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Rios AAN. Experiências positivas de parto em Mato Grosso do Sul: propostas para 

a gestão e atenção primária à saúde. [tese]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da 

USP; 2022. 

Introdução: As ações de gestão da rede e promoção da saúde no pré-natal devem ser 

planejadas para que as gestantes possam tomar decisões com autonomia, contando com 

estruturas físicas e equipes adequadas às suas necessidades de cuidados em saúde. Objetivo: 

Avaliar a organização da rede de atenção ao parto e monitorar os fatores determinantes para 

taxas de cesariana acima da média nacional. A partir destes dados planejar uma ferramenta de 

preparação para o parto voltada para a atenção primária do SUS. Métodos: Estudo ecológico 

com triangulação de técnicas qualitativas e quantitativas de caráter compreensivo-interpretativo 

e orientado à ação. O grupo assessor da pesquisa contribuiu para a definição da pergunta, o 

recrutamento dos sujeitos e a discussão dos resultados. Para o componente quantitativo da 

pesquisa, foram analisados os dados epidemiológicos relacionados ao tipo de parto registrados 

no Sistema Nacional de Registros de Nascimentos (SINASC). Após a aprovação no Comitê de 

Ética em Pesquisa, foram recrutadas mulheres que tiveram partos em Mato Grosso do Sul no 

ano 2020. Elas foram entrevistadas virtualmente pelo aplicativo WhatsApp seguindo um roteiro 

semiestruturado. A análise do conteúdo foi feita com auxílio do software NVivo. Resultados: 

A análise dos dados epidemiológicos de 2009 a 2019 permitiu identificar que a rede de atenção 

está organizada para oferecer cesarianas. Em 15 municípios mais de 75% dos nascimentos da 

década aconteceram via cesariana. Dentre as mulheres com cesariana anterior apenas 3% 

tiveram parto normal. Os fatores determinantes para a decisão pelo tipo de parto foram acesso 

à informação, ter um profissional de confiança que acompanhe a gestação e o parto. Os fatores 

financeiros, como cobertura assistencial do SUS ou do plano de saúde também foram 

considerados como definidores do planejamento do parto pelas mulheres. As intervenções de 

aconselhamento e educação em saúde no pré-natal precisam ofertar instrumentos para que 

as mulheres possam tomar decisões com autonomia. É preciso ampliar o acesso aos grupos 

de apoio e a ferramentas para preparação para o parto. Além disso, é preciso que a gestão 

incentive a organização da rede com cuidado pré-natal seguro e baseado em evidências 

científicas, para apoiar as mulheres para que elas ampliem sua autonomia na decisão sobre 

o local de parto mais adequado às suas necessidades e expectativas. Conclusão: Existem 

incentivos diretos e indiretos para que as mulheres demandem por cesarianas na rede de saúde 

de Mato Grosso do Sul. Nesta cultura de cesariana, o parto espontâneo é tratado como uma 



emergência médica para a qual a maioria dos serviços não estaria qualificada para atender. Tal 

realidade tem implicação nos direitos das mulheres ao cuidado adequado e livre de dano.  

 

Descritores: Sistema de Informação em Saúde; Cesárea; Nascido Vivo; Saúde 

Materno-infantil; Necessidades e Demandas de Serviços de Saúde; Educação Pré-natal; 

Parto Humanizado; Educação em Saúde. 

  



Positive childbirth experiences in Mato Grosso do Sul: proposals for governance 

and primary health care. 

Introduction: Actions for promotion of prenatal care of the public health care system 

must be planned so that pregnant women may take decisions with autonomy relying on 

infrastructure and professional teams suitable to their needs. Objective: To assess the 

organization of the delivery-care-network and monitor the determining factors for cesarean 

section rates to be above the national average in Mato Grosso do Sul and based on the 

collected data, to develop a childbirth preparation tool oriented to SUS primary care services. 

Methods: Ecological study with triangulation of qualitative and quantitative techniques of 

a comprehensive-interpretative and action-oriented nature. The research participative group 

contributed to the definition of the question, the recruitment of subjects and the discussion 

of the results. For the quantitative component of the research, epidemiological data related 

to the type of delivery recorded in the National System of Birth Records (SINASC) were 

analyzed. After approval by the Research Ethics Committee, women who gave birth in Mato 

Grosso do Sul in the year 2020 were recruited. They were interviewed virtually through the 

WhatsApp application following a semi-structured script. Content analysis was performed 

using the NVivo software. Results: The analysis of epidemiological data from 2009 to 2019 

made it possible to identify that the care network is organized to offer cesarean sections. In 

15 municipalities, more than 75% of births in the decade were by cesarean section. Among 

women with previous cesarean section, only 3% had a normal delivery. The determining 

factors for the decision making on the type of delivery were having access to information, a 

reliable professional to monitor the pregnancy period and delivery. Financial factors, such 

as SUS healthcare coverage or having health insurance were also considered as defining 

factors. Prenatal counseling and health education interventions need to offer instruments so 

that women can make decisions with autonomy. Access to support groups and tools for 

childbirth preparation needs to be expanded. In addition, management needs to encourage 

the organization of the network with safe prenatal care and based on scientific evidence to 

support women so that they may expand their autonomy on deciding the most appropriate 

place of delivery according to their needs and expectations. Conclusion: There are direct 

and indirect motivations for women to demand cesarean sections in the healthcare network 

of Mato Grosso do Sul. On this cesarean culture, spontaneous delivery is treated as a medical 

emergency that most services would not be qualified to handle. This reality has implications 

on women's right to have an adequate and harm-free care. 



Descriptors: Heath Care Data; Cesarean Section; Live Birth: Maternal and Child 

Health; Health Services Needs and Demand; Antenatal Care, Humanizing Delivery, Health 

Education. 
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INTRODUÇÃO 

Organismos de saúde internacionais e nacionais preconizam um modelo de atenção ao 

parto e ao nascimento que proporcione às gestantes, às puérperas e aos recém-nascidos uma 

assistência humanizada e de qualidade. Em um contexto de excessiva medicalização no ciclo 

perinatal, com tendência de aumento nas taxas de cesarianas eletivas e suas comorbidades 

associadas, torna-se ainda mais desafiador implementar um modelo de atenção que favoreça o 

protagonismo e a saúde da mulher para o parto normal, pautado na segurança, na prevenção 

quaternária e na satisfação com o parto.   

As pesquisas atuais na área de Saúde Coletiva têm buscado compreender o processo de 

saúde-doença e suas dimensões sociais e ambientais utilizando metodologias que rompem com 

as estruturas biologistas da pesquisa tradicional. Embasando-se em novas estratégias 

metodológicas, as pesquisas participativas têm se mostrado potentes na apreensão de realidades 

complexas, de natureza múltipla e subjetiva e na busca de soluções compartilhadas entre os 

diversos atores envolvidos. (1) 

O ponto de vista que orienta este projeto é o do “ativismo científico” no campo da saúde 

da mulher na gravidez e no parto. O ideário de humanização de práticas conta com a 

participação dos usuários, direito à escolha informada, à equidade e à integridade corporal. 

Assim, quando usamos o termo “parto humanizado” estamos nos referindo ao cuidado em saúde 

baseado na combinação da melhor evidência da pesquisa, da experiência do profissional de 

saúde e dos valores das pacientes. A valorização do trabalho do cuidado multiprofissional em 

seus conhecimentos científicos e empíricos pode ampliar as possibilidades do cuidado em saúde 

materna e infantil. (2) 

As intervenções recomendadas pela OMS incluem a valorização de um caderno de notas 

feito pelas mulheres e a distribuição de tarefas das atividades da atenção pré-natal para uma 

equipe ampla que pode incluir técnicos de enfermagem, enfermeiras, parteiras, agentes 

comunitários de saúde e doulas. Também é recomendada a mobilização da comunidade através 

de ciclos de aprendizagem, além de visitas domiciliares, inclusive para as mulheres que residem 

em zonas rurais. (3) 

O pré-natal no Brasil possui uma boa cobertura, entretanto é necessário investir na 

qualificação desses atendimentos. Em um cenário de grandes mudanças na lógica do modelo 

de assistência, é necessário promover capacitações dos profissionais de saúde para práticas que 

priorizem a segurança clínica e a autonomia da mulher. Portanto é um campo relevante da saúde 

pública o desenvolvimento de protocolos práticos de prevenção quaternária, baseados em 
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evidências científicas, com atividades empregadas para educação em saúde na atenção primária, 

a fim de reduzir os riscos de hipermedicalização e intervenções desnecessárias. (4) 

 

OBJETIVO GERAL: 

Compreender a realidade obstétrica de Mato Grosso do Sul e analisar como as mulheres 

têm planejado seus partos, como acontece a articulação das ações entre o pré-natal e o parto.  

Este objetivo está relacionado à produção de elementos para desenvolver um 

instrumento para planejamento do parto que seja aplicável à atenção primária do SUS, 

promovendo inovação no cuidado pré-natal com o uso dos recursos tecnológicos e humanos já 

disponíveis na rede de atenção dos municípios. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Analisar os dados epidemiológicos de nascimento no Mato Grosso do Sul a fim 

de compreender a realidade local e o impacto das políticas públicas de 

qualificação e organização da assistência nas taxas de cesariana; 

2. Monitorar e comparar as taxas de cesariana e os fatores determinantes nas 

regiões do estado, utilizando a Classificação de Robson.  

3. Identificar quais são as estratégias adotadas pelas mulheres para o planejamento 

dos seus partos e as possibilidades de escolha que as mulheres têm para tomar 

decisões sobre seu tipo de parto.  

4. Desenvolver um instrumento de preparação para o parto baseado nas 

necessidades das mulheres e que seja aplicável na atenção primária à saúde do 

SUS. 
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METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo ecológico composto pela triangulação de técnicas qualitativas e 

quantitativas de caráter compreensivo-interpretativo e orientado à ação, que objetiva 

compreender os fatores determinantes do planejamento do parto na realidade do estado de Mato 

Grosso do Sul.  

O estudo epidemiológico utilizou os microdados do SINASC, disponibilizados pelo 

DataSUS com o objetivo de analisar os dados de nascimento do Mato Grosso do Sul (MS) e 

observou a taxa de cesárias ao longo do período de 2010 a 2019. O monitoramento e 

comparação entre as regiões utilizou a Classificação de Robson no período de 2014 a 2019.  

O método baseado na etnografia contou com a presença intensa do observador em 

campo (online), com ênfase na observação dos comentários, entrevistas e análise de 

documentos para observar diferentes aspectos de um determinado fenômeno: o planejamento 

do parto. 

O campo dessa pesquisa foi a internet, utilizando as plataformas Google Meet, 

Instagram e Whatsapp como ferramentas de interação com os sujeitos. Todas as atividades do 

grupo assessor e entrevistas foram conduzidas pela autora principal. O grupo assessor foi 

formado por ativistas que compõem os Grupos de Apoio ao Parto Humanizado em diversos 

municípios do Mato Grosso do Sul. 

A pesquisa participativa baseada em comunidade (CBPR) foi a estratégia metodológica 

utilizada para assegurar a participação ativa dos atores interessados. (7) Colaborativamente 

definimos a pergunta e desenhamos o projeto de pesquisa, a discussão dos dados 

epidemiológicos e discussões no grupo assessor. Todo o processo formativo e colaborativo foi 

registrado em formato audiovisual e publicados no site da pesquisa, que pode ser acessado em: 

www.planodeparto.net. 

As mídias sociais (especialmente o Instagram e o WhatsApp) se mostraram como canais 

fundamentais para a implicação do pesquisador com os participantes, maior a aproximação e 

compreensão das ideias que permitem chegar às conclusões desta pesquisa. Utilizando esses 

meios buscamos compreender como as mulheres têm planejado seus partos e como acontece a 

articulação das ações de pré-natal, parto e puerpério e a práxis de planejar o parto em alguns 

municípios do MS. 

O estudo obedeceu a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que aborda os 

aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, tendo sido submetido ao Comitê de 

Ética em Pesquisa e aprovado sob Certificado de Apresentação para Apreciação Ética sob 
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número 40348420.1.0000.5421 e número do parecer 4.464.028. A categorização dos dados foi 

realizada com apoio do software NVIVO® Versão Release 1.6. Utilizamos o STROBE como 

checklist para garantir a reprodutibilidade do estudo. (6) 

 

Etapa I - Estudo epidemiológico 

A partir dos microdados do SINASC disponibilizados pelo DataSUS com os dados de 

nascimento do Mato Grosso do Sul (MS), observou a taxa de cesárias ao longo do período de 

2010 a 2019, considerando a distribuição temporal, espacial. A comparação entre regiões 

utilizou a Classificação de Robson entre 2014 e 2019. Todas as análises foram realizadas com 

o auxílio do ambiente estatístico R (R Development Core Team), versão 3.3.1. (7). A Tabela 1 

apresenta os municípios de Mato Grosso do Sul, ordenados pela taxa de cesariana decrescente, 

evidenciando que a maioria dos municípios (83%) tiveram mais nascimentos por cesariana do 

que por partos vaginais nos últimos 10 anos: 

 

Tabela 1 - Nascimentos por residência da mãe e tipo de parto. Mato Grosso do Sul, 2010 a 
2019. 

Município 
Total 
NV 

Taxa cesariana 

Santa Rita do Pardo 674 83% 
Paraíso das Águas 319 82% 
Ivinhema 3784 80% 
Costa Rica 4134 80% 
Itaporã 2335 80% 
Pedro Gomes 904 79% 
Coxim 5407 78% 
Fátima do Sul 2718 77% 
São Gabriel do Oeste 4771 77% 
Aparecida do Taboado 3373 76% 
Brasilândia 1627 76% 
Bataguassu 3674 76% 
Jateí 545 75% 
Angélica 1587 75% 
Figueirão 372 75% 
Alcinópolis 461 74% 
Paranaíba 5570 74% 
Mundo Novo 2866 73% 
Eldorado 1959 72% 
Vicentina 713 72% 
Bela Vista 4299 71% 
Chapadão do Sul 4164 70% 
Anaurilândia 942 69% 
Deodápolis 1751 69% 
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Nova Andradina 7573 69% 
Água Clara 2731 69% 
Sonora 2510 68% 
Inocência 1136 67% 
Novo Horizonte do Sul 776 66% 
Selvíria 667 66% 
Naviraí 9008 66% 
Três Lagoas 19154 66% 
Jardim 4193 66% 
Taquarussu 434 65% 
Rio Verde de Mato Grosso 2853 64% 
Rio Negro 505 63% 
Corumbá 19126 63% 
Nova Alvorada do Sul 3305 63% 
Batayporã 1640 62% 
Campo Grande 137957 62% 
Bonito 3610 61% 
Glória de Dourados 1242 61% 
Rio Brilhante 6483 60% 
Iguatemi 2473 60% 
Ladário 3865 60% 
Caracol 798 59% 
Dourados 38169 59% 
Guia Lopes da Laguna 1534 58% 
Bandeirantes 848 58% 
Camapuã 1956 57% 
Itaquiraí 2580 57% 
Cassilândia 2706 57% 
Jaraguari 493 57% 
Corguinho 415 56% 
Maracaju 7028 56% 
Rochedo 571 56% 
Terenos 1806 55% 
Douradina 736 55% 
Bodoquena 1227 55% 
Caarapó 5307 54% 
Anastácio 3959 54% 
Sidrolândia 6907 54% 
Nioaque 1741 52% 
Porto Murtinho 2467 52% 
Ribas do Rio Pardo 3386 51% 
Sete Quedas 1531 50% 
Dois Irmãos do Buriti 1397 48% 
Ponta Porã 16802 47% 
Laguna Carapã 1197 46% 
Aquidauana 7868 44% 
Juti 1015 43% 
Antônio João 1585 43% 
Miranda 5081 39% 
Amambai 6873 39% 
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Tacuru 2099 36% 
Japorã 1908 29% 
Aral Moreira 1615 28% 
Coronel Sapucaia 3221 28% 
Paranhos 3164 26% 

   
Total 430181 61% 
Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre 
Nascidos Vivos – SINASC.  
NV= nascidos vivos 
 
  

Grupos de Robson 

Com as taxas de cesariana aumentando em todo o mundo, a Classificação de Robson é 

proposta pela OMS como uma ferramenta para comparar esse indicador entre serviços ou ao 

longo de tempo em um serviço. Todas as mulheres admitidas para o parto em qualquer serviço 

ou região são incluídas em um dos 10 grupos, a partir dos seguintes dados obstétricos: paridade, 

história de cesariana prévia, início do trabalho de parto, número de fetos, idade gestacional e 

apresentação fetal. (8) 

A partir da classificação, é possível identificar e analisar quais grupos de mulheres 

contribuem mais ou menos para a taxa global de cesáreas. É possível também avaliar a 

efetividade de estratégias para otimizar o uso da cirurgia, avaliar a qualidade do cuidado e 

manejo clínico e a qualidade dos dados coletados em uma população, já que as variáveis 

necessárias são coletadas rotineiramente na internação para o parto. A figura 1 apresenta a 

Classificação de Robson (9):  
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Figura 1 - Classificação de Robson. Divisão dos grupos a partir das variáveis obstétricas. 

 

Extraído de Painel de monitoramento de natalidade por grupos de Robson (9) 
 

Análise estatística descritiva:  

Inicialmente foi realizada uma análise descritiva dos resultados para a obtenção de 

gráficos e tabelas de frequência, com o intuito de caracterizar as ocorrências. Para descrição 

dos resultados serão utilizadas a frequência absoluta e a porcentagem para as variáveis 

categóricas. A frequência absoluta (𝑛 ) é dada pelo número de vezes em que uma determinada 

variável assume um determinado valor/categoria em questão. A porcentagem (𝑝 ) é o resultado 

da razão entre a frequência absoluta e o tamanho da amostra, multiplicado por 100, isto é, 

100. .  

Ainda, foram plotados os gráficos de linhas e mapa da taxa de cesáreas. Para a construção 

dos mapas, foram consideradas as taxas por município do estado de Mato Grosso do Sul. O 

gráfico de linhas de uma série temporal apresenta os valores da variável em questão para cada 

ano do período avaliado, em ordem, ligados por uma única linha.  

Tendência 

Para verificar a existência de tendência nas séries anuais de taxa de cesáreas, tanto em 

geral, quanto por regional de saúde, foi utilizado o teste de Mann-Kendall.  O teste não 

paramétrico de Mann-Kendall avalia a presença de tendência em uma série temporal, seja linear 

ou não linear (Machiwal, 2012). Seja a série 𝑥 , com 𝑡 = 1, . . . , 𝑛, a estatística 𝑆 de Mann-
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Kendall representa o número de diferenças positivas menos o número de diferenças negativas 

de todas as comparações consideradas, e é calculada a partir de: 

𝑆 = 𝑠𝑔𝑛 𝑥 − 𝑥 , 

em que cada observação 𝑠𝑔𝑛 𝑥 − 𝑥  é definido da seguinte forma: 

𝑠𝑔𝑛 𝑥 − 𝑥 = 1, 𝑠𝑒𝑥 − 𝑥 > 0

𝑠𝑔𝑛 𝑥 − 𝑥 = 0, 𝑠𝑒𝑥 − 𝑥 = 0

𝑠𝑔𝑛 𝑥 − 𝑥 = −1, 𝑠𝑒𝑥 − 𝑥 < 0

 

 

E sua respectiva variância, sendo 𝑔 o número de empates e 𝑒  o número de observações 

no 𝑖-ésimo grupo empatado, é dada por: 

𝑣𝑎𝑟(𝑆) =
1

18
𝑛(𝑛 − 1)(2𝑛 + 5) − 𝑒 (𝑒 − 1)(2𝑒 + 5) . 

Para 𝑛 → ∞, 𝑆 é normalmente distribuída. Assim, a estatística do teste 𝑍 pode ser escrita: 

𝑍 =
𝑆 +𝑚

𝑣𝑎𝑟(𝑆)
, 

com 𝑚 = 1 se 𝑆 < 0 ou 𝑚 = −1 se 𝑆 > 0. Se o valor de 𝑆 é igual a zero, a estatística 𝑍 também 

é tomada como zero. Os valores absolutos obtidos para 𝑍 são comparados com os valores 

críticos obtidos da distribuição normal padrão. Ainda, foi obtida a estatística 𝜏 de Mann-

Kendall, cujo sinal indica se a tendência é crescente (𝜏 > 0) ou decrescente (𝜏 < 0), e é dada 

por: 

𝜏 =
2𝑆

𝑛(𝑛 − 1)
. 

Regressão logística 

Com o intuito de investigar possíveis fatores associados ao parto cesáreo, utilizou-se a 

regressão logística univariada, estimando como medida de efeito as odds ratios (razões de 

chances), com intervalo de confiança de 95%. 

A odds ratio denota o quanto é mais (ou menos) provável verificar a presença da 

característica de interesse, para os indivíduos que apresentaram determinada característica em 

uma variável explicativa em comparação com a característica determinada como base de 



9 
 

comparação para esta mesma variável. Quanto mais próximo de 1 for o valor calculado da odds 

ratio, menor é a diferença entre as chances da ocorrência do evento de interesse. Ainda, é 

possível verificar a significância desta diferença através do valor p obtido pelo procedimento. 

Posteriormente foram selecionadas as variáveis que apresentaram associação ao menos 

moderada (p < 0,25) com a variável de desfecho pelo teste qui-quadrado. Tais variáveis foram 

incluídas no modelo multivariado, que estima a odds ratio ajustada, considerando possíveis 

interações entre as variáveis. A qualidade do ajuste do modelo multivariado foi avaliada por 

meio do teste de Hosmer e Lemeshow, utilizando o número de grupos 𝑔 = 10. 

Para avaliar a discriminação do modelo proposto, foi construída a ROC. A Curva ROC é 

um gráfico de sensibilidade pela especificidade, sendo uma ferramenta para avaliar o 

desempenho do diagnóstico de um modelo de regressão logística. Quanto mais a curva ROC se 

aproxima da bissetriz (reta na qual a sensibilidade é igual ao complementar da especificidade), 

menor é a capacidade de discriminação do modelo, ao passo que quanto mais se aproxima do 

canto superior esquerdo do gráfico, maior é sua capacidade discriminatória. 

A área sob a curva ROC foi utilizada para avaliar o desempenho do modelo para 

discriminar os indivíduos em dois grupos. Uma medida discrimina perfeitamente os indivíduos 

se a área sob a curva é igual a 1. Por outro lado, quando a área sob a curva é igual a 0,5, a 

medida não permite a discriminação dos grupos. 

 

Etapa II – Grupo assessor da pesquisa:  

O grupo é constituído por um conjunto de pessoas reunidas pela pesquisadora para 

interagir a partir do tema “planejamento de parto”. A mediação das interações virtuais do grupo 

era feita pela pesquisadora desde a elaboração da pergunta da pesquisa, a divulgação dos 

convites para as entrevistas e a discussão dos resultados obtidos no processo.  

O grupo assessor neste estudo foi composto por profissionais e ativistas da humanização 

do parto em MS. Todos os participantes do grupo assessor foram convidados publicamente via 

Instagram e WhatsApp a colaborar no projeto de desenvolver a pesquisa participativa no início 

da pandemia de Covid-19. Fizemos a primeira reunião virtual em junho de 2020. Naquele 

contexto, por causa da Covid-19, que chegava no Brasil, todos os hospitais restringiam o direito 

a acompanhante, portanto, os profissionais estavam em alerta e sobrecarregados nos hospitais 

e as doulas precisaram aprender a atender à distância.  
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Nos reunimos via Google Meet ao longo de dezoito meses trabalhamos no que chamamos 

de “laboratório virtual de inovação” a fim de desenvolver uma metodologia para elaborar, 

encontrar, publicar e compartilhar informações sobre planejamento de parto que estivessem de 

fácil acesso na internet. Chamamos esta metodologia de “GAPH Lab”, as reuniões foram 

gravadas e publicadas no Youtube. A rotina de trabalho do grupo está registrada no perfil do 

Instagram @gaph_lab_ms. 

A partir da pergunta “Como se planeja um parto?” produzimos conteúdo para uma série 

de 120 postagens no Instagram. As atividades virtuais utilizaram imagens, áudios e vídeos para 

estimular a comunicação e participação no grupo assessor, enquanto as reuniões públicas 

debateram as realidades, potências e vulnerabilidades das regiões de saúde de MS. Durante o 

processo aconteceram 20 reuniões privadas e 08 reuniões públicas, que envolveram pessoas de 

8 municípios de Mato Grosso do Sul.  

 

Etapa III - Entrevistas:  

Foi realizado um estudo qualitativo transversal com amostragem por estratégia “bola de 

neve” incluindo mulheres residentes em Mato Grosso do Sul que vivenciaram eventos 

obstétricos entre janeiro e dezembro de 2020. Foram excluídas do estudo mulheres menores de 

18 anos, indígenas aldeadas, pessoas que tiveram partos fora do estado de Mato Grosso do Sul, 

aquelas que não forem capazes de responder às perguntas por meio dos aplicativos de 

mensagens e não puderam ser acessadas presencialmente.  

Para a captação das entrevistadas foram divulgados convites via internet (WhatsApp e 

Instagram) para os grupos de apoio a gestantes organizados pela sociedade civil em Mato 

Grosso do Sul. Por ser uma pesquisa realizada em ambiente virtual, o registro do consentimento 

foi feito por assinatura digital. A partir da assinatura do TCLE (Anexo I) as mulheres receberam 

um formulário on-line sobre os dados de identificação e sociodemográficos (Anexo II). Após 

isso a pesquisadora entrou em contato individualmente com as voluntárias por meio do 

aplicativo WhatsApp para conduzir as entrevistas com o roteiro semiestruturado do estudo 

(Anexo III). As perguntas do roteiro foram enviadas em vídeo e as mulheres responderam por 

meio de mensagens de texto, voz ou chamada de vídeo, conforme sua preferência. 

Reconhecemos que a metodologia de entrevistas por aplicativos de mensagens exclui a 

possibilidade de participação das mulheres com pouco letramento e sem acesso à internet. As 

etapas podem ter dificultado a participação de algumas mulheres, principalmente pelo tempo 

necessário para leitura e respostas e pela dificuldade de acessar e interagir pelo celular. Apesar 
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disso, houve um esforço da pesquisadora e do grupo assessor de encontrar representatividade e 

diversidade de mulheres na amostra até chegar à saturação dos dados e compreensão do objeto. 

 

Caracterização das mulheres entrevistadas 

As entrevistas ocorreram de novembro de 2021 a janeiro de 2022 via WhatsApp com o 

contato direto da pesquisadora com as entrevistadas. Ao todo vinte mulheres se inscreveram 

para serem entrevistadas na pesquisa. Destas, quatorze completaram todas as respostas e foram 

incluídas na análise.  

Cinco delas eram primíparas e as demais, multíparas. Em comum, todas tiveram seus 

filhos em 2020 no Mato Grosso do Sul e eram casadas ou viviam em união estável no momento 

da entrevista. A faixa etária variou entre 22 e 38 anos, a maioria delas (80%) estudou até o nível 

superior e exerce trabalho remunerado. Houve um esforço para encontrar representatividade de 

raça/cor das mulheres que moram no território estudado. Quanto à identidade racial, a maioria 

das mulheres declarou-se como parda, três declararam-se brancas, uma mulher indígena, uma 

mulher amarela e uma mulher preta. Uma das entrevistas ocorreu de forma presencial (com a 

mulher que residia em zona rural). Quanto ao parto ocorrido em 2020, duas delas tiveram 

cesarianas agendadas, duas tiveram cesarianas após o início de trabalho de parto e dez mulheres 

tiveram partos normais. Quanto ao pagamento da assistência, seis delas tiveram partos pelo 

SUS, cinco tiveram partos pelo plano de saúde e três tiveram assistência particular.  

A diversidade de experiências deixa evidente que cada parto tem uma história, condizente 

com as condições de vida e saúde da mulher, mas também com a oferta de cuidados a que ela 

tem acesso. A análise dos discursos permitiu relacionar as temáticas trazidas pelas mulheres 

sobre as possibilidades de assistência, os fatores que influenciam suas decisões, os recursos e a 

autonomia que as mulheres têm nas decisões sobre seu parto. 

 

Metodologia da análise das entrevistas 

O primeiro passo da análise foi a leitura flutuante das entrevistas que forma o corpus de 

estudo para observar os discursos, as ideologias e os sentidos produzidos a partir do conceito 

em análise “planejamento de parto”, como elas relatam os processos ideológicos, resistências e 

rompimentos com o imaginário social coletivo. A seguir, procedeu-se a leitura analítica a partir 

dos objetivos específicos a priori buscando evidenciar como o conceito “planejamento de parto” 

está presente nas falas das mulheres entrevistadas. As questões formuladas para as entrevistas 

foram planejadas para confirmar ou refutar as hipóteses da pesquisadora. A interpretação se 

apoia na triangulação com a literatura e nos dados epidemiológicos sobre partos no território. 
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As respostas obtidas por videochamada ou arquivos de áudio foram enviadas para 

transcrição por uma profissional externa ao grupo, sem acesso à identificação dos sujeitos. As 

mensagens de texto foram compiladas e organizadas em arquivos de Word. O software NVivo® 

foi utilizado para a análise dos conteúdos. Cada sujeito da pesquisa foi inserido como um caso, 

e as categorias de análise foram inseridas como códigos a partir da análise indutiva e das 

palavras mais frequentes. Fizemos uma validação externa com o grupo assessor para definição 

dos códigos, resultando na tabela com 3 códigos e 9 subcódigos, que está contida no Anexo IV. 

Apresentamos as características das entrevistadas: idade, raça/cor; cidade de residência, 

escolaridade, tipo de parto e uma frase de destaque de cada entrevista no Anexo V. 
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Artigo 1 - Análise epidemiológica dos nascimentos em Mato Grosso do Sul entre 
2010 e 2019 - Como nascem os sul-mato-grossenses? 

Palavras-chave: Sistema de Informação em Saúde; Cesárea; Nascido Vivo; Saúde Materna e 
infantil; Necessidades e Demandas de Serviços de Saúde. 

Objetivo:  

Analisar os dados epidemiológicos de nascimento no Mato Grosso do Sul a fim de 

compreender a realidade local e o impacto das políticas públicas de qualificação e organização 

da assistência nas taxas de cesariana no período de 10 anos, e sua correlação com variáveis 

sociodemográficas. 

Métodos:  

Estudo ecológico que utilizou informação referente a registro de nascidos vivos no 

Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC) para o estado de Mato Grosso do Sul no 

período de 2010 a 2019. Os dados foram acessados em novembro de 2021 utilizando o 

algoritmo desenvolvido no ambiente estatístico R Development Core Team, previamente 

validado. A análise descritiva incluiu frequências absolutas e variáveis categóricas, testes de 

tendência e a regressão logística univariada. Usou o STROBE como checklist para garantir a 

reprodutibilidade desta pesquisa. 

Resultados: 

Foram estudados os dados de 430.181 nascimentos no período de 2010 a 2019, 

praticamente todos (99%) aconteceram em hospitais. A taxa média de cesárea no estado foi de 

61%, variando de 26% a 83% entre os municípios. A curva ascendente na taxa de cesarianas 

apresentou uma pequena queda em 2014, que foi sustentada até 2016, quando voltou a subir. 

As pessoas brancas de maior escolaridade e com mais consultas de pré-natal tiveram mais 

cesarianas. 

Conclusão: 

Os dados deste estudo mostram que a rede materna e infantil na maioria dos municípios 

do MS está organizada para promover altas taxa de cesárea, o que restringe a governabilidade 

que as pessoas têm para decidirem sobre seu tipo de parto. Com taxas acima de 70%, a rede de 

vários municípios restringe as possibilidades para muitas pessoas de entrarem em trabalho de 

parto e terem partos vaginais seguros, aumentando os riscos para a mães e bebês, e os custos da 
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assistência à saúde. São necessárias iniciativas de regulação e fortalecimento da rede para dar 

acesso às pessoas gestantes ao parto seguro e respeitoso. 

 

Autoras: Angela Rios e Simone Diniz 

Faculdade de Saúde Pública da USP 

Departamento de saúde e ciclos de vida 

Contato: angelarios@usp.br / (67) 98128-2253 
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Epidemiological analysis of births in Mato Grosso do Sul between 2010 and 2019. 
- How the people of Mato Grosso do Sul are born?  

 

Objective: 

To analyze and describe birth data in Mato Grosso do Sul to understand a trend and 
factors related to cesarean sections in a 10-year period according to sociodemographic 
variables. 

Methods: 

Ecological study used information regarding births in the Live Birth Information System 
(SINASC) for the living state of Mato Grosso do Sul from 2010 to 2019. The birth were 
accessed in November 2021 by use of the algorithm developed at the statistical environment 
R Development Core Team  previously validated. A descriptive analysis included absolute 
frequencies and propensity score method categorical variables, operation tests and univariate 
logistic regression. It used STROBE as a checklist to ensure the reproducibility of this 
research. 

Results: 

We studied data from 430.181 births in the period from 2010 to 2019, almost all (99%) 
were occurred in hospitals. The average cesarean rate in the state was 61%, ranging from 26% 
to 83% among municipalities. We noticed an ongoing trend increase in the rate, with a gap only 
in 2014 and 2015. White women with higher schooling level and with more antenatal visits had 
more caesarean sections.  

Conclusion: 

We concluded that the maternal-child health system is technically structured to attend 
caesareans, which decreases the chances for many women to go into labor and have safe vaginal 
deliveries, thereby increasing the risks for the population and for the health assistance service 
expenses. Regulation initiatives and system reinforcement are required to provide women with 
safe and respectful delivery. 

 

Keywords: Heath Care Data; Cesarean Section; Live Birth: Maternal and Child Health; 
Health Services Needs and Demand 
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INTRODUÇÃO 

No Brasil, o modelo de assistência obstétrica é um dos fatores que colaboram para a 
manutenção da elevada razão de morte materna, um indicador do desenvolvimento humano e 
social. Estudos demonstram que o acesso ao cuidado materno se apresenta problemático em 
duas situações extremas: a "escassez e demora" e o "excesso e precocidade". Em um extremo 
percebemos a escassez e demora quando observamos os cuidados abaixo dos padrões baseados 
em evidências ou recursos restritos e indisponíveis até que seja tarde demais para agir, levando 
à alta mortalidade e morbidade materna. No extremo oposto, o excesso e a precocidade são 
observados no abuso de intervenções que podem ser salvadoras quando usadas 
apropriadamente, mas perigosas quando usados como rotina, o que inclui uso de intervenções 
desnecessárias e sem base científicas e a rotina de medicalização da gravidez e parto normais, 
o que aumenta os riscos para pessoas saudáveis e os custos para o sistema de saúde. (1) 

As políticas públicas voltadas à saúde materna e infantil são monitoradas por variáveis 
que estão disponíveis no Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC), cuja base de 
dados permite a elaboração de indicadores para apoiar as decisões dos gestores. Para conhecer 
a rede de serviços disponível no território é utilizada a base de dados do Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES). (2,3)  

É crescente preocupação com o aumento no número de partos cesáreos e suas possíveis 
consequências negativas sobre a saúde materna e infantil. Desde 1985, a comunidade médica 
internacional considera que a taxa ideal de cesárea seria entre 10% e 15%, porém as cesáreas 
vêm se tornando cada vez mais frequentes em todo o mundo. Quando realizadas por motivos 
médicos, as cesarianas salvam vidas. Mas, assim como em qualquer cirurgia, a cesárea pode 
afetar a saúde da gestante e do seu filho. As altas taxas de cesarianas podem comprometer a 
saúde das futuras gestações, especialmente para as pessoas com acesso limitado a cuidados 
obstétricos adequados.(4) 

Diante do desafio de reduzir a mortalidade materna, a qualidade da atenção à gestação 
e ao parto é uma prioridade da saúde pública. A alta mortalidade materna e neonatal e a alta 
taxa de cesarianas são indicadores de que frequentemente o manejo das complicações 
obstétricas tem sido de baixa qualidade, as equipes de emergência estão mal preparadas e 
mesmo nas cesarianas, a assistência muitas vezes é precária.  

As pessoas sempre vão escolher o tipo de parto que parece mais seguro para elas e seus 
bebês, e a cultura do consumo e da medicalização alia interesses econômicos a status social. As 
gestantes devem ser amparadas pela sociedade para terem filhos saudáveis e elas mesmas se 
manterem saudáveis para exercer o importante papel desempenhado na economia do 
cuidado.(5,6) 

O objetivo desta pesquisa foi analisar a evolução das taxas de cesarianas nos dados de 
nascimento nos municípios do MS no período de 2010 a 2019, e a partir disso identificar áreas 
de maior excesso de cesárea e propor ações para melhorar a estrutura da rede SUS e a qualidade 
do cuidado materna e infantil nas regiões de saúde. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo epidemiológico analítico que utilizou informação referente a 
registro de nascidos vivos no SINASC para o estado de Mato Grosso do Sul (MS) no período 
de 2010 a 2019. Utilizou também os números da distribuição de leitos obstétricos, extraídos do 
CNES. Os bancos de dados foram obtidos no site do DATASUS do Ministério da Saúde em 
novembro de 2021. A descrição das regiões de saúde foi baseada no Plano de Ação Estadual da 
Rede Cegonha, que descreve 04 regiões de saúde: Campo Grande, Dourados, Corumbá e Três 
Lagoas. (6)  

As variáveis estudadas para compreender os fatores de risco para cesariana foram tipo 
de parto, ano de nascimento, código do município de nascimento, escolaridade, idade materna, 
etnia/cor da pele da mãe, duração da gestação e número de consultas pré-natal. A análise 
descritiva incluiu frequências absolutas, testes de tendência e a regressão logística. Ainda, 
foram plotados os gráficos de linhas e mapa da taxa de cesáreas. Para a construção dos mapas, 
foram consideradas as taxas por município do estado. O gráfico de linhas de uma série temporal 
apresenta os valores da variável em questão para cada ano do período avaliado, em ordem, 
ligados por uma única linha. Todas as análises foram realizadas com o auxílio do ambiente 
estatístico R (R Development Core Team), versão 3.3.1. 

Para verificar a existência de tendência nas séries anuais de taxa de cesáreas, tanto em 
geral, quanto por regional de saúde, foi utilizado o teste de Mann-Kendall.  Com o intuito de 
investigar possíveis fatores associados à cesariana, utilizou-se a regressão logística univariada, 
estimando como medida de efeito das odds ratios, com intervalo de confiança de 95%. 
Posteriormente, foram selecionadas as variáveis que apresentaram associação ao menos 
moderada (p < 0,25) com a variável de desfecho pelo teste qui-quadrado. Tais variáveis foram 
incluídas no modelo multivariado, que estima a odds ratio ajustada, considerando possíveis 
interações entre as variáveis.  

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa e aprovado sob número do 
parecer 4.464.028. O estudo utilizou o STROBE como checklist para garantir a 
reprodutibilidade. (7) 

 

RESULTADOS 

Segundo dados do Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC), em Mato 
Grosso do Sul (MS) foram registrados um total 430.181 nascimentos no período de 2010 a 
2019, dos quais 61% foram cesarianas e praticamente todos (99%) aconteceram em hospitais. 
Em novembro de 2021 existiam no território 1.298 leitos obstétricos no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES) destes, apenas 548 (42%) estão disponíveis para o SUS. 
Dos 79 municípios do estado, 68 registram pelo menos 1 leito obstétrico para atendimento SUS. 

Ao investigar os locais de ocorrência dos nascimentos no período estudado, nasceram 
em Campo Grande 37% dos sulmatogrossenses, em Dourados nasceram 12%, enquanto 
Corumbá e Três Lagoas somam 10% destes nascimentos. 

 



19 
 

Figura 1 – Distribuição espacial da taxa de cesáreas, de 2010 a 2019, por município de Mato 
Grosso do Sul. 

 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC 

Na figura 1 vemos que as taxas de cesárea apresentaram grande variação entre os 
municípios, sendo que o mínimo foi de 26% no município de Paranhos e o máximo de 83% no 
município de Santa Rita do Pardo. Destaca-se que tais municípios pertencem ao Sul e ao Norte 
do estado, respectivamente e os municípios vizinhos apresentam taxas similares (baixas e altas, 
respectivamente). Os municípios com maior taxa de cesariana foram Santa Rita do Pardo, 
Paraíso das Águas, Ivinhema, Costa Rica e Itaporã, que tiveram mais de 80% dos nascimentos 
via cesariana. No mesmo período, Miranda, Amambaí, Tacuru, Japorã, Aral Moreira, Coronel 
Sapucaia e Paranhos tiveram taxas de cesariana abaixo de 40%. 

Figura 2- Série histórica da taxa de cesáreas, por regional de saúde, de 2010 a 2019. 
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Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC 

 

Na figura 2 observa-se um aumento da taxa de cesarianas em todas as regionais de saúde. 
Na linha total do estado e da região de Campo Grande a curva ascendente na taxa de cesarianas 
apresentou uma pequena queda em 2014, que foi sustentada até 2016, quando voltou a subir e 
chegou aos patamares mais altos do período (62%). Também fica evidente que as menores taxas 
do estado pertencem a regional de Dourados que apresentava taxa menor que 50% no início do 
período. Já a regional de Três Lagoas ocupa a primeira posição na maior parte do período, 
dividindo-a com a regional de Corumbá a partir de 2017, período no qual a taxa oscila entre 
67% e 70% para ambas as localidades. 

Tabela 1 – Resultado do teste de Mann-Kendall da série história da taxa de cesáreas, por 
regional de saúde. 

Regional de saúde tau Valor p 
Campo Grande 0,11 0,721 

Dourados 0,91 < 0,001* 
Três Lagoas 1,00 < 0,001* 

Corumbá 0,07 0,086 
Total 0,73 0,004* 

* Valor p < 0,05. 

Pela Tabela 1, que apresenta os resultados da aplicação do teste não paramétrico de 
Mann-Kendall a taxa de cesáreas. Vê-se que há evidências amostrais suficientes de existência 
de tendência significativa para as séries correspondente às regionais de saúde de Dourados e 
Três Lagoas, assim como para o total do estado, ao nível de 5% de significância, sendo todas 
elas se mostraram positivas, dado o sinal do coeficiente tau. Isso indica um aumento na taxa ao 
longo do período, destacando-se que a tendência mais forte foi observada para a série de Três 
Lagoas (tau de 1,00).  
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Tabela 2 - Análise univariada e multivariada das cesarianas em função de fatores em estudo e resultado do teste de associação qui-quadrado. 
Mato Grosso do Sul, 2010-2019.  

Variável 
Cesáreo Odds Ratio Bruta Odds Ratio Ajustada 

Valor p 
Não           % Sim           % OR IC (95%) Valor p OR IC (95%) Valor p 

Escolaridade da mãe 
(anos) 

          < 
0,001* 

   12 ou mais 15606 17,69 72617 82,31 1 - - 1 - -  

   8 a 11  95061 40,12 141899 59,88 0,32 0,31-0,33 < 0,001* 0,46 0,45-0,47 < 0,001*  

   4 a 7  47736 54,41 39997 45,59 0,18 0,18-0,18 < 0,001* 0,31 0,31-0,32 < 0,001*  

   1 a 3  7851 63,29 4553 36,71 0,12 0,12-0,13 < 0,001* 0,23 0,22-0,24 < 0,001*  

   Nenhum 2465 74,20 857 25,80 0,07 0,07-0,08 < 0,001* 0,18 0,17-0,20 < 0,001*  

Idade da mãe (anos)           < 
0,001* 

   Até 20 56446 51,69 52763 48,31 1 - - 1 - -  

   21 a 30 83243 38,63 132249 61,37 1,7 1,67-1,72 < 0,001* 1,31 1,29 - 1,33 < 0,001*  

   31 a 40 28422 28,45 71478 71,55 2,69 2,64-2,74 < 0,001* 1,82 1,79 - 1,86 < 0,001*  

   Mais de 40 1577 28,54 3949 71,46 2,68 2,52-2,84 < 0,001* 2,23 2,09 - 2,38 < 0,001*  

Raça/cor da mãe           < 
0,001* 

   Parda 99515 42,78 133120 57,22 1 - - 1 - -  

   Branca 48011 29,24 116206 70,76 1,81 1,79-1,83 < 0,001* 1,41 1,39 - 1,43 < 0,001*  

   Preta 3988 42,33 5433 57,67 1,02 0,98-1,06 0,391 0,98 0,94 - 1,02 0,372  

   Indígena 17131 80,12 4251 19,88 0,19 0,18-0,19 < 0,001* 0,28 0,27 - 0,29 < 0,001*  

   Amarela 393 32,35 822 67,65 1,56 1,39-1,77 < 0,001* 1 0,88 - 1,14 0,969  

Tempo de gestação 
(semanas) 

          < 
0,001* 

   < de 22  125 81,17 29 18,83 0,14 0,09-0,21 < 0,001* 0,24 0,15 - 0,36 < 0,001*  

   22 a 27  1224 63,85 693 36,15 0,35 0,32-0,39 < 0,001* 0,53 0,48 - 0,59" < 0,001*  

   28 a 31  1839 46,29 2134 53,71 0,72 0,68-0,77 < 0,001* 1,11 1,03 - 1,19 0,003*  

   32 a 36  17371 41,93 24056 58,07 0,86 0,85-0,88 < 0,001* 1,09 1,06 - 1,11 < 0,001*  

   37 a 41  141718 38,43 227020 61,57 1 - - 1 - -  

   > de 42 5211 46,64 5962 53,36 0,71 0,69-0,74 < 0,001* 0,9 0,86 - 0,93 < 0,001*  
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Número de consultas           < 
0,001* 

   Nenhuma 4836 70,40 2033 29,60 0,19 0,18-0,2 < 0,001* 0,34 0,32 - 0,36 < 0,001*  

   1 a 3 19140 62,57 11449 37,43 0,28 0,27-0,28 < 0,001* 0,4 0,39 - 0,41 < 0,001*  

   4 a 6 55181 51,28 52435 48,72 0,44 0,43-0,44 < 0,001* 0,59 0,58 - 0,6 < 0,001*  

   7 ou mais 89533 31,55 194210 68,45 1 - - 1 - -   
Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC   
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Os resultados apresentados na Tabela 2 mostram que, quanto maior a escolaridade da 
mãe, maiores são as frequências relativas de cesariana, sendo que as chances das mães que 
estudaram por 12 anos ou mais de terem cesáreas chegam a equivaler a mais de 3 vezes as 
chances daquelas que estudaram entre 8 a 11 anos, destacando-se que todas as faixas de 
escolaridade apresentaram chances significativamente maiores em relação ao grupo sem 
instrução (valores p < 0,001), ao nível de 5% de significância. De modo similar, observa-se que 
as chances de cesariana aumentam de acordo com a faixa etária da mãe, sendo que aquelas com 
mais de 31 anos possuem o dobro de chances de ter cesariana se comparadas às que possuem 
até 30 anos.  

Em relação a raça/cor da mãe, utilizando a raça parda (grupo mais numeroso) como base 
de comparação, identificamos as indígenas são as que têm maior taxa de partos normais (80%). 
Comparando as chances para o desfecho, as gestantes brancas têm 80% mais chance de ter 
cesarianas que as pardas e pretas. Quanto ao tempo de gestação, chama atenção a alta 
prevalência de cesarianas em prematuros precoces e tardios (entre 28 e 36 semanas). É preciso 
estudar sobre quais são os motivos que estão levando à interrupção da gravidez prematuramente 
nesta população.  

Finalmente, vê-se que quanto maior o tempo de gestação ou o número de consultas, 
maiores são as chances de cesariana. A taxa de cesariana foi de 68% entre as gestantes com 
mais acesso ao pré-natal, que conseguem cumprir o calendário preconizado pelo Ministério da 
Saúde de sete ou mais consultas. Enquanto aquelas pessoas que não fizeram nenhuma consulta 
de pré-natal tiveram a taxa de cesariana de 29%. 

  Todas as variáveis avaliadas apresentaram associação significativa com o cesariana 
(valor p < 0,001), de acordo com os resultados do teste qui-quadrado, sendo incluídas no modelo 
múltiplo. Assim, a Tabela 2 apresenta os resultados das estimativas da odds ratio ajustada, com 
seus respectivos intervalos de 95% de confiança e valores p, obtidos através do ajuste de um 
modelo logístico múltiplo. As maiores faixas de escolaridade, de idade, de tempo de gestação 
e número de consultas mantiveram-se como fatores de risco para o cesariana no modelo 
múltiplo (valores p < 0,001). Além disso, a raça branca também permaneceu como fator que 
aumenta as chances de cesariana, enquanto a raça indígena se manteve como fator de proteção. 

 

DISCUSSÃO 

Segundo o levantamento de dados da pesquisa, a taxa de cesárea do Mato Grosso do Sul 
tem aumentado em todas as regiões e em 2019 chegou a 62%. Com uma taxa de cesárea de 
62%, chegando a 88% em alguns municípios, é importante reconhecer quais fatores determinam 
esses indicadores. 

O estado de Mato Grosso do Sul concentra uma grande população indígena, com 21.382 
(5%) nascimentos no período, com as menores taxas de cesariana. É importante compreender 
o que pode explicar o fator de proteção para alta taxa de cesarianas nesta população. Picoli, 
Cazola e Lemos (2017) analisaram os dados do Sistema de Mortalidade e concluíram que o 
acesso à tecnologia do parto não está disponível para essas pessoas gestantes, já que o risco de 
morte é quatro vezes maior das indígenas, comparada às de raça/cor branca. Estas mortes 
evitáveis estão associadas à demora na assistência, seja em relação à detecção oportuna de 
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complicações, na utilização de intervenções apropriadas ou o uso adequado da rede de atenção 
à saúde, colocando em evidência a magnitude das desigualdades de saúde. (8) 

A OPAS afirma que as iniquidades continuam a ser o principal problema de saúde nas 
Américas. Victora et al (2000) explicam esse cenário com o conceito de "equidade inversa". A 
disponibilidade de bons cuidados médicos tende a variar inversamente com a necessidade deles 
na população servida. Uma intervenção que se comprova eficaz rapidamente alcança uma alta 
cobertura entre os ricos, no entanto, a cobertura para os pobres demora a chegar. (9) 

A introdução de novas intervenções em saúde pública para bebês e crianças podem 
reduzir inequidades, mas usualmente as inequidades podem se ampliar antes de reduzir e 
melhorar. Outro fator que parece funcionar como uma equidade inversa no acesso à tecnologia 
apropriada é a escolaridade, já que nesta população ter menos estudo funcionou como uma 
“proteção” para a cesárea, o que pode também apontar para uma inequidade de acesso ao 
cuidado para pessoas com pior situação socioeconômica. (9) 

É preciso aperfeiçoar a utilização de leitos hospitalares e a capacidade instalada de 
equipamentos e recursos humanos de forma a garantir acesso, segurança e qualidade para o 
atendimento ao parto, com referências, transporte e regulação pactuados. O modelo ideal da 
rede de atenção presume que todos os leitos cadastrados e contratados para atendimento SUS 
deveriam estar disponíveis para atender grávidas e seus bebês, porém os partos no Brasil têm 
sido atendidos em hospitais mal estruturados, com pré-partos coletivos, banheiros 
compartilhados, nenhuma privacidade e submissões a diversas intervenções para acelerar e 
controlar o corpo da parturiente e do bebê. (10) 

Vivemos em um paradoxo onde um evento fisiológico é tratado como uma emergência 
médica, para a qual os serviços hospitalares não estão qualificados para atender. Esta 
organização da rede aumenta os riscos para a população e o custo da assistência à saúde. Cabe 
aos gestores uma análise mais aprofundada sobre a dinâmica dos deslocamentos das gestantes 
de seu território para terem seus partos e os desfechos relacionados ao risco gestacional.  

As maternidades devem possuir infraestrutura física, recursos humanos, materiais e 
equipamentos, recursos e processos assistenciais, transporte de pacientes, prevenção e controle 
de infecção, biossegurança e notificação de eventos adversos. Os protocolos incluem ter pelo 
menos uma pessoa treinada em reanimação neonatal sempre presente. O serviço obstétrico deve 
ter capacidade, pessoal e equipamentos para estabilizar bebês doentes e prematuros, fornecendo 
calor e oxigênio. Se não puder prestar cuidados contínuos, deve-se ter a capacidade de 
transportar o bebê para outra instalação com segurança a qualquer momento. (11) 

A chamada “Rede Cegonha”, foi lançada em 2011 como a primeira das Redes de 
Atenção em Saúde (RAS) preconizadas pelo Ministério da Saúde brasileiro como política 
pública de saúde. Neste período houve ampliação dos investimentos e apoio institucional para 
estados e municípios fortalecerem a educação continuada e permanente dos profissionais de 
saúde, com espaços de debate e contribuição da sociedade na regulação dos indicadores, como 
fóruns perinatais e colegiados gestores. (6) 

A regulação de indicadores de qualidade de assistência ao parto, aliada a atividades de 
educação continuada para os profissionais da rede de atenção à saúde provavelmente tiveram 
impacto na queda na taxa de cesariana em 2014 e 2015. Por outro lado, iniciativas do Conselho 
Federal de Medicina e projetos de lei que visam garantir a cesariana como uma opção da 
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gestante podem ter neutralizado todas as iniciativas governamentais e não governamentais de 
redução de nascimentos por procedimentos cirúrgicos desnecessários, o que se reflete no 
aumento da taxa de cesariana no MS partir de 2016. (5) 

Com relação ao Mato Grosso do Sul, em alguns municípios, apesar de haver leitos 
obstétricos cadastrados, não há uma equipe e protocolos estruturados para atender partos 
normais. Nestes locais os riscos cirúrgicos são subestimados, enquanto o parto espontâneo é 
tratado como uma emergência médica, para a qual a maioria dos serviços não estaria qualificada 
para atender. As urgências obstétricas e partos vaginais são frequentemente encaminhados à 
capital e cidades maiores, levando as peregrinam em trabalho de parto às vezes centenas de 
quilômetros de distância para serem atendidas.  

Os serviços com real capacidade e estrutura para atender urgências obstétricas e partos 
vaginais estão restritos à capital e cidades maiores, levando a altas taxas de cesáreas em 
municípios de pequeno porte.  Na região de Corumbá, é preciso compreender quais fatores 
explicam um aumento vertiginoso das taxas de cesariana no período estudado. A hipótese é que 
a estrutura da rede que potencializa os riscos no parto, já que os dados do boletim de 
investigação de óbito materno e infantil demonstram que há alta mortalidade materna e infantil 
nesta região.  

Apesar da ampla cobertura de consultas de pré-natal, o sistema de saúde não tem 
conseguido melhorar os índices de cesariana. Sabemos que o problema não é a falta de acesso, 
já que 37% das pessoas fizeram mais de 7 consultas, enquanto apenas 1% não teve nenhuma 
consulta de pré-natal. Mais uma vez se apresenta aqui o conceito de equidade inversa, já que 
em MS a preferência ou necessidade das gestantes por cesariana aumentou proporcionalmente 
ao número de consultas de pré-natal, à idade e escolaridade materna.  

Observamos que mais consultas de pré-natal podem significar mais procedimentos e 
exames, mas não significa que essas gestantes estarão mais preparadas para o parto. Nossos 
resultados sugerem que pode haver um aconselhamento enviesado a favor da cesariana no pré-
natal, concordando com os achados publicados por Domingues, et al (13) demonstrando que a 
preferência pelo parto vaginal pode não estar sendo adequadamente apoiada ou incentivada 
pelos profissionais.  

Para superar o paradoxo perinatal brasileiro é necessário convocar os gestores, os 
trabalhadores e a sociedade a refletir e transformar o modelo de atenção à gestação e ao parto 
praticado no país, o qual não coloca a gestante/parturiente no centro da “cena”, como 
protagonista do processo de gestação e parto, medicalizando e intervindo muitas vezes 
desnecessariamente. (13, 14) 

A prevenção quaternária é um conjunto de atividades empregadas para identificar 
pessoas que estejam sob risco de hipermedicalização e reduzir as intervenções desnecessárias 
ou excessivas a fim de minimizar as iatrogenias. Um modelo de assistência que privilegia a 
autonomia, o protagonismo e o bem-estar da mãe e do bebê é uma agenda que precisa de uma 
ação conjunta que traga junto agências governamentais, conselhos profissionais, sociedade 
civil, universidades e outras instituições. (15, 16) 

Apesar dos avanços já observados com o ativismo social, políticas públicas e 
treinamentos dos profissionais, uma real mudança nos cuidados materno-perinatais ainda 
demanda ações para superar a dicotomia entre um parto violento e uma cesárea sem indicação. 
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A mudança de práticas pode ser difícil, mas os gestores sensibilizados podem ocupar um papel 
fundamental na criação de possibilidades de transformação, gerenciando recursos humanos e 
orçamentos para as mudanças de práticas necessárias, incentivando e apoiando o 
aperfeiçoamento contínuo dos profissionais de saúde sob sua liderança. (17, 18) 

A organização da assistência afeta a forma como a via de parto é decidida. É necessário 
investir em estratégias focadas em reduzir as cesáreas em primíparas e em possibilitar que as 
gestantes, com e sem cesárea anterior, se sintam seguras em entrar em trabalho de parto e não 
agendar cesarianas sem indicação clínica. A atitude dos profissionais relação a suporte 
emocional, capacidade de comunicação, fornecimento adequado de informações e participação 
nas decisões, são preditores fortes e consistentes da satisfação com o atendimento ao parto. (17) 

 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi observado um aumento persistente das taxas de cesariana no Mato Grosso do Sul. 
As pessoas brancas, aquelas com mais idade, as mais escolarizadas e com mais consultas de 
pré-natal tiveram mais cesarianas. As pessoas indígenas foram as que tiveram menos cesarianas. 
A população da região de Três Lagoas é a mais exposta a este desfecho. 

 Os dados deste estudo mostram que a rede materna e infantil na maioria dos municípios 
está organizada para oferecer altas taxa de cesárea, o que restringe a governabilidade que as 
pessoas gestantes têm para decidirem sobre seu tipo de parto. A organização da rede reduz as 
possibilidades para as gestantes entrarem em trabalho de parto e terem partos vaginais seguros, 
já que os serviços não estão qualificados quanto à estrutura física e recursos humanos para 
atender o parto espontâneo. 

Pesquisas adicionais são necessárias para explorar as possibilidades reais que são 
oferecidas às gestantes para decidirem sobre seu tipo de parto, e compreenderem quais 
estratégias podem ser desenvolvidas no pré-natal a fim de uma experiência positiva de parto. 
Os sistemas de saúde precisam investir em ferramentas direcionadas a grupos populacionais 
específicos, tanto para prevenir cesarianas, quanto para ofertá-las àquelas pessoas gestantes que 
necessitam, de forma a reduzir eventos como mortes e morbidades maternas e neonatal e 
promover uma experiência positiva de parto para todas as pessoas. 
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Artigo 2 - Uma vez cesárea, sempre cesárea? - Impacto do excesso de 
cesáreas em Mato Grosso do Sul.  

 
Once a caesarean, always a cesarean? – The impact of the excess of cesarian sections in Mato 

Grosso do Sul. 
 

RESUMO 

O excesso de cesáreas é um problema de saúde pública. O objetivo desta pesquisa foi monitorar 
e comparar os dados de nascimento do Mato Grosso do Sul (MS), usando a classificação de 
Robson para avaliar a taxa de cesáreas ao longo do período de 2014 a 2019. Métodos: Trata-se 
de um estudo ecológico que utilizou os dados de nascimentos no Mato Grosso do Sul nos anos 
2014 a 2019 originados do SINASC e foram acessados em novembro de 2021, utilizando o 
algoritmo desenvolvido no ambiente estatístico R, previamente validado. Resultados: A taxa 
de cesáreas global no período foi de 62%, com maior contribuição do grupo 5 de Robson 
(mulheres com cesáreas prévias). A comparação entre os grupos demonstra que a prevalência 
em Mato Grosso do Sul está acima dos parâmetros nacionais e internacionais em todos os 
grupos. Conclusão: O excesso de partos cirúrgicos, em especial no grupo 5, poderia ser 
reduzido através do oferecimento seguro do parto vaginal depois de uma cesárea e com o 
estímulo para que as mulheres façam a tentativa de trabalho de parto. É recomendado o uso da 
Classificação de Robson nos serviços de saúde, tanto para o registro de dados epidemiológicos 
como para a tomada de decisão clínica sobre cada caso. 

Palavras-chave: Sistema de Informação em Saúde; Cesárea; Nascido Vivo; Saúde Materna e 
infantil; Necessidades e Demandas de Serviços de Saúde. 

 
ABSTRACT 
 
Excessive number of cesarean sections are a significant public health issue. The objective of 
this research is to monitor and compare childbirth data from Mato Grosso do Sul (MS), using 
the Robson classification to assess the cesarean section rate over the period from 2014 to 2019. 
Methods: This is an ecological study which used data on births in Mato Grosso do Sul in the 
years 2014 to 2019 originated from SINASC and were accessed in November 2021, using the 
algorithm developed in the R statistical environment, previously validated. Results: The overall 
cesarean rate in the period was 62%, with a greater contribution from Robson's group 5 (women 
with previous cesareans). The comparison between the groups shows that the prevalence of 
cesarean sections in Mato Grosso do Sul is above national and international parameters in all 
groups. Conclusion: Excessive number of cesarean delivery, especially in group 5, could be 
reduced by offering safe vaginal delivery to women who had a previous  cesarean section birth, 
and encouraging women to attempt normal labor. The use of the Robson Classification in health 
services is recommended, both for recording epidemiological data and for making clinical 
decisions about each case. 
 

Keywords:  Heath information systems; Cesarean Section; Live Birth: Maternal and Child 
Health; Health Services Needs and Demand  
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INTRODUÇÃO 

No Brasil as altas taxas de cesáreas (TC) são um problema de saúde pública e refletem 

as diversas formas de desigualdade social. O modo de nascer pode afetar o desenvolvimento do 

neonato e sua saúde futura, por isso é necessário considerar os riscos e benefícios potenciais 

para informar às mães sobre os tipos de parto disponíveis, otimizar a comunicação e melhorar 

a educação em saúde. (SOUZA, 2015) 

O DATASUS disponibiliza informações para subsidiar análises objetivas da situação 

sanitária, tomadas de decisão baseadas em evidências e elaboração de programas de ações de 

saúde. O SINASC (Sistema de Informação de Nascidos Vivos) é reconhecido como uma das 

principais fontes de informação para o monitoramento de indicadores de saúde relacionadas aos 

nascimentos em todo território nacional, com excelente cobertura e qualidade. Segundo dados 

do SINASC, em Mato Grosso do Sul (MS) foram registrados 263.349 nascimentos no período 

de 2014 a 2019. A cobertura da assistência ao pré-natal e ao parto hospitalar alcançaram mais 

de 98% de cobertura para estes nascimentos. (BRASIL, 2017) 

A Classificação de Robson (CR) é indicada como instrumento padrão em todo o mundo 

para avaliar, monitorar e comparar as taxas de TC ao longo do tempo em um mesmo local e 

entre diferentes locais. Todas as gestantes no momento da internação para o parto podem ser 

imediatamente classificadas em um dos 10 grupos, usando apenas algumas características 

básicas: antecedente obstétrico, número de fetos, apresentação fetal, início do trabalho de parto 

e idade gestacional. A classificação permite a comparação e a análise das taxas de TC dentro e 

entre esses grupos. (WHO, 2017) 

 O objetivo desta pesquisa foi comparar os dados de nascimento do MS, com base na 

classificação por grupo de Robson para avaliar a prevalência de partos cirúrgicos ao longo do 

período de 2014 a 2019 para essa população. 

 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo ecológico que utilizou informação referente ao registro de 

nascidos vivos registrados no SINASC para o estado de Mato Grosso do Sul. Utilizamos o 

checklist STROBE para garantir a reprodutibilidade do estudo. (MALTA, 2010)  

Os dados com a Classificação de Robson somente estão disponíveis a partir do ano de 

2014. Para a análise descritiva dos nascidos vivos residentes em MS no período de 2014 a 2019, 

utilizamos um algoritmo desenvolvido no ambiente estatístico R Development Core Team 

previamente validado para a análise de dados dos sistemas de informação em saúde do Sistema 

Único de Saúde (SUS).  (SALDANHA et al, 2019)  
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O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com número do parecer 

4.464.028. O banco de dados foi obtido no site do DATASUS do Ministério da Saúde em 

novembro de 2021. Foi realizada uma análise descritiva dos resultados para a obtenção das 

tabelas de frequência, com o intuito de caracterizar as ocorrências. Para descrição dos resultados 

serão utilizadas a frequência absoluta e a porcentagem para as variáveis categóricas. As 

variáveis estudadas para proceder a classificação de Robson foram: paridade, cesárea prévia, 

início do trabalho de parto, número de fetos, idade gestacional e apresentação fetal. 

 

RESULTADOS 

Foram analisados os dados de 263.349 nascidos vivos no período entre 2014 e 2019, 

dos quais 162.291 (62%) ocorreram por cesárea. A TC do Mato Grosso do Sul tem aumentado 

em todas as regiões. A Tabela 1 apresenta a Classificação de Robson dos dados de nascimentos 

de nascidos vivos em MS no período de 2014 a 2019. Estas informações nos possibilitam 

sugerir o planejamento de estratégias e intervenções para evitar cirurgias desnecessárias em 

grupos específicos de mulheres. A apresentação dos dados conforme padronizado pela OMS 

permite comparações entre os serviços e com outras pesquisas. (WHO, 2017). 
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Tabela: Classificação de Robson. Comparação entre Mato Grosso do Sul, Brasil e recomendação da OMS** (2014 a 2019) 

Fonte: Sistema de Informação de Nascidos Vivos 
Notas: * TC = taxa de cesariana   ** OMS = Organização Mundial de Saúde   *** br/ind= branco ou não identificado     # não há recomendação da OMS para grupos 6, 7 e 9 
Grupo 1: nulípara, gestação única, cefálica, ≥ 37 semanas, em trabalho de parto espontâneo. 
Grupo 2: nulípara, gestação única, cefálica, ≥ 37 semanas, com indução ou cesárea anterior ao trabalho de parto. 
Grupo 3: multípara (sem antecedente de cesárea), gestação única, cefálica, ≥ 37 semanas, em trabalho de parto espontâneo. 
Grupo 4: multípara (sem antecedente de cesárea), gestação única, cefálica, ≥ 37 semanas, com indução ou cesárea realizada antes do início do trabalho de parto. 
Grupo 5: com antecedente de cesárea, gestação única, cefálica ≥ 37 semanas. 
Grupo 6: todos partos pélvicos em nulíparas. 
Grupo 7: todos partos pélvicos em multíparas (incluindo antecedente de cesárea). 
Grupo 8: todas as gestações múltiplas (incluindo antecedente de cesárea). 
Grupo 9: todas as apresentações anormais (incluindo antecedente de cesárea). 
Grupo 10: todas as gestações únicas, cefálicas, < 37 semanas (incluindo antecedente de cesárea) 

1. A contribuição absoluta (%) de cada grupo para a taxa de cesárea (número de cesáreas de cada grupo dividido pelo número total de partos X 100). 

Grupo Número de 
cesáreas no 
grupo (N) 

Número de 
partos no 
grupo (N) 

Tamanho do 
grupo (%)  

Contribuição 
absoluta TC* (%) 1 

Contribuição 
relativa TC (%) 2 

TC do 
grupo (%)  

TC (%) no 
Brasil 3 

TC proposta 
pela OMS** 

(%) 
1 32894 56837 21,6 12,5 20,3 57,8 44,7 <10% 

2 18664 23812 9,0 7,1 11,5 78,5 69,6 ~20-35% 

3 13529 55514 21,1 5,1 8,3 24,4 18,7 ~3% 

4 7902 13758 5,2 3,0 4,9 57,8 45,9 < 15% 

5 63088 72129 27,4 24,0 38,9 87,5 85,2 50-60% 

6 2499 2820 1,1 0,9 1,5 89,0 89,9 # 

7 3633 4325 1,6 1,4 2,2 84,2 86,5 # 

8 4522 5230 2,0 1,7 2,8 86,5 83,5 ~60% 

9 499 511 0,2 0,2 0,3 97,3 97,0 # 

10 13983 26215 10,0 5,3 8,6 53,3 50,7 ~30% 

br/ind*** 1078 2198 0,8 0,4 0,7 48,0 56,4 # 

TOTAL 162291 263224 100,0 61,6 100,0 61,6 55,8  
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2. A contribuição relativa (%) de cada grupo para a taxa de cesárea (número de cesáreas de cada grupo dividido pelo número total de cesáreas X 100). 
3. Taxa de cesáreas por ano de referência e grupo de Robson. Brasil, 2014 a 2019. Painel de Monitoramento da Classificação de Robson.
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Observamos na Tabela 1 que no MS o grupo de nulíparas com parto a termo e bebê 

cefálico (grupos 1 e 2) representam 30,6% da população, enquanto as multíparas sem cesárea 

prévia (grupos 3 e 4) representam 26,3% da população. Já as multíparas com cesárea prévia 

(grupo 5) representam 27,4% da população estudada. 

Primeiramente vamos analisar as TC em nulíparas: no grupo 1 estão incluídas as que 

foram internadas em trabalho de parto espontâneo, o que corresponde a 21,6% dos nascimentos, 

com 57,8% por cesarianas. O grupo 2 inclui 9% da população, nulíparas que foram internadas 

para indução ou para cesárea anterior ao trabalho de parto. A TC foi de 78,5% no período 

estudado.  

Quanto às mulheres que já tiveram um parto normal anterior, no grupo 3 estão 21% das 

multíparas que foram internadas em trabalho de parto espontâneo. Neste grupo a TC foi a mais 

baixa da população estudada, com média de 24,4% no período estudado. Já no grupo 4 estão as 

multíparas que tiveram parto vaginal anterior e internaram sem trabalho de parto, que 

correspondem à 5,2% da população estudada, em que 57,8% dos nascimentos foram por 

cesarianas no período estudado. 

Finalmente, no grupo 5 estão a maior parte das mulheres desta série de nascimentos. 

Observe na coluna “Contribuição absoluta para a taxa de cesáreas” que as multíparas com 

antecedente de cesárea correspondem a mais de um quarto (27,4%) da população. Neste grupo 

a média de TC é de 87,5%, chegando a 100% em alguns municípios. A coluna “contribuição 

relativa para a taxa de cesáreas” mostra que 38,9% de todas os partos cirúrgicos foram em 

mulheres do grupo 5. 

A apresentação pélvica no momento da internação de nulíparas e multíparas (grupo 6 e 

7) representa 2,7% de todos os partos, com 86% de cesáreas. Gravidez de gemelares (grupo 8) 

correspondeu a 2% dos nascimentos, com TC de 87% enquanto a apresentação transversa 

(grupo 9) foi apenas 0,2% dos nascidos vivos. A taxa de prematuridade na população (grupo 

10) foi de 10%, sendo que 53,3% dos prematuros nasceram por via cirúrgica. 

Nossos dados corroboram o achado de que uma cesárea é fator de risco para cirurgias 

subsequentes, sejam por causas obstétricas ou não-obstétricas (5). Observamos que as chances 

deste desfecho é mais prevalente nos grupos de mulheres com cesárea prévia (grupo 5), seguido 

pelo grupo de primíparas internadas sem trabalho de parto (grupo 2) e de multíparas internadas 

sem trabalho de parto (grupo 4). As TC são menores nas mulheres que foram internadas em 

trabalho de parto, sejam elas nulíparas ou multíparas (grupos 1 e 3), mas o MS tem taxas 

superiores ao Brasil, mesmo nestes grupos, o que pode ser observado na tabela. 
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DISCUSSÃO 

As TC em cada grupo variam em diferentes hospitais e ambientes dependendo de sua 

capacidade/nível de complexidade, das características epidemiológicas da população atendida 

e das diretrizes locais de manejo clínico, entre outros fatores. Para este estudo discutiremos os 

partos classificados nos grupos 1 a 5 de Robson, nos quais se incluem 222.050 nascimentos 

entre 2014 e 2019, o que corresponde a 84,3% dos nascimentos no período no estado de Mato 

Grosso do Sul.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2018) em suas recomendações para uma 

experiência positiva de parto, concluiu que as unidades de saúde com baixas TC e baixa 

mortalidade perinatal intraparto apresentavam poucas cesáreas desnecessárias e bons resultados 

maternos e perinatais. O trabalho recomendou que as estratégias para reduzir a frequência do 

procedimento devem incluir a prevenção de cirurgias desnecessárias em primíparas e melhor 

seleção de casos para indução e ce antes do trabalho de parto. 

De acordo com a proposta de Classificação de Robson, para a maioria das mulheres nos 

grupos 1 a 4 é esperado que a gestação evolua para um trabalho de parto espontâneo e parto 

vaginal. A OMS recomenda que para reduzir a taxa geral de cesáreas (TC) os serviços devem 

investir ações direcionadas aos grupos 1, 2 e 5, com um protocolo de cuidados para nulíparas 

em trabalho de parto espontâneo. (WHO, 2017) 

A alta TC apresentada no grupo 4 (57,8%) sugere uma experiência materna anterior 

ruim em um parto vaginal e solicitação de parto cirúrgico antes do trabalho de parto em 

mulheres multíparas. Outra explicação pode ser a realização de cesárea para fazer laqueadura 

tubária antes do início do trabalho de parto, o que é comum em locais onde o planejamento 

familiar não está facilmente disponível. 

O grupo 5, que inclui as parturientes com cesárea anterior foi responsável por 38,9% de 

todas as cirurgias realizadas na população deste estudo, o que significa que houve alta TC nos 

anos anteriores, principalmente em primíparas. Os protocolos nacionais e internacionais 

recomendam ações para evitar a primeira cesariana. No entanto, quando uma primeira cirurgia 

é realizada, pouco se discute sobre o impacto no futuro reprodutivo dessas mulheres, já que a 

decisão da via de parto é uma questão controversa na obstetrícia.  

No grupo 5, composto por mulheres que tiveram uma cesárea anterior, a TC é de 89%. 

O conceito há muito obsoleto “uma vez cesárea, para sempre cesárea” foi criado por Edwin B. 

Cragin em uma apresentação em Nova York no ano 1916, quando a cirurgia era extremamente 

rara e com uma incisão vertical no abdome. Em 1950 a técnica cirúrgica mudou, mas ainda hoje 
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ter um o parto vaginal após cesárea (PVPC / VBAC) é um grande desafio no Brasil. Poucas 

pessoas sabem desta possibilidade, e a maior parte da população não questiona os saberes 

médicos, o sistema de saúde ou a cultura de medicalização do parto.  

O grupo 10 (nascimentos pré-termo) correspondeu a 10% dos nascimentos. Para uma 

população de risco normal, esse grupo deveria compor menos de 5% dos nascimentos, 

indicando que há alto risco de parto prematuro na população de Mato Grosso do Sul. Mais da 

metade dos prematuros nasceram por cesáreas (53,3%). Esta alta TC pode sugerir tanto 

complicações da gravidez como restrição de crescimento fetal ou pré-eclâmpsia, quanto a 

prematuridade iatrogênica provocada por cirurgias desnecessárias, agendadas com base em 

avaliações superestimadas da idade gestacional. 

O uso excessivo de intervenções obstétricas é um fenômeno complexo e multifatorial, e 

as questões de desrespeito e do abuso no parto têm sido reconhecidas como problemas 

estruturais. As mulheres de baixo risco com frequência estão expostas a intervenções 

desnecessárias, enquanto gestantes e bebês com maior risco não têm acesso às intervenções em 

tempo oportuno. Sabendo-se que fatores médicos isoladamente podem não justificar o aumento 

nas taxas, torna-se de extrema importância o entendimento dos fatores associados à cesárea. 

(MATTAR e DINIZ, 2012) 

A mudança de paradigma e de cultura necessita de investimentos prolongados, 

especialmente na formação dos profissionais e na regulação dos serviços. A Rede Cegonha, 

publicada em 2011 foi uma política pública que investiu em ações para mudança do modelo de 

atendimento obstétrico, que incluíram adequação dos protocolos de cuidado em rede e educação 

dos profissionais de saúde. Porém não houve tempo suficiente para a produção de resultados 

consistentes, já que os investimentos foram interrompidos. (BRASIL, 2011) 

Cesarianas podem salvar a vida de crianças e prevenir mortalidade perinatal e 

morbidades severas como a asfixia. No entanto, nos partos espontâneos, a exposição aos 

hormônios maternos e fenômenos epigenéticos do trabalho de parto e a passagem pelo canal do 

parto promove uma importante etapa de desenvolvimento do feto para a preparação para a vida 

fora do útero. O aumento da concentração dos hormônios podem ser um sinal importante para 

a maturação pulmonar e neurogênese. Por isso, mesmo entre as mulheres com indicação de 

cesárea, é recomendado que elas considerem entrar em trabalho de parto para permitir uma 

melhor transição fetal-neonatal.  (SANDALL, 2018) 

Para as mulheres, a cirurgia aumenta em três vezes o risco de morbidades severas na 

próxima gestação como hemorragia, histerectomia, apresentação anormal da placenta, ruptura 
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uterina, de aborto e prematuridade nas gravidezes subsequentes, além de pior satisfação com a 

experiência de parto e menor chance de interações positivas após o parto. (SANDALL, 2018) 

A região Centro Oeste brasileira é identificada com a mais alta TC do país, o que indica 

o grau de hipermedicalização da atenção prestada nas maternidades e uma organização da rede 

de saúde que contribui para uma epidemia iatrogênica e social. Municípios com elevadas TC 

possuem leitos obstétricos sem estrutura e sem equipe preparada para atenção ao trabalho de 

parto de início espontâneo, o que coloca a mulher em situação de risco de desassistência caso 

não “eleja” o parto cirúrgico. (LEAL, 2014) 

A pesquisa “Nascer no Brasil” mostrou que na região centro-oeste a maior parte dos 

hospitais públicos e mistos está localizada nas capitais, sugerindo que há problemas de 

cobertura para as usuárias residentes fora das capitais. Preponderaram também hospitais com 

baixos volumes de partos e sem equipe obstétrica. (BITTENCOURT et a, 2014). Vazios 

assistenciais impõem deslocamento geográfico para internação para o parto. Em um contexto 

de baixo suporte à assistência à gestante, este fator pode aumentar a probabilidade de morte 

materna e infantil, além de apontar que a regionalização da assistência ainda é um desafio. 

(SOUZA, 2015) 

 

Propostas para redução das taxas de cesárea no MS a partir da análise da 

Classificação de Robson 

Observamos que o número de mulheres que entram em trabalho de parto é cada vez 

menor no Mato Grosso do Sul. Com um índice tão alto de cirurgias, a maioria delas 

desnecessárias, o uso apropriado e seguro de cesáreas não é apenas um assunto individual entre 

médico e paciente, mas é também uma questão de saúde pública. A sociedade atual demanda 

por informação e por instrumentos que deem segurança aos profissionais e às mulheres para 

que o trabalho de parto seja reconhecido como uma etapa fundamental da gestação. A gestão 

da rede materna e infantil deve pautar-se pela melhoria do acesso e da qualidade da assistência 

à mulher e à criança. (WHO, 2017) 

Apesar dos avanços já observados com o ativismo social, políticas públicas e 

treinamentos dos profissionais, uma real mudança nos cuidados materno-perinatais ainda 

demanda ações inovadoras para tornar visível, prevenir e enfrentar a violência contra as 

mulheres nas instituições de saúde e na formação dos profissionais de saúde. Esta agenda 

precisa de uma ação conjunta que traga junto agências governamentais, conselhos profissionais, 

sociedade civil, universidades e outras instituições. (DINIZ et al, 2015) 
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É possível pensar em estratégias voltadas a reduzir a taxa de cesárea em grupos 

específicos. Nulíparas e multíparas com devem ser estimuladas a levar a gestação até o início 

do trabalho de parto e não agendarem a cirurgia sem indicação clínica. Fortalecer as atividades 

de pré-natal voltadas para o cuidado integral, a vinculação da gestante à maternidade, o 

transporte seguro para urgências e da implementação de boas práticas na atenção ao parto e 

nascimento. (RATTNER, 2021) 

Uma revisão sistemática (CHAILLET & DUMONT, 2007) investigou as estratégias 

para aumentar as taxas de VBAC, incluindo intervenção educativa realizada por um formador 

de opinião, feedback de auditoria, melhoria da qualidade e estratégias multifacetadas em 

gestações de baixo risco. A intervenção motivacional educacional implementada por 2 anos 

permitiu um aumento global da taxa de VBAC em torno de 5%, embora com heterogeneidade 

entre os centros de parto. É preciso oferecer educação permanente aos profissionais e apoio às 

mulheres para chegar a uma decisão compartilhada sobre o modo de parto. 

Ter uma cesárea anterior é a indicação mais comum de uma nova cirurgia, o que leva a 

um efeito cascata, com crescente contribuição do grupo 5. Considerando os riscos das cirurgias 

e suas considerações sobre gestações futuras, incluindo as morbidades acumuladas por 

múltiplas cesáreas, são necessárias intervenções baseadas em evidências e programas para 

reduzir esses índices, considerando os riscos e benefícios de cada tipo de parto. (NAKAMURA-

PEREIRA, 2016) 

Como mais de um quarto (27,4%) das parturientes têm uma cesárea anterior, para 

reduzir as TC é preciso encontrar estratégias para promover o parto vaginal após cesárea, 

conhecido pela sigla em inglês VBAC (Vaginal Birth After Cesarean). Na população aqui 

estudada, apenas 13% das mulheres do grupo 5 tiveram um parto vaginal.  

Guise et al (2010) publicaram uma síntese de evidências com novos insights sobre 

VBAC. Os resultados mostram que a VBAC é uma escolha segura para a maioria das mulheres 

com cesárea anterior quando realizada em serviços com estrutura e equipe preparados para este 

atendimento. Nos EUA 74% das mulheres que tentaram o trabalho de parto tiveram o VBAC. 

A tentativa de trabalho de parto pós-cesárea (TOLAC) deve ser oferecida como 

oportunidade de realizar um VBAC para mulheres com histórico de uma ou duas incisões 

transversais baixas anteriores, na ausência de outros fatores de risco. Centros equipados com 

uma unidade de anestesiologia dedicada à enfermaria de parto, um banco de sangue e uma 

unidade de radiologia intervencionista permitem aos médicos o manejo adequado das 

emergências dramáticas, embora raras, de ruptura uterina. (MONARI et al, 2022) 
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O trabalho de parto tem sido considerado como um evento de risco pelos profissionais 

e pela família. A principal preocupação com o trabalho de parto após a cesárea é chance 

aumentada a ruptura uterina, por causa da cicatriz da cirurgia anterior. No entanto, o estudo de 

Guise et al, a ruptura uterina aconteceu em 3/1000 nascimentos, dessas rupturas 6% resultaram 

em morte perinatal. A razão de mortalidade materna atingiu 13.4/100.000 dos nascimentos por 

cesarianas repetidas, enquanto entre as que tentaram o trabalho de parto a razão foi de 

3.8/100.000 nascimentos. 

Os pontos fortes desse estudo foram o estudo dos indicadores a partir da base do 

SINASC, composta por centenas de milhares de nascimentos com uma ótima completude. A 

classificação de Robson indica as proporções populacionais das TC, evidentemente muito 

excedidas neste caso, como pode ser observado na comparação com as taxas nacionais e com 

as unidades de saúde de referência para o estudo da OMS.   

A análise dos dados populacionais foi limitada pela falta de registo dos dados 

necessários para subdivisão dos grupos 2 e 4, que seriam importantes para entender como as 

diferenças na prática clínica (taxas de parto induzido ou cesárea sem trabalho de parto) 

contribuem para as TC em nulíparas e multíparas sem cesárea anterior. Para a subdivisão no 

grupo 5, seria necessário aber o número de cirurgias prévias, porém estes dados não estão 

disponíveis. 

  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Em toda a linha de cuidado perinatal é necessário investir em estratégias focadas em 

reduzir as cesáreas desnecessárias em primíparas e em possibilitar que as gestantes se sintam 

seguras em entrar em trabalho de parto e não sejam obrigadas pelo sistema a agendar uma 

cirurgia indesejada e sem indicação clínica.  

Para muitas mulheres, uma grande motivação para “escolher” a cesárea é a expectativa 

(bastante realista) de uma experiência física e emocionalmente negativa no trabalho de parto. 

Para reduzir as taxas de cesárea, é essencial mudar o modelo de assistência.  Esta mudança 

necessita de políticas públicas de curto e longo prazo que invistam em estratégias baseadas em 

evidências. Ações de aconselhamento e educação em saúde no pré-natal precisam ser 

planejadas para que as mulheres possam tomar decisões com autonomia, incluindo protocolos 

de atendimento às complicações que podem surgir em mulheres com uma ou mais cesáreas. É 

fundamental que a rede de atenção ao parto tenha referências hospitalares para o parto vaginal, 
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com ambiência adequada, equipe obstétrica de plantão e protocolos de cuidados baseados em 

evidências científicas. 

Sugerimos futuros estudos que estabeleçam protocolos de preparação para o parto na 

atenção primária voltados para grupos específicos, com base na classificação de Robson. As 

nulíparas e mulheres com cesáreas anteriores devem ser prioritárias para estas intervenções. 
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Artigo 3: Estudo qualitativo sobre cuidado pré-natal: as demandas das mulheres para o 
planejamento do parto. 

Autoras: Dra. Angela Rios1 e PhD. Carmem Simone Grilo Diniz2 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

 

Resumo: 

Objeto: Planejamento do parto. Objetivos: Identificar como os profissionais podem 

apoiar as mulheres para tomarem decisões sobre seu tipo de parto. Tipo de estudo: Estudo 

qualitativo transversal descritivo. População: Foram incluídas 14 mulheres que tiveram partos 

no estado de Mato Grosso do Sul em 2020. Metodologia: A inclusão dos sujeitos ocorreu pelo 

método bola de neve. Entre novembro de 2021 a janeiro de 2022, as entrevistas ocorreram por 

meio de mensagens de texto, voz ou chamada de vídeo. Resultados: As mulheres entrevistadas 

consideraram a informação como principal estratégia para preparar-se para o parto. Ter um 

profissional de confiança que acompanhe a gestação e o parto foram importantes para a 

experiência positiva de parto. Os fatores financeiros, como cobertura assistencial do SUS ou do 

plano de saúde também foram considerados como definidores do planejamento. Conclusão: 

Observamos que existem incentivos para que as mulheres demandem por cesarianas, bem como 

barreiras para que as mulheres se preparem para entrar em trabalho de parto. O pré-natal deve 

incluir atividades de educação em saúde para que as mulheres tenham autonomia nas decisões 

sobre seu tipo de parto. 

Palavras-chave: Educação Pré-natal, Parto Humanizado, Educação em Saúde, Pesquisa 

Participativa Baseada na Comunidade 
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Qualitative study on prenatal care: women's demands for childbirth planning 

 

Abstract: 

Object: Childbirth planning. Objectives: To identify how professionals may support 

women one decision-making about their delivery method. Study type: Descriptive cross-

sectional qualitative study. Population: 14 women who had given birth in the state of Mato 

Grosso do Sul in 2020 were included. Methodology: The inclusion of subjects was carried out 

using the snowball methodfrom November 2021 to January 2022, via text and voice messages 

or video calls. Results: The women interviewed considered information as the main input to 

prepare for childbirth. Having a reliable professional accompanying the pregnancy and labor 

was important to have a positive birth experience. Financial factors, such as State Heath Care 

Coverage or the health insurance were also considered as defining factors for planning. 

Conclusion: We observed that there are incentives for women to demand cesarean sections 

procedures, as well as barriers for normal labor. Prenatal care should include health education 

activities to empower women to have autonomy in decision´making on their type of delivery. 

 

Key words: Antenatal Care, Humanizing Delivery, Health Education, Community-

Based Participatory Research 
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INTRODUÇÃO 

Apesar dos avanços observados em vários estudos pelo Brasil e de uma ampliação do 

debate sobre o tema “parto” na sociedade - inclusive com publicação de documentários, 

reportagens e debates em diversos meios de comunicação - percebemos um aumento 

progressivo das taxas de cesariana, a manutenção dos ambientes inadequados para a atenção ao 

parto, a peregrinação de mulheres em busca de atendimento em emergências e a concentração 

de partos nos grandes hospitais de regiões metropolitanas. Como agravante, nos anos 2020 e 

2021, por consequência da epidemia de covid-19 houve também um grande prejuízo no cuidado 

pré-natal, especialmente para as mulheres dependentes do SUS. (1,2) 

A OMS recomenda um caderno de registros para educação em saúde e registro do pré-

natal, trabalho em equipe multidisciplinar, incluindo parteiras, doulas e mobilização da 

comunidade (3). Para a atenção pré-natal no SUS, o Ministério da Saúde distribui a “Caderneta 

da Gestante” como instrumento de educação em saúde em uma linguagem simples, textos e 

figuras explicativas para educação em saúde. Apesar da grande importância para a qualidade e 

continuidade do cuidado, estudos realizados em diferentes regiões do país evidenciam baixos 

níveis de completude, registros inadequados e subvalorização da caderneta. (4-6)  

Tomando como base teórica-metodológica a ‘Pesquisa Participativa Baseada na 

Comunidade’(7), apoiada nos estudos sobre hermenêutica e humanização no cuidado em saúde 

(8), gênero e saúde materna no Brasil (1,9), prevenção quaternária, (des)medicalização do corpo 

feminino e experiência positiva de parto, (10-12) este estudo pretende identificar quais são as 

estratégias adotadas pelas mulheres para o planejamento dos seus partos e como profissionais 

apoiá-las para tomarem decisões sobre seus partos. 

 

MÉTODOS 

Estudo qualitativo transversal com amostragem por estratégia “bola de neve” incluindo 

mulheres residentes em Mato Grosso do Sul que tiveram partos entre janeiro e dezembro de 

2020. Foram excluídas do estudo mulheres menores de 18 anos, indígenas aldeadas, pessoas 

que tiveram partos fora do estado de Mato Grosso do Sul, aquelas que não forem capazes de 

responder às perguntas por meio dos aplicativos de mensagens e não puderam ser acessadas 

presencialmente.  

As mídias sociais (especialmente o Instagram e o Whatsapp) se mostraram como canal 

fundamental para a implicação do pesquisador com os participantes, maior a aproximação e 

compreensão das ideias que permitem chegar às conclusões desta pesquisa. A pesquisa 
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participativa baseada em comunidade (CBPR) (7) foi a estratégia metodológica utilizada para 

assegurar a participação ativa dos atores interessados.  

Todas as atividades participativas e entrevistas foram conduzidas pela autora principal 

como parte de sua pesquisa quanti-qualitativa de doutoramento em saúde pública. A 

participação de profissionais e ativistas pela humanização do parto no MS foi organizada como 

“grupo assessor da pesquisa”, colaborativamente definimos a pergunta e desenhamos o projeto 

de pesquisa, a discussão dos dados e análise dos resultados. O roteiro do estudo foi previamente 

testado com as mulheres do grupo assessor e ajustado quanto à linguagem para melhor 

compreensão das entrevistadas.  

O grupo assessor colaborou no recrutamento dos sujeitos, compartilhando convites via 

internet (WhatsApp e Instagram) para os grupos de apoio a gestantes organizados pela 

sociedade civil em Mato Grosso do Sul. Por ser uma pesquisa realizada em ambiente virtual, o 

registro do consentimento foi feito por assinatura digital. A partir da assinatura do TCLE as 

mulheres receberam um formulário on-line sobre os dados de identificação e 

sociodemográficos. Após isso a pesquisadora entrou em contato individualmente com as 

voluntárias por meio do aplicativo Whatsapp para conduzir as entrevistas com o roteiro semi-

estruturado do estudo. As perguntas do roteiro foram enviadas em vídeo e as mulheres 

responderam por meio de mensagens de texto, voz ou chamada de vídeo, conforme preferência 

de cada uma. 

As entrevistas concedidas por áudio ou vídeo foram transcritas por um profissional 

externo à pesquisa. As respostas enviadas por escrito foram compiladas em arquivo de texto. A 

análise foi iniciada pela leitura flutuante das entrevistas que forma o corpus de estudo para 

observar os discursos, as ideologias e os sentidos produzidos a partir do objeto “planejamento 

de parto”. A seguir, procedeu-se a leitura analítica a partir dos objetivos específicos a priori 

buscando evidenciar como esse objeto está presente nos textos, suas construções e o lugar de 

fala das mulheres entrevistadas.   

A interpretação se apoiou na triangulação com a literatura, nas anotações de campo e 

nas interações com o grupo assessor. A saturação dos dados foi obtida a partir da identificação 

das possibilidades de assistência, os fatores que influenciam suas decisões, os recursos e a 

autonomia que as mulheres têm nas decisões sobre seu parto nas experiências vivenciadas pelas 

mulheres em Mato Grosso do Sul no ano 2020.  

O estudo obedeceu a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, foi submetido 

ao Comitê de Ética em Pesquisa e aprovado sob número do parecer 4.464.028. A categorização 
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dos dados foi realizada com apoio do software NVIVO® Versão Release 1.6. Utilizamos o 

COREQ como guia para a escrita do artigo (13) 

 

Resultados e discussão 

As entrevistas ocorreram de novembro de 2021 a janeiro de 2022 via Whatsapp com o 

contato direto da pesquisadora com as entrevistadas. Ao todo vinte mulheres se inscreveram 

para serem entrevistadas. Destas, quatorze completaram todas as respostas e foram incluídas na 

análise. As mulheres que não completaram as respostas foram excluídas. A figura 1 apresenta 

os municípios representados na amostra, cada círculo representa um sujeito. 

 

Figura 1 - Municípios de residência dos sujeitos entrevistados 

 

Cinco delas eram primíparas e as demais, multíparas. Em comum, todas tiveram seus 

filhos em 2020 no Mato Grosso do Sul e eram casadas ou viviam em união estável no momento 

da entrevista. A faixa etária variou entre 22 e 38 anos, a maioria delas (80%) estudou até o nível 

superior e exerce trabalho remunerado. Houve um esforço para encontrar representatividade de 

raça/cor das mulheres que moram no território estudado. Quanto à identidade racial, a maioria 

das mulheres declarou-se como parda, três declararam-se brancas, uma mulher indígena, uma 

mulher amarela e uma mulher preta. Uma das entrevistas ocorreu de forma presencial (com a 

mulher que residia em zona rural). 
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Quanto ao parto ocorrido em 2020, duas delas tiveram cesarianas agendadas, duas 

tiveram cesarianas após o início de trabalho de parto e dez mulheres tiveram partos normais. 

Quanto ao pagamento da assistência, seis delas tiveram partos pelo SUS, cinco tiveram partos 

pelo plano de saúde e três tiveram assistência particular. A diversidade de histórias e 

experiências deixa evidente que cada parto tem uma história condizente com as condições de 

vida e saúde da mulher, mas também com a oferta de cuidados a que ela tem acesso.  

Compreendemos aqui o planejamento do parto como todas as ações de planejar e traçar 

metas para o desfecho da gravidez, seja via vaginal ou cesariana. A análise do conteúdo das 

entrevistas identificou as estratégias das mulheres para o planejamento do seu parto, bem como 

as possibilidades reais que as mulheres tinham durante a gravidez, os fatores de decisão para o 

planejamento do parto e a percepção de autonomia das mulheres para decidir sobre seu tipo de 

parto.  

Os nomes das entrevistadas foram substituídos por nomes fictícios para a análise. As 14 

entrevistas foram inseridas no NVIVO como casos individuais, e a análise de conteúdo permitiu 

a organização em 3 códigos e 14 subcódigos, conforme descrito a seguir: 

 

 

As mulheres entrevistadas consideraram a informação como principal estratégia para 

preparar-se para o parto. Ter um profissional de confiança que acompanhe a gestação e o parto 

foram também importantes para a experiência positiva de parto. Os fatores financeiros, como 

cobertura assistencial do SUS ou do plano de saúde também foram considerados como 

definidores do planejamento. A figura 2 ilustra as palavras mais frequentes na análise de 

conteúdo das entrevistas. 

 

RECURSOS PARA O 
PLANEJAMENTO

• Informação sobre 
direitos, fisiologia, 
hospitais, violência 
obstétrica.

• Equipe de confiaça, 
vínculo com 
profissional

• Recursos financeiros 
para o parto

POSSIBILIDADES DE 
PARTO

• Apoio da comunidade
• Serviços de saúde 

disponíveis
• Equipe disponível
• Condições individuais 

(gestação de risco)

AUTONOMIA PARA 
DECIDIR

• Decisões autônomas e 
respeitadas

• Não tomaram 
decisões ou elas não 
foram respeitadas
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Figura 2 – Nuvem de palavras mais frequentes nas entrevistas.  

 

A busca por informação no pré-natal:  

Para preparar-se para o parto, as mulheres entrevistadas relataram que é importante 

conhecer: a fisiologia e etapas do trabalho de parto; as vias de parto e indicação de cesariana; 

os exercícios para gravidez e trabalho de parto; conhecer os direitos e sobre violência obstétrica; 

saber quais procedimentos são feitos com o bebê e saber quais são os exames necessários no 

pré-natal.   

Elas consideraram importante fazer exercícios com o objetivo de preparar o corpo para 

o parto, além de “trabalhar a mente e preparar-se para a dor”. Algumas delas relataram terem 

buscado assistir ou ler relatos de parto como uma estratégia de planejamento. Percebemos a 

importância das mídias na divulgação e disseminação de conhecimento, e o trabalho necessário 

para que as informações amparadas por evidências científicas e boas práticas que cheguem por 

meio da atenção primária à saúde e às mulheres usuárias do SUS.  

A deficiência na organização da rede de assistência ao parto apareceu claramente nos 

relatos. Apoiado pelas conversas com o grupo consultor concluímos que pode ser um risco 

entrar em trabalho de parto em alguns lugares do estado, o que explica uma taxa de cesarianas 

acima da média nacional.  

A importância de “conhecer a realidade obstétrica da cidade", especialmente quanto 

aos profissionais e hospitais que atendem partos. Visitar a maternidade foi uma estratégia 

apenas para algumas das mulheres. É preciso dar ferramentas para a mulher compreender se a 

rotina da maternidade está estruturada para atender trabalho de parto, avaliar a ambiências da 

sala de parto e se o atendimento obstétrico é em equipe multidisciplinar. É preciso rever o 
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modelo de cuidado ao parto para promover um cuidado livre de dano e monitorar os desfechos 

negativos como near miss, mortes maternas e neonatais.  

 

Figura 3 – Árvore de palavras relacionadas ao termo “realidade”. Fonte: Nvivo. 

 

Todas as mulheres, ao tomarem ciência da gestação, procuram estar preparadas para o 

momento do parto. Cabe ao cuidado pré-natal ofertar informações para que as mulheres tenham 

autonomia para planejar seus partos de acordo com suas necessidades, exijam seus direitos e 

busquem por um serviço que atendam às recomendações das evidências científicas para o parto 

seguro e respeitoso. 

 

 

Figura 4 - Árvore de palavras relacionadas ao termo “Informação”. Fonte: Nvivo. 
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Vinculação com a equipe obstétrica 

No grupo entrevistado, a experiência positiva de parto esteve associada à confiança no 

profissional e na equipe que participou do processo da gestação e do parto. Foram citados 

profissionais de várias formações da equipe multidisciplinar, dentre eles: enfermeiro(a) 

obstetra, médico(a) obstetra, pediatra, doula e nutricionista. As entrevistas evidenciaram a 

importância para as mulheres de conhecerem e confiarem no profissional que estará responsável 

pelo cuidado no pré-natal e no parto.  

“Eu fiz o meu pré-natal em uma clínica que tinha um preço popular, acessível 

(...) Olha, eu acredito que todas as mulheres deveriam ter esse serviço de doula, 

sabe, eu acho que deveria ser essencial. Eu penso que deveria ser um serviço 

obrigatório nas maternidades. Como faz um bem tamanho, como ajuda muito 

na preparação do parto e durante o parto (...) já que eu não podia pagar um 

parto particular, contratar uma equipe, eu resolvi contratar a doula, que foi um 

anjo na minha vida.” (Juliana) 

“Consegui me assegurar que eu ia ter a minha enfermeira obstetra, 

independentemente que seja cesariana.” (Sandra) 

Confiar na equipe pode ser difícil quando a mulher não tem contato contínuo com um 

profissional no pré-natal ou quando ela não tem a oportunidade de conhecer previamente a 

equipe de atendimento ao parto. A rede de saúde deve estabelecer estratégias para a formação 

do vínculo com a equipe do pré-natal e do parto. 

“O que uma mulher grávida deve saber ao planejar o seu plano de parto, eu 

acho que primeiramente conhecer a equipe, ter confiança na equipe.” (Amanda) 

 

“Pra mim o mais importante seria que fosse garantido que o profissional que 

nos acompanhou fizesse o parto também, porque confiamos naquele profissional 

e ele sabe quem somos e as condições de saúde de sua paciente.” (Antônia) 

A valorização do trabalho no cuidado multiprofissional em seus conhecimentos 

científicos e empíricos pode ampliar as possibilidades para o cuidado em saúde materna e 

infantil. A atitude dos profissionais em relação a suporte emocional, capacidade de 

comunicação, fornecimento adequado de informações e participação nas decisões, são 

preditores fortes e consistentes da satisfação para com o atendimento ao parto. 
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“Eu tive meu parto durante um plantão do SUS, em que, graças a Deus, também 

tive a sorte de pegar a minha obstetra no plantão da maternidade, então, era ela 

que estava ali para me ajudar na hora do parto. E assim, meu parto não teve 

intervenção, não teve violência obstétrica. Eu não autorizei fazer muitos toques, 

a obstetra, por já me conhecer, respeitou todas as minhas decisões e minhas 

escolhas. O meu parto foi totalmente natural.” (Juliana) 

 O cuidado em rede é fragmentado, com a atenção prestada por diferentes profissionais, 

formações e especialidades. O acesso por protocolos e regulação com normas rígidas de 

padronização, protocolos, fluxogramas e cadeias de cuidado tendem a provocar uma 

“desresponsabilização” pelos casos e custos aumentados por procedimentos desnecessários ou 

ineficazes, incorrendo na fragmentação e degradação do trabalho clínico, o que piora a 

qualidade do cuidado na percepção de pacientes e profissionais. 

“Corri grande risco em meu parto, pois como o médico que acompanhou a 

minha gestação não estava em meu parto (...) Durante o meu parto nenhum 

profissional em nenhum momento me perguntou sobre a minha carteirinha de 

acompanhamento de gestante. Seguem apenas seus próprios procedimentos de 

exames. Assim não tem como eles saberem se a gestante tem histórico com 

problemas.” (Antônia) 

As intervenções recomendadas pela OMS incluem a valorização de um caderno de notas 

feito pelas mulheres e atividades da atenção pré-natal por uma equipe mais ampla, que pode 

incluir técnicos de enfermagem, enfermeiras, parteiras, agentes comunitários de saúde e doulas 

(10). No SUS essas atividades podem ser conduzidas pelas Equipes de Saúde da Família, com 

apoio de profissionais de fisioterapia, nutrição e psicologia, por exemplo. 

Além de profissionais bem treinados e serviços bem equipados para tratar complicações, 

precisamos desenvolver intervenções inovadoras, que usem tecnologia simples e que sejam 

aplicáveis a todos os níveis de cuidado em áreas urbanas e rurais. Criar uma “evidência local” 

que seja útil para propiciar relações mais democráticas entre os serviços e as usuárias e suas 

famílias. (11) 

 

Os recursos financeiros para o parto  

A decisão pelo tipo de parto leva em conta as condições da gravidez, prática profissional 

e questões próprias da mulher, incluindo as econômicas, que podem variar muito devido à 

diferença de custos entre os procedimentos, do tempo de internação e das intercorrências 



52 
 

 

clínicas relacionadas à cesariana e ao parto normal. Fazer o pré-natal pelo SUS foi encarado 

por algumas entrevistadas como insuficiente, exigindo investimento financeiro para pagar pré-

natal particular. 

“Porque eu tive dois atendimentos no posto de saúde público muito ruins, e a 

gente grávida, gestante, a gente fica muito sensível. E eu fiquei extremamente 

triste com o tipo de serviço, e aí eu resolvi me esforçar e pagar esse pré-natal 

no particular, em uma clínica.” (Juliana) 

No grupo assessor conversamos sobre custos relacionados ao parto que não são cobertos 

pelo plano de saúde e que muitas vezes surpreendem a família no final da gravidez, como 

exames de urgência e medicamentos que não são dispensados gratuitamente. A taxa de 

disponibilidade de uma equipe médico-obstetra em Campo Grande custa em torno de 6 mil 

reais. As que preferiram o acompanhamento de uma equipe “importada” para o interior tiveram 

de desembolsar de 8 a 10 mil reais.  

Uma pesquisa da Fiocruz afirma que os custos econômicos com recursos humanos, 

insumos hospitalares, custos de capital e custos administrativos são mais ou menos 

padronizados no SUS (em média R$ 1.397,91 para partos vaginais e R$ 1.843,87 para 

cesarianas eletivas). Porém sabemos que esses valores podem variar enormemente entre tabelas 

de convênios e atendimentos particulares. (15) 

Se é um direito humano usufruir do avanço da ciência e dos conhecimentos sobre o que 

é seguro e efetivo, um campo emergente na pesquisa é como empoderar os usuários para 

promover esses direitos. Se não arguimos a integridade, a segurança e o respeito aos pacientes 

nas práticas de saúde, corremos o risco de confundir “qualquer acesso à serviços de saúde” com 

“promoção de direitos”. (16) 

Em um contexto de excessiva medicalização no ciclo perinatal, com tendência de 

aumento nas taxas de cesarianas eletivas e suas comorbidades associadas, torna-se ainda mais 

desafiador implementar um modelo de atenção que favoreça o protagonismo e a saúde da 

mulher para o parto normal, pautado na segurança, na prevenção quaternária e na satisfação 

com o parto. (17) 

A cultura do consumo e da medicalização alia interesses econômicos a status social. 

Frequentemente as mulheres recorrem à cesárea para evitar o parto vaginal cheio de 

intervenções e sofrimento, ou pelo medo de seus bebês terem "problemas no parto", e até medo 

de morrer. Atrelado ao poder de consumo e privilégio, a cesárea a pedido é vista como um 

direito e uma expressão de autonomia da mulher, subtraída daquelas que não podem pagar. 
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“Então, no caso em Miranda (município da região de Campo Grande), 

cesariana é em último caso. No caso que a mulher não consiga ter a criança, 

mas é em último caso mesmo... a não ser que você pague...” (Helena) 

“Eu tinha planejado o meu parto cesariano, mas como era pela rede do SUS, 

tudo era muito indefinido. Não tinha condições financeiras de custear um 

hospital particular, então eu só contava com a sorte.” (Sandra) 

Da mesma forma como o acesso à cesariana é facilitado pelo poder financeiro, conseguir 

ter um parto vaginal seguro às vezes também depende da possibilidade de pagar uma equipe 

particular. As mulheres entrevistadas que contaram com equipe particular para atendimento no 

parto referiram que esse fato foi o que garantiu a experiência positiva no cuidado. 

“(Minha decisão) foi respeitada, mas por uma questão de... porque eu fui 

atendida na rede privada, né, então acho que isso faz diferença. Então a minha 

escolha foi respeitada porque eu já escolhi um profissional que eu sabia que 

respeitaria a minha escolha.” (Fernanda) 

“Eu estava me sentindo segura, amparada, com aquela equipe, com o hospital 

que eu escolhi estar, e segura com a decisão da via de parto que eu tinha 

decidido ter.” (Daniela) 

Existem conflitos de interesses explícitos na eliminação do trabalho de parto e redução 

do tempo de assistência. A divisão social do trabalho reforça a hegemonia dos médicos na 

atenção ao parto e nascimento. (18) 

 

Possibilidades de tomar decisões sobre o parto  

Para compreender os fatores que influenciam as mulheres a decidirem sobre o seu parto, 

buscamos compreender em que contextos as mulheres puderam tomar suas decisões sobre o 

tipo de parto e se suas decisões foram respeitadas. A comunidade onde a mulher está inserida 

também é um espaço importante para o planejamento dos partos. A possibilidade de conversar 

e trocar experiências com outras mulheres em rodas de conversa e grupos virtuais, bem como 

a rede de apoio familiar para o pós-parto foram também identificados como recursos 

importantes para as mulheres. 

“Trocar a experiencia com outras gestantes sobre os hospitais maternidade, 

trocar experiências com outras mães, mulheres, profissionais. Que a troca de 

experiências com outras mulheres em quem ela confie podem ajudar.” (Eliana) 
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A literatura aponta que menos de 30% das mulheres referiram preferência pela cesariana 

no início do pré-natal. Dentre os motivos de escolha pelo parto cesárea pelas mulheres estão: 

crença de que será mais seguro para o feto, pouca valorização dos riscos da cesárea para a 

mulher, medo da violência obstétrica, medo da dor, medo de não conseguir atendimento e como 

via para realizar a laqueadura no caso das multíparas. (9) 

O Centro Oeste foi a região brasileira identificada com a mais alta taxa de cesarianas do 

país, o que indica o grau de hipermedicalização das maternidades. A pesquisa “Nascer no 

Brasil” mostrou que na região centro-oeste a maior parte dos hospitais públicos e mistos está 

localizada nas capitais, sugerindo que há problemas de cobertura para as usuárias residentes 

fora das capitais. Preponderaram, também, hospitais com baixos volumes de partos e sem 

equipe obstétrica. (19) 

A gestante deve ser empoderada para tornar-se a protagonista durante a gestação e o parto, 

porém essa não foi a realidade de algumas mulheres entrevistadas:  

“O interior de Mato Grosso do Sul, uma cidade de nem 10 mil habitantes, onde 

a gente tem predominantemente médicos cesaristas, né? Se chega uma mulher 

lá com o plano de parto, muitas vezes ela é mal-recebida, porque a equipe não 

quer compactuar com isso.” (Sandra) 

“A minha decisão quase que não foi respeitada pelo médico. Quando eu estava 

com 38 semanas o médico perguntou se eu não queria cesárea. Eu disse que 

não, aí quando eu estava na dor pra ter o meu bebê ele me disse "eu falei pra 

você fazer cesárea". Essa fala me constrangeu. Então eu senti minha decisão 

desrespeitada.” (Carla) 

Vazios assistenciais impõem deslocamento geográfico para internação para o parto. Em 

um contexto de baixo suporte à assistência à gestante, este fator pode aumentar a probabilidade 

de morte materna e infantil, além de apontar que a regionalização da assistência ainda é um 

desafio. As decisões das mulheres são norteadas pelas possibilidades de equipe e de locais 

disponíveis, e o conhecimento da realidade local é fundamental para o planejamento do parto. 

“Na maioria das vezes nesses nossos munícipios pequenos aqui do interior, a 

mulher que não tem muita opção, não é dado isso para ela. Os setores não estão 

preparados para recebê-las (...) o hospital que inclusive é uma maternidade, ao 

menos de nome, não conta com recursos se porventura acontecer qualquer 

intercorrência. O médico que faz o parto, que eu poderia escolher, tem dois 

profissionais aqui, que pagando no particular ou no SUS eles são únicos. É ele 
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que faz o parto, é ele que recepciona o bebê, é ele que faz anestesia porventura 

se acaso optar pela cesárea” (Sandra) 

As duas mulheres entrevistadas residentes em Corumbá relataram estratégias para 

conseguir burlar o sistema e ter parto normal em um município com taxa de cesariana acima de 

80%.  

“O hospital entrou em funcionamento em dezembro de 2018 e até a data do 

nascimento da minha filha (nov/2020) não haviam realizado nenhum parto 

normal. E ainda continuam não realizando. Eu só consegui devido ao fato de 

ser profissional de saúde e ter articulado isso com a direção do hospital com 

muita insistência.” (Tatiana) 

Pesquisas realizadas em maternidades do Brasil mostram deficiências de equipamentos, 

instrumentais cirúrgicos e capacitação de recursos humanos. Inadequações na estrutura 

hospitalar podem interferir na qualidade do processo de assistência ao parto e ao nascimento, 

com potencial de aumentar a ocorrência de desfechos desfavoráveis para as mulheres e recém-

nascidos. Há uma grande proporção de estabelecimentos muito mal equipados e sem 

profissionais especializados. (19, 20) 

A indicação da cesariana por risco na gestação ou no parto costuma ser acatada pelas 

mulheres, sem terem clareza de qual seria o risco ou de quais maneiras solucionar ou minimizar 

esses riscos. As mulheres entrevistadas relataram que os médicos as induziram a decidir pela 

cesariana por razões sem bases científicas.  

“Desde sempre desejei o parto natural. Quando engravidei e durante toda a 

gestação. Porém sempre fui desencorajada pelo médico, que nunca explicou o 

porquê. Apenas dizia que meu bebê era muito grande, mas em nenhum momento 

me alertou sobre os riscos de um parto natural nestas condições, inclusive não 

registrou essa informação em minha Carteirinha de Gestante.” (Antônia) 

A Helena acreditou que sua primeira gestação era de risco. Apesar de não saber 

exatamente qual era o risco, na segunda gravidez ela voltou ao mesmo médico e aceitou a 

indicação da cesariana como uma estratégia para fazer laqueadura e então prevenir uma nova 

gravidez de risco. 

“A primeira até eu queria ter normal, só que por ter muitas dores e ter muitas 

complicações desde o início, o médico sugeriu que eu tivesse a cesariana, que 

era perigoso o risco do bebê e da mãe também. Aí eu conversei com o esposo e 

ele decidiu ter cesariana” (Helena) 
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O uso de protocolos práticos da prevenção quaternária, baseados em evidências 

científicas, com atividades empregadas para reduzir o risco de hipermedicalização e 

intervenções desnecessárias pode ser considerado como um pilar do combate à violência 

obstétrica e da humanização para uma experiência positiva de parto. (21, 22) 

O Ministério da Saúde propõe na Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

(PNEPS) que os processos de qualificação dos trabalhadores tomem como referência as neces-

sidades e a realidade local de saúde, que tenham como objetivo a transformação das práticas 

profissionais e a própria organização do trabalho e que sejam, sobretudo, estruturadas a partir 

da problematização dos processos de trabalho de saúde. Esta abordagem valoriza o papel da 

equipe multidisciplinar e o caráter social da ação educativa realizada nos processos de trabalho 

coletivo, sem negar a importância da formação técnica específica. (23) 

 
Literacia em saúde no pré-natal 

A literacia refere-se ao conjunto de habilidades e competências que cada indivíduo utiliza 

para buscar, compreender, avaliar e dar sentido às informações sobre saúde. Todas as interações 

com as gestantes no pré-natal devem promover o engajamento para o autocuidado, a sua 

participação ativa nas tomadas de decisão, assim como na busca ativa de informações acerca 

de sua condição. (24) 

Baixos níveis de literacia interfere diretamente em questões como o uso indevido de 

medicação prescrita, uso inapropriado dos serviços de saúde e a diminuição da efetividade de 

ações preventivas e promoção da saúde. Portanto, é necessário desenvolver um conjunto de 

ferramentas voltadas para uma melhor compreensão do conhecimento que a população tem 

sobre ciência e saúde. Estas ferramentas precisam ser úteis para apoiar como as gestantes 

acessam, interpretam, avaliam e dão sentido às diversas informações a que são expostos sobre 

a decisão pelo tipo de parto. 

As principais estratégias educativas no pré-natal são grupos de gestantes e visitas 

domiciliares. Os grupos de gestantes são espaços de diálogo e troca de vivências e experiências 

que contribuem em preparar a gestante para enfrentar as modificações físicas e emocionais que 

compreendem o processo gravídico. Esses grupos podem ser considerados grupos terapêuticos 

na medida em que produzem respostas diretas e significativas para o bem-estar e autocuidado, 

reduzem a prematuridade e baixo peso ao nascer e aumentam a prevalência de aleitamento 

materno exclusivo. (5) 

“Eu tive autonomia de decidir porque eu fui atrás, eu li, tive a orientação porque 

eu tive a doula, mas muitas mulheres infelizmente não têm isso.” (Juliana) 
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 A educação em saúde deve ser elaborada como um processo que estimule que as 

mulheres sejam capazes de opinar nas decisões de saúde, inclusive sobre o tipo de parto. A 

capacidade da gestante de acessar e usar informações para a tomada de decisão sobre seu 

cuidado e sobre os serviços disponíveis na rede de atenção à saúde é fundamental para 

contribuir com a sua segurança no pré-natal, parto e puerpério. (25) 

Os profissionais podem incorporar em suas rotinas de cuidado as orientações para 

prepará-las para o parto. Estas atividades de educação permanente para as equipes de atenção 

ao pré-natal deveriam utilizar a Caderneta da Gestante como referência. O pré-natal coletivo 

pode ser uma metodologia interessante para promover a educação em saúde na comunidade, 

facilitar a troca de experiências e o senso de comunidade entre gestantes do mesmo território.  

Dentro desta proposta pedagógica, o método dialógico proposto por Paulo Freire 

pressupõe a troca de informações por meio da mescla entre o conhecimento técnico-científico 

e as experiências de vida das pessoas, convidadas a refletirem e expressarem seus saberes e, 

assim, criarem estratégias de abordagem, mais realísticas e eficientes, para a defesa das 

necessidades de saúde. (26) 

As recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para o pré-natal de rotina 

incluem o aconselhamento sobre a preparação para o nascimento. Ter um caderno de notas feito 

pelas mulheres durante a gestação melhora a continuidade e a qualidade do atendimento, o 

acesso à equipe multiprofissional e mobilização da comunidade através de ciclos de 

aprendizagem e ações participativas facilitadas refletem em uma melhor qualidade do cuidado 

pré-natal. (27) 

 

Limitações do estudo:  

A principal limitação apontada foi na metodologia adotada de entrevistas por aplicativos 

de mensagens, que exclui a possibilidade de participação das mulheres com pouco letramento 

e sem acesso à internet. As etapas podem ter dificultado a participação de algumas mulheres, 

principalmente pelo tempo necessário para leitura e respostas e pela dificuldade de acessar e 

interagir pelo celular. Apesar disso, houve um esforço da pesquisadora e do grupo assessor de 

encontrar representatividade e diversidade de mulheres na amostra até chegar à saturação dos 

dados possíveis.  

Observamos que a maior parte das mulheres entrevistadas tiveram partos normais, ao 

contrário da população geral, isso se justifica pela técnica de amostragem “bola de neve”, cujos 

sujeitos foram convidados a partir dos grupos de apoio ao parto normal. É possível que algumas 
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mulheres que tiveram cesarianas eletivas não tenham despertado interesse em participar da 

pesquisa. 

Ao refletir sobre a realidade do território, damos voz aos saberes da comunidade através 

do diálogo. Diante das restrições impostas pela pandemia de covid-19, a pesquisa participativa 

baseada em comunidade demonstrou ser uma estratégia inovadora ao reunir a teoria e a prática 

em interações remotas para compreender como podemos apoiar as mulheres no planejamento 

dos seus partos. 

 

 

Conclusão  

Observamos que existem incentivos para que as mulheres demandem por cesarianas, e a 

própria rede de saúde impõe restrições para que as mulheres se preparem e tenham um parto 

normal saudável. Concluímos que é necessário desenvolver estratégias para educação para o 

parto no pré-natal. A demanda que se apresenta é por um método que guie os profissionais e as 

mulheres em direção ao modelo de assistência que privilegia a autonomia, o protagonismo e o 

bem-estar da mãe e do bebê. 

Como retribuição à comunidade, os achados desta pesquisa servirão de base para a 

organização e publicação do Guia do Plano de Parto, de autoria coletiva do Grupo de Apoio ao 

Parto Humanizado. Este guia consiste em um instrumento virtual de orientação para 

profissionais e usuárias do SUS sobre a rede de atendimento à gestação e ao parto no Mato 

Grosso do Sul, incluindo grupos de apoio e materiais didáticos complementares. Também será 

realizada a “oficina do Guia do Plano de Parto”, que será oferecida gratuitamente para os 

profissionais do SUS de Mato Grosso do Sul via internet, podendo ser realizada 

presencialmente com profissionais da atenção primária. 
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Ao Vicente Sarubbi Jr. pela orientação metodológica para utilização do NVivo®; 

À Nicolly de Morais pela transcrição das entrevistas. 
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CONCLUSÕES DO ESTUDO 

Nossa pesquisa utilizou análise epidemiológica, grupo focal e entrevista para investigar 

as possibilidades que a rede materno-infantil oferece às mulheres para decidirem sobre seu 

tipo de parto. Nosso objetivo foi compreender quais estratégias podem ser desenvolvidas no 

pré-natal a fim de proporcionar uma experiência positiva de parto para as gestantes sul-mato-

grossenses. 

Com uma taxa de cesárea de 62%, chegando a 88% em alguns municípios, os dados 

deste estudo mostram que a rede materno-infantil na maioria dos municípios está organizada 

para oferecer altas taxa de cesárea, e que as mulheres têm baixa governabilidade para 

decidirem sobre seu tipo de parto no Mato Grosso do Sul.  

Observamos que existem incentivos diretos e indiretos para que as mulheres demandem 

por cesarianas, bem como barreiras na própria rede de saúde para que as mulheres se preparem 

e tenham um parto normal saudável. A maioria dos hospitais, tanto públicos quanto privados, 

são estruturados para atender nascimentos por via cirúrgica, e nesta cultura de cesariana, o 

parto espontâneo é tratado como uma emergência médica, para a qual a maioria dos serviços 

não estaria qualificada para atender. Esta organização da rede desestimula o parto vaginal, ou 

pelo menos reduz as possibilidades de muitas mulheres de entrar em trabalho de parto e terem 

partos vaginais seguros, o que aumenta os riscos para a população e o custo da assistência à 

saúde.  

Em toda a linha de cuidado perinatal é necessário investir em estratégias para reduzir 

as cesáreas desnecessárias em primíparas e em possibilitar que as gestantes, mesmo as com 

cesarianas prévias, se sintam seguras em entrar em trabalho de parto e não sejam obrigadas pelo 

sistema a agendar cesarianas sem indicação clínica.  

As ações de aconselhamento e educação em saúde no pré-natal precisam ser 

planejadas para que as mulheres possam tomar decisões com autonomia. É preciso ampliar 

o acesso aos grupos de apoio e à ferramentas para preparação para o parto. Além disso, é 

preciso reconhecer onde estão as estruturas mais adequadas para o parto de baixo risco com 

cuidado seguro e baseado em evidências científicas, para que as mulheres tenham autonomia 

na decisão sobre o local de parto mais adequado às suas necessidades e expectativas. 

Concluímos que a demanda que se apresenta é por um método que guie os profissionais 

e as mulheres em direção ao modelo de assistência que privilegia a autonomia, o protagonismo 

e o bem-estar da mãe e do bebê. A sociedade atual demanda por informação e por instrumentos 
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que deem segurança aos profissionais e às mulheres para que o trabalho de parto seja 

reconhecido como uma etapa fundamental da gestação.  

Os achados desta pesquisa serviram de base para a organização e publicação do Guia do 

Plano de Parto – método do GAPH (Grupo de Apoio ao Parto Humanizado). Este guia consiste 

em um instrumento virtual de orientação para profissionais e usuárias do SUS sobre a rede de 

atendimento à gestação e ao parto no Mato Grosso do Sul, incluindo grupos de apoio e materiais 

didáticos complementares. Também será realizada a “oficina do Guia do Plano de Parto”, que 

será oferecida gratuitamente para os profissionais do SUS de Mato Grosso do Sul via internet, 

podendo ser realizada presencialmente com profissionais da atenção primária e da gestão 

municipal. 

  



106 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para enfrentar a epidemia de cesáreas no Brasil, a OMS propõe que os países e as 

instituições de saúde monitorem e comparem as taxas de cesáreas e invistam em soluções de 

implementação que busquem atingir níveis adequados para esse indicador. Diante do desafio 

de reduzir a mortalidade materna, a qualidade da atenção à gestação e ao parto é uma prioridade 

da saúde pública.  

As mulheres devem ser amparadas pela sociedade para terem filhos saudáveis e elas 

mesmas se manterem saudáveis para exercer o importante papel desempenhado na economia 

do cuidado. As propostas para a gestão dos serviços de saúde e para a formulação das políticas 

públicas partem do princípio de que já existem métodos e materiais disponíveis no sistema de 

saúde brasileiro para enfocar a prevenção de danos relacionados à assistência obstétrica. Esta 

deve ser uma das principais atribuições da atenção primária a saúde. 

As ações de educação em direito e saúde são demandas fundamentais das mulheres, e a 

prevenção de cesarianas desnecessárias se dá pelo manejo adequado na atenção primária por 

uma equipe multidisciplinar da Estratégia de Saúde da Família. Cabe à gestão municipal 

coordenar esse trabalho para que os profissionais estejam atualizados e alinhados com os 

materiais oficiais de trabalho, sendo a principal delas, a Caderneta da Gestante.  

É certo que existem muitas outras fontes de informação de qualidade para além da 

caderneta distribuída gratuitamente no SUS. Os profissionais do pré-natal podem apoiar a 

comunidade em uma curadoria de conteúdos que podem compor o acervo de materiais de apoio 

daquele grupo de gestantes. Assim, é possível propor leituras, debates de filmes, compartimento 

e engajamento em posts do Instagram, mensagens de apoio e troca de experiências em grupos 

de whatsapp, e outras estratégias que possam ser criadas dentro de cada contexto, valorizando 

os saberes da comunidade que certamente atravessarão as experiências das gestantes. 

Ao final da gestação, o plano de parto se apresenta como uma elaboração complexa de 

vários elementos que foram sendo estudados, dialogados e transformados em conhecimento 

para que as mulheres tomem decisões informadas para o seu parto. A realidade obstétrica local 

é o fator determinante para a decisão pelo tipo de parto, e a possibilidade de ter uma gestação e 

um parto saudáveis depende diretamente da qualidade do sistema de saúde que está disponível. 

Os movimentos de mulheres têm sido persistentes em discutir a qualidade do cuidado 

na gestação e no parto desde a constituição do SUS. As taxas de cesariana sofrem influência 

das políticas públicas, e se houve avanços na regulação e controle do aumento em alguns 

territórios, o mérito está na participação social e na organização de políticas públicas que 
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investem no planejamento e monitoramento da implementação de cuidados baseados em 

evidências científicas para a experiência positiva de parto. Na ausência dessa regulação, os 

cenários de ambientes inadequados e equipes despreparadas para o parto de baixo risco, o 

modelo de assistência que provoca alta morbimortalidade no parto não irá se reverter. 
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E-mail *

QUESTIONÁRIO DA PARTICIPANTE
Obrigada por responder a este questionário, que é parte do projeto de pesquisa: 
Planejamento do Parto no Mato Grosso do Sul.  
 
O objetivo desta pesquisa participativa baseada em comunidade é compreender como as 
mulheres têm se planejado para seus partos e quais são os fatores que impactam nesse 
processo de decisão. O projeto também tem como propósito utilizar os achados da 
pesquisa para elaborar o “Guia do Plano de Parto de Mato Grosso do Sul”, construído por 
usuárias dos serviços de saúde com base nas experiências e expectativas das mulheres. 
 
Qualquer informação que você compartilhe será sigilosa, de modo a preservar sua 
identidade, por isso você não precisa se identificar neste formulário. 
 
Após responder ao questionário, a pesquisadora irá as perguntas pelo WhatsApp ao longo 
de 8 semanas e você terá 48 horas para responder a cada uma delas.  
 
Se você tiver alguma pergunta ou comentário sobre este questionário, envie um e-mail para 
angelarios@usp.br ou pode me ligar no telefone: 67-98128-2253 
 
Obrigada pelo seu tempo, disposição e atenção! 
 
Pesquisadora responsável pelo projeto – Angela Rios - Av. Dr. Arnaldo 715 - Cerqueira César 
– Departamento de Saúde, Ciclos de Vida e Sociedade – 2º. andar CEP: 01246-094 - Tel. 
3061-7889  
E-mail: angelarios@usp.br 

angelarios@usp.br Alternar conta

*Obrigatório

Seu e-mail

mailto:angelarios@usp.br
mailto:angelarios@usp.br
https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwgDjcluttLXC2yPl6J9HTj7arcAtWC1B9fEzxDInEkxsFyw/viewform&service=wise
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Parda

Branca

Preta

Indígena

Amarela

Zona Urbana

Zona Rural

Aldeia indígena

Assentamento

Região de fronteira

1 a 3 anos (fundamental I)

Coloque os 4 ÚLTIMOS dígitos do seu telefone (este será seu código na
pesquisa)

Sua resposta

Sua data de nascimento

Data

dd/mm/aaaa

Identidade racial

A área onde você mora pode ser classificada como:

Qual seu nível de escolaridade?
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04 a 07 anos (fundamental II)

08 a 11 anos (ensino médio incompleto)

12 anos e mais (ensino médio completo / ensino superior)

Sim

Não

Página 1 de 3

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este formulário foi criado em Universidade de São Paulo. Denunciar abuso

Quantas vezes você já ficou grávida?

Sua resposta

Quantos filhos vivos você tem?

Sua resposta

Quantas pessoas moram na sua casa, incluindo você?

Sua resposta

Você exerce algum trabalho remunerado?

Próxima Limpar formulário

 Formulários

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLScwgDjcluttLXC2yPl6J9HTj7arcAtWC1B9fEzxDInEkxsFyw/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwgDjcluttLXC2yPl6J9HTj7arcAtWC1B9fEzxDInEkxsFyw/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


ANEXO III – QUESTIONÁRIO PARTICIPANTE 

MENSAGEM EM VÍDEO:  

Obrigada por responder esse questionário que é parte do projeto de pesquisa: 

Planejamento do parto no Mato Grosso do Sul. O objetivo dessa pesquisa participativa 

baseada em comunidade é compreender como as mulheres têm se planejado para seus 

partos e quais são os fatores que impactam nesse processo de decisão. O projeto também 

tem como propósito traduzir os achados da pesquisa para que as mulheres sul-mato-

grossenses possam tomar suas decisões informadas pelo “Guia do Plano de Parto de Mato 

Grosso do Sul”, construído colaborativamente por usuárias dos serviços de saúde a partir 

de suas experiências. 

Se você tiver alguma pergunta ou comentário sobre este questionário, envie um e-mail 

para angelarios@usp.br ou uma mensagem no whatsapp: 67-98128-2253 

Obrigada pelo seu tempo, disposição e atenção! 

Legenda: Pesquisadora responsável pelo projeto: Angela Rios - Av. Dr. Arnaldo 715 - 

Cerqueira César – Departamento de Saúde, Ciclos de Vida e Sociedade – 2º. andar CEP: 

01246-094 - Tel. 3061-7889 - E-mail: angelarios@usp.br 

 

ROTEIRO SEMIESTRUTURADO 

Objetivo específico 1: Identificar nos relatos das mulheres participantes da pesquisa, 
quais recursos as mulheres levaram em consideração quando fizeram o planejamento 
do seu parto em 2020: 

A. O que você acha importante uma mulher grávida saber para planejar o seu parto?  

B. Gostaria que você falasse sobre as estratégias adotadas por você para o 

planejamento do seu parto ocorrido em 2020. 

C. Dessas estratégias mencionadas por você (ou outras que você se lembre), quais 

foram importantes para uma experiência positiva de parto? 

D. Quais desses recursos apontados foram levados em consideração no seu 

planejamento do parto ocorrido em 2020.   

o financiamento (convênio, público ou particular) 

o estrutura disponível (hospitais da cidade ou da região) 

o cultura local 

mailto:angelarios@usp.br
mailto:angelarios@usp.br


o histórias de parto na sua família 

o orientação / preparação no pré-natal 

o doenças pré-existentes 

o outros 

 

Objetivo específico 2: Descrever quais possibilidades de assistência ao parto que as 
mulheres puderam acessar nas diversas regiões do estado; 

A. Gostaria que você me contasse o que você levou em consideração na sua escolha 

do local de parto.  

B. Você se lembra quais serviços estavam disponíveis, na sua cidade ou na sua 

região, para a assistência ao seu parto ocorrido em 2020? 

o Pronto atendimento em hospital no próprio município 

o Pronto atendimento em outro município 

o Agendamento da internação para o parto (cesárea) no próprio município 

o Agendamento da internação para o parto (cesárea) em outro município 

o Equipe contratada para atender o parto em casa 

o Atendimento em casa de parto 

o Atendimento por parteira tradicional para o parto em casa 

o outros 

 

Objetivo específico 3: Relacionar as temáticas que emergiram sobre a autonomia que 
as mulheres têm nas decisões sobre seu parto e fatores que influenciam suas decisões; 

A. Gostaria que você me contasse o que você levou em consideração sobre a escolha 

pelo tipo de parto.  

B. Gostaria que você me contasse quando foi decidido o seu tipo de parto? Sua 

decisão foi respeitada? 

 

Objetivo específico 4: Descrever como os acompanhantes se reconhecem e são 
reconhecidos em seu papel; 

A. Gostaria que você me contasse o que você levou em consideração na sua escolha 

do(a) seu(sua)  acompanhante e como ele(a) participou no dia do seu parto? 

B. Sobre a participação do seu acompanhante no seu parto em 2020, escolha a(s) 

alternativa(s) mais próxima(s) do que foi vivido por você: 

o o/a acompanhante do parto acompanhou pelo menos uma consulta de pré-

natal; 

o o/a acompanhante do parto buscou informações antes da internação e estava 

seguro de seu papel; 

o o/a acompanhante não se preparou antecipadamente, mas foi acolhido e 

orientado pela equipe no parto; 

o o/a acompanhante não se preparou e não foi orientado pela equipe do parto, 

mas compreendeu seu papel; 

o o/a acompanhante não pode participar do parto; 



o o/a acompanhante não conseguiu ajudar em nada durante o parto 

 

Objetivo específico 5: Descrever o impacto da pandemia de covid no planejamento 
dos partos 

A. Gostaria que você nos contasse se houve situações, relacionadas à pandemia 

de covid que marcaram suas vivências do parto. 

B. levando em consideração outras possíveis situações vivenciadas por mulheres 

durante a pandemia, assinale a(s) alternativa(s) que você vivenciou: 

o mudança do hospital de referência  

o mudanças na rotina do pré-natal 

o mulher teve covid na gravidez ou no puerpério 

o a mulher perdeu algum familiar ou pessoa próxima por covid 

o a mulher ou familiar perdeu o emprego ou a fonte de renda por causa da 

pandemia] 
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Anexo IV - Análise discurso utilizando NVIVO - planejamento do parto 

Códigos 
 

Nome Descrição 

RECURSOS PARA O PLANEJAMENTO Objetivo específico 1: Identificar nos relatos das mulheres participantes da pesquisa, quais recursos as 

mulheres levaram em consideração quando fizeram o planejamento do seu parto em 2020 

Informação O principal recurso apontado pelas mulheres entrevistadas foi a "informação", conforme as mulheres 

entrevistadas, é preciso conhecer: Conhecer os dados científicos • Fisiologia / Etapas do trabalho de parto 

• Vias de parto / Indicação de cesariana • Visitar a maternidade • Conhecer os exercícios para gravidez e 

trabalho de parto • Conhecer os direitos e deveres • Conhecer sobre violência obstétrica • Procedimentos 

com o bebê • Exames necessários no pré-natal 

Comunidade  

Equipe Relacionado aos profissionais que foram citados pelas mulheres no acompanhamento da gestação e 

parto.    • Conhecer previamente a equipe • Fazer exercícios, caminhada, preparar o corpo • Alto custo de 

uma equipe particular • Profissionais citados:  o Enfermeira obstetra o Pediatra o Doula o Médico obstetra  

o Nutricionista 

Financiamento Informações referentes ao pagamento do pré-natal e do parto 

POSSIBILIDADES DE PARTO Objetivo 2: Descrever quais possibilidades de assistência ao parto que as mulheres puderam acessar nas 

diversas regiões do estado 
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Nome Descrição 

Apoio da comunidade Trata-se do papel da comunidade da mulher na decisão sobre o seu tipo de parto. • Conversar, trocar 

experiências, rodas de conversa • Rede de apoio familiar para o pós-parto • Grupo virtual de doulas 

Serviços disponíveis Trechos que apresentam as possibilidades de locais (estrutura física) para ter o parto 

Equipe disponível Trechos que apresentam quais são os profissionais a que a mulher teve acesso no pré-natal e parto 

Condições individuais  Trechos que apresentam condições individuais que foram determinantes para o tipo de parto, fatores de 

risco, antecedentes pessoais 

AUTONOMIA PARA DECIDIR Objetivo 3: Relacionar as temáticas que emergiram sobre a autonomia que as mulheres têm nas decisões 

sobre seu parto e fatores que influenciam suas decisões 

Decisões autônomas e respeitadas Trechos em que as mulheres afirmam que sua decisão foi respeitada 

Não tiveram suas decisões respeitadas Trechos em que as mulheres afirmam não terem autonomia ou condições de decidir 

 

 

 



Anexo 5 - Apresentação das mulheres entrevistadas (*nomes fictícios) 

Ana* tinha 24 anos, mulher branca, mora em Anastácio, vivia em união estável e estudou 

até o nível superior. Teve um parto normal humanizado com assistência de três 

enfermeiras obstetras no hospital em Anastácio. “Quando chegou o dia meu plano de 

parto tava perfeito... Foi a melhor experiência que eu já tive”. 

 

Maria* tinha 31 anos e estava na sua primeira gestação. Ela é parda, casada, tem nível 

superior de escolaridade e mora em Ivinhema. Teve parto normal hospitalar em Dourados, 

com cobertura parcial do plano de saúde. “Escolhi o parto normal pelo fato de não ser 

cirúrgico, ter menos riscos e maiores benefícios para a mãe e para o bebê, menos 

intervenções e melhor recuperação” 

 

Sandra* tinha 28 anos, mulher parda, casada, tem nível superior de escolaridade e mora 

em Glória de Dourados. Teve uma cesariana planejada após entrar em trabalho de parto 

em hospital privado de Dourados, com cobertura parcial pelo plano de saúde. “O mais 

importante para minha experiência positiva foram todos os integrantes ali daquele 

momento. Meu parceiro, meu obstetra, a pediatra, minha enfermeira obstetra, todos eles 

terem participado da construção do meu plano de parto.” 

 

Juliana* tinha 30 anos, declarou-se mulher preta, vivendo em união estável, com nível 

superior de escolaridade e residente em Corumbá. Primigesta teve um parto natural na 

banqueta pelo SUS em Corumbá, com ajuda de uma doula. “Olha, eu acho que toda 

mulher tem que ter esse serviço de doula, deveria ser essencial, obrigatório nas 

maternidades” 

 

Daniela* tinha 38 anos. Mulher branca, casada, com nível superior de escolaridade e 

residente em Campo Grande, parto pelo plano de saúde. Decidiu pela cesariana desde o 

início da gravidez, por causa de um trauma no parto anterior.  “A escolha pela minha 

decisão pela via de parto, ela ocorreu devido a esse grande trauma que eu tive na 

primeira gestação. Na primeira gestação eu escolhi a via de parto, eu planejei um parto 

domiciliar, e com a perda da minha filha, quando eu engravidei do meu segundo filho, 

logo depois. Ele nasceu em 2020, eu não tinha nenhuma estrutura emocional, psíquica, 



física, para entrar em um trabalho de parto. Esse foi o motivo da minha decisão, e ele foi 

respeitado pelo meu médico, pela equipe e pela família.” 

 

Helena* foi a única entrevistada presencialmente, pois reside em uma fazenda em Porto 

Murtinho, onde passei alguns dias de férias. Tinha 25 anos e duas filhas, declarou-se como 

parda, estudou até o nível fundamental e teve duas cesarianas agendadas com pagamento 

particular. Viajou cerca de 400 km para ter o parto na maternidade de Anastácio, isso 

porque a maternidade mais próxima, em Miranda, não aceitava a presença do marido 

como acompanhante por causa da pandemia. “com seis meses o médico já perguntou o 

que a gente queria, se era parto normal ou cesariana. E ele perguntou, se eu quisesse ter 

filhos ainda ou não e aí ele também sugeriu que eu poderia fazer a laqueadura...”  

 

Madalena* tinha 36 anos, parda, reside na zona urbana de Campo Grande, casada, na sua 

segunda gestação teve parto normal hospitalar com cobertura pelo plano de saúde. “As 

minhas estratégias adotadas para o planejamento do parto foram principalmente a busca 

de informações. Durante a gestação pude participar de muitas lives (uma coisa boa que 

a pandemia nos permitiu) com profissionais de vários lugares do Brasil e alguns de fora. 

Isso foi a principal estratégia.” 

 

Antônia* tinha 27 anos, branca, residente no município Novo Horizonte do sul, vivia em 

união estável e tem nível superior de escolaridade. Teve parto normal hospitalar pelo SUS 

em Novo Horizonte. “Desde sempre desejei o parto natural, quando engravidei e durante 

toda a gestação. Porém sempre fui desencorajada pelo médico, que nunca explicou o 

porquê, apenas dizia que meu bebê era muito grande, mas em nenhum momento me 

alertou sobre os riscos de um parto natural nestas condições, inclusive não registrou essa 

informação em minha carteirinha de gestante.” 

 

Carla* tinha 22 anos, a mais nova dentre as entrevistadas. Mulher indígena, casada, 

estudou até o nível superior e mora na zona urbana de Bonito. Teve parto normal 

hospitalar pelo SUS na própria cidade. Relatou sofrer violência obstétrica, sentiu-se 

desrespeitada no parto. “Eu entrei na sala de parto sabendo dos direitos de uma 

parturiente, só que o médico nenhum momento passava segurança pra eu perguntar 



alguma coisa, o medo de ele me tratar com grosseria foi maior (...) então todas minhas 

expectativas acabaram, ficou só decepção e trauma” 

 

Amanda* tinha 34 anos, morava em Dourados, declarou-se parda, casada, com nível 

superior de escolaridade. Teve uma cesariana após o trabalho de parto em um hospital 

privado de Dourados, pago pelo convênio. “Sempre desejei parto normal, porém fui 

desencorajada pelo médico, que dizia que meu bebê era muito grande. Fiquei 12 horas 

sofrendo para não aguentar mais e implorar por uma cesárea”. 

 

Eliana* tinha 37 anos, casada, declarou-se da raça amarela e morava em Dourados, mas 

escolheu ter seu parto em Fátima do Sul para ficar perto da casa dos pais e por causa da 

epidemia de covid. Teve parto normal hospitalar pelo SUS em Fátima do Sul. “eu sempre 

pensei em parto normal, para mim isso é normal, natural, como o próprio nome diz (...) 

tomei conhecimento de como que é o parto cesárea e vi que tem mais dificuldade, 

restrição quanto ao pós-parto, a questão da recuperação, então isso também fez eu ter 

preferência pelo parto normal, mas eu fui para o parto, ciente de que... na hora que a 

gente sabe como vai ser o parto, né...” 

 

Tatiana* tinha 29 anos, mulher parda residente no município de Corumbá, região de 

fronteira. Vivia em união estável e tem nível superior. Teve um parto normal em 

Corumbá, seu bebê nasceu na banqueta embaixo do chuveiro em um hospital privado, 

com pagamento da internação pelo plano de saúde e equipe particular contratada. “Minha 

filha nasceu dentro do banheiro, na banqueta, embaixo do chuveiro. O hospital entrou 

em funcionamento em dezembro de 2018 e até a data do nascimento da minha filha não 

haviam realizado nenhum parto normal. E ainda continuam não realizando eu só 

consegui devido ao fato de ser profissional de saúde e ter articulado isso com a direção 

do hospital com muita insistência.” 

 

Fernanda* tinha 34 anos, mulher branca, casada, residente na zona urbana de Bonito. 

Teve três partos normais, sendo o último um parto domiciliar planejado com 

acompanhamento particular de uma equipe de Campo Grande, que viajou mais de 200km 

para prestar assistência. “era minha terceira gestação, então eu já sabia como funcionava 

o atendimento, a assistência ao parto no hospital (...) era na pandemia, né, então tinha 



um pouco de preocupação com o covid, mas eu brinco que foi mais uma desculpa, que 

eu já vinha pensando no começo da gestação, considerando a hipótese do parto 

domiciliar, porque tendo tido as experiências no hospital, me faltava assim, aquela 

sensação de um evento familiar mesmo.” 

 

Paula* tinha 32 anos. Mulher parda, casada, com nível fundamental de escolaridade. Após 

uma gravidez complicada, com 32 semanas de gestação precisou de transferência urgente 

para Campo Grande, aonde chegou “quase em coma”, o bebê havia morrido antes do 

nascimento e pela condição clínica ela teve que ter parto normal e ficou internada na UTI. 

A internação para o parto foi pelo SUS. Ela relata que sofreu violência obstétrica durante 

o pré-natal, tanto nas consultas que fez pelo SUS quanto nas consultas particulares. “tive 

29 passagens pelo médico ao todo e eles ainda não sabiam me explicar o que estava 

acontecendo comigo (...) eles colocaram no início da minha gravidez, na agenda da 

gestante, que minha gravidez não era de risco (...) eu comecei a passar mal... foram cinco 

meses de gestação, a partir desse momento. E eu sabia que eu não estava bem, porque 

eu estava inchando demais e o médico ria na minha cara, falava que eu não estava 

inchada, que isso era coisa da minha cabeça.” 

 

 



Endereço Profissional Universidade Federal da Grande Dourados, Hospital Universitário. 
 R.Ivo Alves da Rocha, 558

 Altos do Indaiá
79823000 - Dourados, MS - Brasil

 Telefone: (67) 34103000

2019 Doutorado em andamento em Doutorado em Saúde Pública. 
 Faculdade de Saúde Pública da USP, FSP-USP, Brasil. 

 Título: Avaliação da rede de atenção materno-infantil em Mato Grosso do Sul, 
 Orientador: Carmem Simone Grilo Diniz. 

 Coorientador: Não informado. 
 Palavras-chave: SAÚDE PÚBLICA; Políticas, Planejamento e Administração em Saúde;

Programas Nacionais de Saúde; Programas Governamentais; Atenção à Saúde.
2007 - 2009 Mestrado em Medicina e Ciências da Saúde (Conceito CAPES 4). 

 Universidade Estadual de Londrina, UEL, Brasil. 
 Título: Procura por serviço médico por mulheres com incontinência urinária,Ano de

Obtenção: 2009.
 

Orientador: Marco Aurélio de Freitas Rodrigues.
 Palavras-chave: INCONTINÊNCIA URINÁRIA; ASSOALHO PÉLVICO.

2005 - 2005 Especialização em Fisioterapia Aplicada à Saúde da Mulher. (Carga Horária: 1600h). 
 Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil. 

 Título: Satisfação das gestantes adolescentes quanto às orientações oferecidas no pré-
natal. 

 Orientador: Andréa de Andrade Marques / Maria Amélia S. Miquelutti.
2000 - 2004 Graduação em Fisioterapia. 

 Centro Universitário São Camilo, SÃO CAMILO, Brasil. 
 Título: Estudo Clínica Randomizado: A utilização da TENS como recurso fisioterapeutico

analgésico no trabalho de parto. 
 Orientador: Andréa Scarlato / Alexandre Alcaide.
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Fisioterapeuta especialista em Saúde da Mulher (Unicamp), mestre em Medicina e Ciências da Saúde (UEL),
atualmente cursando doutorado em Saúde Pública na Faculdade de Saúde Pública (USP), onde desenvolve uma
pesquisa participativa baseada em comunidade sobre a atenção à saúde materno-infantil. Atua com as temáticas
de co-gestão, controle social e educação em saúde na área materno-infantil. Na FSP-USP participa do grupo de
pesquisa ?Gênero e Saúde Materna?. É doula e ativista pelos direitos reprodutivos. Como servidora pública
federal, possui experiência na gestão de políticas públicas na Atenção Básica e Especializada do SUS, na
Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul. Atuou como apoiadora institucional pela Fiocruz para a
implementação da Política Nacional de Humanização e da Rede Cegonha no estado de Mato Grosso do Sul.
Atuou também como coordenadora e membro da equipe multiprofissional no Hospital Universitário da UFGD,
participando de comitês de humanização, boas práticas na maternidade. (Texto informado pelo autor)
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Endereço Profissional Universidade de São Paulo, Faculdade de Saúde Pública, Departamento de Saúde Materno-
Infantil. 
Av. Doutor Arnaldo, 715, 2º andar

 Cerqueira César
 01246904 - São Paulo, SP - Brasil

 Telefone: (11) 30617124
 Fax: (11) 30850240

1997 - 2001 Doutorado em Medicina (Medicina Preventiva) (Conceito CAPES 7). 
 Universidade de São Paulo, USP, Brasil. 

 Título: Entre a técnica e os direitos humanos: possibilidades e limites da humanização da
assistência ao parto, Ano de obtenção: 2001. 

 Orientador: José Ricardo de Carvalho Mesquita Ayres. 
 Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil.

1994 - 1996 Mestrado em Medicina (Medicina Preventiva) (Conceito CAPES 7). 
 Universidade de São Paulo, USP, Brasil. 
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É professora titular do Departamento de Saúde, Ciclos de Vida e Sociedade na Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo. Possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(1984). Residência (1987), mestrado (1996) e doutorado (2001) em Medicina (Medicina Preventiva) pela
Universidade de São Paulo. Pós-doutourado em Saúde Materno-infantil pelo Cemicamp (2004). Pós-doutorado
(visiting reader) no King's College London, Women's Health Division (2012). Colaborou por 20 anos com o
Coletivo Feminista de Sexualidade e Saúde (1985-2004) em atividade de assistência, pesquisa e ensino. Tem
experiência na área de Medicina, com ênfase em Medicina Preventiva, Saúde e Direitos Sexuais e Reprodutivos,
Violência de Gênero, Gênero e Saúde Materna, Saúde Materno-infantil, Saúde Pública baseada em evidências. Foi
coordenadora regional (região Sudeste) do Inquérito Nacional Nascer no Brasil (2010-2012). Coordena o grupo
do CNPq GEMAS (Gênero e evidências em maternidade e saúde). Foi chefe do Departamento de Saúde, Ciclos de
Vida e Sociedade, da Faculdade de Saúde Pública da USP (2014-2017). Coordenou o projeto de pesquisa
Estratégias para a incorporação de inovações na assistência ao parto e ao recém-nascido: intervenção piloto no
SUS a Iniciativa Hospital Amigo da Mulher e da Criança (IHAMC), apoiado pela FAPESP (2016-2018). Coordenou
o projeto Dias potenciais de gravidez perdidos" (DPGP): uma medida inovadora da idade gestacional"(2018-
2020), e atualmente coordena o projeto "Tornando visíveis as intervenções no parto" (2021-2022), ambos
apoiados pelo CNPq e Fundação Bill e Melinda Gates na Chamada de Ciência de Dados na Saúde Materno-
infantil. Integra o GT de Gênero da Abrasco. (Texto informado pelo autor)
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