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1. Resumo 

A Organização Mundial de Saúde, em sua nova declaração sobre as taxas de 

cesárea, aponta o uso da classificação de Robson como um método para 

controle, quantificação e comparação das taxas de cesárea, buscando a redução 

do uso indiscriminado deste procedimento. Contudo, fatores como paridade, 

idade, e expectativas da paciente podem interferir em sua satisfação com seu 

parto e com a via de parto adotada, tornando-se um desafio para o obstetra 

equilibrar a autonomia materna e as indicações de cada via de parto. Este estudo 

de coorte prospectivo, longitudinal e observacional, visa compreender os fatores 

ligados à satisfação materna com as vias de parto nos diferentes grupos de 

Robson, mediante aplicação de questionários para 390 mulheres cujo parto tenha 

acontecido no Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros. 

2. Introdução 

Embora seja um procedimento que salva vidas, quando utilizado racionalmente, a 

Organização Mundial de Saúde (2015) considera que taxas de cesárea maiores 

que 10% não estão associadas com redução de mortalidade materna e neonatal. 

Ainda assim, segundo o Ministério da Saúde (2015) o número de cesáreas no 

Brasil é de 56,7%, 40% no SUS e chegando 85% na rede particular. 

A Organização Mundial de Saúde (2015) elaborou uma nova Declaração Sobre as 

Taxas de Cesáreas. Nesta, além de ressaltar que há uma necessidade em se 

realizar cesáreas somente quando houver real indicação, recomenda o uso de 

uma classificação padronizada mundialmente, a Classificação de Robson para 

“avaliar, monitorar e comparar taxas de cesáreas ao longo do tempo em um 

mesmo hospital e entre diferentes hospitais”.  

A busca pela redução das taxas de cesárea ocorra em todo país, mas é 

necessário também levar em conta a autonomia da paciente na escolha da vida 

de parto. Dito isto, fica clara a necessidade de identificar as expectativas 

maternas em relação ao parto, sobretudo no que se refere à cesárea, para que 

novos instrumentos de redução das taxas desta via sejam criados e aplicados. 

Dentro deste contexto, a classificação de Robson pode ser usada como uma 

ferramenta válida, não só para avaliações quantitativas a respeito das cesáreas, 

mas também qualitativas, permitindo que reconheçamos as peculiaridades de 

cada um dos dez grupos, suas expectativas e inseguranças e os possíveis 

obstáculos a serem enfrentados.  



3. Objetivo 

Comparar o grau de satisfação com o parto vaginal em relação à cesariana, 

identificando os fatores associados, nos diferentes grupos da classificação de 

Robson, em um Hospital Maternidade de São Paulo – SP 

4. Metodologia 

Estudo de coorte prospectivo, longitudinal e observacional, realizado a partir de 

aplicação de questionário, mediante leitura e assinatura de Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, para mulheres maiores de 18 anos, cujo 

parto tenha sido realizado no Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros. A 

amostragem, calculada com base no software Epi info (vesão 7.2.1.0), foi 

estimada em 390 pacientes. O questionário, modificado pelo autor a partir de 

dois modelos, presentes nos trabalhos de Leguizamon et al. (2013) e Weidel et 

al. (2014) será aplicado nas seguintes condições: apenas após a garantia de que 

não haja interferências ambientais e de terceiros nas respostas; à beira do leito, 

haja vista a possibilidade de que, se deslocadas do quarto para um ambiente 

reservado, as pacientes se sintam ameaçadas e ansiosas, além da dificuldade 

para deambular que algumas puérperas possam apresentar após o parto; no 

período da tarde, pois o período da manhã foi considerado inadequado, 

observando-se a rotina hospitalar: neste período são realizadas visitas, evolução 

clínica, orientações do banco de leite, registro do recém-nascido, entre outros 

procedimentos, além do próprio desejo de repouso apresentado pelas pacientes. 

5. Desenvolvimento 

Leitura Sistemática: fichamento literário do conteúdo bibliográfico, buscando 

coletar o que há de mais atualizado e relevante em relação ao tema desta 

pesquisa.  

Coleta de dados: de acordo com os métodos escolhidos, que obedeçam aos 

critérios de inclusão e exclusão, observados via levantamento prévio de 

prontuário. 

Sistematização e análise dos dados coletados: organização e análise dos dados, 

visando responder à questão central do trabalho. 

Produção do texto final: elaboração do artigo científico resultante do trabalho.  

Hoje, o trabalho encontra-se em fase de coleta de dados e aprovado pelo comitê 

de ética em pesquisa da instituição, via Plataforma Brasil (CAAE: 

70025317.2.0000.0063). 



6. Resultados preliminares 

Até o presente momento, foram entrevistadas 91 pacientes, dentre as quais 4 

foram excluídas por não atenderem aos critérios de inclusão. Notou-se, contudo, 

que, embora a classificação de Robson considere 10 grupos, os grupos de 6 a 

10 representam apenas 12,7% de todos os partos da instituição, em especial o 

grupo 9, que naturalmente possui uma elevada taxa de cesarianas, e não 

refletiam o cotidiano do hospital. Portanto, as pacientes dos grupos 6 a 10 foram 

excluídas (total de 11 pacientes), restando 77 pacientes dos grupos de 1 a 5. 

Destas pacientes, 43 tiveram parto normal e 34 cesarianas. Dentre as pacientes 

que tiveram parto vaginal, os principais motivos de insatisfação foram dor (16%) 

e o tempo prolongado (6%), enquanto os principais motivos de satisfação foram 

via de parto (20%) e ausência de complicações (9%); a nota média de satisfação 

atribuída ao parto, pelas pacientes, foi de 9,17. Já entre as pacientes que 

passaram por cesarianas, os principais motivos de insatisfação foram via de 

parto (12%) e tempo prolongado (6%), enquanto os principais motivos de 

satisfação foram ausência de complicações (21%) e via de parto (9%), sendo a 

nota média de 8,5.  
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