou diretamente ao profissional para
ter uma cesariana pelo SUS pode ter sido maior do que o verificado na presente pesquisa,
possivelmente por elas terem se sentido inibidas em relatar o fato em entrevista conduzida
antes da alta hospitalar.
A associação da escolaridade e da classe econômica com a cesárea não foi
significativa no SSS, visto que a maioria das mulheres com essa fonte de pagamento tinha
escolaridade avançada e pertencia às classes econômicas A e B. No entanto, estudos
descreveram que mulheres com mais anos de estudo e pertencentes às classes econômicas
mais elevadas apresentaram taxas de cesariana mais altas28,47.
Ter trabalho remunerado associou-se a chances maiores para cesárea em ambos os
tipos de financiamento. Esse fato e outras características que se relacionaram a melhores
condições socioeconômicas refletiram que a cultura brasileira vislumbra a cesariana como
sinônimo de assistência superior e de boa qualidade47,48, ao passo que tem o parto vaginal
como perigoso, sujo e violento47.
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O SUS ofereceu chances menores para cesárea entre mulheres sem companheiro(a), ao
passo que essa associação não foi significativa no SSS. É possível que a probabilidade menor
para cesariana entre as mulheres do SUS seja justificada por elas serem mais jovens,
pertencentes às classes econômicas baixas e terem tido filhos por via vaginal em gestações
anteriores com maior frequência.
A assistência oferecida por hospitais localizados em capitais da Região Sudeste do
Brasil representou chance menor para cesárea no SUS e no SSS. É provável que hospitais das
capitais tenham incorporado políticas públicas que estimulam o parto normal. Mulheres
dessas capitais também podem ter mais acesso à informação, de maneira a influenciar a
decisão dos profissionais que as assistem49.
Quanto ao impacto do histórico obstétrico, apesar de evidências apontarem o parto
vaginal como alternativa segura para mulheres com histórico de cesariana anterior50,51, essa
variável se mostrou associada à realização de cesáreas em ambos os tipos de financiamento
estudados. Tal fato reflete uma assistência que enfatiza riscos em detrimento dos benefícios
do parto vaginal52, além da ausência de protocolos em caso de parto vaginal após cesárea nos
serviços do SSS.
Apesar da recomendação de evitar a primeira cesariana41, primíparas apresentaram
chances maiores para essa cirurgia em ambos os financiamentos, e de maneira acentuada no
SSS. Dados robustos53 indicam que a progressão do trabalho de parto em mulheres
contemporâneas, principalmente em primíparas, é mais lenta do que a proposta por Friedman
na década de 1970. No entanto, esse achado ainda não teve impacto nas diretrizes clínicas e
nos serviços de saúde, especialmente os privados, que estão estruturados de modo a otimizar o
uso das instalações e o tempo dos profissionais54.
Apresentar alguma intercorrência durante a gestação representou chance aumentada
para cesariana em ambos os tipos de financiamento, principalmente no SUS. Apesar da
frequência dessas intercorrências não ter diferido entre os grupos analisados, mulheres do
SUS, devido à condição socioeconômica menos favorecida, podem ter apresentado problemas
de saúde de maior gravidade que justificassem a realização da cirurgia, como observado em
estudo de base populacional Finlandês55.
Mulheres com intercorrências durante o trabalho de parto tiveram chances maiores
para cesariana no SUS, ao passo que essa associação não foi significativa no SSS. Tal
resultado talvez esteja ligado à predominância das cesáreas eletivas no SSS54, de modo que a
proporção de mulheres com esse tipo de financiamento que entraram em trabalho de parto não
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tenha sido suficiente para verificar qualquer tipo de associação das intercorrências com a
indicação de cesariana.
CONCLUSÃO
As taxas de cesariana foram altas em ambos os tipos de financiamento. No SUS,
características representativas de melhor condição socioeconômica se associaram a chances
maiores para a cesariana. Em contrapartida, no SSS, a fonte de financiamento foi
determinante na indicação da cirurgia e se sobrepôs à maioria dos fatores socioeconômicos,
demográficos, clínicos e obstétricos investigados. Portanto, é urgente estabelecer regulação da
prática obstétrica, em especial no SSS, posto que o setor é responsável pela atenção ao
nascimento de uma parcela expressiva da população da Região Sudeste do Brasil. Também é
necessário investigar o motivo pelo qual mulheres com melhores condições socioeconômicas
tiveram chances maiores para cesariana no SUS. Para além da forma de financiamento,
promover mudanças estruturais nos serviços de saúde e informar mulheres e suas famílias
sobre as consequências da via de nascimento a curto e longo prazos também são essenciais
para incentivar a escolha informada em relação à atenção ao parto.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As taxas de cesariana foram altas em ambos os tipos de financiamento estudados.
Características representativas de melhor condição socioeconômica da mulher se associaram a
chances maiores para a cesárea no SUS. Em contrapartida, no SSS, a fonte de financiamento foi
determinante na indicação dessa cirurgia por ter se sobreposto à maioria dos fatores
socioeconômicos, demográficos, clínicos e obstétricos investigados.
Diante do que foi exposto, considera-se urgente estabelecer regulação do SSS, visto que
esse setor é responsável pela atenção ao nascimento de uma parcela expressiva da população da
Região Sudeste do Brasil. Além disso, é necessário investigar o motivo pelo qual mulheres com
melhores condições socioeconômicas tiveram chances maiores para cesariana no SUS. Para além
da fonte de financiamento, promover mudanças estruturais nos serviços de saúde e informar as
mulheres e suas famílias acerca dos desfechos de saúde associados à via de nascimento também
são essenciais para incentivar a escolha informada em relação à atenção ao parto.
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7 ANEXOS
7.1 ANEXO 1 - Aprovação ética do inquérito
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7.2 ANEXO 2 - Aprovação ética do projeto de pesquisa
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7.3 ANEXO 3 - Termo de consentimento livre e esclarecido usado pelo
inquérito
Prezada _______________________________________________________________________________________________,
Você está sendo convidada a participar da pesquisa “Nascer no Brasil: Pesquisa Nacional sobre Parto e Nascimento”, de
responsabilidade de pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz e de outras instituições de pesquisa. O estudo pretende identificar os tipos de
parto realizados, os motivos para realização de cada um e avaliar o atendimento à mulher durante o pré-natal e o parto e aos recém-nascidos.
A sua participação poderá contribuir para a melhoria da qualidade do atendimento à mulher e a criança, não havendo qualquer risco
envolvido. Gostaríamos de pedir o seu consentimento para fazer algumas perguntas sobre você e seu bebê e de como foi sua assistência
desde o pré-natal além de consultar algumas informações em seu prontuário. Esta entrevista terá uma duração em torno de 30 minutos e as
respostas serão registradas em um formulário eletrônico. Daqui a 45 a 60 dias entraremos em contato com você por telefone para saber como
você e seu bebê estão ou visitá-la em seu domicílio, caso necessário. Tudo que você falar ficará em segredo e o seu nome não será divulgado.
Os resultados do estudo serão apresentados de forma que não seja possível identificar as pessoas que dele participaram. Você tem direito de
pedir outros esclarecimentos sobre a pesquisa e pode se recusar a participar ou até desistir de participar, se assim desejar, sem qualquer
prejuízo na sua relação com o serviço de saúde.
|___| Declarou ter sido informada e concordou em participar, como voluntária, desta pesquisa (passar para o Bloco I da entrevista)
|___| Declarou ter sido informada e concordou em participar, como voluntária, desta pesquisa, sendo a participação autorizada por seu
responsável (passar para o Bloco I da entrevista)
|___| Entrevista realizada com respondente próximo
|___| Não aceitou participar da pesquisa (solicitar autorização para preenchimento do quadro “Informações adicionais no caso de recusa da
mãe em participar da pesquisa”)
Coordenação geral:
Dra Maria do Carmo Leal
Para esclarecimentos, entrar em contato com Dra. Silvana Granado ou Dra. Mariza Theme.
Rua Leopoldo Bulhões, 1.480 - sala 808 – Manguinhos - Rio de Janeiro - RJ / CEP. 21041-210 Tel: (21) 2598-2621. Comitê de Ética e
Pesquisa da Escola Nacional de Saúde Pública: Rua Leopoldo Bulhões, 1.480 - sala 314 Manguinhos - Rio de Janeiro - RJ / CEP. 21041-210.
Telefax: (21) 2598-2863 - e-mail: cep@ensp.fiocruz.br - http://www.ensp.fiocruz.br/etica
O horário de atendimento ao público do CEP/ENSP é de 14:00 às 17:00 horas.
Assinatura do entrevistador: ____________________________________________________
Nome e telefone do coordenador estadual: _________________________________________
Informações adicionais no caso de recusa da mãe em participar da pesquisa:
1. Motivo da Recusa: ___________________________________________________________________________________
2. Idade da entrevistada (mãe): |___|___| anos (preencher com 99 caso ela não queira responder)
3. Escolaridade da mãe: Série do Ensino 1. Fundamental
4. Raça ou cor (opinião do entrevistador) :
5. Tipo de parto

1. Normal

6. O seu parto foi pago pelo:

1. Branca

2. Cesariana
1. SUS

2.Médio
2. Preta

3. Superior

3. Parda(morena/mulata)

9. Não quis dar a informação

2. Plano de saúde

9. Não quis dar a informação

3. Particular

4. Amarela

|___|
|___|

7. Nome completo da Entrevistada (mãe): ________________________________________________________

5. Indígena

|___|
|___|
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8 APÊNDICES
8.1 APÊNDICE 1 - Solicitação do uso do banco de dados do inquérito

41

42

43

44

8.2 APÊNDICE 2 - Termo de compromisso para uso de dados da pesquisa
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8.3 APÊNDICE 3 - Currículo Lattes resumido da aluna
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8.4 APÊNDICE 4 - Currículo Lattes resumido da orientadora

