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RESUMO 

Introdução: A operação cesariana atualmente vem se tornando cada dia mais frequente 

em todo o mundo. Vem sendo realizada sem reais indicações, aumentando a sua 

prevalência e podendo levar a riscos desnecessários, tanto para a mãe quanto para o bebê. 

Vários são os fatores que podem estar associados a essa crescente taxa, mas estes são 

pouco explorados sobre a ótica das regiões brasileiras. Objetivo: Estimar a prevalência e 

fatores associados às cesáreas no contexto das regiões brasileiras. Metodologia: Foi 

realizado um recorte do banco de dados da Pesquisa Nacional de Saúde – PNS, um estudo 

de base domiciliar, de âmbito nacional, realizada pelo IBGE em parceria com o Ministério 

da Saúde em 2013. Foram incluídos dados de mulheres com idade entre 18 a 49 anos, 

totalizando 16.175 registros de mulheres que estiveram grávidas e pariram em alguma 

vez na vida. Foi realizada a análise descritiva das variáveis de interesse, análise por meio 

do teste de Qui-Quadrado e a regressão logística para estimar a magnitude da associação 

entre as variáveis e o parto cesárea. Foi adotado um nível de significância ou p valor < 

0,05.  Resultados: A prevalência no Brasil de parto cesárea foi de 53,03%. Com o passar 

dos anos (1974- 2013), houve aumento de chances de ter esse tipo de parto principalmente 

no Nordeste (2,21, IC95: 1,4 – 3,4) e Sul (2,75, IC95: 1,4 – 5,2). Referente à assistência 

privada em saúde, as mulheres que possuíam plano de saúde tiveram 3 vezes mais chances 

de realizar cesárea (IC95: 1,6 – 5,3) que às que não tem plano de saúde (1,4, IC95: 1,0 – 

2,0), assim como as que apresentaram hipertensão arterial (2,77, IC95: 1,5 – 4,8), 

problema crônico de coluna (2,0, IC95:1,01 – 4,05). Relativo à idade da primeira gestação 

e da menarca, foi observado que mulheres que apresentavam idade maior que 20 anos na 

primeira gravidez apresentaram 2 vezes mais chances (IC95: 1,2 – 3,3) e as que a idade 

da menarca foi maior ou igual a 12 anos 1,7 vezes mais chances (IC95: 1,2 – 2,3). Além 

disso, mulheres que autorreferiam sua saúde como boa tiveram 1,8 vezes (IC95: 1,2 – 

2,6) e as com maiores níveis de escolaridade tiveram 2,05 vezes (IC95: 1,2 – 3,3) mais 

chances de ter cesárea, destacando as das regiões Norte e Sul, enquanto que no Nordeste, 

esta probabilidade aumentou independentemente do nível de escolaridade. Conclusão: A 

taxa de cesáreas no Brasil permanece alta e os fatores associados como o ano do último 

parto, grau de escolaridade, a idade materna na primeira gravidez, da menarca, saúde 

autorreferida, parecem contribuir para o aumento dessa prevalência, tendendo a se 

comportarem distintamente entre as regiões do país. 

Palavras-chave: Cesárea; Parto Obstétrico; Prevalência, Saúde da mulher. 
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ABSTRACT 

Introduction: Caesarean section is becoming more and more frequent all over the world. 

If indicated correctly, it is effective in reducing maternal and perinatal mortality. 

However, it has been performed without real indications, increasing its prevalence and 

may lead to unnecessary risks, both for the mother and the baby. There are several factors 

that may be associated with this increasing rate, but these are little explored on the optics 

of the Brazilian regions. Objective: To estimate the prevalence and factors associated 

with cesarean sections in the  Brazilian regions context. Methodology: A recort of 

national database of the National Health Survey (PNS), a national domiciliary study 

conducted by the IBGE in partnership with the Ministry of Health in 2013, was included. 

data from women aged 18 To 49 years, totaling 16,175 records of women who were 

pregnant and gave birth at some time in life. Descriptive analysis of the variables of 

interest, bivariate analysis using the chi-square test, and logistic regression were 

performed to estimate the magnitude of the association between the variables and 

cesarean delivery. A level of significance was adopted or p value <0.05. Results: The 

prevalence in Brazil of women who had cesarean delivery was 53.03%. Over the years 

(from 1974 to 2013), there was an increase in the chances of having this type of delivery, 

mainly in the Northeast (2,21, IC95:1,42-3,46) and South (2,75, IC95:1,44-5,23). 

Regarding private health care, women who had health insurance were 3 times more likely 

to undergo cesarean section (IC95:1,6–5,3) than those without health insurance (1,4, 

IC95: 1,0 – 2,0), as well as those with arterial hypertension (2,77, IC95: 1,5-4,8), chronic 

column problem (2,0;IC95 1,01–4,05). Regarding the age of first gestation and menarche, 

it was observed that women who were older than 20 years in the first pregnancy were 

twice as likely (IC95: 1,2-3,3) and those whose age at menarche was higher or Equal to 

12 years 1,7 times more chances (IC95: 1,2-2,3). In addition, women who self-reported 

their health as good had 1,8 times (IC95: 1,2-2,6) and those with higher levels of 

education had 2,05 times (IC95: 1,2-3,3) more Cesarean, highlighting those of the North 

and South regions, while in the Northeast this probability increased independently of the 

level of schooling. Conclusion: The rate of cesarean delivery in Brazil remains high, 

associated factors such as time, educational level, maternal age at first pregnancy, 

menarche, self-reported health, appear to contribute to the increase of this prevalence, 

behaving distinctly among the regions of the country. 

Keywords: Cesarean Section; Delivery Obstetric;Prevalence; Women's Health. 
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1. INTRODUÇÃO 

A cesariana é uma intervenção cirúrgica originalmente desenvolvida para salvar a 

vida da mãe e do feto, para reduzir o risco de intercorrências materno-fetais, durante o 

período gravídico e o trabalho de parto, e passou a proporcionar segurança à gestante e a 

seu filho, em situações de maior complexidade (VILLAR et al., 2006; PATAH; MALIK, 

2011). As reais indicações da cesárea são descritas por Mylonas e Friese (2015), sendo 

divididas em indicações absolutas e relativas. Dentre as absolutas estão a desproporção 

cefalopélvica, corioamnionite (síndrome de infecção amniótica), deformidade pélvica 

materna, eclampsia, asfixia fetal ou acidose fetal, prolapso de cordão umbilical, placenta 

prévia, apresentação da posição fetal anormal e ruptura uterina. Já dentre as relativas, 

podemos citar, a cardiotocografia patológica, falha no progresso do parto e cesárea 

anterior. Logo, a cirurgia cesárea, se indicada da forma correta, é efetiva na redução da 

mortalidade materna e perinatal, entretanto, atualmente vem sendo realizada 

indiscriminadamente em quase todo o território mundial (PATAH; MALIK, 2011; OMS, 

2015). 

A comunidade médica internacional, desde 1985, considera ideal a taxa de 10% a 

15% de cesáreas para qualquer região do mundo, porém nota-se um aumento constante 

nessa taxa nas últimas décadas, tanto em países desenvolvidos como em países em 

desenvolvimento (YE et al., 2014). Estudos epidemiológicos mostram que países 

considerados mais desenvolvidos do mundo como Japão, Nova Zelândia, Austrália, 

América do Norte, norte e oeste Europeu, ultrapassaram essas porcentagens ideais (YE et 

al., 2014). Nos Estados Unidos, aproximadamente um terço dos nascimentos são via parto 

cesárea e essa taxa tem aumentado dramaticamente desde a década de 1990, atingindo 

um pico de 32,9% em 2009 (BOYLE E REDDY, 2012). Na China, as taxas de cesariana 

aumentaram de 28,8% em 2008 para 34,9% em 2014 (LI et al., 2017). Na Europa, os 

nascimentos por cesariana aumentaram de 172,49 por 1000 nascidos vivos em 1997, para 

253,23 por 1000 nascidos vivos, em 2010. Na União Europeia, no ano de 2000, foram 

realizadas 221 cesarianas por 1000 nascidos vivos, e em 2011, o número aumentou para 

268 por 1000 nascidos vivos (EURO-PERISTAT, 2010). 

O Brasil apresenta taxas de cesáreas superiores tanto em relação aos países 

considerados prestadores de assistência menos intervencionista (VADEBONCOEUR, 

2012), como exemplo a Holanda e a República Tcheca com 14%, quanto aos países com 
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assistência mais intervencionista, como Canadá com 23% e Estados Unidos com 25%. 

Diante disso, a cesariana é considerada o modo mais comum de nascimento no Brasil, 

segundo dados do Ministério da Saúde em 2013. A alta incidência dessa via de parto é 

preocupante, o que tem se caracterizado como um grave problema de saúde pública 

(BRASIL, 2013b; AMORIM, SOUZA, PORTO, 2010). Quanto à prevalência de 

cesáreas, a Organização Mundial de Saúde chamou atenção, neste mesmo ano de 2013, 

na população de mulheres que dão à luz no Brasil, uma vez que chegou ao redor de 56% 

(cerca de 1.600.000 cirurgias por ano), havendo diferença entre os serviços públicos de 

saúde (40%) e os serviços privados (85%) (OMS, 2015). 

Os determinantes da tendência crescente de cesáreas ainda não são bem definidos 

na maioria dos países. Alguns autores citam potenciais explicações para esse aumento 

progressivo, como: o grande número de cesariana sem reais critérios para indicação 

médica, solicitação materna (ROBSON et al., 2008), preocupações médico-legais 

(MINKOFF e CHERVENAK, 2003), expondo tanto a mãe como o bebê a riscos 

desnecessários, como infecção, lesões de órgãos, complicações tromboembólicas. As 

consequências maternas do parto cesárea podem existir tanto a curto prazo quanto a longo 

prazo, impactando não só na saúde física, como também no bem-estar emocional, na 

gestão da experiência do parto e no estabelecimento precoce de vínculos afetivos com o 

recém-nascido (LUMBIGANON et al., 2010; SOUZA et al., 2010; LAGES, 2012). 

À curto prazo, a cesárea aumenta o risco de mortalidade materna e complicações 

cirúrgicas intraoperatórias, ocorrendo em cerca de 12,1% dos partos cesáreas, como: 

laceração de órgãos pélvicos adjacentes (bexiga, trato urinário ou intestinal), do útero e 

cérvix e o aumento no risco da hemorragia pós-parto com necessidade de transfusão 

sanguínea ou  histerectomia (LEUNG et al., 2009). Dentre as consequências referenciadas 

ao recém-nascido estão as morbidades neonatais, risco de admissão em Unidades de 

Cuidados Intensivos e morte neonatal, destacando que em cesáreas eletivas, com ausência 

de trabalho de parto, esses riscos são maiores (VILLAR et al., 2007). Já a longo prazo, 

podem aparecer complicações cirúrgicas tardias para a mãe, tais como edema cicatricial, 

endometriose (FAWZY e ZALATA, 2010), incontinência urinária ou fecal, depressão 

(HANNAH et al., 2002), dor pélvica (ALTHABE et al., 2004). Além disso, o parto por 

cesariana pode estar associado ao desenvolvimento de asma na vida adulta (XU et al., 

2001) e maior risco de morte intrauterina (GRAY et al., 2007). Esses riscos podem 
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comprometer a saúde do binômio mãe-filho, podendo também afetar gestações futuras e 

serem maiores em mulheres com acesso limitado a cuidados obstétricos adequados 

(BELIZÁN et al., 2007; OMS, 2015). Logo, as repercussões negativas desse tipo de parto 

são fatores importantes que justificam a maior atenção a ser voltada às investigações sobre 

o parto cirúrgico.  

O Brasil é um país de extenso território e muita heterogeneidade de culturas, 

condições socioeconômicas, acesso aos serviços de saúde. Assim, esses e outros fatores 

podem contribuir nas altas taxas atuais de cesáreas. De acordo com Kozhimannil, Law e 

Virnig (2013), a localização geográfica e variações entre hospitais são exemplos disso, 

com taxas de cesáreas hospitalares relatadas de 7,1 a 69,9%. Além disso, as diferenças 

regionais nas taxas de parto vaginal, modelos de prática obstétrica, tomada de decisão 

médica, ambientes médico-legais, etnia, renda ou escolaridade, viver em área urbana ou 

metropolitana (SAKAE et al., 2009), também são fatores que podem ser identificados. 

Dados do Ministério da Saúde de 2011 mostram uma alta proporção de partos 

cesárea especialmente nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste do País (BRASIL, 2014a). 

Alguns estudos mostram que essas regiões são mais urbanas, com Estados mais ricos, 

com maior número de habitantes e de partos, enquanto que as regiões Norte e Nordeste 

são mais rurais e pobres, mostrando as diferenças regionais e, provavelmente, as de acesso 

e/ou qualidade dos serviços de saúde também (RAMIRES DE JESUS et al., 2015). Sakae 

et al. (2009) e Silva et al. (2007), levando em consideração esses fatores de desigualdade 

social, corroboram afirmando que mulheres em condições socioeconômicas 

desfavoráveis têm menos acesso à cesariana que aquelas com baixo risco obstétrico e alto 

status econômico. 

Analisando a contribuição de populações específicas no aumento da taxa de 

cesariana, um estudo multinacional da Organização Mundial da Saúde (OMS), realizado 

com 21 países, utilizou o sistema chamado de Classificação de Robson para essa análise. 

O sistema classifica todos os nascimentos com base em cinco parâmetros: histórico 

obstétrico (paridade e cesariana prévia), estabelecimento do trabalho de parto 

(espontâneo, induzida, cesariana antes do início do trabalho de parto), posição do feto 

(cefálico, pélvico ou transversal), número de filhos e idade gestacional (pré-termo ou a 

termo). O resultado do estudo mostrou que as taxas de cesarianas cresceram em 20 países 

dos 21 analisados, com exceção apenas do Japão, e que mulheres que tiveram cesariana 



19 
 

anterior tem uma contribuição importante no aumento dessas taxas. Logo, são necessárias 

estratégias para reduzir a frequência do procedimento e evitar cesariana primária 

desnecessária do ponto de vista médico. Além disso, foi analisado que cresceram as taxas 

de indução e cesárea antes do início do trabalho de parto, em países de qualquer Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) (VOGEL et al., 2015; BETRÁN et al., 2014). 

Segundo Rocha e Silva (2012) a assistência pré-natal e ao parto de qualidade, 

associados à abordagem multidisciplinar, assegurariam também menores taxas de 

cirurgias cesáreas assim como reduziria os riscos maternos e fetais, a mortalidade materna 

e os gastos públicos com internações. Isto, em virtude da assistência pré-natal ter uma 

contribuição efetiva na preparação das mulheres para o parto de maneira mais adequada, 

uma vez que, nesse período são realizados procedimentos clínicos e educativos que visam 

observar a evolução da gravidez, orientar e esclarecer a mulher e sua família sobre a 

gestação, o parto e os cuidados com o recém-nascido. Essa assistência busca, ainda, 

prevenir, diagnosticar precocemente e tratar intercorrências mais frequentes no pré-natal 

(BARRETO et al., 2013). 

Nesse sentido, ressalta-se a importância de políticas públicas voltadas à gestante 

e inserida no conjunto de normas que regem a atuação do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Nesse sentido, com o intuito de garantir melhoria ao acesso, cobertura, qualidade da 

assistência em saúde, assim como os direitos da mulher em todo o seu ciclo de vida, o 

Ministério da Saúde lançou vários programas, políticas e estratégias de atenção à saúde 

da mulher (BRASIL, 2000). 

Contextualizando historicamente, no Brasil, as ações voltadas à saúde da mulher, 

foram iniciadas nas primeiras décadas do século XX, quando essa área foi incorporada às 

políticas nacionais de saúde, sendo limitada, nesse período, às demandas relativas à 

gravidez e ao parto, ou seja, saúde reprodutiva (BRASIL, 2004; MEDEIROS, 

GUARESCHI, 2009). Em 1984, o Ministério da Saúde (MS) elaborou o Programa de 

Atenção Integral de Saúde da Mulher (PAISM), incorporando como princípios e 

diretrizes, as propostas de descentralização, hierarquização e regionalização dos serviços, 

bem como a integralidade e a equidade da atenção, com ações educativas, preventivas, de 

diagnóstico, tratamento e recuperação. Desta forma, englobou a assistência à mulher em 

clínica ginecológica, no pré-natal, parto e puerpério, no climatério, em planejamento 

familiar, doenças sexualmente transmissíveis (DST), câncer de colo de útero e de mama, 
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num período em que, paralelamente, no âmbito do Movimento Sanitário, se concebia o 

arcabouço conceitual que embasaria a formulação do SUS (BRASIL, 1984).  

Entendendo o desconhecimento das mulheres aos direitos reprodutivos, o MS 

instituiu, em junho de 2000, o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento 

(PHPN), com o objetivo de assegurar a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade 

do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e puerpério às gestantes e ao 

recém-nascido, na perspectiva dos direitos de cidadania (BRASIL, 2000a; SERRUYA et 

al., 2004). Uma pesquisa realizada por SERRUYA et al. (2004) analisou a experiência da 

implantação do PHPN no Brasil, nos anos de 2001 e 2002, com dados do sistema de 

informação SISPRENATAL/DATASUS, que monitora o pagamento dos incentivos 

financeiros e fornece um conjunto de relatórios e indicadores planejados para monitorar 

a atenção do PHPN, em âmbito municipal e estadual. Os autores concluíram que o 

conjunto das atividades assistenciais recomendado foi recebido apenas por um pequeno 

percentual de mulheres, a saber 2% e 5%, em 2001 e em 2002, respectivamente. Esse 

dado reflete uma adesão baixa ao programa nos municípios e uma necessidade de 

melhorar ainda mais a qualidade da atenção à mulher no período gravídico-puerperal. 

Assim, no ano de 2004, o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), construída a partir de diagnóstico 

epidemiológico da situação da saúde da mulher no Brasil, e do reconhecimento da 

importância de se contar com diretrizes que orientassem as políticas de Saúde da 

Mulher. A PNAISM teve como objetivos ampliar, qualificar e humanizar a atenção 

integral à saúde da mulher no SUS, contribuir para a redução da morbidade e mortalidade 

feminina no Brasil, assim como promover a melhoria das condições de vida e saúde das 

mulheres brasileiras, mediante a garantia de direitos e acesso aos serviços de saúde 

(BRASIL, 2004). 

Seis anos após a elaboração da PNAISM, em junho de 2011 o Ministério da Saúde 

instituiu, no âmbito do SUS, a Rede Cegonha, que consiste em uma estratégia que visa à 

implementação de uma rede de cuidados assegurando às mulheres o direito ao 

planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, 

assim como garantir às crianças o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e 

desenvolvimento saudáveis até 24 meses (BRASIL, 2011; BRASIL, 2013a). Segundo 

dados de 2013, a Rede Cegonha conta com a adesão de todos os estados brasileiros, sendo 
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85% das regiões de Saúde do Norte e Nordeste e 50% das regiões de Saúde do Centro-

Oeste, Sudeste e Sul. Cerca de 5.490 municípios (98,5%) possuem uma cobertura de 4,6 

milhões de gestantes e cem por cento deles já aderiram ao componente pré-natal 

(BRASIL, 2013a). 

Acerca da assistência pré-natal no Brasil, um estudo realizado por Viellas et al. 

(2014), com dados de 2011 e 2012, mostrou a cobertura elevada da assistência pré-natal 

(98,7%). Porém, ainda existem barreiras diversas para a não realização do pré-natal ou 

para início precoce do acompanhamento foram identificadas, evidenciando as 

desigualdades sociais que persistem no país, com menor acesso das mulheres indígenas e 

negras, daquelas com menor escolaridade, com maior número de gestações e residentes 

nas regiões Norte e Nordeste. Essas barreiras de acesso foram vistas três vezes mais em 

mulheres residentes na Região Norte quando comparada às regiões Sul e Sudeste. 

No que tange à assistência obstétrica de qualidade, identifica-se que uma das 

grandes lacunas da assistência à saúde no Brasil é a ausência de uma filosofia de trabalho 

em equipe que proporcione resultados na melhoria dos indicadores de saúde, 

particularmente na assistência perinatal, idealizando a incorporação ativa de outros 

sujeitos, como enfermeiras obstetras, obstetrizes, educadores perinatais, psicólogos, 

doulas entre outros na equipe assistencial, proporcionando uma assistência integral, de 

acordo com as necessidades da mulher e de sua família (BRASIL, 2000b). O 

Fisioterapeuta está inserido como profissional que agrega à equipe multidisciplinar, 

atuando tanto no período pré-natal, quanto no parto e no pós-parto. Uma vez que seu 

objeto de estudo é o funcionamento muscular e todas as articulações do corpo, este 

profissional pode auxiliar a mulher no período gravídico-puerperal por meio de 

fundamentos teóricos atrelados à práticos (CANESIN e AMARAL, 2010).  

O profissional fisioterapeuta, inserido nesse contexto, é membro da equipe de 

saúde que intervém embasado na biomecânica corporal, no sistema musculoesquelético, 

nas alterações nas dinâmicas dos movimentos, permitindo atuar na gestação de baixo ou 

alto risco, no trabalho de parto, no pós-parto. De acordo com Freitas et al. (2017), a 

inclusão do fisioterapeuta no parto humanizado, como profissional capacitado e 

preparado, surge com finalidade de somar e fazer desse momento o mais próximo do parto 

fisiológico, com muita segurança e conforto, trazendo benefícios para a parturiente em 

cada orientação dada na sala do pré-parto e parto. Utiliza-se de métodos e orientações 
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sobre mudanças musculoesqueléticas, a importância e função do assoalho pélvico, o 

estímulo à vida ativa, a essência e preparação da amamentação, exercícios globais para 

prevenção de dores e desconfortos, orientações posturais (FREITAS et al., 2017). No 

entanto, a atuação do Fisioterapeuta em obstetrícia ainda precisa ser mais reconhecida 

tanto pelos profissionais que atuam nessa área, quanto pelos usuários do serviço. Suas 

atribuições, como integrante da equipe que assiste aos cuidados de mulheres nos períodos 

que compreendem gestação, parto e puerpério, precisam ser disseminadas, por atuar 

diretamente na implementação e incentivo às boas práticas de atenção e à humanização 

do parto (SOUZA e RAMOS, 2017). 

Logo, vemos que políticas voltadas às mulheres nesse cenário atual do Brasil, 

reforçam o incentivo ao parto normal e humanizado assim como ao pré-natal de 

qualidade, em que todas as informações necessárias são repassadas, avaliações cotidianas 

são realizadas, finalizando numa assistência multiprofissional ao parto e com o mínimo 

de intervenções médicas possíveis. No entanto, vê-se que devido a heterogeneidade que 

caracteriza o nosso país, tanto em relação às condições socioeconômicas e culturais, como 

no acesso à essas ações e aos serviços de saúde, culmina-se um perfil epidemiológico da 

população feminina com diferenças importantes de uma região a outra do país (BRASIL, 

2004). 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

Atualmente, em todo o mundo, encontra-se uma alta prevalência de parto 

cesariana independentemente do nível de desenvolvimento do país. No Brasil, essas taxas 

vêm aumentando e, somadas à individualidade regional, geográfica e de grupos sociais 

brasileiros, constitui um contexto complexo no estabelecimento e implementação de 

estratégias de promoção da saúde da mulher e da criança. 

As políticas públicas brasileiras dos últimos 16 anos, se executadas efetivamente, 

deveriam impactar na diminuição da taxa de cesarianas, considerando seus objetivos 

almejados. No entanto, não se percebe essa redução, e as iniciativas públicas que visem 

incentivar o parto normal, melhorar assistência obstétrica e no pré-natal, assim como 

disseminar informações sobre direitos das mulheres, continuam sendo de extrema 

importância e necessárias para serem implementadas mais rigorosamente no país.  

Considerando as características próprias das regiões do Brasil, com suas culturas 

diferentes, condições socioeconômicas distintas e diferença no acesso aos serviços de 

saúde, entende-se a necessidade de conhecer essas diferenças e compreender o que pode 

estar por trás de um aumento de número de cesarianas em cada região, permitindo intervir 

mais diretamente nos fatores que levam à essas alterações, aprimorando as atenções em 

saúde direcionadas às suas reais necessidades. Além disso, diante dos vários riscos de 

mortalidade materna e neonatal, tanto a curto prazo como a longo prazo, que o parto 

cesárea pode favorecer, ratifica-se a importância de investigar suas taxas e possíveis 

fatores que contribuem para esse aumento, uma vez que sua interferência na saúde e na 

relação do binômio mãe-filho é impactante. 

Logo, o estudo justifica-se na necessidade de conhecer as diferenças regionais de 

acordo com o tipo de parto mais prevalente e perfil das mulheres, identificar fatores que 

mais interferem no aumento da prevalência de cirurgias cesarianas no Brasil e permitir 

voltar uma atenção maior para esse tipo de parto que traz tantas repercussões negativas 

na vida das usuárias. Justifica-se também, devido aos muitos dos estudos realizados com 

essa temática abordarem a taxa dos diferentes métodos de parto, examinarem a relação 

entre o método de parto e os resultados maternos e perinatais, no entanto, poucos focam 

nos fatores que podem estar relacionados ao aumento dessa taxa com passar dos anos nas 

regiões brasileiras.  
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Sabendo dos fatores associados à cesárea, possivelmente modificáveis por ações 

no âmbito dos serviços de saúde, tanto na esfera governamental como na interventiva - 

dos profissionais da saúde que atuam nessa área- é voltada a responsabilidade pela 

implementação e execução dessas ações. O fisioterapeuta, como profissional que atua na 

gestação, parto e pós-parto, e inserido nesse quadro de profissionais, se fazendo presente 

no intuito de contribuir com prevenção de complicações obstétricas, redução de 

indicações de cesáreas e diminuição de riscos maternos e fetais. Com isso, contribuindo 

diretamente na melhora da qualidade da assistência prestada a mulher durante o ciclo 

gravídico puerperal, por meio do empoderamento feminino e do incentivo a participação 

ativa na gestação, parto e pós-parto, alinhado sempre aos princípios da humanização do 

parto.  
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1.2 OBJETIVO 

 

1.2.1   OBJETIVO GERAL 

Estimar a prevalência de cesáreas e fatores associados no contexto das regiões 

brasileiras. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Descrever o perfil sociodemográfico, histórico ginecológico e reprodutivo, e 

condições de saúde em mulheres brasileiras em idade reprodutiva que já pariram alguma 

vez na vida; 

Analisar a associação de fatores temporais (ano do último parto), 

sociodemográficos, histórico ginecológico e obstétrico, condições de saúde à prevalência 

de cesáreas nas regiões do Brasil; 

Estimar a magnitude da associação dos fatores relacionados à prevalência de 

cesáreas no Brasil e regiões brasileiras. 
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2. METODOLOGIA 

2.1 ASPECTOS GERAIS E MÉTODOS UTILIZADOS PELA PESQUISA 

NACIONAL DE SAÚDE 

A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), inquérito de base domiciliar de âmbito 

nacional, trata-se de uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com a Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que se tornou parte do Sistema 

Integrado de Pesquisas Domiciliares (SIPD) do IBGE. A PNS teve como objetivo 

caracterizar a situação de saúde e os estilos de vida da população brasileira, bem como a 

atenção a sua saúde, quanto ao acesso e uso dos serviços, às ações preventivas, a 

continuidade dos cuidados e ao financiamento da assistência (SZWARCWALD et al., 

2014).  

População do estudo 

A população alvo compreendeu moradores de domicílios particulares 

permanentes pertencentes a todo o território nacional brasileiro, dividido nos setores 

censitários da Base Operacional Geográfica de 2010, exceto os localizados nos setores 

com características especiais, como: quartéis, bases militares, alojamentos, 

acampamentos, embarcações, penitenciárias, colônias penais, presídios, cadeias, asilos, 

orfanatos, conventos e hospitais. Também foram excluídos os setores censitários 

localizados em terras indígenas e aqueles com muito pequeno número de domicílios 

(SOUZA-JÚNIOR et al., 2015). 

Amostra e aspectos de amostragem 

 A amostra da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) é uma subamostra da Amostra 

Mestra do Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares (SIPD) do IBGE. A pesquisa em 

si foi domiciliar e o plano amostral foi por amostragem conglomerada em três estágios, 

com estratificação das unidades primárias de amostragem: 1) Selecionados os setores 

censitários ou conjuntos de setores constitutivos das Unidades Primárias de Amostragem 

(UPA); 2) Selecionados os domicílios; 3) Para cada domicílio, foi selecionado um 

morador adulto (18 anos ou mais) com equiprobabilidade entre todos os demais 

moradores adultos de seu domicílio, para responder ao questionário individual 

(DAMACE/NA et al., 2015).  
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Os domicílios e os moradores foram selecionados por amostragem aleatória 

simples. O tamanho mínimo definido para a amostra foi de 1.800 domicílios por unidade 

federativa, e foram coletados dados de 64.348 domicílios, sendo entrevistadas 205.546 

pessoas, com 60.202 moradores respondendo ao questionário individual (BOCCOLINI 

et al., 2016).  

Coleta dos dados 

A organização e a coordenação do trabalho de campo ocorreram sob a 

responsabilidade do IBGE. Todos os agentes de coleta de informações, supervisores e 

coordenadores da PNS foram capacitados para compreender detalhadamente toda a 

pesquisa. As entrevistas foram feitas com a utilização de computadores de mão, PDAs 

(Personal Digital Assistance), programados adequadamente para processos de crítica das 

variáveis (BRASIL, 2015). 

Inicialmente foi feito contato com a pessoa responsável ou com algum dos 

moradores do domicílio selecionado, informado o estudo ao morador, seus objetivos, 

procedimentos e a importância de participação na pesquisa, e foi elaborada uma lista de 

todos os moradores adultos do domicílio. As entrevistas foram agendadas nas datas e 

horários mais convenientes para os informantes, prevendo-se duas ou mais visitas em 

cada domicílio. Os entrevistadores foram adequadamente treinados para fazer as 

entrevistas em PDA, que foram feitas entre agosto de 2013 e fevereiro de 2014 

(DAMACENA et al., 2015). 

Questionário 

O questionário da PNS é subdividido em três partes: o domiciliar, o de todos os 

moradores do domicílio e o individual. Ele é dividido por temas e letras que vão de A a 

W. Os questionários domiciliar e de todos os moradores do domicílio, que correspondem 

as letras de A a L, são respondidos por um residente do domicílio que saiba informar 

sobre a situação socioeconômica e de saúde de todos os moradores. O questionário 

individual, que corresponde a partir da letra M, é respondido por um morador de 18 anos 

e mais de idade, selecionado com equiprobabilidade entre todos os residentes adultos do 

domicílio, apenas no caso do indivíduo selecionado não ter condições de responder por 
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motivo de saúde, física ou mental, seria solicitado outra pessoa para responder pelo 

indivíduo selecionado (SZWARCWALD et al., 2014).  

Este instrumento pode ser encontrado na íntegra no site da pesquisa: 

www.pns.fiocruz.br, no tópico “Questionário” e posteriormente no link “Questionário 

PNS-IBGE”.  

Aspectos éticos 

O projeto da Pesquisa Nacional de Saúde - PNS foi aprovado pela Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP, e obedeceu à Resolução do Conselho Nacional 

de Saúde nº 466/12 em junho de 2013, assegurando aos sujeitos sua voluntariedade, 

anonimato e possibilidade de desistência a qualquer momento do estudo, mediante a 

assinatura ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (BRASIL, 2014b). 

2.2 MÉTODOS UTILIZADOS PARA O PRESENTE ESTUDO 

População e amostra 

 A população de mulheres no banco de dados da PNS (2013) é de 106.310, destas, 

foi realizado um recorte das que responderam às perguntas proxy para este estudo: “Já 

ficou grávida na vida?”, “Quantos partos você já teve?” e “Quantos partos cesarianos 

você teve?”, totalizando 16.175 mulheres entre 18 e 49 anos de idade que tiveram um ou 

mais partos na vida, constituindo assim a amostra do presente estudo.  

Desenho do estudo 

Trata-se de um estudo ecológico cujo desfecho é o parto cesárea na série histórica 

do último parto relatado pelas respondentes, que informaram ter tido o último parto nos 

anos de 1974 a 2013. Além disso, foram utilizados os dados da PNS de 2013, no contexto 

das regiões brasileiras, e analisados de setembro de 2016 a fevereiro de 2017, abrangendo 

mulheres de todo território nacional. 

Para obtenção da amostra estudada segue (Figura 1) o fluxograma do estudo. 
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Figura 1: Fluxograma do estudo 

Banco de dados da PNS 2013 
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Exclusão: sexo masculino 

(n=99.236) 
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anos e superior a 49 anos 

SIM (n= 16.811) NÃO (n= 5.810) 
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Responderam à pergunta proxy: “Já ficou 
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n = 22.621 mulheres 
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EXCLUÍDAS 
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(n= 16.175) 
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Extração dos dados do questionário 

Os principais dados para o presente estudo foram extraídos do questionário 

individual, uma vez que continham questões acerca de atividade laboral, percepção do 

estado de saúde, estilos de vida, doenças crônicas e saúde da mulher, correspondentes aos 

módulos com as letras M, N, P, Q e R do referido questionário.  

Definição das variáveis 

As variáveis independentes incluíram itens sociodemográficos, hábitos de vida, 

histórico reprodutivo e doenças crônicas, categorizadas da seguinte forma: a) 

Escolaridade em: escolarizado até ensino fundamental completo e ensino médio completo 

ou nível mais avançado; b) Para raça/cor: branca para indivíduos que se autodeclararam 

como brancas e negra, pardas e outras para os indivíduos que se autodeclararam preta, 

pardas, amarela ou indígena; c) Situação conjugal: viver ou não com o 

cônjuge/companheiro. Incluiu-se ainda as variáveis de atividade laboral remunerada, uso 

do tabaco, consumo de bebida alcoólica, prática de atividade física nos últimos três meses.  

A auto percepção do estado de saúde foi agrupada em saúde boa, para aqueles que 

escolheram as opções muito boa, boa e regular (escores 1, 2, e 3 na escala apresentada). 

Igualmente, determinou-se saúde precária para aqueles que avaliaram sua saúde como 

ruim ou muito ruim (escores 4 e 5 na escala apresentada). As morbidades crônicas como 

hipertensão arterial, problema crônico na coluna, diagnóstico de diabetes foram 

agrupadas em duas faixas (0) não (1) sim. Assim como ter ou não plano de saúde. 

Quanto às características ginecológicas e histórico reprodutivo, foram incluídos 

os dados relativos à menarca, dicotomizada por meio da mediana, em: a) Menarca em 

inferior a 12 anos e em idade igual ou acima de 12 anos; b) os tipos de parto visto pela 

variável quantidade de partos cesarianos, dicotomizados em: nenhum (partos normais) e 

um ou mais (partos cesarianas); c) Filhos com baixo peso ao nascer e filhos pré-termo em 

nenhum e um ou mais; d) Estar gestante no momento ou não.   

 Além dessas, o ano do último parto foi selecionado para ser utilizado no estudo, 

categorizado em: menor ou igual que 1990 (1974 a 1989), maior que 1990 e menor ou 

igual que 2000 (1990 a 2000), maior que 2000 e menor ou igual que 2010 (2001 a 2010), 
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e maior que 2010 (2011 a 2013). Foi criada a variável regiões do Brasil, em que as 

unidades de federação foram agrupadas em Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro Oeste. 

2.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A descrição do perfil da amostra foi realizada segundo as variáveis em estudo, por 

meio de frequência absoluta (n) e de frequência relativa (percentual) das variáveis 

qualitativas, e média e desvio padrão para as variáveis quantitativas. Para a análise 

bivariada foi utilizada o teste de Qui-Quadrado, e realizada a regressão logística para 

estimar a magnitude da associação entre as variáveis e o parto cesárea, expressa em OR 

(odds ratio) e respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%). Para todos os testes 

foi utilizado um nível de significância ou p valor < 0,05. As análises foram realizadas 

pelo software STATA®, versão 9,0. 
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3. RESULTADOS 

Responderam à pesquisa, 16.175 mulheres, em período reprodutivo, com média 

de idade de 35,16 (± 8,00) anos. Observou-se que a maior parte das mulheres investigadas 

se autodeclararou como pardas, negras ou outras (65,47%), tinham até o ensino 

fundamental completo (51,51%) e exercia algum trabalho remunerado (92,70%) no 

momento da pesquisa.  

Quanto à percepção do seu estado de saúde e doenças crônicas, a maior parte da 

amostra referiu sua saúde geral como boa (69,09%), e não ter diagnóstico clínico de 

hipertensão arterial (87,12%), diabetes (97,32%) e problema crônico de coluna (83,67%).   

Levando em consideração o histórico ginecológico e obstétrico das mulheres 

entrevistadas, a média de idade da primeira gravidez foi de 20,65 (±5,1) anos e a de 

números de partos realizados foi de 2,36 (±1,5). Todas as variáveis sociodemográficas, 

comportamentais, condições de saúde e ginecológicas e obstétricas da amostra geral 

brasileira, e por regiões, estão demonstradas em frequência relativa e frequência absoluta 

na Tabela 1.  

 

 



Tabela 1 – Características sociodemográficas, comportamentais, condições de saúde e ginecológicas e obstétricas da amostra geral brasileira 

e por regiões (n=16.175, Brasil, 2013). 

Variáveis 
Brasil  

N (%) 

Norte  

N (%) 

Nordeste  

N (%) 

Sudeste  

N (%) 

Sul  

N (%) 

Centro Oeste 

N (%) 

Variáveis sociodemográficas 

Raça 

Branca 

Negra, pardas e outras 

 

 

5.586 (34,53) 

10.589 (65,47) 

 

 

765 (19,07) 

3.247 (80,93) 

 

 

1.264 (24,49) 

3.897 (75,51) 

 

 

1.549 (47,02) 

1.745 (52,98) 

 

 

1.274 (74,20) 

443 (25,80) 

 

 

734 (36,87) 

1.257 (63,13) 

Vive com companheiro/cônjuge 

Sim 

Não 

 

11.313 (69,94) 

4.862 (30,06) 

 

2.860 (71,29) 

1.152 (28,71) 

 

3.566 (69,10) 

1.595 (30,90) 

 

2.282 (69,28) 

1.012 (30,72) 

 

1.243 (72,39) 

474 (27,61) 

 

1.362 (68,41) 

629 (31,59) 

Escolaridade 

Até fundamental completo 

Médio completo ou mais 

 

8.334 (51,52) 

7.841 (48,48) 

 

2.024 (50,45) 

1.988 (49,55) 

 

2.997 (58,07) 

2.164 (41,93) 

 

1.549 (47,02) 

1.745 (52,98) 

 

820 (47,76) 

897 (52,24) 

 

944 (47,41) 

1.047 (52,59) 

Trabalha 

Sim 

Não 

 

9.444 (92,70) 

744 (7,30) 

 

2.129 (92,24) 

179 (7,76) 

 

2.703 (90,55) 

282 (9,45) 

 

2.106 (93,10) 

156 (6,90) 

 

1.204 (95,86) 

52 (4,14) 

 

1.302 (94,55) 

75 (5,45) 

Variáveis comportamentais 

Tabagista 

Sim 

 

 

1.838 (11,36) 

 

 

386 (9,62) 

 

 

509 (9,86) 

 

 

442 (13,42) 

 

 

275 (16,02) 

 

 

226 (11,35) 
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Não 14.337 (88,64) 3.626 (90,38) 4.652 (90,14) 2.852 (86,58) 1.442 (83,98) 1.765 (88,65) 

Etilista 

Sim 

Não 

 

4.885 (30,20) 

11.290 (69,80) 

 

1.030 (25,67) 

2.982 (74,33) 

 

1.577 (30,56) 

3.584 (69,44) 

 

995 (30,21) 

2.299 (69,79) 

 

615 (35,82) 

1.102 (64,18) 

 

668 (33,55) 

1.323 (66,45) 

Atividade física (3 meses) 

Sim 

Não 

 

3.692 (22,83) 

12.483 (77,17) 

 

814 (20,29) 

3.198 (79,71) 

 

1.066 (20,65) 

4.095 (79,35) 

 

774 (23,50) 

2.520 (76,50) 

 

483 (28,13) 

1.234 (71,87) 

 

555 (27,88) 

1.436 (72,12) 

Saúde autorreferida 

Boa 

Precária 

 

11.175 (69,09) 

5.000 (30,91) 

 

2.638 (65,75) 

1.374 (34,25) 

 

3.220 (62,39) 

1.941 (37,61) 

 

2.515 (76,35) 

779 (23,65) 

 

1.306 (76,06) 

411 (23,94) 

 

1.496 (75,14) 

495 (24,86) 

Condições de saúde 

Hipertensão arterial 

Sim 

Não 

 

 

2.084 (12,88) 

14.091 (87,12) 

 

 

418 (10,42) 

3.594 (89,58) 

 

 

674 (13,06) 

4.487 (86,94) 

 

 

464 (14,09) 

2.830 (85,91) 

 

 

254 (14.79) 

1.463 (85,21) 

 

 

274 (13,76) 

1.717 (86,24) 

Diabetes 

Sim 

Não 

 

433 (2,68) 

15.742 (97,32) 

 

94 (2,34) 

3.918 (97,66) 

 

130 (2,52) 

5.031 (97,48) 

 

102 (3,10) 

3.192 (96,90) 

 

48 (2,80) 

1.669 (97,20) 

 

59 (2,96) 

1.932 (97,04) 

Problema crônico de coluna 

Sim 

Não 

 

2.642 (16,33) 

13.533 (83,67) 

 

652 (16,25) 

3.360 (83,75) 

 

857 (16,61) 

4.304 (83,39) 

 

492 (14,94) 

2.802 (85,06) 

 

322 (18,75) 

1.395 (81,25) 

 

319 (16,02) 

1.672 (83,98) 
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Tem plano de saúde 

Sim 

Não 

 

3.686 (22,79) 

12.489 (77,21) 

 

510 (12,71) 

3.502 (87,29) 

 

832 (16,12) 

4.329 (83,88) 

 

1.145 (34,76) 

2.149 (65,24) 

 

591 (34,42) 

1.126 (65,58) 

 

608 (30,54) 

1.383 (69,46) 

Variáveis ginecobstétricas 

Idade da menarca 

<12 anos 

≥12 anos 

 

 

2.911 (18,00) 

13.264 (82,00) 

 

 

590 (14,71) 

3.422 (85,29) 

 

 

862 (16,70) 

4.299 (83,30) 

 

 

708 (21,49) 

2.586 (78,51) 

 

 

348 (20,27) 

1.369 (79,73) 

 

 

403 (20,24) 

1.588 (79,76) 

Partos cesarianos 

Nenhum 

Um ou mais 

 

7.597 (46,97) 

8.578 (53,03) 

 

2.116 (52,74) 

1.896 (47,26) 

 

2.635 (51,06) 

2.526 (48,94) 

 

1.340 (40,68) 

1.954 (59,32) 

 

739 (43,04) 

978 (56,96) 

 

767 (38,52) 

1.224 (61,48) 

Filhos de baixo peso 

Nenhum 

Um ou mais 

 

13.846 (85,60) 

2.329 (14,40) 

 

3.418 (85,19) 

594 (14,81) 

 

4.333 (83,96) 

828 (16,04) 

 

2.876 (87,31) 

418 (12,69) 

 

1.472 (85,73) 

245 (14,27) 

 

1.747 (87,74) 

244 (12,26) 

Filhos pré-termo 

Nenhum 

Um ou mais 

 

13.691 (84,64) 

2.484 (15,36) 

 

3.450 (85,99) 

562 (14,01) 

 

4.392 (85,10) 

769 (14,90) 

 

2,772 (84,15) 

522 (15,85) 

 

1.399 (81,48) 

318 (18,52) 

 

1.678 (84,28) 

313 (15,72) 

Grávida no momento 

Sim 

Não 

 

506 (3,13) 

15.669 (96,87) 

 

162 (4,04) 

3.850 (95,96) 

 

147 (2,85) 

5.014 (97,15) 

 

76 (2,31) 

3.218 (97,69) 

 

54 (3,15) 

1.663 (96,85) 

 

67 (3,37) 

1.924 (96,63) 

FONTE: PNS, 2013



No Brasil, de acordo com os dados analisados da PNS, a prevalência de parto 

cesárea foi de 53,03%, sendo equivalente a 8.578 mulheres relatando ter filho nascido por 

essa via de parto. Quanto às frequências relativas dos tipos de parto, segundo as regiões 

brasileiras analisadas, observa-se que as taxas de parto vaginal são superiores nas regiões 

Norte (52,74%) e Nordeste (51,06%), enquanto as taxas de parto cesárea são maiores nas 

regiões Sudeste (59,32%), Sul (56,96%) e Centro Oeste (61,48%) (Figura 2). Essa 

diferença entre as regiões mostrou significância estatística (p= 0,001).  

 

 

Figura 2: Frequência relativa de acordo com o tipo de parto nas regiões brasileiras 

(n=16.175, Brasil, 2013). FONTE: PNS, 2013. 

 

Na análise da distribuição do parto cesárea nas regiões brasileiras, nos extratos 

temporais estudados, observou-se que no extrato >2010 houve 121% mais chances de 

realizar o parto cesárea na região Nordeste e 175% mais na região Sul, em relação ao 

extrato <1990 para ambas as regiões (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Associação do ano do último parto com o parto cesárea nas regiões 

brasileiras (n=16.175, Brasil, 2013). 

 

Variáveis Odds Ratio Interv. Conf. 95% 

≤1990 

NORTE           

Ano do último parto: 

     >1990 e ≤ 2000 

     >2000 e ≤ 2010 

     >2010 

1,0 

 

 

1,12 

0,93 

0,97 

- 

 

 

0,63 – 1,99 

0,53 – 1,62 

0,55 – 1,72 

NORDESTE 

Ano do último parto: 

     >1990 e ≤ 2000 

     >2000 e ≤ 2010 

     >2010 

 

 

1,42 

1,70 

2,21 

 

 

0,91 – 2,20 

1,13 – 2,57 

1,42 – 3,46 

SUDESTE 

Ano do último parto: 

     >1990 e ≤ 2000 

     >2000 e ≤ 2010 

     >2010 

 

 

1,32 

1,40 

1,56 

 

 

0,82 – 2,13 

0,89 – 2,20 

0,93 – 2,61 

SUL 

Ano do último parto: 

     >1990 e ≤ 2000 

     >2000 e ≤ 2010 

     >2010 

 

 

1,16 

1,70 

2,75 

 

 

0,64 – 2,08 

0,94 – 3,07 

1,44 – 5,23 

CENTRO OESTE 

Ano do último parto: 

     >1990 e ≤ 2000 

     >2000 e ≤ 2010 

     >2010 

 

 

0,80 

0,98 

0,99 

 

 

0,50 – 1,27 

0,61 – 1,55 

0,61 – 1,61 

Fonte: PNS, 2013. 
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Referente à análise realizada relacionando as características gerais da amostra com 

os recortes temporais e o parto cesárea, foi observado que, nas mulheres brasileiras, o fato 

de ter plano de saúde tanto público (SUS) como privado (particular) aumentam as chances 

de realizar partos cirúrgicos, sendo ainda maior nas mulheres que utilizam plano de saúde 

particular (OR=3,0; IC95: 1.69 – 5.38) em relação ao público (OR=1,4; IC95%: 1,0 – 

2,0). Além disso, as mulheres com nível de escolaridade maior, até ensino médio ou níveis 

mais superiores, tiveram duas vezes mais chances (OR=2,0; IC95%:1,2 - 3,3) de realizar 

esse tipo de parto, assim como as que referiram sua saúde como boa tiveram mais chance 

(OR= 1,8; IC95: 1.27 – 2.65), as com idade mais avançada na primeira gravidez (OR=2,0; 

IC95%: 1,2 –3,3) e as que tiveram menarca mais tardiamente (OR=1,3; IC95%: 1,0 – 1,8 

no extrato >2000 e ≤ 2010 e OR=1,7; IC95%: 1,2 – 2,3 no estrato >2010) (Tabela 3).  

 

 

Tabela 3 – Associação do ano do último parto, parto cesárea e fatores associados 

no Brasil (n=16.175, Brasil, 2013). 

 

VARIÁVEIS ANO DO ÚLTIMO PARTO 

                              ≤1990 
>1990 e ≤ 2000 >2000 e ≤ 2010 >2010 

OR (IC 95%)                 OR (IC 95%) OR (IC 95%) 

Plano de saúde  

1,2 (0,7 – 2,0) 

1,2 (0,8 – 1,6) 

 

2,1 (1,2 – 3,5) 

1,2 (0,9 – 1,7) 

 

3,0 (1,6 – 5,3) 

1,4 (1,0 – 2,0) 

Sim  

Não  

1,0 

1,0 

Vive com companheiro  

1,1 (0,8 – 1,5) 

1,5 (1,0 – 2,5) 

 

1,3 (0,9 – 1,8) 

1,5 (0,9 – 2,3) 

 

1,6 (1,1 – 2,2) 

1,5 (0,9 – 2,6) 

Sim  

Não  

1,0 

1,0 

Escolaridade  

1,0 (0,8 – 1,5) 

1,3 (0,8 – 2,1) 

 

1,1 (0,8 – 1,5) 

1,4 (0,9 – 2,2) 

 

1,1 (0,8 – 1,5) 

2,0 (1,2 – 3,3) 

Até fund. 

Médio/mais 

1,0 

1,0 

Saúde autorreferida  

1,3 (0,9 – 1,9) 

1,0 (0,7 – 1,5) 

 

1,4 (1,0 – 2,1) 

1,2 (0,8 – 1,8) 

 

1,8 (1,2 – 2,6) 

1,2 (0,8 – 1,9) 

Boa 

Precária 

1,0 

1,0 
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Diagnóstico de HAS  

1,1 (0,7 – 1,8) 

1,2 (0,9 – 1,6) 

 

2,0 (1,2 – 3,2) 

1,3 (0,9 – 1,7) 

 

2,7 (1,5 – 4,8) 

1,5 (1,1 – 2,1) 

Sim  

Não  

1,0 

1,0 

Diagnóstico diabetes  

0,6 (0,2 – 1,5) 

1,3 (1,0 – 1,7) 

 

1,2 (0,4 – 3,2) 

1,4 (1,1 – 1,9) 

 

2,3 (0,4 – 12,7) 

1,7 (1,3 – 2,3) 

Sim  

Não  

1,0 

1,0 

Problema crônico de 

coluna 

 

 

1,3 (0,7 – 2,3) 

1,2 (0,9 – 1,6) 

 

 

1,4 (0,8 – 2,3) 

1,3 (1,0 – 1,8) 

 

 

2,0 (1,0 – 4,0) 

1,6 (1,1 – 2,1) 

Sim  

Não  

1,0 

1,0 

Idade da primeira 

gravidez 

 

 

1,0 (0,7 – 1,4) 

1,2 (0,7 – 2,1) 

 

 

1,0 (0,8 – 1,4) 

1,5 (0,9 – 2,4) 

 

 

1,1 (0,8 – 1,6) 

2,0 (1,2 – 3,3) 

Idade ≤ 20 

Idade > 20 

1,0 

1,0 

Atividade Física  

1,2 (0,7 – 2,1) 

1,2 (0,8 – 1,6) 

 

1,4 (0,8 – 2,5) 

1,3 (0,9 – 1,8) 

 

1,8 (0,9 – 3,5) 

1,6 (1,2 – 2,2) 

Sim  

Não  

1,0 

1,0 

Menarca  

1,2 (0,7 – 2,1) 

1,2 (0,9 – 1,6) 

 

1,4 (0,8 – 2,4) 

1,3 (1,0 – 1,8) 

 

1,2 (0,7 – 2,2) 

1,7 (1,2 – 2,3) 

< 12 anos 

≥ 12 anos  

1,0 

1,0 

Razão de chance: OR – Odds Ratio. IC - Intervalo de confiança. Fonte: PNS, 2013. 

 

 

Analisando a variável escolaridade e a distribuição do tipo de parto nos recortes 

temporais estudados, observou-se que em mulheres com maior nível de escolaridade as 

proporções de parto cesárea no Brasil tendem a aumentar, de 45,58% no extrato ≤1990, 

para 67,51% no extrato >2010 (p=0,001) (Tabela 4).  
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Tabela 4 -  Associação da escolaridade e tipo de parto com o passar dos anos no 

Brasil (n=16.175, Brasil, 2013). 

 

Variáveis 
 Ano do último parto p 

≤1990 >1990 e ≤ 2000 >2000 e ≤ 2010 >2010  

MENOR 

ESCOLARIDADE 

Parto vaginal 

 

% 

55,71 

 

% 

54,40 

 

% 

54,60 

 

% 

54,15 
0,93 

Parto cesárea 44,29 45,60 45,40 45,85 

MAIOR 

ESCOLARIDADE 

Parto vaginal 

 

% 

54,42 

 

% 

43,87 

 

% 

38,24 

 

% 

32,49 
0,001* 

Parto cesárea 45,58 56,13 61,76 67,51 

*Significância estatística.  

Fonte: PNS, 2013 

 

Quando analisada a magnitude da associação entre o parto cesárea nos recortes do 

tempo e a escolaridade nas regiões brasileiras, obteve-se que as mulheres com níveis de 

escolaridade maior no extrato >2010 tiveram duas vezes mais chances (OR: 2,05; IC95: 

1,27 – 3,30) de realizar parto cesárea. Nas regiões do Brasil, observou-se aumento de 

chances de realizar esse tipo de parto em todos os extratos de tempo na região Norte ( 

≥1990 e ≤ 2000 houve 133% mais chances, >2000 e ≤ 2010 houve 128% mais, >2010 

houve 151%). Já na região Sul houve 2,8 vezes mais chances no extrato >2000 e ≤ 2010, 

e 5,7 vezes mais no extrato > 2010. Na região Nordeste, encontramos essa mesma 

tendência ao aumento de chances dessa via de parto, tanto em mulheres com níveis baixos 

de escolaridade (no extrato >2010 houve 75% mais) quanto níveis maiores (no extrato 

>2010 houve 142% mais) (Tabela 5). 
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Tabela 5 – Associação dos recortes temporais, parto cesárea e escolaridade no 

Brasil e nas regiões brasileiras (n=16.175, Brasil, 2013). 

Variáveis 
Menor escolaridade Maior escolaridade 

OR IC 95%  OR IC 95% 

BRASIL           ≤ 1990 

Ano do último parto: 

     >1990 e ≤ 2000 

     >2000 e ≤ 2010 

     >2010                 

1,0 

 

1,09 

1,16 

1,11 

- 

 

0,80 – 1,50 

0,86 – 1,57 

0,80 – 1,54 

1,0 

 

1,31 

1,46 

2,05 

- 

 

0,82 – 2,12 

0,93 – 2,28 

1,27 – 3,30 

NORTE 

Ano do último parto: 

     >1990 e ≤ 2000 

     >2000 e ≤ 2010 

     >2010 

 

 

0,75 

0,52 

0,53 

 

 

0,35 – 1,63 

0,25 – 1,09 

0,25 – 1,13 

 

 

2,33 

2,28 

2,51 

 

 

1,07 – 5,07 

1,07 – 4,88 

1,12 – 5,64 

NORDESTE 

Ano do último parto: 

     >1990 e ≤ 2000 

     >2000 e ≤ 2010 

     >2010 

 

 

1,61 

1,80 

1,75 

 

 

0,99 – 2,63 

1,17 – 2,78 

1,07 – 2,86 

 

 

1,11 

1,30 

2,42 

 

 

0,54 – 2,30 

0,63 – 2,71 

1,15 – 5,12 

SUDESTE 

Ano do último parto: 

     >1990 e ≤ 2000 

     >2000 e ≤ 2010 

     >2010 

 

 

1,29 

1,21 

1,20 

 

 

0,70 – 2,39 

0,68 – 2,18 

0,63 – 2,29 

 

 

1,25 

1,41 

1,62 

 

 

0,54 – 2,85 

0,66 – 3,05 

0,70 – 3,76 

SUL 

Ano do último parto: 

     >1990 e ≤ 2000 

     >2000 e ≤ 2010 

     >2010 

 

 

0,74 

1,30 

1,55 

 

 

0,36 – 1.50 

0,63 – 2.71 

0,71 – 3.36 

 

 

2.41 

2.84 

5.75 

 

 

0.82 – 7.05 

1.03 – 7.80 

2.00 – 16.53 

CENTRO OESTE 

Ano do último parto: 

     >1990 e ≤ 2000 

     >2000 e ≤ 2010 

     >2010 

 

 

0,68 

0,84 

0,65 

 

 

0,38 – 1.22 

0,46 – 1.50 

0,33 – 1.26 

 

 

0.83 

0.95 

1.17 

 

 

0.35 – 1.27 

0.42 – 2.13 

0.50 – 2.76 

OR= Odds Ratio, IC= Intervalo de confiança, Fonte: PNS, 2013. 
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Ao analisar a associação da variável desfecho parto cesárea com escolaridade, tipo 

de parto e regiões brasileiras nos extratos temporais, observou-se uma tendência crescente 

de parto cesárea em mulheres com maior escolaridade nas regiões Norte (p=0,001), 

Nordeste (p=0,001), Sudeste (p=0,001) e Sul (p=0,001), exceto na Centro Oeste 

(p=0,314). Já em mulheres com menor nível de escolaridade, a significância estatística 

(p=0,030) foi observada apenas na região Sudeste (Tabela 6).  



Tabela 6 – Associação do tipo de parto e escolaridade de acordo com os recortes temporais e as regiões brasileiras (n=16.175, Brasil, 2013). 

Variáveis 

 Ano do último parto p 

≤1990 >1990 e ≤ 2000 >2000 e ≤ 2010 >2010  

Parto 

vaginal 

% 

Parto 

cesárea 

% 

Parto 

vaginal 

% 

Parto 

cesárea 

% 

Parto 

vaginal 

% 

Parto 

cesárea 

% 

Parto 

vaginal 

% 

Parto 

cesárea 

% 

 

NORTE 

Menor 

escolar 
50,93 49,07 58,07 41,93 60,96 39,04 58,60 41,40 

0,199 

 

Maior 

escolar 
59,70 40,30 49,34 50,66 46,88 53,12 39,21 60,79 0,001* 

NORDESTE 

Menor 

escolar 
64,32 35,68 61,11 38,89 57,66 42,34 55,58 44,42 0,066 

Maior 

escolar 
54,44 45,56 47,78 52,22 39,75 60,25 32,62 67,38 0,001* 

SUDESTE  

Menor 

escolar 
57,85 42,15 43,57 56,43 47,89 52,11 50,79 49,21 0,030* 

Maior 

escolar 
54,24 45,76 38,51 61,49 32,30 67,70 30,45 69,55 0,001* 
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SUL 

Menor 

escolar 
51,67 48,33 56,00 44,00 52,02 47,98 46,04 53,96 0,331 

Maior 

escolar 
65,52 34,48 44,70 55,30 32,24 67,76 25,00 75,00 0,001* 

CENTRO 

OESTE 

Menor 

escolar 
43,02 56,98 45,00 55,00 42,96 57,04 48,43 51,57 0,682 

Maior 

escolar 
36,84 63,16 35,32 64,68 33,95 66,05 27,98 72,02 0,314 

*significância estatística (p<0,05), escolar – escolaridade. 

Fonte: PNS, 2013 
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4. DISCUSSÃO 

O presente estudo, utilizou informações da Pesquisa Nacional de Saúde, realizada 

em 2013, com o intuito de estimar a prevalência e investigar a associação de fatores como 

escolaridade, comorbidades, saúde autorreferida, idade materna e da menarca, com a 

prevalência de cesáreas no Brasil e regiões brasileiras, em extratos temporais desde 1974 

a 2013.   

Nossos achados mostraram prevalência de 53,03% de cesáreas no Brasil, similar 

ao estudo de Rattner e Moura (2016) que mostrou a proporção de nascimentos por 

cesariana acima de 50%. Segundo Patah e Malik (2011), em quase todos os países do 

mundo, o parto cesárea é cada vez mais frequente, e esse fato traz preocupação quanto 

aos riscos e repercussões que essa via de parto pode desencadear nas mulheres à curto e 

longo prazo. Dentre os riscos, podemos citar: a mortalidade materna, complicações 

cirúrgicas imediatas ou tardias, riscos respiratórios ao recém-nascido e morte neonatal.  

Nesse cenário de alta prevalência, fatores que contribuem para esse aumento 

precisam ser investigados e levados em consideração, principalmente nas estratégias 

públicas de saúde vigentes. Nesse sentido, o presente estudo permite sugerir que, no 

Brasil, fatores como nível de escolaridade da mulher, idade da primeira gestação, saúde 

autorreferida, comorbidades presentes, idade da menarca, podem interferir nessas taxas, 

além do acesso aos serviços de saúde, da efetividade das políticas públicas e demais 

peculiaridades das regiões brasileiras. 

Essas diferenças entre regiões do Brasil são relevantes e, com o passar dos anos, 

continuam a interferir nessa prevalência de parto cesárea. Observou-se, no presente 

estudo, que nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, as prevalências foram maiores. 

Assim, os achados de Ramires de Jesus et al (2015), tendem a justificar esses fatos pela 

urbanização dessas regiões, com estados mais ricos, com maior número de habitantes e 

de partos e mais tecnologias, enquanto o Norte e o Nordeste são estados mais rurais e 

pobres. Além disso, foi observado uma probabilidade crescente de partos cesáreas no 

Nordeste e na região Sul, relacionando os extratos temporais estudados. Esse achado, 

refuta, em parte, os achados de Rattner e Moura (2016), mostrando que a região Centro-

Oeste apresentou maior probabilidade de cesarianas e que a proporção de cesarianas foi 

menor no Norte (42,8%). Diniz et al. (2016) apoia os achados desse estudo afirmando 



46 
 

que, de 2000 a 2010, a região Sul, foi uma das regiões que teve maior taxa de cesárea e 

aumento na proporção de nascimentos pré-termos no país, juntamente com a região 

Sudeste. Tais resultados trazem questionamentos no que se refere aos fatores causais 

desse aumento em regiões tão distintas como o Nordeste e o Sul do país. A região Sul, 

segundo o estudo de SILVA et al. (2016), apresenta uma ampliação da esfera privada, em 

detrimento da pública, na área da saúde. A saúde privada se mostra com taxas de cesáreas 

altas, sugerindo ser um dos motivos desse aumento com o passar dos anos. Já a região 

Nordeste, segundo o estudo de Silva et al. (2016), apresenta disparidades na eficiência 

dos gastos públicos e recebem menos recursos públicos, na área da saúde, comparado às 

regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, além de apresentarem menores taxas de cobertura 

de planos de saúde (PATAH e MALIK, 2011), menores números de consultas pré-natal 

realizadas pelas gestantes, somado à inadequada assistência pré-natal nas áreas menos 

favorecidas (ANJOS e BOING, 2016). Logo, estes fatos podem levar a maiores riscos 

e/ou complicações materno-infantis, durante a gestação, devido à falta de 

acompanhamento adequado, resultando na indicação de cesáreas, para evitar riscos mais 

graves para a mãe e o bebê. 

Segundo Domingues et al. (2014), as discrepâncias mais notáveis, observadas nas 

taxas de parto cesárea, são nos setores público e privado, sendo no privado 

significativamente maior (80 – 90%) do que no sistema público (35-45%). Esses dados 

ratificam os do nosso estudo que encontrou chance de aumento da taxa de cesárea para 

mulheres que possuem plano de saúde privado. No entanto, as mulheres que não possuem 

plano de saúde privado também apresentaram aumento de chances (1,4 vezes) de ter parto 

cesárea, inferior às que tem plano (3 vezes). Esses fatos levam a inferir que no setor 

público, mesmo com maiores rigorosidades de seguir as políticas públicas vigentes, e 

mesmo após a implementação da Rede Cegonha, em 2011, o parto cesárea também se faz 

presente e crescente nas mulheres sem plano de saúde privado. Corroborando com isso, 

segundo o Ministério da Saúde (2014), nos estabelecimentos públicos, a maioria dos 

nascimentos é via parto vaginal (61,7%), mas a proporção de cesárea ainda é bastante alta 

(38,3%). Já em relação ao setor privado, D’Souza (2013) afirma que as possíveis razões 

do aumento das taxas de cesariana estão no dia-a-dia de maternidades em todo o país, 

onde vemos indicações desnecessárias por conveniência, facilidade ou experiência 

cirúrgica médica (sem clara indicação clínica ou obstétrica), escolha direta da própria 

gestante por medo ou incertezas do parto vaginal.  
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Atrelado a essas discussões sobre o aumento da prevalência de cesáreas no Brasil, 

tem-se, ainda, o fato da formação do profissional de saúde ser capaz de afetar essa taxa. 

Essa variável não foi incluída na análise, nem avaliada, mas pode ser analisada e 

referenciada como provável fator que também interfere nas taxas. Sabe-se que a relação 

médico-gestante ou enfermeiro-gestante é de fundamental importância, nessa fase da vida 

da mulher, assim como no momento do parto. E que, informações passadas pelo 

profissional de saúde que a atende no pré-natal de grande peso e valor. Diante disso, foi 

visto que, apesar do investimento do Ministério da Saúde na implementação de programas 

de humanização da assistência nos serviços de saúde, a formação dos profissionais 

constitui-se uma das áreas menos problematizadas na formulação das políticas de saúde 

(BUSANELLO et al., 2011). Essa formação, interfere na sua prática clínica e seu 

posicionamento frente às necessidades da gestante. Logo, faz-se necessário uma boa 

formação profissional, focada no parto vaginal humanizado, na prática baseada em 

evidência, além de ser essencial também a implementação de mais políticas educativas 

para os profissionais já atuantes, voltadas a todos que atuam na área de obstetrícia, bem 

como priorizar investimentos em Educação Permanente em todas as regiões do Brasil, 

incorporando assuntos de humanização do parto, incentivo e benefícios do parto vaginal, 

o respeito às decisões da parturiente, ao parto cesárea a pedido, ações interdisciplinares, 

relações interpessoais, acolhimento da parturiente e acompanhante, a importância do 

acompanhante, melhora da assistência pré-natal. 

Nesse sentido, Madeiro, Rufino e Santos (2017) ressalta que a crescente proporção 

de partos cesáreas aponta para a necessidade de intervenção com foco nos profissionais 

de saúde, nas mulheres e na organização e estrutura dos serviços de saúde. Levando em 

consideração o modelo de assistência, Diniz (2005) refere que o Brasil ainda possui 

elevadas taxas de cesáreas, pois possui um modelo de assistência ao parto vaginal 

extremamente invasivo, doloroso e repleto de intervenções desnecessárias. Logo, essa 

realidade precisa ser modificada, e medidas como educação continuada, protocolos 

padronizados na assistência obstétrica, consultas de pré-natal de qualidade e acesso a boas 

práticas na assistência ao parto, podem contribuir para a redução da proporção de cesáreas 

desnecessárias e garantir maior equidade no atendimento às mulheres em fase de parto 

(MCCLELLAND et al., 2017). Diniz et al. (2016), aponta o acesso à assistência à saúde 

materna efetiva e segura como algo de extrema importância e que pode salvar vidas e 
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promover a saúde, enquanto que o acesso desregulado a intervenções desnecessárias e, 

potencialmente danosas, pode levar a resultados adversos.  

No que diz respeito à qualidade e acesso aos serviços de saúde, as políticas 

voltadas para esse fim como o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento 

(PHPN) criado em 2000 e a Rede Cegonha em 2011, não frenaram o crescente aumento 

do número de nascimentos por via abdominal. Entre os anos de 2000 a 2010 as taxas de 

cesáreas cresceram, enquanto que nos anos acima de 2010 ainda se encontra uma 

tendência crescente, mas controlada. O fato da pesquisa ter sido realizada até o ano 2013, 

por exemplo, pode ter interferido, sendo analisado menos anos em comparação com o 

intervalo de 10 anos analisados em outros extratos. Outro fator que pode interferir é a 

adesão às políticas públicas de saúde implementadas, em que foi visto baixa adesão ao 

PHPN (SERRUYA et al., 2004), enquanto 50% da população das regiões Sul, Sudeste e 

Centro-Oeste aderiram à Rede Cegonha e 85% do Norte e Nordeste (BRASIL, 2013a), 

demonstrando melhor adesão nessas duas últimas regiões. Logo, essa adesão à Rede 

Cegonha da metade da população no Sul, Sudeste e Centro Oeste pode ser sugestivo para 

a prevalência maior de cesárea nessas regiões. Assim, essa estratégia atual que está em 

vigor deve ser rigorosamente executada por gestores, profissionais de saúde e toda massa 

populacional, uma vez que assegura uma rede de cuidados às mulheres, com direito ao 

planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, 

além de garantir às crianças o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e 

desenvolvimento saudáveis até 24 meses. 

Höfelman (2012) retrata que a tendência ascendente do parto cesárea em quase 

todas as regiões do Brasil é considerada uma prática indiscriminada e epidêmica. No 

entanto, vemos que fatores que interferem nessas taxas se comportam de forma singular 

em cada região. Analisando a escolaridade como um desses fatores e sua relação nas taxas 

de cesáreas no nosso estudo, determinou-a como provável fator que aumenta a chance de 

as mulheres realizarem parto cesárea, em que, à medida que se aumenta a escolaridade, 

têm-se maior chance de se optar pelo parto cesárea. Esses achados foram significativos 

para as regiões Norte, Sul e Nordeste. Além disso, as mulheres que vivem com 

companheiro também possuem mais chances (OR:1,6; IC95%: 1,1-2,2), referente aos 

últimos anos analisados (de 2011 a 2013). Resultados semelhantes foram encontrados por 

Rattner e Moura (2016), que mostraram proporção de cesarianas sendo menor entre 
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mulheres sem escolaridade (25,2%) e entre solteiras (42,0%), tendendo a crescer de 

acordo com a melhora da escolaridade.  

Anjos e Boing (2016) analisaram que o nível de escolaridade foi um fator 

significativamente associado com a prática de maior número de consultas pré-natal (de 

sete ou mais). Da mesma forma, Joshi et al. (2014), em um estudo realizado no Nepal, 

verificaram que, conforme aumentava a escolaridade das gestantes analisadas, suas 

chances de receber quatro ou mais consultas pré-natal também cresciam, chegando a ser 

sete vezes maior, quando comparados entre si os grupos extremos de escolaridade. 

Haidar, Oliveira e Nascimento (2001), assim como Shen e Williamson (1999) já 

descreviam que mães com maior nível de escolaridade, conseguem compreender melhor 

as informações, assim como as ações que ocorrem ao seu redor, e são mais capacitadas 

para buscarem, processarem e colocarem em prática o conhecimento a que têm acesso.  

Logo, vemos que as mulheres mais escolarizadas apresentam maior autonomia, 

tiram mais dúvidas, tendem a ter maior cuidado, quanto aos sinais de complicações na 

gestação, compreendem melhor a necessidade do tempo entre os nascimentos e tendem a 

adotar hábitos alimentares saudáveis, visando evitar riscos para si e para o bebê. Deste 

modo, vemos que o nível de escolaridade pode influenciar na atitude da mulher, perante 

as informações recebidas pelos serviços de saúde, assim como na escolha do parto 

cesárea, como via de parto. Um estudo qualitativo de Arik (2017) traz que a cesárea 

emergiu nas mulheres como método de fuga da dor e da imprevisibilidade referida do 

parto vaginal, além de incluir razões institucionais, organizacionais e culturais para a 

preferência das mulheres pelo parto cirúrgico. Em contrapartida, o baixo nível de 

instrução, de acordo com Aquino et al. (2007), provoca desinformação, sendo um 

condicionante de menor interesse pelos cuidados com a saúde ou de maior dificuldade de 

acesso aos serviços de saúde, logo, este fato pode levar a riscos obstétricos e, 

consequentemente, ao parto cesárea. Esses dois extremos de escolaridade foram 

encontrados como resultado no nosso estudo da crescente taxa de cesárea, com o passar 

dos anos, particularmente para a região Nordeste do país. Já para as regiões Norte (2 vezes 

mais) e Sul (5 vezes mais), o aumento de chances de parto cesárea se deu para mulheres 

de maior escolaridade. 

A região Nordeste vem se destacando historicamente desde 1970 como a mais 

pobre, enquanto que a Sudeste a mais rica (OLIVEIRA e SILVEIRA NETO, 2016). 

Assim, levando em consideração a economia mundial, dentre os anos de 2000 a 2007, 

verificou-se um período de crescimento dessa economia, em que o Governo Federal 
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introduziu diversas políticas de redução da pobreza, como o Bolsa Família. Junto a isso, 

constatou-se que as taxas de cesáreas até o ano de 2000 representavam menores que as de 

parto vaginal, enquanto que de 2001 em diante a tendência se inverteu, sendo as taxas de 

cesáreas tendendo a maior que as do normal, seguindo um patamar maior até 2010. Esses 

achados podem se conjugar e levar a suposições dessa melhora na economia ter 

interferido no aumento de mulheres com plano de saúde privado, consequentemente na 

decisão de optar por parto cirúrgico, aumentando as taxas de cesáreas. Em consonância a 

esse fato, pode-se ressaltar ainda a diferença entre a assistência pré-natal no serviço 

público e no privado. No público, o atendimento é com enfermeiras ou médicos de 

plantão, podendo variar de acordo com os dias, e que, muito provavelmente, não será o 

mesmo que a assistirá no parto. Já no privado, você pode escolher o médico para a 

assistência pré-natal durante toda a gestação e no parto, conferindo-lhe maior vínculo, 

maior segurança e maior poder de persuasão de ambas as partes (profissional/paciente) 

quanto à escolha do tipo de parto. No entanto, é importante ressaltar que isso não garante 

à paciente uma condição mais adequada na hora do parto. 

Ainda nesse contexto, a política de expansão do ensino médio e superior, 

implementadas no mesmo período da política de redução da pobreza, pode ter relação 

com essa peculiaridade do Nordeste, independentemente do nível de escolaridade.  Isso 

pelo fato de a melhora na economia provavelmente favorecer para o aumento da taxa de 

cesárea em mulheres com menor grau de escolaridade, enquanto a de expansão do ensino 

contribuir para o aumento do conhecimento das mulheres, empoderamento sobre a 

escolha do seu próprio parto e receio de sentir dor ou ter complicações ao parir. 

Na região Sul do Brasil, um estudo realizado por Barros et al. (2011), que avaliou 

4.126 nascimentos no setor público e privado, durante o ano de 2004, observou associação 

positiva do nível de escolaridade materna e pacientes do setor público, analisando que as 

mães mais educadas podem ser mais persuasivas para receber uma cesárea ou que os 

obstetras percebem essas mulheres como mais próximas a ser pacientes privados, 

“merecendo” assim uma cesariana. No entanto, esses resultados corroboram com nossos 

achados, levando ao aumento de parto cesárea nessa região, e mostrando que pode 

também ser visto no setor público. Outro estudo realizado no Rio Grande do Sul que 

comparou as taxas de cesáreas entre serviços públicos e privados, em 2007, mostrou que 

o ensino superior e a renda foram associados à cesariana no setor público. Acredita-se 

que a preferência materna e a prática médica explicam essa associação (LAVENDER at 
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el., 2012). Um fator importante a se ressaltar é o equívoco da escolha pelo parto cesárea 

que, de acordo com Béhague et al.(2002), a preferência de muitas mulheres por cesariana 

está ligada ao erro de que este tipo de parto representa a mais alta qualidade de 

atendimento obstétrico, não levando em consideração suas repercussões negativas tanto 

para mãe quanto para o bebê. 

Já considerando o fator idade materna na primeira gestação, observou-se que a 

média da idade da amostra foi de 20,6 anos (±5,15) e, ao associar com o ano do seu último 

parto e a variável desfecho – parto cesárea, obteve-se um aumento duas vezes maior da 

chance de ter parto cesárea nos últimos anos (>2010) para as mulheres que tiveram sua 

primeira gestação com idade superior a 20 anos. Acuña et al., (2013) traz dados que 

colaboram com a discussão desses resultados apresentando que as mulheres estão cada 

vez mais adiando a maternidade, principalmente as residentes em países desenvolvidos, 

e somado a isso, a fertilidade feminina apresenta declínio constante entre 20 e 35 anos de 

idade. Tomando esses fatores como base para nossos achados, podemos sugerir que o 

avançar da idade da mãe pode implicar em complicações maiores na gestação, como 

mostra García-Alonso e Alemán-Mederos (2010), afirmando que o útero vai perdendo a 

capacidade de se contrair com o passar dos anos, podendo provocar resultados negativos 

no processo do trabalho de parto e, consequentemente, aumentando a probabilidade de 

realizar uma cesárea. Além disso, é documentado que as faixas etárias maternas 

interferem em resultados perinatais, em que crianças nascidas de mães com idades entre 

25 a 29,9 anos apresentam menos risco de morbidade e mortalidade, enquanto que de 

mulheres com idade mais avançada há associação com o aumento de natimortos, 

nascimento prematuro, atraso de crescimento intrauterino e alterações cromossômicas 

(TIMOFEEV & REDDY, 2013; FALL et al., 2015; DUNCAN et al., 2012).  

Corrobora com esse achado o estudo de Knupp, Melo e Oliveira (2008), revelando 

que o aumento da idade é diretamente proporcional com as taxas de cesariana, ou seja, 

quanto maior a idade da mãe maior a taxa observada. Esse fato geralmente leva a maiores 

chances de realizar mais consultas pré-natal (sete ou mais), pela alta prevalência de 

complicações maternas e fetais, e para melhor monitoramento da gestação. Logo, essas 

mulheres tendem a optar por esse tipo de parto ou ter indicação para ele.  

 Atrelado à idade da mãe está a presença de comorbidades nas mulheres. 

Conforme Roriguez-Zendejas (2015), a idade avançada está associada com o aumento da 

prevalência de doenças crônico-degenerativas e envelhecimento, sendo geralmente 
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recomendada a realização da cesariana. Segundo dados do DATASUS, em agosto de 

2016, foram internadas no Brasil, em razão de morbidades maternas, 167.853 mulheres, 

tendo como uma das principais causas de morbidade a hipertensão arterial, juntamente 

com o aborto, infecções e hemorragias (OLIVEIRA, 2016).  

No nosso estudo observamos associação dessa variável com maiores chances de 

realizar o parto cesárea tanto mulheres com hipertensão arterial sistêmica (HAS) quanto 

as que não apresentam, sendo maior as chances em mulheres que possuem esse agravo, 

que pode levar ou não à gestante a realizar via de parto abdominal. O fato de ter 

comorbidades, como problema crônico de coluna, aumentaram as chances de a mulher 

ter realizado a cesárea, assim como o fato de não ser praticante de atividade física, 

analisada nos últimos três meses da realização da pesquisa. Essas condições estão 

relacionadas ao estado de saúde do indivíduo, assim como sua relação com um serviço de 

saúde de qualidade e medidas de educação e promoção em saúde, essenciais nesse 

contexto. Logo, entende-se a importância das políticas públicas serem bem 

implementadas no país, incluindo estratégias tanto de promoção como de educação, 

reabilitação e tratamento da saúde. 

Observou-se ainda, ao analisar a idade da menarca das participantes incluídas no 

estudo, que aumentou em 70% as chances de realizar parto cesárea nas mulheres que 

tiveram menarca com idade igual ou superior a 12 anos. Esse achado não nos permite 

inferir justificativas para tal, uma vez que não existem estudos abordando essa associação.  

Analisando a variável Saúde Autorreferida (SAR) na nossa amostra, encontrou-se 

aumento de chances de realizar cesárea em mulheres que referiam sua saúde como boa. 

Refutando os nossos achados, Stepanikova, Kukla e Svancara (2016), em um estudo com 

4811 gestantes, que investigou a SAR na gravidez, observaram que SAR como boa tem 

valor preditivo para resultados subsequentes de saúde, predizendo menores taxas de 

complicações no parto, além de menor probabilidade de parto cesárea e menos problemas 

de saúde materna até 3 anos após o parto. Contudo, é importante ressaltar que os estudos 

possuem diferenças metodológicas que podem justificar essas divergências, enquanto o 

nosso estudo coletou dados referente à SAR com mulheres não grávidas (apenas 3% 

estavam grávidas no momento da pesquisa), o outro estudo analisou essa variável na 

gestação e follow-up aos 6 meses, 18 meses e 3 anos após o parto. No entanto, percebe-

se que auto avaliação das condições da saúde contribui sendo marcador de desigualdades 

entre subgrupos populacionais, e possui bom poder preditivo para morbimortalidade, 
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sendo de fácil aplicação e alta validade e confiabilidade (HÖFELMANN & BLANK, 

2007). Sugere-se assim que os serviços de saúde incorporem esse indicador nas avaliações 

de saúde das gestantes, contribuindo na área de obstetrícia. 
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5. CONCLUSÕES 

De acordo com os resultados do presente estudo, pode-se concluir que: 

• A prevalência de cesáreas no Brasil é de 53,03%, sendo considerada alta; 

• O parto cesárea é mais prevalente nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste; 

• No recorte temporal, com o passar dos anos, houve aumento significativo 

de cesáreas nas regiões Sul e Nordeste; 

• Quanto maior o nível de escolaridade das mulheres, maior a chance de 

realizar uma cesárea, principalmente as residentes nas regiões Norte, Sul 

e Nordeste; 

• Na região Nordeste, em específico, tanto mulheres com baixo nível de 

escolaridade quanto com níveis mais elevados tenderam a ter parto 

cesárea; 

• Houve tendência crescente de taxas de cesáreas nos recortes temporais em 

mulheres com maior escolaridade nas regiões brasileiras, exceto na região 

Centro Oeste; 

• Mulheres com idade maior que 20 anos, menarca igual ou maior que 12 

anos, saúde autorreferida como boa, maior escolaridade, aumentam as 

chances de ter parto cesárea. 

Diante disso, vemos que são vários os fatores que acrescem as chances da mulher 

realizar um parto via abdominal. Esses achados diferem de região para região do Brasil, 

mostrando o quão diferentes essas regiões são quanto ao acesso aos serviços de saúde, à 

qualidade da educação em saúde, às culturas e economicamente. 

Logo, monitorar as taxas de cesáreas e revelar seus fatores associados é essencial 

para garantir políticas públicas, ações e estratégias que otimizem o uso da cesárea e que 

melhorem a assistência na saúde da mulher no período gravídico puerperal. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Brasil permanece com altos índices de partos cesáreas, sendo mais da metade 

dos recém-nascidos paridos por meio de procedimento cirúrgico. Através da análise do 

presente estudo ecológico, observou-se essa alta prevalência de cesáreas, 53%, sendo 

prevalente diferentemente entre as regiões: maior no Sudeste, Sul e Centro-Oeste. No 

entanto, ao analisar segundo recortes temporais, com o passar dos anos, as regiões 

Nordeste e Sul apresentaram mais significativa chance de aumento dessas taxas de 

cesárea. 

Pelas variáveis analisadas, verificou-se que diversos fatores estão associados ao 

parto cesárea, como: o ano do último parto, a escolaridade, a idade materna na primeira 

gravidez, a idade da menarca, o fato de ter ou não plano de saúde privado, somadas às 

peculiaridades vistas nas regiões brasileiras. Sugere-se que estas diferenças sejam devido 

a diversidade de culturas, perfil de condições socioeconômicas distintas, acesso à serviços 

de saúde, qualidade da atenção, adesão às políticas públicas, dentre outras diferenças do 

país. 

Sabe-se que para uma assistência em saúde de qualidade, com atenção 

humanizada e integral, inclui profissionais qualificados, que conheçam o paciente como 

um todo, com seus fatores intrínsecos e extrínsecos que podem afetar sua percepção de 

saúde. Assim, é de extrema importância que os profissionais de saúde estejam atentos às 

diferenças que existem entre as mulheres, tanto em relação a fatores locais quanto aos 

pessoais, socioeconômicos, comportamentais, com o intuito também de intervir de acordo 

com suas necessidades e educar em saúde a paciente da melhor forma possível.  

O profissional fisioterapeuta, inserido nesse contexto, sendo membro da equipe 

de saúde deve conhecer e compreender os determinantes da saúde que estão associados 

ao tipo de parto cesárea realizado com maior frequência, a fim de auxiliar na redução 

dessa taxa, incentivar o parto vaginal humanizado, além de promover saúde. 

Diante disso, torna-se importante o planejamento e implementação de políticas 

públicas, que possam contemplar diferenças regionais brasileiras e fatores que estão 

associados ao parto cesárea, principalmente voltados à educação. Torna-se então 

necessário ressaltar a inclusão de ações de educação em saúde para a população e projetos 

de educação permanente para os profissionais de saúde que atuam na área obstétrica, a 
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fim de melhorar o acolhimento, a assistência à saúde materno-infantil, o conhecimento 

científico e possibilitar a otimização da utilização de cesárias. 

Logo, a atenção primária em saúde deve ser prioritariamente valorizada, por ser a 

porta de entrada na rede de saúde e por estar mais próxima de ser o meio de contato mais 

direto com a população com as políticas de saúde, com compartilhamento de 

conhecimentos e realização de ações preventivas e educativas. Tudo isso, com a 

finalidade de proporcionar uma assistência pré-natal mais completa, informativa e 

incentivadora do parto natural. 

Limitações desse estudo devem ser consideradas. Aponta-se que associações 

ecológicas e realizadas por meio de autorrelato, não significam que exista uma relação 

causal, porém os resultados obtidos nesse estudo são relevantes do ponto de vista de 

prevalência e fatores associados às taxas de cesárea do Brasil. Além disso, não foi 

possível determinar se as cesáreas apresentaram real indicação para cada mulher da 

amostra e para cada um de seus partos, visto que no próprio questionário aplicado não 

contemplava esses aspectos. Logo, sugerimos para estudos futuros essa investigação, esse 

acréscimo de dados no instrumento da PNS, somada a dados para avaliação da qualidade 

da assistência pré-natal e ao parto, além da inclusão de outras variáveis associadas ao 

parto como: vínculo mãe-bebê, contato pele a pele nos primeiros minutos do parto, a 

saúde mental da mulher, como dados de depressão pós-parto, desfechos pediátricos, que 

podem também ou não interferir na prevalência do parto cirúrgico. 

 Os resultados aqui expostos ampliam a compreensão dos fatores relacionados com 

a alta taxa de cesárea no Brasil, confirma o interesse e importância do tema continuar a 

ser explorado e afirma nosso dever, como profissionais de saúde, de disseminar 

informações de qualidade que contribuam para ações de prevenção à saúde. Dessa forma, 

essa pesquisa vem como importante contribuição para a literatura científica, na área de 

saúde da mulher e saúde coletiva, alertando para o aprimoramento ou melhor 

implementação e avaliação das políticas públicas e programas de saúde voltadas para a 

mulher e as peculiaridades das regiões brasileiras.  

Como forma concreta de contribuição com a informação científica acerca do tema 

desta tese, foi escrito um artigo inicial, intitulado “Diferenças regionais brasileiras: 

fatores associados à prevalência de cesárea” (Apêndice), para divulgação em revista 

científica da área. 
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DIFERENÇAS REGIONAIS BRASILEIRAS: FATORES ASSOCIADOS À 

PREVALÊNCIA DE CESÁREA 

BRAZILIAN REGIONAL DIFFERENCES: ASSOCIATED FACTORS WITH THE 

PREVALENCE OF CESAREAN SECTION 

RESUMO 

Tem como objetivo analisar a associação de fatores como escolaridade, comorbidades, 

saúde autorreferida, idade materna e da menarca, com a prevalência de cesáreas no Brasil 

e regiões, baseado em recortes temporais de 1974 a 2013. Estudo ecológico, cujas 

unidades de análise foram as Grandes Regiões brasileiras, incluindo registros de 16.175 

mulheres em idade reprodutiva da Pesquisa Nacional de Saúde/2013. Foi realizada análise 

descritiva e associação (Qui-Quadrado e Regressão Logística). A prevalência de partos 

cesarianos no Brasil foi de 53,03%, sendo o parto vaginal mais prevalente nas regiões 

Norte (52,74%) e Nordeste (51,06%), enquanto a cesárea nas regiões Sudeste (59,32%), 

Sul (56,96%) e Centro Oeste (61,48%). Com o passar dos anos, aumentou a probabilidade 

de ter cesárea, principalmente no Nordeste (OR: 2,2; IC95: 1,42-3,46) e no Sul (OR: 2,7; 

IC95: 1,44 – 5,23) de 2011 a 2013. Mulheres com maiores níveis de escolaridade tiveram 

(OR: 2,0; IC95%: 1.27–3.30) mais chances de ter cesárea, destacando as do Norte e Sul. 

No Nordeste, esta probabilidade aumentou, independentemente da escolaridade. Assim, 

a taxa de cesáreas no Brasil permanece alta e, fatores como ano do último parto, grau de 

escolaridade, saúde autorreferida, idade materna e da menarca, parecem contribuir para o 

aumento dessa prevalência.  

Palavras-chave: Cesárea, Saúde da mulher; Prevalência, Brasil. 

ABSTRACT 

This article aims to analyze the association of factors such as schooling, comorbidities, 

self-reported health, maternal age and menarche age, with the prevalence of cesarean 

sections in Brazil and regions, based on temporal cutbacks from 1974 to 2013. Ecological 

study, whose units of analysis were the Brazilian Great Regions.ry, including registries 

of 16,175 women of reproductive age from the National Health Survey / 2013. 

Descriptive analysis and association were performed (Chi-Square and Logistic 

Regression). The prevalence of cesarean deliveries in Brazil was 53.03%, with vaginal 
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delivery more prevalent in the North (52.74%) and Northeast (51.06%) regions, while 

cesarean delivery in the Southeast regions (59.32%), South (56.96%) and Central West 

(61.48%). Over the years, there was an increase in the probability of having a cesarean 

delivery, mainly in the Northeast (OR: 2,21, 95% CI: 1.42 - 3.46) and in the South 

(OR:2,75; 95% CI: 1,44 – 5,23) in the 2011 to 2013. Women with higher education levels 

are more chance likely to have a cesarean birth(OR: 2,05; 95% CI: 1,27 – 3,30), especially 

in the North and South regions. In the Northeast, this probability increased, regardless of 

the level of schooling. Thus, the rate of cesarean section in Brazil remains high, and 

factors such as the year of the last birth, educational level, self-reported health, maternal 

age and menarche age, seem to contribute to the increase in this prevalence. 

Keywords: Cesarean Section; Women's Health, Prevalence; Brazil. 

INTRODUÇÃO 

A cesárea trata-se de uma intervenção cirúrgica, originalmente desenvolvida para 

salvar a vida da mãe e do feto, durante o período gravídico e o trabalho de parto, passando 

a proporcionar segurança à gestante e a seu filho, em situações de maior complexidade1,2. 

Se indicada da forma correta, é efetiva na redução da mortalidade materna e perinatal. No 

entanto, atualmente, vem sendo realizada indiscriminadamente em quase todo o mundo2,3, 

a comunidade médica internacional considera ideal a proporção de 10 a 15% de cesáreas 

para qualquer região do mundo. Entretanto, observa-se um aumento constante nessa taxa, 

nas últimas décadas, tanto em países desenvolvidos, como em países em 

desenvolvimento4.  

Segundo Vadeboncoeur5, o Brasil apresenta taxas de cesáreas superiores tanto em 

relação aos países considerados prestadores de assistência menos intervencionista, como 

exemplo a Holanda e a República Tcheca com 14%, quanto aos países com assistência 

mais intervencionista, como Canadá com 23% e Estados Unidos com 25%. Logo, a alta 

incidência de cesariana é preocupante, o que caracteriza como um grave problema de 

saúde pública6. 

Os determinantes do aumento da tendência do parto cesárea ainda não são bem 

definidos. Alguns autores citam que esse aumento se deve ao grande número de cesariana 

sem reais critérios para indicação médica, expondo tanto a mãe como o bebê a riscos 

desnecessários a curto e/ou longo prazo, como infecção, lesões de órgãos, complicações 

tromboembólicas e cirúrgicas, dentre outros. Tais riscos, podem ser maiores em mulheres 
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com acesso limitado a cuidados obstétricos adequados, e se estendem muitos anos após o 

parto, comprometendo a saúde do binômio mãe-filho, além de ser capaz de afetar 

gestações futuras3,7. Somado a isso, a epidemia de cesáreas no Brasil tem sua associação 

com a mortalidade materna, os custos adicionais para o sistema de saúde e o aumento de 

bebês prematuros internados ou chegando a óbito, tem sido considerado algo de grande 

desafio para o governo brasileiro8,9. 

No nosso país, desde 1984, tem-se destacado o cuidado com a saúde da mulher, 

com a criação do Programa de Atenção Integral de Saúde da Mulher (PAISM), o 

Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN), em 2000, a Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), em 2004 e a Rede Cegonha, 

em 201110. Essas políticas públicas evoluíram com o passar dos anos, e vem buscando, 

cada vez mais, novas possibilidades e direitos para as mulheres. Entretanto, devido a 

heterogeneidade que caracteriza o Brasil, tanto em relação às condições socioeconômicas 

e culturais, como no acesso a essas ações e aos serviços de saúde, a população feminina 

apresenta perfis epidemiológicos diferentes de uma região a outra do país11. 

Diante disso, alguns estudos mostram que as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste 

do Brasil são regiões mais urbanas, com Estados mais ricos, com maior número de 

habitantes e de partos, enquanto o Norte e o Nordeste são mais rurais e pobres12. 

Geralmente, tem-se uma tendência ao parto cesárea ser mais prevalente entre mulheres 

urbanas ricas, e ser menos realizado em mulheres pobres e da zona rural, como descrito 

por meio de dados de países asiáticos e africanos13. 

Logo, com o aumento das taxas de cesariana no Brasil, observado 

predominantemente a partir de 1970, e considerando as características próprias de cada 

região brasileira, ressalta -se a importância de investigar fatores que interferem na decisão 

pelo tipo de parto, como a opção da mulher, características maternas e a conveniência do 

profissional14,15. Assim, o objetivo desse estudo foi analisar a associação de fatores como 

escolaridade, comorbidades, condições de saúde, idade materna e da menarca, com a 

prevalência de cesáreas no Brasil e regiões brasileiras, baseado em recortes temporais 

desde 1974 a 2013 utilizando dados da Pesquisa Nacional de Saúde realizada em 2013 no 

país. 

METODOLOGIA 

O presente estudo foi realizado com base nos dados da Pesquisa Nacional de 

Saúde – PNS, e caracteriza-se como um estudo ecológico de séries temporais, de base 
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populacional, realizado no Brasil em 2013, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), por demanda do Ministério da Saúde, com suporte técnico da 

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e Universidade de São Paulo (USP). A Pesquisa 

Nacional de Saúde foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) 

o Conselho Nacional de Saúde (CNS), em junho de 2013. 

As entrevistas foram realizadas em todo o território nacional, abrangendo 26 

estados e um distrito federal. Ao todo, foram realizadas entrevistas em 60.202 domicílios, 

totalizando 205.145 participantes, de ambos os sexos, com 18 anos ou mais de idade. 

Destes, o total de mulheres foi de 106.310 entrevistadas. 

No presente estudo, utilizou-se um recorte do banco de dados de mulheres, 

incluindo as que responderam às perguntas proxy: “Já ficou grávida na vida?”, “Quantos 

partos você já teve?” e “Quantos partos cesarianos você teve?”, totalizando 16.175 

mulheres entre 18 e 49 anos de idade que realizaram um ou mais partos na vida. 

A variável desfecho considerada foi: parto cesárea, avaliada por meio de auto 

relato das participantes, conforme descrito e documentado na PNS. As variáveis 

independentes incluíram dados sociodemográficos, hábitos de vida, histórico reprodutivo 

e doenças crônicas, categorizadas: a) Escolaridade em: escolarizado até ensino 

fundamental completo e ensino médio completo ou nível mais avançado; b) Raça/cor: 

branca para indivíduos que se autodeclararam como brancas e negra, pardas e outras para 

os indivíduos que se autodeclararam preta, pardas, amarele ou indígena; c) Situação 

conjugal: viver ou não com o cônjuge/companheiro. Incluiu-se ainda as variáveis de 

atividade laboral remunerada, uso do tabaco, consumo de bebida alcoólica, prática de 

atividade física nos últimos três meses. A auto percepção do estado de saúde foi agrupada 

em saúde boa (para aqueles que escolheram as opções muito boa, boa e regular) ou saúde 

precária (para aqueles que avaliaram sua saúde como ruim ou muito ruim). As morbidades 

crônicas como hipertensão arterial, problema crônico na coluna, diagnóstico de depressão 

foram agrupadas em duas faixas “não” e “sim”. Assim como ter ou não plano de saúde. 

Quanto às características ginecológicas e histórico reprodutivo, foram incluídos 

os dados relativos à menarca, dicotomizada por meio da mediana, em: a) Menarca em 

inferior a 12 anos e em idade igual ou acima de 12 anos; b) os tipos de parto visto pela 

variável quantidade de partos cesarianos, dicotomizados em: nenhum (partos normais) e 

um ou mais (partos cesarianas); c) Filhos com baixo peso ao nascer e filhos pré-termo em 

nenhum e um ou mais; d) Estar gestante no momento ou não. Além disso, o ano do último 

parto foi selecionado para ser utilizado no estudo, categorizado em extratos: menor que 
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1990 (de 1974 a 1989), maior ou igual que 1990 e menor ou igual que 2000 (de 1990 a 

2000), maior que 2000 e menor ou igual que 2010 (de 2001 a 2010), e maior que 2010 

(de 2011 a 2013). E as macrorregiões de residência das mulheres foram consideradas em 

região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. 

A obtenção da amostra estudada seguiu o fluxograma abaixo (Figura 1). 

-Inserir Figura 1-  

Para realização da análise estatística, foi utilizado o software STATA®, versão 9 

(StatCorp, College Station, Texas, EUA). A caracterização da amostra foi realizada por 

meio de frequência absoluta (n) e de frequência relativa (percentual) das variáveis 

analisadas. Como método de estatística inferencial, foi feita a análise utilizando o teste de 

Qui-Quadrado, e realizada regressão logística para estimar a magnitude da associação 

entre as variáveis e o parto cesárea, expressa em OR (odds ratio) e respectivos intervalos 

de confiança de 95% (IC95%). Para todos os testes foi utilizado um nível de significância 

ou p valor < 0,05. 

 

RESULTADOS 

Responderam à pesquisa, 16.175 mulheres, em período reprodutivo, com média 

de idade de 35,16 (± 8,00) anos. Observou-se que a maior parte das mulheres investigadas 

se autodeclararam como pardas, negras ou outras (65,47%), tinham até o ensino 

fundamental completo (51,51%) e exerciam algum trabalho remunerado (92,70%) no 

momento da pesquisa.  

Quanto a percepção do seu estado de saúde e doenças crônicas, a maior parte a 

amostra referiu sua saúde geral como boa (69,09%), enquanto a minoria relatou ter 

hipertensão arterial (12,88%), diabetes (2,68%) e problema crônica de coluna (16,33%).   

Levando em consideração o histórico ginecológico e obstétrico das mulheres 

entrevistadas, a média de idade da primeira gravidez foi de 20,65 (±5,1) anos e a de 

números de partos realizados foi de 2,36 (±1,5). Todas as variáveis analisadas, como: 

sociodemográficas, comportamentais, condições de saúde e ginecológicas e obstétricas 

da amostra geral brasileira, e por regiões, estão demonstradas em frequência relativa e 

frequência absoluta na Tabela 1. 

- Inserir Tabela 1 - 
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No Brasil, de acordo com os dados analisados da PNS, a prevalência de parto 

cesárea foi de 53,03%, sendo equivalente a 8,578 mulheres relatando ter filho nascido por 

essa via de parto. Quanto às frequências absolutas e relativas dos tipos de parto, segundo 

as regiões brasileiras analisadas, observa-se que as taxas de parto vaginal são um pouco 

superiores nas regiões Norte (52,74%) e Nordeste (51,06%), enquanto que as taxas de 

parto cesárea são maiores nas regiões Sudeste (59,32%), Sul (56,96%) e Centro Oeste 

(61,48%). Essa diferença entre as regiões mostrou significância estatística (p= 0,000).  

Na análise da distribuição do parto cesárea nas regiões brasileiras, nos extratos 

temporais estudados, observou-se que no extrato >2010 houve 121% mais chances de 

realizar o parto cesárea na região Nordeste e 175% mais na região Sul, em relação ao 

extrato <1990 para ambas regiões (Tabela 2). 

- Inserir Tabela 2 - 

Referente à análise realizada relacionando as características gerais da amostra com 

os recortes temporais e o parto cesárea, foi observado que, nas mulheres brasileiras, o fato 

de ter plano de saúde tanto público como privado aumentam as chances de realizar partos 

cirúrgicos, sendo ainda maior nas mulheres que utilizam plano de saúde particular (3 

vezes mais chances, IC95: 1.69 – 5.38) em relação ao público (1,4 vezes mais, IC95%: 

1,0 – 2,0). Além disso, as mulheres com nível de escolaridade maior, até ensino médio 

ou níveis mais superiores, tiveram duas vezes mais chances (OR:2,0 e IC95%:1,2 - 3,3) 

de realizar esse tipo de parto, assim como as que referiram sua saúde como boa tiveram 

84% (IC95: 1.27 – 2.65) mais chance, as com idade mais avançada na primeira gravidez 

(2,0 vezes mais chances, IC95%: 1,2 –3,3) e as que tiveram menarca mais tardiamente 

(1,3 vezes mais, IC95%: 1,0 – 1,8 no extrato >2000 e ≤ 2010 e 1,7 vezes mais, IC95%: 

1,2 – 2,3 no estrato >2010) (Tabela 3).  

- Inserir Tabela 3 – 

Analisando a variável escolaridade e a distribuição do tipo de parto nos recortes 

temporais estudados, observou-se que em mulheres com maior nível de escolaridade as 

proporções de parto cesárea no Brasil tendem a aumentar, de 45,58% no extrato ≤1990, 

para 67,51% no extrato >2010 (p=0,000).   

 Já quando analisada a magnitude da associação entre o parto cesárea nos recortes 

do tempo e a escolaridade nas regiões brasileiras, obteve-se que as mulheres com níveis 

de escolaridade maior no extrato >2010 tiveram duas vezes mais chances (OR: 2,42; 
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IC95: 1.15 – 5.12) de realizar parto cesárea. Nas regiões do Brasil, observou-se aumento 

de chances de realizar esse tipo de parto em todos os extratos de tempo na região Norte 

(≥1990 e ≤ 2000 houve 133% mais chances, >2000 e ≤ 2010 houve 128% mais, >2010 

houve 152%). Já na região Sul houve 2,8 vezes mais chances no extrato >2000 e ≤ 2010, 

e 5,7 vezes mais no extrato > 2010. Na região Nordeste, encontramos essa mesma 

tendência ao aumento de chances dessa via de parto, tanto em mulheres com níveis baixos 

de escolaridade (no extrato >2010 houve 75% mais) quanto níveis maiores (no extrato 

>2010 houve 142% mais) (Tabela 4). 

 - Inserir Tabela 4 -  

DISCUSSÃO 

No presente estudo, foram utilizadas as informações da PNS, realizada em 2013, 

para investigar a associação de fatores como escolaridade, comorbidades, saúde 

autorreferida, idade materna e da menarca, com a prevalência de cesáreas no Brasil e 

regiões brasileiras, em extratos temporais desde 1974 a 2013.   

Os achados do estudo mostraram prevalência de 53,03% de cesáreas no Brasil, 

bem como no estudo de Rattner e Moura14 que mostrou a proporção de nascimentos por 

cesariana acima de 50%. Segundo Patah e Malik2, em quase todos os países do mundo, o 

parto cesárea é cada vez mais frequente, e esse fato traz preocupação quanto aos riscos e 

repercussões que essa via de parto pode desencadear nas mulheres a curto e longo prazo.  

O cenário de alta taxa de cesárea no mundo, justificado pelos pesquisadores no 

assunto tanto por fatores sociais, demográficos, culturais e econômicos das gestantes, 

como por solicitação materna pelo tipo de parto e fatores relacionados ao modelo 

assistencial desenvolvido nesses países, que envolvem aspectos do trabalho médico e de 

outros profissionais, preferências médicas e interesses econômicos dos atores envolvidos 

nesse processo14.  Estas e outras possibilidades de explicação podem ser levadas em 

consideração quando se investiga esses determinantes de fato.  

Nesse sentido, no Brasil, a partir dos achados do nosso trabalho, podemos sugerir 

que fatores como escolaridade da mulher, idade da primeira gestação, condição de saúde, 

comorbidades presentes, acesso aos serviços de saúde, efetividade de políticas públicas, 

além das peculiaridades das regiões brasileiras, podem influenciar nessas taxas elevadas 

de cesáreas. 
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No contexto regional brasileiro observou-se que as prevalências das regiões Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste foram maiores e, de acordo com Ramires de Jesus et al.12, deve-

se ao fato de serem regiões mais urbanas, com estados mais ricos, com maior número de 

habitantes e de partos e mais tecnologias, enquanto o Norte e o Nordeste são estados mais 

rurais e pobres. Essas diferenças entre regiões do Brasil são relevantes e, com o passar 

dos anos, continuam a interferir nessa prevalência de parto cesárea. Analisou-se uma 

probabilidade crescente de partos cesáreas no Nordeste e na região Sul, aumentando em 

duas vezes mais as chances desse tipo de parto no recorte temporal maior que 2010 (de 

2011 a 2013). Esse achado, refuta, em parte, os achados de Rattner e Moura14, mostrando 

que a região Centro-Oeste apresentou maior probabilidade de cesarianas e que a 

proporção de cesarianas foi menor no Norte (42,8%). Diniz et al.16 corrobora com nosso 

estudo, afirmando que, de 2000 a 2010, a região Sul, foi uma das regiões que teve maior 

taxa de cesárea e aumento na proporção de nascimentos pré-termos no país (de 6,7% para 

7,1%), juntamente com a região Sudeste. Tais resultados trazem questionamentos no que 

se refere aos fatores causais desse aumento em regiões tão distintas como o Nordeste e o 

Sul do país. 

A região Sul, segundo o estudo de Piola et al.17, apresenta uma ampliação da esfera 

privada, em detrimento da pública, na área da saúde. A saúde privada se mostra com taxas 

de cesáreas altas, sugerindo ser um dos motivos desse aumento com o passar dos anos. 

No nosso estudo foi analisado que apenas nessa região a proporção de mulheres brancas 

foi maior em relação às negras, pardas e outras raças, podendo refletir como outro motivo 

desse aumento de cesáreas, uma vez que a maioria das mulheres brancas e de maior 

escolaridade tende a utilizar o serviço privado de saúde. Somado a isso, na população 

negra a morte materna é uma das suas principais causas de mortes, isso ocorre em 

decorrência da evolução de morbidades que são agravadas ou ainda pela falta de acesso 

aos serviços de saúde, associada ou não à má qualidade da atenção e à riscos que a cirurgia 

cesárea pode ocasionar18. Já a região Nordeste, segundo o estudo de Piola et al.17, 

apresenta disparidades na eficiência dos gastos públicos e recebe menos recursos 

públicos, na área da saúde, comparado às regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, além de 

apresentarem menores taxas de cobertura de planos de saúde2, menores números de 

consultas pré-natal realizadas pelas gestantes somada a inadequada assistência pré-natal 

nas áreas menos favorecidas19. Logo, estes fatos podem levar à maiores riscos e/ou 

complicações materno-infantis, durante a gestação, devido à falta de acompanhamento 

adequado, resultando na indicação de cesáreas, para evitar riscos mais graves para mãe e 
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o bebê e podendo ser considerados como reflexo desse aumento de cesáreas observado 

no Nordeste.  

Segundo Domingues et al.20, as discrepâncias mais notáveis, observadas nas taxas 

de parto cesárea, são nos setores público e privado, sendo no privado significativamente 

maior (80 – 90%) do que no sistema público (35-45%). Esses dados ratificam os do nosso 

estudo, que encontrou chance de aumento da taxa de cesárea para mulheres que possuem 

plano de saúde privado. Segundo o Ministério da Saúde (2014), nos estabelecimentos 

públicos, a maioria dos nascimentos é via parto vaginal (61,7%), mas a proporção de 

cesárea (38,3%) ainda é bastante alta. 

Höfelman21 retrata que a tendência ascendente do parto cesárea em quase todas as 

regiões do Brasil é considerada uma prática indiscriminada e epidêmica. No entanto, 

vemos que fatores que interferem nessas taxas se comportam de forma singular em cada 

região. Analisando a escolaridade como um desses fatores e sua relação nas taxas de 

cesáreas, determinou-a como provável fator que aumenta a chance de as mulheres 

realizarem parto cesárea, em que, à medida que se aumenta a escolaridade, têm-se maior 

chance de se ter parto cesárea. Além disso, as mulheres que vivem com companheiro 

também possuem mais chances (OR:1,6; IC95%: 1,1-2,2), referente aos últimos anos 

analisados (de 2011 a 2013). Resultados semelhantes foram encontrados por Rattner e 

Moura14, que mostraram proporção de cesarianas sendo menor entre mulheres sem 

escolaridade (25,2%) e entre solteiras (42,0%), tendendo a crescer de acordo com a 

melhora da escolaridade.  

Anjos e Boing19 analisaram que o nível de escolaridade foi um fator 

significativamente associado com a prática de maior número de consultas pré-natal (de 

sete ou mais). Da mesma forma, Joshi et al.22, em um estudo realizado no Nepal, 

verificaram que, conforme aumentava a escolaridade das gestantes analisadas, suas 

chances de receber quatro ou mais consultas pré-natal também cresciam, chegando a ser 

sete vezes maior, quando comparados entre si os grupos extremos de escolaridade. 

Haidar, Oliveira e Nascimento15, assim como Shen e Williamson23 já descreviam, que 

mães com maior nível de escolaridade conseguem compreender melhor as informações, 

assim como as ações que ocorrem ao seu redor, e são mais capacitadas para buscarem, 

processarem e colocarem em prática o conhecimento a que têm acesso.  

Logo, vemos que as mulheres mais escolarizadas apresentam maior autonomia, 

tiram mais dúvidas, tendem a ter maior cuidado, quanto aos sinais de complicações na 
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gestação, compreendem melhor a necessidade do tempo entre os nascimentos e tendem a 

adotar hábitos alimentares saudáveis, visando evitar riscos para si e para o bebê. Deste 

modo, vemos que o nível de escolaridade pode influenciar na atitude da mulher, perante 

as informações recebidas pelos serviços de saúde, assim como na escolha do parto 

cesárea, como via de parto. Um estudo qualitativo de Arik24 traz que a cesárea emergiu 

nas mulheres como método de fuga da dor e da imprevisibilidade referida do parto 

vaginal, além de incluir razões institucionais, organizacionais e culturais para a 

preferência das mulheres pelo parto cirúrgico. Em contrapartida, o baixo nível de 

instrução, de acordo com Aquino et al.25, provoca desinformação, sendo um 

condicionante de menor interesse pelos cuidados com a saúde ou de maior dificuldade de 

acesso aos serviços de saúde, logo, este fato pode levar a riscos obstétricos e, 

consequentemente, ao parto cesárea. Esses dois extremos de escolaridade foram 

encontrados como resultado no nosso estudo da crescente taxa de cesárea, com o passar 

dos anos, particularmente para a região Nordeste do país, em meados dos anos 2011 a 

2013. 

Esta região vem se destacando historicamente desde 1970 como a mais pobre, 

enquanto que a Sudeste a mais rica26. Assim, levando em consideração a economia 

mundial, dentre os anos de 2000 a 2007, verificou-se um período de crescimento dessa 

economia, em que o Governo Federal introduziu diversas políticas de redução da pobreza, 

como o Bolsa Família. Junto a isso, constatou-se que as taxas de cesáreas até o ano de 

2000 representavam menores que as de parto vaginal, enquanto que de 2001 em diante a 

tendência se inverteu, sendo as taxas de cesáreas tendendo a maior que as do normal, 

seguindo um patamar maior até 2010.  

Esses achados podem se conjugar e levar a suposições dessa melhora na economia 

ter interferido no aumento de mulheres com plano de saúde privado, consequentemente 

na decisão de optar por parto cirúrgico, aumentando as taxas de cesáreas. Em consonância 

a esse fato, pode-se ressaltar ainda a diferença entre a assistência pré-natal no serviço 

público e no privado. No público, o atendimento é com enfermeiras ou médicos de 

plantão, podendo variar de acordo com os dias, e que, muito provavelmente, não será o 

mesmo que a assistirá no parto. Já no privado, você pode escolher o médico para a 

assistência pré-natal durante toda a gestação e no parto, conferindo-lhe maior vínculo, 

maior segurança e maior poder de persuasão de ambas as partes (profissional/paciente) 

quanto à escolha do tipo de parto. No entanto, isso não garante à paciente uma condição 

mais adequada na hora do parto. 
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Ainda nesse contexto, a política de expansão do ensino médio e superior, 

implementadas no mesmo período da política de redução da pobreza, pode ter relação 

com essa peculiaridade do Nordeste, independentemente do nível de escolaridade.  Isso 

pelo fato de a melhora na economia provavelmente favorecer para o aumento da taxa de 

cesárea em mulheres com menor grau de escolaridade, enquanto a de expansão do ensino 

contribuir para o aumento do conhecimento das mulheres, empoderamento sobre a 

escolha do seu próprio parto e receio de sentir dor ou ter complicações ao parir. 

Considerando o fator idade materna na primeira gravidez, observou-se que a 

média da idade da amostra foi de 20,6 anos (±5,15) e, ao associar com o ano do último 

parto e a variável desfecho – parto cesárea, obteve-se um aumento duas vezes maior da 

chance de ter parto cesárea nos últimos anos (>2010) para as mulheres que tiveram sua 

primeira gestação com idade superior a 20 anos. Acuña et al.27, traz dados que colaboram 

com a discussão desses resultados apresentando que as mulheres estão cada vez mais 

adiando a maternidade, principalmente as residentes em países desenvolvidos, e somado 

a isso, a fertilidade feminina apresenta declínio constante entre 20 e 35 anos de idade. 

Tomando esses fatores como base para nossos achados, podemos sugerir que o avançar 

da idade da mãe pode implicar em complicações maiores na gestação, como mostra 

García-Alonso e Alemán-Mederos28, afirmando que o útero vai perdendo a capacidade 

de se contrair com o passar dos anos, podendo provocar resultados negativos no processo 

do trabalho de parto e, consequentemente, aumentando a probabilidade de realizar uma 

cesárea. Além disso, é documentado que as faixas etárias maternas interferem em 

resultados perinatais, em que crianças nascidas de mães com idades entre 25 a 29,9 anos 

apresentam menos risco de morbidade e mortalidade, enquanto que de mulheres com 

idade mais avançada há associação com o aumento de natimortos, nascimento prematuro, 

atraso de crescimento intrauterino e alterações cromossômicas29,30,31.  

Apoia esse achado o estudo de Knupp, Melo e Oliveira32, revelando que o aumento 

da idade é diretamente proporcional com as taxas de cesariana, ou seja, quanto maior a 

idade da mãe maior a taxa observada. Esse fato geralmente leva a maiores chances de 

realizar mais consultas pré-natal (sete ou mais), pela alta prevalência de complicações 

maternas e fetais, e para melhor monitoramento da gestação. Logo, essas mulheres 

tendem a optar por esse tipo de parto ou ter indicação para ele.  

Atrelado à idade da mãe está a presença de comorbidades nas mulheres. Conforme 

Roriguez-Zendejas33, a idade avançada está associada com o aumento da prevalência de 
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doenças crônicas-degenerativa e envelhecimento, sendo geralmente recomendada a 

realização da cesariana. Segundo dados do DATASUS, em agosto de 2016, foram 

internadas no Brasil, em razão de morbidades maternas, 167.853 mulheres, tendo como 

uma das principais causas de morbidade a hipertensão arterial, juntamente com o aborto, 

infecções e hemorragias34. No nosso estudo observamos associação dessa variável com 

maiores chances de realizar o parto cesárea tanto nas mulheres com hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) quanto as que não apresentam, sendo maior as chances em mulheres que 

possuem essa doença. Esse achado permite relacionar a HAS com gravidez de alto risco, 

podendo levar ou não à gestante a realizar via de parto abdominal. O fato de ter 

comorbidades, como problema crônico de coluna, aumentou as chances de a mulher 

realizar a cesárea, assim como o fato de não ser praticante de atividade física, analisada 

nos últimos três meses da realização da pesquisa. Essas condições estão relacionadas ao 

estado de saúde do indivíduo, assim como sua relação com um serviço de saúde de 

qualidade e medidas de educação e promoção em saúde, essenciais nesse contexto. Logo, 

entende-se a importância das políticas públicas serem bem implementadas no país, 

incluindo estratégias tanto de promoção como de educação, reabilitação e tratamento da 

saúde. 

Observou-se ainda, ao analisar a idade da menarca das participantes incluídas no 

estudo, que aumentou em 70% as chances de realizar parto cesárea nas mulheres que 

tiveram menarca com idade igual ou superior a 12 anos. Esse achado não nos permite 

inferir justificativas para tal, uma vez que não existem estudos abordando essa associação, 

no entanto, acredita-se que possa relacionar o retardo da idade da menarca à tendência de 

adiamento das gestações, trazendo como embasamento um outro achado do estudo em 

que, quanto maior a idade da gestação, maior probabilidade do desfecho - parto cesárea. 

Além disso, segundo Rodrigues35 fatores que podem acelerar ou atrasar a menarca são 

questões hormonais, peso do indivíduo e concentrações séricas de leptina, hormônio 

responsável pelo balanço energético corporal. No entanto, apesar de não estar totalmente 

elucidado o mecanismo de ação da leptina durante a gestação, é sabido que as 

concentrações desse hormônio aumentam, provavelmente exercendo efeito sobre a 

sensibilidade à insulina36. Logo, se essas variáveis interferem, e se na gestação a maioria 

das mulheres ganha bastante peso corporal e percebe grandes variações hormonais, pode 

ser que resulte em um parto cirúrgico, por possíveis complicações ou comorbidades que 

podem estar presentes.  
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Analisando a variável saúde autorreferida (SAR) na nossa amostra, encontrou-se 

aumento de chances de realizar cesárea em mulheres que referiam sua saúde como boa. 

Refutando os nossos achados, Stepanikova, Kukla e Svancara37, em um estudo com 4811 

gestantes, que investigou a SAR na gravidez, observaram que SAR como boa tem valor 

preditivo para resultados subsequentes de saúde, predizendo menores taxas de 

complicações no parto, além de menor probabilidade de parto cesárea e menos problemas 

de saúde materna até 3 anos após o parto. Contudo, é importante ressaltar que os estudos 

possuem diferenças metodológicas que podem justificar essas divergências, enquanto o 

nosso estudo coletou dados referente à SAR com mulheres não grávidas (apenas 3% 

estavam grávidas no momento da pesquisa), o outro estudo analisou essa variável na 

gestação e follow-up aos 6 meses, 18 meses e 3 anos após o parto. No entanto, percebe-

se que auto avaliação das condições da saúde contribui sendo marcador de desigualdades 

entre subgrupos populacionais, e possui bom poder preditivo para morbimortalidade, 

sendo de fácil aplicação e alta validade e confiabilidade38. Sugere-se assim que os 

serviços de saúde incorporem esse indicador nas avaliações de saúde das gestantes, 

contribuindo na área de obstetrícia. 

No que diz respeito à qualidade e acesso aos serviços de saúde, estes podem ser 

reflexos as taxas de cesárea aumentarem nos recortes de tempo. As políticas voltadas para 

a melhora desses serviços, como o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento 

(PHPN) criado em 2000 e a Rede Cegonha em 2011, não frenaram o crescente aumento 

do número de nascimentos por via abdominal no Brasil. Entre os anos de 2000 a 2010 as 

taxas de cesáreas cresceram absurdamente, enquanto que nos anos acima de 2010 ainda 

se encontra uma tendência crescente, mas controlada, supostamente por fatores que 

podem estar associados. O simples fato da pesquisa ter sido realizada até o ano 2013, por 

exemplo, pode ter interferido nos resultados, sendo analisado menos anos em comparação 

com o intervalo de 10 anos. Outro fator que pode interferir é a adesão às políticas públicas 

de saúde implementadas, em que foi visto baixa adesão ao PHPN39, enquanto 50% da 

população das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste aderiram à Rede Cegonha e 85% do 

Norte e Nordeste40, demonstrando melhor adesão nessas duas últimas regiões. Logo, essa 

adesão à Rede Cegonha da metade da população no Sul, Sudeste e Centro Oeste pode ser 

sugestivo para a prevalência maior de cesárea nessas regiões. Assim, essa estratégia atual 

que está em vigor deve ser rigorosamente executada por toda massa populacional, uma 

vez que assegura uma rede de cuidados às mulheres, com direito ao planejamento 
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reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, além de garantir 

às crianças o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis 

até 24 meses. 

 

CONCLUSÃO 

Com base neste estudo, pode-se afirmar que no decorrer dos anos analisados 

houve associação do parto cesárea com variáveis de caracterização da amostra, das quais 

a escolaridade maior, a idade da primeira gestação, idade da menarca e a saúde 

autorreferida como boa, contribuíram para o aumento das chances de realizar um parto 

cesárea, principalmente nos últimos anos analisados na pesquisa (>2010). Esses fatores, 

somados às peculiaridades vistas nas regiões brasileiras, como: a diversidade de culturas, 

condições socioeconômicas, acesso à serviços de saúde, qualidade da atenção, dentre 

outras diferenças do país, contribuem para o contexto atual de cesáreas no Brasil. 

O Brasil permanece com altos índices de partos cirúrgicos, sendo mais da metade 

dos recém-nascidos paridos por essa via de parto. Nosso estudo evidenciou que a 

prevalência é maior nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, no entanto, na análise com 

o passar dos anos, as regiões Nordeste e Sul apresentaram mais significativa chance de 

aumento dessas taxas de cesárea. 

Diante disso, torna-se importante o planejamento e implementação de políticas 

públicas, que possam contemplar essas diferenças regionais e esses fatores que estão 

associados ao parto cesárea. Torna-se também importante ressaltar a inclusão de ações de 

educação em saúde para a população e projetos de educação permanente para os 

profissionais de saúde que atuam na área obstétrica, a fim de melhorar o acolhimento, a 

assistência à saúde materno-infantil e possibilitar a redução de partos cesáreas 

desnecessários. 

Dentre as limitações deste estudo, destaca-se que associações ecológicas não 

significam que exista uma relação causal, porém os resultados obtidos nesse estudo são 

relevantes do ponto de vista de prevalência da situação geral do Brasil. Além disso, não 

foi possível determinar se as cesáreas apresentaram real indicação para cada mulher da 

amostra e para cada um de seus partos, visto que no próprio questionário aplicado não 

contemplava esses aspectos. Logo, sugerimos para estudos futuros essa investigação, esse 

acréscimo de dados no instrumento da PNS, somada a dados para avaliação da qualidade 

da assistência pré-natal e ao parto, além da inclusão de outras variáveis associadas ao 
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parto como: vínculo mãe-bebê, a saúde mental da mulher, desfechos pediátricos, que 

podem também interferir na prevalência do parto cirúrgico. 
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Figura 1: Fluxograma do estudo 
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Tabela 1 – Características sociodemográficas, comportamentais, condições de saúde e ginecológicas e obstétricas da amostra geral brasileira 

e por regiões (n=16.175, Brasil, 2013). 

Variáveis 
Brasil  

N (%) 

Norte  

N (%) 

Nordeste  

N (%) 

Sudeste  

N (%) 

Sul  

N (%) 

Centro Oeste 

N (%) 

Variáveis sociodemográficas 

Raça 

Branca 

Negra, pardas e outras 

 

 

5.586 (34,53) 

10.589 (65,47) 

 

 

765 (19,07) 

3.247 (80,93) 

 

 

1.264 (24,49) 

3.897 (75,51) 

 

 

1.549 (47,02) 

1.745 (52,98) 

 

 

1.274 (74,20) 

443 (25,80) 

 

 

734 (36,87) 

1.257 (63,13) 

Vive com companheiro/cônjuge 

Sim 

Não 

 

11.313 (69,94) 

4.862 (30,06) 

 

2.860 (71,29) 

1.152 (28,71) 

 

3.566 (69,10) 

1.595 (30,90) 

 

2.282 (69,28) 

1.012 (30,72) 

 

1.243 (72,39) 

474 (27,61) 

 

1.362 (68,41) 

629 (31,59) 

Escolaridade 

Até fundamental completo 

Médio completo ou mais 

 

8.334 (51,52) 

7.841 (48,48) 

 

2.024 (50,45) 

1.988 (49,55) 

 

2.997 (58,07) 

2.164 (41,93) 

 

1.549 (47,02) 

1.745 (52,98) 

 

820 (47,76) 

897 (52,24) 

 

944 (47,41) 

1.047 (52,59) 

Trabalha 

Sim 

Não 

 

9.444 (92,70) 

744 (7,30) 

 

2.129 (92,24) 

179 (7,76) 

 

2.703 (90,55) 

282 (9,45) 

 

2.106 (93,10) 

156 (6,90) 

 

1.204 (95,86) 

52 (4,14) 

 

1.302 (94,55) 

75 (5,45) 

Variáveis comportamentais 

Tabagista 

Sim 

 

 

1.838 (11,36) 

 

 

386 (9,62) 

 

 

509 (9,86) 

 

 

442 (13,42) 

 

 

275 (16,02) 

 

 

226 (11,35) 
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Não 14.337 (88,64) 3.626 (90,38) 4.652 (90,14) 2.852 (86,58) 1.442 (83,98) 1.765 (88,65) 

Etilista 

Sim 

Não 

 

4.885 (30,20) 

11.290 (69,80) 

 

1.030 (25,67) 

2.982 (74,33) 

 

1.577 (30,56) 

3.584 (69,44) 

 

995 (30,21) 

2.299 (69,79) 

 

615 (35,82) 

1.102 (64,18) 

 

668 (33,55) 

1.323 (66,45) 

Atividade física (3 meses) 

Sim 

Não 

 

3.692 (22,83) 

12.483 (77,17) 

 

814 (20,29) 

3.198 (79,71) 

 

1.066 (20,65) 

4.095 (79,35) 

 

774 (23,50) 

2.520 (76,50) 

 

483 (28,13) 

1.234 (71,87) 

 

555 (27,88) 

1.436 (72,12) 

Saúde autorreferida 

Boa 

Precária 

 

11.175 (69,09) 

5.000 (30,91) 

 

2.638 (65,75) 

1.374 (34,25) 

 

3.220 (62,39) 

1.941 (37,61) 

 

2.515 (76,35) 

779 (23,65) 

 

1.306 (76,06) 

411 (23,94) 

 

1.496 (75,14) 

495 (24,86) 

Condições de saúde 

Hipertensão arterial 

Sim 

Não 

 

 

2.084 (12,88) 

14.091 (87,12) 

 

 

418 (10,42) 

3.594 (89,58) 

 

 

674 (13,06) 

4.487 (86,94) 

 

 

464 (14,09) 

2.830 (85,91) 

 

 

254 (14.79) 

1.463 (85,21) 

 

 

274 (13,76) 

1.717 (86,24) 

Diabetes 

Sim 

Não 

 

433 (2,68) 

15.742 (97,32) 

 

94 (2,34) 

3.918 (97,66) 

 

130 (2,52) 

5.031 (97,48) 

 

102 (3,10) 

3.192 (96,90) 

 

48 (2,80) 

1.669 (97,20) 

 

59 (2,96) 

1.932 (97,04) 

Problema crônico de coluna 

Sim 

Não 

 

2.642 (16,33) 

13.533 (83,67) 

 

652 (16,25) 

3.360 (83,75) 

 

857 (16,61) 

4.304 (83,39) 

 

492 (14,94) 

2.802 (85,06) 

 

322 (18,75) 

1.395 (81,25) 

 

319 (16,02) 

1.672 (83,98) 
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Tem plano de saúde 

Sim 

Não 

 

3.686 (22,79) 

12.489 (77,21) 

 

510 (12,71) 

3.502 (87,29) 

 

832 (16,12) 

4.329 (83,88) 

 

1.145 (34,76) 

2.149 (65,24) 

 

591 (34,42) 

1.126 (65,58) 

 

608 (30,54) 

1.383 (69,46) 

Variáveis ginecobstétricas 

Idade da menarca 

<12 anos 

≥12 anos 

 

 

2.911 (18,00) 

13.264 (82,00) 

 

 

590 (14,71) 

3.422 (85,29) 

 

 

862 (16,70) 

4.299 (83,30) 

 

 

708 (21,49) 

2.586 (78,51) 

 

 

348 (20,27) 

1.369 (79,73) 

 

 

403 (20,24) 

1.588 (79,76) 

Partos cesarianos 

Nenhum 

Um ou mais 

 

7.597 (46,97) 

8.578 (53,03) 

 

2.116 (52,74) 

1.896 (47,26) 

 

2.635 (51,06) 

2.526 (48,94) 

 

1.340 (40,68) 

1.954 (59,32) 

 

739 (43,04) 

978 (56,96) 

 

767 (38,52) 

1.224 (61,48) 

Filhos de baixo peso 

Nenhum 

Um ou mais 

 

13.846 (85,60) 

2.329 (14,40) 

 

3.418 (85,19) 

594 (14,81) 

 

4.333 (83,96) 

828 (16,04) 

 

2.876 (87,31) 

418 (12,69) 

 

1.472 (85,73) 

245 (14,27) 

 

1.747 (87,74) 

244 (12,26) 

Filhos pré-termo 

Nenhum 

Um ou mais 

 

13.691 (84,64) 

2.484 (15,36) 

 

3.450 (85,99) 

562 (14,01) 

 

4.392 (85,10) 

769 (14,90) 

 

2,772 (84,15) 

522 (15,85) 

 

1.399 (81,48) 

318 (18,52) 

 

1.678 (84,28) 

313 (15,72) 

Grávida no momento 

Sim 

Não 

 

506 (3,13) 

15.669 (96,87) 

 

162 (4,04) 

3.850 (95,96) 

 

147 (2,85) 

5.014 (97,15) 

 

76 (2,31) 

3.218 (97,69) 

 

54 (3,15) 

1.663 (96,85) 

 

67 (3,37) 

1.924 (96,63) 

FONTE: PNS, 2013



Tabela 2 – Associação do ano do último parto com o parto cesárea nas regiões 

brasileiras (n=16.175, Brasil, 2013).  

Variáveis Odds Ratio Interv. Conf. 95% 

≤1990 

NORTE           

Ano do último parto: 

     >1990 e ≤ 2000 

     >2000 e ≤ 2010 

     >2010 

1,0 

 

 

1,12 

0,93 

0,97 

- 

 

 

0,63 – 1,99 

0,53 – 1,62 

0,55 – 1,72 

NORDESTE 

Ano do último parto: 

     >1990 e ≤ 2000 

     >2000 e ≤ 2010 

     >2010 

 

 

1,42 

1,70 

2,21 

 

 

0,91 – 2,20 

1,13 – 2,57 

1,42 – 3,46 

SUDESTE 

Ano do último parto: 

     >1990 e ≤ 2000 

     >2000 e ≤ 2010 

     >2010 

 

 

1,32 

1,40 

1,56 

 

 

0,82 – 2,13 

0,89 – 2,20 

0,93 – 2,61 

SUL 

Ano do último parto: 

     >1990 e ≤ 2000 

     >2000 e ≤ 2010 

     >2010 

 

 

1,16 

1,70 

2,75 

 

 

0,64 – 2,08 

0,94 – 3,07 

1,44 – 5,23 

CENTRO OESTE 

Ano do último parto: 

     >1990 e ≤ 2000 

     >2000 e ≤ 2010 

     >2010 

 

 

0,80 

0,98 

0,99 

 

 

0,50 – 1,27 

0,61 – 1,55 

0,61 – 1,61 

Fonte: PNS, 2013. 
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Tabela 3 – Associação do ano do último parto, parto cesárea e fatores associados 

no Brasil (n=16.175, Brasil, 2013). 

 

VARIÁVEIS ANO DO ÚLTIMO PARTO 

                              ≤1990 
>1990 e ≤ 2000 >2000 e ≤ 2010 >2010 

OR (IC 95%)                 OR (IC 95%) OR (IC 95%) 

Plano de saúde  

1,2 (0,7 – 2,0) 

1,2 (0,8 – 1,6) 

 

2,1 (1,2 – 3,5) 

1,2 (0,9 – 1,7) 

 

3,0 (1,6 – 5,3) 

1,4 (1,0 – 2,0) 

Sim  

Não  

1,0 

1,0 

Vive com companheiro  

1,1 (0,8 – 1,5) 

1,5 (1,0 – 2,5) 

 

1,3 (0,9 – 1,8) 

1,5 (0,9 – 2,3) 

 

1,6 (1,1 – 2,2) 

1,5 (0,9 – 2,6) 

Sim  

Não  

1,0 

1,0 

Escolaridade  

1,0 (0,8 – 1,5) 

1,3 (0,8 – 2,1) 

 

1,1 (0,8 – 1,5) 

1,4 (0,9 – 2,2) 

 

1,1 (0,8 – 1,5) 

2,0 (1,2 – 3,3) 

Até fund. 

Médio/mais 

1,0 

1,0 

Saúde autorreferida  

1,3 (0,9 – 1,9) 

1,0 (0,7 – 1,5) 

 

1,4 (1,0 – 2,1) 

1,2 (0,8 – 1,8) 

 

1,8 (1,2 – 2,6) 

1,2 (0,8 – 1,9) 

Boa 

Precária 

1,0 

1,0 

Diagnóstico de HAS  

1,1 (0,7 – 1,8) 

1,2 (0,9 – 1,6) 

 

2,0 (1,2 – 3,2) 

1,3 (0,9 – 1,7) 

 

2,7 (1,5 – 4,8) 

1,5 (1,1 – 2,1) 

Sim  

Não  

1,0 

1,0 

Diagnóstico diabetes  

0,6 (0,2 – 1,5) 

1,3 (1,0 – 1,7) 

 

1,2 (0,4 – 3,2) 

1,4 (1,1 – 1,9) 

 

2,3 (0,4 – 12,7) 

1,7 (1,3 – 2,3) 

Sim  

Não  

1,0 

1,0 

Problema crônico de 

coluna 

 

 

1,3 (0,7 – 2,3) 

1,2 (0,9 – 1,6) 

 

 

1,4 (0,8 – 2,3) 

1,3 (1,0 – 1,8) 

 

 

2,0 (1,0 – 4,0) 

1,6 (1,1 – 2,1) 

Sim  

Não  

1,0 

1,0 

Idade da primeira 

gravidez 

 

 

1,0 (0,7 – 1,4) 

1,2 (0,7 – 2,1) 

 

 

1,0 (0,8 – 1,4) 

1,5 (0,9 – 2,4) 

 

 

1,1 (0,8 – 1,6) 

2,0 (1,2 – 3,3) 

Idade ≤ 20 

Idade > 20 

1,0 

1,0 
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Atividade Física  

1,2 (0,7 – 2,1) 

1,2 (0,8 – 1,6) 

 

1,4 (0,8 – 2,5) 

1,3 (0,9 – 1,8) 

 

1,8 (0,9 – 3,5) 

1,6 (1,2 – 2,2) 

Sim  

Não  

1,0 

1,0 

Menarca  

1,2 (0,7 – 2,1) 

1,2 (0,9 – 1,6) 

 

1,4 (0,8 – 2,4) 

1,3 (1,0 – 1,8) 

 

1,2 (0,7 – 2,2) 

1,7 (1,2 – 2,3) 

< 12 anos 

≥ 12 anos  

1,0 

1,0 

Razão de chance: OR – Odds Ratio. IC - Intervalo de confiança. Fonte: PNS, 2013. 

 

Tabela 4 – Associação dos recortes temporais, parto cesárea e escolaridade no 

Brasil e nas regiões brasileiras (n=16.175, Brasil, 2013). 

Variáveis 
Menor escolaridade Maior escolaridade 

OR IC 95%  OR IC 95% 

BRASIL           ≤ 1990 

Ano do último parto: 

     >1990 e ≤ 2000 

     >2000 e ≤ 2010 

     >2010                 

1,0 

 

1,09 

1,16 

1,11 

- 

 

0,80 – 1,50 

0,86 – 1,57 

0,80 – 1,54 

1,0 

 

1,31 

1,46 

2,05 

- 

 

0,82 – 2,12 

0,93 – 2,28 

1,27 – 3,30 

NORTE 

Ano do último parto: 

     >1990 e ≤ 2000 

     >2000 e ≤ 2010 

     >2010 

 

 

0,75 

0,52 

0,53 

 

 

0,35 – 1,63 

0,25 – 1,09 

0,25 – 1,13 

 

 

2,33 

2,28 

2,51 

 

 

1,07 – 5,07 

1,07 – 4,88 

1,12 – 5,64 

NORDESTE 

Ano do último parto: 

     >1990 e ≤ 2000 

     >2000 e ≤ 2010 

     >2010 

 

 

1,61 

1,80 

1,75 

 

 

0,99 – 2,63 

1,17 – 2,78 

1,07 – 2,86 

 

 

1,11 

1,30 

2,42 

 

 

0,54 – 2,30 

0,63 – 2,71 

1,15 – 5,12 

SUDESTE 

Ano do último parto: 

     >1990 e ≤ 2000 

     >2000 e ≤ 2010 

     >2010 

 

 

1,29 

1,21 

1,20 

 

 

0,70 – 2,39 

0,68 – 2,18 

0,63 – 2,29 

 

 

1,25 

1,41 

1,62 

 

 

0,54 – 2,85 

0,66 – 3,05 

0,70 – 3,76 

SUL 

Ano do último parto: 

     >1990 e ≤ 2000 

 

 

0,74 

 

 

0,36 – 1.50 

 

 

2.41 

 

 

0.82 – 7.05 
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     >2000 e ≤ 2010 

     >2010 

1,30 

1,55 

0,63 – 2.71 

0,71 – 3.36 

2.84 

5.75 

1.03 – 7.80 

2.00 – 16.53 

CENTRO OESTE 

Ano do último parto: 

     >1990 e ≤ 2000 

     >2000 e ≤ 2010 

     >2010 

 

 

0,68 

0,84 

0,65 

 

 

0,38 – 1.22 

0,46 – 1.50 

0,33 – 1.26 

 

 

0.83 

0.95 

1.17 

 

 

0.35 – 1.27 

0.42 – 2.13 

0.50 – 2.76 

OR= Odds Ratio, IC= Intervalo de confiança. FONTE: PNS, 2013. 

 

 

 


