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Resumo
A Organização Mundial da Saúde orienta que a prevalência de partos cesáreos não ultrapasse
15% de todos os partos. No Brasil, no entanto, tem-se observado um crescimento contínuo e
sustentado desta modalidade de parto, apesar de pesquisas alertarem sobre os riscos na saúde
da mulher e do recém-nascido. O objetivo deste trabalho foi investigar os fatores não-clínicos
referentes à gestante, à gestação e ao nascituro associados a crescente demanda de partos
cesáreos no Brasil e possíveis sequelas na saúde dos recém-nascidos. Foram investigados
registros de nascidos vivos ocorridos em hospitais do Brasil nos anos de 2003 a 2012, de
gestantes com idade entre 15 e 45 anos, que tiveram uma gestação não gemelar e cujos
nascituros não tinham anomalia congênita, obtidos através do Sistema de Nascidos Vivos –
SINASC – DATASUS. As variáveis avaliadas foram referentes: i) à gestante: idade, estado
civil, escolaridade, ocupação, número de filhos prévios nascidos vivos, número de filhos
prévios nascidos mortos e município de residência; ii) à gestação: número de consultas prénatal e duração; iii) ao parto: tipo e município de ocorrência e ao recém-nascido: sexo, peso,
Apgar ao 1º minuto e Apgar ao 5º minuto. O teste Ponto-Mudança indicou que no ano de
2007 houve uma possível alteração na mediana da prevalência do parto cesáreo no período
investigado. Tendo como base informações mais de 1,5 milhões de nascimentos, comparações
entre os anos de 2006 e 2012 (via teste Qui-Quadrado) evidenciaram que o perfil da gestante
mudou, tornando-se mais freqüente haver parturientes com idade acima de 34 anos (14%),
com um companheiro (62,8%), com escolaridade entre 4 a 7 anos de estudo (47,3%) e que
exerciam alguma atividade remunerada (53,2%), além de indicarem um aumento significativo
(23,0%) na prevalência de partos cesáreos. Os seguintes fatores de riscos para a realização de
parto cesáreo foram identificados através do cálculo de Razão de Chances (RC): gestantes
com idade entre 35 a 40 anos (RC:1,60, IC95%: 1,58-1,61) ou superior a 40 anos (RC:1,45,
IC95%: 1,42-1,49), com 12 ou mais anos de estudo (RC:9,39, IC95%: 9,24-9,33), com
companheiro (RC: 1,63 IC95%: 1,62-1,63), que exercem atividade remunerada (RC: 1,99
IC95%: 1,98-2,00), que não tem filhos prévios nascidos vivos (RC: 1,40 IC95%: 1,40-1,41),
que realizam mais de 6 consultas de pré-natal (RC: 2,16 IC95%: 2,15-2,17) e que fazem
deslocamento intermunicipal para a realização do parto (RC: 1,33 IC95%: 1,33-1,34). A
escolha pela modalidade de parto cesáreo não indicou, entretanto, maiores riscos dos
desfechos adversos associados ao escore Apgar, que a avalia a vitalidade do recém-nascido
logo após o nascimento.
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1 Introdução
1.1 Parto Cesáreo: Características e Evolução
Todas as mulheres desejam ter uma boa gestação para que seus filhos nasçam
saudáveis. São nove meses de preparação para o nascimento. Muitas mudanças acontecem no
corpo da futura mãe fazendo com que esse período exija cuidados especiais e, por isso, o
Ministério da Saúde ressalta a importância do pré-natal.
Com os exames médicos realizados no pré-natal, é possível identificar e reduzir
problemas de saúde que podem atingir a mãe e o recém-nascido. Nas consultas realizadas no
pré-natal ocorre a escolha da modalidade do parto, de acordo com aconselhamentos médicos
e/ou preferências da mãe. Dentre as várias opções, há o parto normal, natural e o cesáreo.
O parto normal acontece por via vaginal, ou seja, o recém-nascido sai pela pelve
(vagina) da mulher. Dependendo do andamento do trabalho de parto, o médico pode usar
medicamentos e fazer algumas intervenções. A gestante pode receber um tipo de anestesia
que inibe a dor, mas não tira a sensação das contrações nem o sentido do tato. Após a
dilatação do colo do útero, a parturiente é colocada na cama de parto, onde o obstetra a
ajudará na saída do bebê. Às vezes, faz-se um corte na vulva e na vagina, chamado
episiotomia, com o objetivo de facilitar o nascimento.1
O parto natural é a modalidade que executa o mínimo de intervenções médicas para a
sua condução. Pode-se até utilizar algumas manobras para que a mulher não sinta dor, como
massagens, músicas e banheiras com água quente, mas sem usar medicamentos.
O parto normal e o natural tem suas vantagens como, por exemplo, a rápida
recuperação e a participação ativa da gestante no nascimento.
A cesariana é uma cirurgia realizada quando não existem condições favoráveis da
criança nascer de parto normal. Esta modalidade de parto é indicada para gestantes
hipertensas, diabéticas ou com incompatibilidade sanguínea. A indicação também ocorre
quando o nascituro encontra-se em alguma posição inadequada ou quando há uma
desproporção de tamanho (recém-nascido maior que a região pélvica).2,3,4 Após a aplicação da
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anestesia, o médico corta algumas camadas de tecido abdominal até chegar ao útero, por onde
é retirada a criança. Porém, como em todo procedimento cirúrgico, há um maior risco de
infecção ou problemas com anestesia. Nesta modalidade de parto ocorre que, por não passar
pela pelve, o pulmão do recém-nascido não é comprimido e, dessa forma, não expele o
líquido amniótico que possa ter ingerido.5 A cesariana caracteriza-se também por ser um parto
menos demorado, de ter a possibilidade de escolha da data da cirurgia e de ser indolor devido
à aplicação de anestesia,6 ou seja, vantagens do ponto de vista não-clínico. Porém, há
desvantagens como a demora na recuperação da gestante, a não participação ativa no
nascimento e atraso na lactação.7
O nascimento por cesariana tornou-se tão comum e disseminado, que partos normais e
naturais deixaram de ser prática corrente em muitas maternidades, mesmo quando essa é a
expectativa da parturiente. Os profissionais de saúde nem sempre se disponibilizam a atender
esta demanda e, ainda que as convicções pessoais da parturiente sejam muito sólidas, o seu
desejo nem sempre prevalece.8,9 Muitas vezes são alegadas incompatibilidades de agendas
nas atividades dos obstetras e/ou das maternidades que viabilizem a realização de
procedimentos longos e com datas de ocorrência incertas.8,9
Segundo o Ministério da Saúde, a cesariana apresenta riscos inerentes ao ato cirúrgico,
além de aumentar o tempo de recuperação da parturiente e influenciar no aumento da taxa de
mortalidade materna e neonatal. Foi verificado que a chance da mulher morrer na cesariana é
seis vezes maior que no parto normal, principalmente considerando que a possibilidade de
contrair uma infecção ou ter uma hemorragia é muito maior.10 Em relação ao recém-nascido,
o risco de ir para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) quadruplica quando se opta pela
cesariana, que muitas vezes não leva em consideração a maturidade do feto, em particular o
pulmão, e nem o início do trabalho de parto.10,11,12
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a prevalência (ou
percentual) de cesariana não deve ultrapassar a 15% de todos os partos, considerando que
pesquisas alertam que os partos cirúrgicos cesáreos sem uma indicação médica específica
coloca em risco a saúde da mulher e do recém-nascido.13 No entanto, tem-se notado um
aumento consecutivo e sustentado das taxas de cesarianas a nível mundial, tanto em países
desenvolvidos como em países em desenvolvimento. Por exemplo, no Brasil em 2002, 38,8%
dos nascimentos vivos foram via a modalidade de parto cesáreo e uma década depois, em
2012, este percentual foi de 55,7%, ou seja, um aumento expressivo de 43,8%. Avalia-se que
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tal comportamento mundial seja parcialmente decorrente da banalização da cesárea, associada
ao caráter comercial que esta assumiu nos últimos anos. Problemas encontrados na formação
acadêmica do profissional de saúde como o não aprendizado das manobras inerentes a um
parto via vaginal, e também questões ligadas à gestante, como os medos da dor do parto
normal, da deformação do corpo e da perda do prazer sexual em função de possíveis
alterações anatômicas ocorridas durante o parto, também podem estar contribuindo para este
cenário.14,15,16
No que concerne às investigações sobre fatores que influenciam a escolha pelo parto
cesáreo, foi relatada associação com a escolaridade da gestante,17,18,19 faixa etária,20 estado
civil,21 índices de condição de vida do local de moradia21 e status sócio economico,22
sugerindo que a opção pela modalidade do parto não é feita apenas por questões clinicas.
Também foi verificado que gestantes que fazem mais consultas de pré-natal tem maior chance
de fazer partos cesáreos2,18,19, podendo este comportamento estar associado a fatores sócio
econômicos. A associação da modalidade do parto com o histórico clínico da gestante, tais
como diagnóstico de HIV, obesidade2, hipertensão arterial23, antecedente de cesariana18 foi
relatada. Em paralelo, outros estudos constataram problemas decorrentes do parto cesáreo,
como infecção no período pós-parto17, dor intensa no pós-operatório19, um maior tempo de
internação hospitalar tanto para a mãe quanto para o bebê19 e muita dificuldade em fazer
aleitamento materno,17,24,25,26 mas não foi constatado risco para o baixo Índice de Apgar
baixo após o 5º minuto de nascimento27, que é a nota que o pediatra atribui para o recémnascido avaliando a sua vitalidade28. A literatura internacional converge para a preocupação
da seleção da modalidade do parto, alegando também que crianças nascidas através de
cesáreas são mais propensas a sofrerem de doença celíaca e a serem hospitalizada por
gastroenterite.29 Também foi averiguado que pode haver imaturidade do pulmão, propiciando
um maior risco de desconforto para respirar após o nascimento5,30,31,32 e, por conseguinte,
doenças respiratórias para o resto da vida, tais como asma. No entanto, grande parcela destas
investigações obtiveram estimativas pouco precisas quanto aos riscos associados a desfechos
indesejáveis, uma vez que trabalharam com bancos de dados relativamente pequenos.
A comunidade de saúde, apesar de reconhecer que a demanda por partos cesáreos não
deveria estar em níveis tão elevados, avalia que esta realidade será difícil de ser modificada. A
reversão deste cenário talvez fosse viável com um intenso trabalho de conscientização, no
sentido de esclarecer que, com a devida habilidade do obstetra e paciência da gestante, a
natureza tenderia a cumprir seu papel e os filhos nasceriam saudáveis de parto normal.13
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Motivados por estas questões de saúde, esta pesquisa visou a investigar os fatores nãoclínicos referentes à gestante, à gestação e ao nascituro associados a crescente demanda de
partos cesáreos no Brasil e possíveis sequelas na saúde dos recém-nascidos.

1.2 Revisão Bibliográfica
A revisão bibliográfica visou a identificar trabalhos científicos que tivessem abordado
temas relacionados a prevalência de partos cesáreos no Brasil, fatores que o induzem e
sequelas na saúde do recém-nascido. A busca foi realizada através de sites de busca de artigos
científicos, em especial, o Google Acadêmico. É apresentado a seguir uma visão geral de
algumas destas pesquisas.
Em 2007, um estudo analisou a vitalidade dos 610.630 nascidos vivos com peso na
faixa de 1.500 a 3.999 gramas, sem anomalia congêntita, decorrente de gestações não
gemelares e a termo, no Estado de São Paulo em 2003.27 Foi realizadas regressão logística
simples e múltipla,

e a partir destas foram obtidas as razões de chances brutas (RC) e

ajustadas (RCaj), com respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%), para baixa
vitalidade do recém-nascido (Apgar ao 5º minuto inferior a 7 pontos) por tipo de parto e
demais variáveis de ordem obstétrica, demográfica e social. Tanto na regressão logística
simples, quanto na regressão logística múltipla, o peso ao nascer entre 1.500 a 2.499 gramas
(RCaj: 2,163, IC95%: 1,967-2,379), gestação de 32 a 36 semanas (RCaj: 2,640, IC95%:
2,391-2,915), número de consultas pré-natal inferior a 7 (RCaj: 1,248, IC95%: 1,164-1,337),
idade da gestante inferior a 20 ou superior a 35 anos (RCaj: 1,107, IC95%: 1,035-1,184),
gestante sem companheiro (RCaj: 1,231, IC95%: 1,148-1,321) e escolaridade infeiror a 12
anos (RCaj: 1,716, IC95%: 1,491-1,975, para 0 a 3 anos, RCaj: 1,342, IC95%: 1,201-1,500,
para 4 a 7 anos e RCaj: 1,202, IC95%: 1,081-1,336, para 8 a 11 anos) foram identificados
como fatores de risco para baixa vitalidade do recém-nascido. O parto tipo cesáreo
apresentou-se como fator de proteção (RC: 0,890, IC95%: 0,836-0,948), quando feita a
regressão logística simples com a variável modalidade de parto, mas na regressão múltipla o
resultado foi inconclusivo (RCaj: de 1,045, IC95%: 0,977-1,117).
Anos depois, em 2010, uma pesquisa em Campinas (SP) visou a identificar quais
fatores maternos, gestacionais, do parto e do recém-nascido induziam a gestante ao parto
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cesáreo.21 Tomando como base registros de 14.439 nascimentos ocorridos em 2001, foram
verificadas associações entre os atributos considerados e a modalidade do parto via teste 𝜒 2 e
regressão logística, sendo as chances associadas ao evento parto cesáreo obtidas pela razão de
chances cruas (RC) e ajustadas (RCaj) através de modelo logístico, com intervalos de 95% de
confiança (IC95%). A prevalência do parto cesáreo foi de 54,9%, sendo identificadas maiores
chances em gestantes com idade ≥ 35 anos (RCaj: 3,8, IC95%:3,2-4,5), primíparas (RCaj: 1,6,
IC95%: 1,5-1,8), com escolaridade superior a 11 anos de estudo (RCaj: 2,6, IC95%: 2,2-2,9),
que tinham um companheiro (RCaj: 1,3, IC95%: 1,2-1,4), que trabalhavam (RCaj: 1,6,
IC95%: 1,5-1,8), gestações duplas (RCaj: 3,1, IC95%: 2,2-4,4) e que haviam realizado mais
de 7 consultas de pré-natal (RCaj: 1,7, IC95%: 1,4-2,0).

Análises univaridas também

indicaram os fatores acima discriminados como sendo de risco para a modalidade de parto
cesáreo. O trabalho conclui então que os resultados sugerem que a indicação para partos
cesáreos não se baseia somente em razões clínicas, mas também em razões não-médicas.
Ainda em 2010, 15.379 nascimentos ocorridos nos estados de São Paulo, Pernambuco
e Distrito Federal no período de 2004 a 2005 foram avaliados.2 A análise estatística foi
efetuada via análises univariada e multivarida (por regressão de Poisson) e as chances
associadas para os atributos considerados foi quantificada pela razão de prevalência (RP),
com intervalos de 95% de confiança (IC95%). A prevalência de partos cesáreos foi de 30,1%,
sendo maiores em gestantes com idade ≥ 35 anos (RP = 2,05, IC95%: 1,10-3,83), que tinham
um companheiro (RP = 1,25, IC95%: 1,10-1,42), com índice de massa corporal (IMC)
indicando obesidade (RP = 1,83, IC95%: 1,45-2,30), com parto cesáreo na gestação anterior
(RP = 4,52, IC95%: 3,57-5,74), com diagnóstico de HIV positivo (RP = 1,88, IC95%: 1,053,57), com hipertensão/eclâmpsia (RP = 2,20, IC95%: 1,75-2,78), com baixa altura uterina
para idade gestacional (RP = 1,60, IC95%: 1,24-2,06), quando o número de consultas de prénatal era superior a 6 (RP = 1,24, IC95%: 1,07-1,42) e quando ocorria a utilização de
anestesias no trabalho de parto (RP = 1,65, IC95%: 1,53-1,78, peridural e RP = 2,94, IC95%:
2,64-3,27, raquidiana). Também foram verificadas maiores prevalências de partos cesáreos
quando o peso do recém-nato era acima de 3.500 g (RP = 1,28, IC95%: 1,14-1,45) ou quando
o perímetro cefálico era ≥ 35 cm (RP = 1,54, IC95%: 1,32-1,79). A análise conjunta dos
atributos identificou associação significativa dos fatores já mencionados com a modalidade do
parto cesáreo, exceto IMC e a presença de companheiro, que não foram incluídos no modelo.
No entanto, também apresentaram associação significativa escolaridade acima de 8 anos de
estudo (RP = 1,16, IC95%: 1,05-1,27) e primiparidade (RP = 1,13, IC95%: 1,01-1,27).
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Outra investigação em 2010, teve o propósito de investigar a morbidade neonatal e
materna e a mortalidade neonatal de acordo com o tipo de parto.19 Tomando como base 170
gestantes que tiveram uma gestação a termo e sem complicações ocorridos ao longo de 2006
foram adotados testes de normalidade de Kolmogorov-Smirnov, t-Student, teste 𝜒 2 e Exato de
Fisher para a realização de várias análises. Calculou-se também razão de chances cruas (RC)
para desfechos indesejáveis, com o intervalo de 95% de confiança (IC95%) para as variáveis
considerados no estudo. O teste 𝜒 2 indicou maior prevalência de partos por via vaginal nas
pacientes que estudaram até o ensino fundamental incompleto (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑝 = 0,0045), maior
número de consultas pré-natais no grupo das mulheres que optaram pela cesariana (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 −
𝑝 =< 0,0017), maior prevalência de indicação obstétrica para a escolha de parto por via
cesárea (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑝 =< 0,00109) e dor intensa no pós-operatório nas pacientes submetidas a
parto cesárea quando comparadas com as pacientes que optaram pelo parto normal (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 −
𝑝 = 0,018). O teste t-Student resultou que a duração média de internação dos recémnascidos por cesariana foi maior quando comparados com os recém-nascidos de parto por via
vaginal, com 3,43 ± 0,70 dias versus 2,71 ± 0,67 dias (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑝 < < 0,0011).
Recente pesquisa em Portugal do ano 2013, com 400 gestantes que pariram em 2010,
objetivou determinar os fatores associados à realização de cesarianas.
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As análises se

basearam nos testes 𝜒 2 e cálculo de razão de chances cruas (RC), com intervalo de 95% de
confiança (IC95%).

A prevalência da cesariana apresentou associação direta com

escolaridade (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑝 < 0,001, com RC:1,88, IC95%: 1,21-2,92, para 12 ou mais anos de
estudo). Verificou-se que nas parturientes nulíparas foram submetidas a maior número de
cesarianas (RC:1,88, IC95%: 1,26-2,81). Outros fatores verificados como de risco para parto
cesáreo foram cesariana prévia (RC: 9,57, IC95%: 4,43-20,68), gestação inferior a 37
semanas (RC: 2,06, IC95%: 1,02-4,14) e antecedentes de hipertensão arterial (RC: 2,82,
IC95%: 1,22-6,52). Quanto aos casos de infecção no período pós-parto, 88,9% surgiram após
realização de cesariana (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑝 = 0,001).
Os trabalhos relatados acima de forma geral são concordantes no que diz respeito a
identificação de alguns fatores de risco para a realização de parto cesáreo. Em relação às
gestantes, verificou-se que a alta escolaridade, idade ≥ 35 anos e primiparidade são
características de risco, porém as conclusões sobre presença do companheiro não foram
convergentes. No que concerne a gestação, foi observado risco mais elevado quando o
número de consultas de pré-natal é superior a 6 consultas e no que diz respeito ao recém-
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nascido, verificou-se que o peso acima de 3.500g gera maiores chances de partos cesáreos.
Dentre as possíveis sequelas da modalidade de parto cesáreo foram identificadas a duração
média de internação maior e índice superior de infecção materna no período pós parto. No que
se refere as metodologias estatísticas utilizadas no trabalhos, a regressão logística tem sido
utilizada frequentemente como forma de se obter estimativas de risco para realização de
partos cesáreos, ajustadas pela presença de outras variáveis, a despeito da qualidade do ajuste
do modelo. Por fim, identificou-se que as pesquisas já efetuadas em sua grande maioria são
restritas a certas localidades e algumas vezes geram estimativas de riscos pouco precisas, que
são refletidas em amplos intervalos de confiança.
O conteúdo da pesquisa aqui realizada será apresentado em cinco capítulos. No
Capítulo 2, os objetivos estabelecidos nesta investigação. No Capítulo 3, a descrição dos
dados e metodologia utilizados na realização deste Trabalho de Conclusão de Curso. No
Capítulo 4, os resultados das análises estatísticas efetuadas e o confronto com os resultados da
literatura. No Capítulo 5, a conclusão da pesquisa aqui realizada, e ao final as referências
bibliográficas que serão referenciadas em todo o texto desta monografia.
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2 Objetivos
Este trabalho tem como objetivo geral investigar a associação de fatores não-clínicos,
referentes à gestante, à gestação e ao nascituro com a escolha da modalidade do parto no
Brasil e suas possíveis sequelas na saúde dos recém-nascidos.
Os objetivos específicos são:
i)

Verificar a prevalência dos partos cesáreos no Brasil ao longo de 10 anos, de 2003
a 2012.

ii)

Identificar um possível momento de mudança na prevalência dos partos cesáreos
no período mencionado.

iii)

Identificar e comparar os perfis das gestantes, das gestações e dos nascituros, que
evoluíram para o parto cesáreo, nos momentos antes da possível mudança e no ano
de 2012.

iv)

Quantificar as chances de ocorrer um parto pela modalidade cesárea, de acordo
com as características da gestante, da gestação e do nascituro.

v)

Identificar e comparar o perfil do recém-nascido de acordo com a modalidade do
parto.

vi)

Quantificar e comparar os riscos associados aos desfechos adversos na saúde do
recém-nascido para cada uma das modalidades de parto.

Tem-se como expectativa que os resultados da investigação aqui realizada possam auxilar
na criação de programas preventivos de saúde pública que sejam adequadamente direcionados
as gestantes, cujos perfis indiquem maior propensão à realização de partos cesáreos. Estes
programas seriam voltados à conscientização da gestante quanto aos riscos de malefícios
associados à cesariana, de modo a possibilitá-la a fazer escolhas mais conscientes, junto com
o médico que acompanha a gestação.
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3 Material e Métodos
3.1 Dados
Os dados desta pesquisa abordam registros de nascidos vivos no Brasil ocorridos em
hospitais nos anos de 2003 a 2012, referentes à gestação de não gêmeos, sem anomalia
congênita e com mães com idade entre 15 e 45 anos, obtidos através do Sistema de
Informações de Nascidos Vivos - SINASC – DATASUS.33 As variáveis que formaram o
banco de dados foram divididas em quatro grandes grupos, que se referem:
i) à gestante: idade, estado civil, escolaridade (anos completos de estudo), ocupação, número
de filhos prévios nascidos vivos, número de filhos prévios nascidos mortos, município de
residência;
ii) à gestação: número de consultas pré-natal e idade gestacional (em semanas completas);
iii) ao parto: tipo de parto e município de ocorrência;
iv) ao nascituro: sexo, peso (em gramas), Apgar ao 1º minuto e Apgar ao 5º minuto.
Com base nas variáveis município de residência e município de ocorrência do parto,
foi criada a variável deslocamento que indica se a gestante precisou fazer um deslocamento
intermunicipal para realizar o parto. Além disso, foram considerados desfechos perinatais
adversos (condições de saúde indesejáveis no recém-nascido até o 7º dia de vida), a
ocorrência de Asfixia (Apgar ao 1º minuto ≤ 4) e o baixo Apgar ao 1º minuto ou 5º minuto
após o nascimento (< 7). O escore Apgar reflete o estado geral do recém-nascido, avaliando
conjuntamente o esforço respiratório, a frequência cardíaca, a cor da pele, o tônus muscular e
a irritabilidade reflexa.34 A avaliação ao 1º minuto após o nascimento indica como o nascituro
lidou com o processo do nascimento e ao 5º minuto sua vitalidade fora do ventre da mãe.
No Quadro 3.1, estão apresentadas as categorias e/ou valores originais das variáveis e
as que foram utilizados neste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Registros com
informações incompletas foram eliminados do banco de dados, bem como aqueles com
insconsistência entre a idade materna e os números de filhos prévios (vivos ou mortos). A
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construção do banco de dados e as análises estatísticas deste TCC foram realizadas com
auxílio dos softwares TABWIN e SPSS (versão 19).

Quadro 3.1: Variáveis investigadas no estudo, de acordo com as categorias originais do
SINASC e as utilizadas na pesquisa.
Variáveis de Estudo

Categorias e/ou Valores
Originais
TCC
Características da Gestante

Idade

15 𝑎 45 𝑎𝑛𝑜𝑠

< 18, 18 𝑎 20, 21 𝑎 34, 35 𝑎 40, 41 𝑎 45
Sem companheiro:
Solteira, Viúva, Separada judicialmente
Com companheiro:
Casada, União consensual

Estado Civil

Solteira, Casada, Viúva,
União consensual e
Separada judicialmente

Escolaridade

0, 1 𝑎 3, 4 𝑎 7, 8 𝑎 11, ≥ 12

Ocupação

Código da ocupação (CBO)

Nº de filhos prévios nascidos vivos

≥0

0, ≥ 1

Nº de filhos prévios nascidos mortos

≥0

0, ≥ 1

0, 1 𝑎 3, 4 𝑎 7, 8 𝑎 11, ≥ 12
Desempregada
Estudante
Dona de Casa
Com atividade remunerada

Características da Gestação
Nº de consultas de pré-natal

0, 1 𝑎 3, 4 𝑎 6, ≥ 7

Satisfatório (MS): > 6
Insatisfatório (MS): ≤ 6

Idade gestacional (semanas)

< 22, 22 𝑎 27, 28 𝑎 31,
32 𝑎 36, 37 𝑎 41, ≥ 42

Pré-termo: < 37
A termo: 37 𝑎 41
Pós-termo: ≥ 42

Características do Parto
Tipo de Parto
Região
Deslocamento intermunicipal

Vaginal, Cesáreo

Vaginal, Cesáreo

Centro-Oeste, Norte,
Nordeste, Sul, Sudeste
Município de Residência,
Municipio do Nascimento

Centro-Oeste, Norte, Nordeste,
Sul, Sudeste
Sim, Não

Características do Nascituro
Sexo
Peso (gramas)

Masculino, Feminino
100 a 7.000

Masculino, Feminino
Baixo-peso: < 2.500,
Peso normal: 2.500 a 3.999,
Macrossomia*: ≥ 4.000

Apgar 1º minuto

0 a 10

Baixo: ≤ 6 Alto: > 6
Asfixia: < 4 Não-asfixia: ≥ 4

Apgar 5º minuto

0 a 10

Baixo: ≤ 6 Alto: > 6

*Macrossomia = Excesso de Peso
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3.2 Metodologia
3.2.1

Teste Ponto-Mudança

O teste não-paramétrico de Ponto-Mudança é utilizado para averiguar uma possível
mudança na mediana de uma sequência de observações,35 ou seja, formalmente temos:
𝑋𝑖 : a i-ésima observação, onde 𝑖 = 1, 2, 3, . . . , 𝑁
Deseja-se testar as seguintes hipóteses:
𝐻0 (hipótese nula): não há mudança na mediana da sequência de valores
𝐻1 (hipótese alternativa): há mudança na mediana da sequência de valores
O teste atribui postos as observações 𝑋𝑖 . O posto 1 será atribuído ao menor valor da
sequência das observações, o posto 2 ao 2º menor valor e assim por diante. A observação com
o maior valor receberá o posto 𝑁. Em caso de empate de valores, o posto das observações
empatadas será dada pela média dos postos que seriam atribuídas as observações, caso elas
tivessem sido consideradas ligeiramente diferentes. Baseados nestes postos, utiliza-se uma
estatística que considera os valores acumulados dos postos até um dado momento.
Formalmente, teremos:
𝑟𝑖 : posto associado à observação 𝑋𝑖 , onde 𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑁. E,
𝑗

𝑊𝑗 = ∑𝑖=1 𝑟𝑖 , sendo 𝑗 = 1, 2, 3, … , 𝑁 − 1.

(1)

ou seja, 𝑊𝑗 é a soma dos postos até a observação 𝑋𝑗 .
A distribuição amostral da estatística 𝑊𝑗 não tem um comportamento que se
assemelhe as distribuições de probabilidades mais conhecidas e, por isso, os valores críticos
têm sido tabelados (Tabela J

35

) para vários valores de 𝑚 e 𝑛 e diferentes níveis de

significância, sendo 𝑚 o ponto onde ocorreu a possível mudança na mediana da sequência de
observações e 𝑛 = 𝑁 − 𝑚. Sob a hipótese nula, o valor esperado e a variância de 𝑊𝑗 são
dados respectivamentes por:
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𝑗(𝑁 + 1)
2

(2)

𝑗(𝑁 − 𝑗)(𝑁 + 1)
12

(3)

𝐸(𝑊𝑗 ) =

𝑉(𝑊𝑗 ) =

Para dar continuidade ao teste, compara-se o valor observado de 𝑊𝑗 com o valor
esperado através de:
|2𝑊𝑗 − 𝑗(𝑁 + 1)|, com 𝑗 = 1, 2, 3, … , 𝑁 − 1

(4)

e posteriormente identifica-se
𝐾𝑚,𝑛 = 𝑚𝑎𝑥|2𝑊𝑗 − 𝑗(𝑁 + 1)|

(5)

O ponto 𝑗 associado ao valor 𝐾𝑚,𝑛 é o ponto de mudança estimado da sequência de
observações e é denotado por 𝑚. Então 𝑁 − 𝑚 = 𝑛 é o número de observações depois do
ponto de mudança. Portanto, a estatística K 𝑚,𝑛 divide a sequência em 𝑚 e 𝑛 observações que
ocorrem antes e depois da mudança, respectivamente. Neste momento define-se 𝑊 = 𝑊𝑚 , ou
seja, a soma dos pontos acumulados até o ponto de mudança.
Para testar se o ponto 𝑚 é de fato um ponto de mudança, deve ser adotada a seguinte
regra de decisão:
• Se 𝑊 < 𝑊𝑐1 ou 𝑊 > 𝑊𝑐2 , a hipótese nula será rejeitada, afirmando que houve
mudança na mediana da sequência de valores investigados.
• Se 𝑊𝑐1 ≤ 𝑊 ≤ 𝑊𝑐2 , a hipótese nula não será rejeitada
onde 𝑊𝑐1 e 𝑊𝑐2 são os valores críticos obtidos da tabela da distribuição amostral de 𝑊𝑗 para
um determinado nível de significância, 𝛼.

Para casos de grandes amostras, acredita-se que uma aproximação pela distribuição
Normal possa ser utilizada, sendo a estatística de teste com distribuição Normal Padronizada
dada pela seguinte expressão:
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𝑧=

𝑚(𝑁+1)

𝑊+ℎ−

(6)

2
𝑁+1

√𝑚𝑛 (

12

)

onde
1
𝑚(𝑁 + 1)
− , 𝑠𝑒 𝑊 >
2
ℎ={ 2
1
𝑚(𝑁 + 1)
+ , 𝑠𝑒 𝑊 <
2
2

(7)

Novamente, para testar se o ponto 𝑚 é de fato um ponto de mudança, deve ser adotada
a seguinte regra de decisão:
• Se |𝑧| > 𝑧𝑐 , a hipótese nula será rejeitada, afirmando que houve mudança na
mediana da sequência de valores investigados.
• Se |𝑧| ≤ 𝑧𝑐 , a hipótese nula não será rejeitada
onde 𝑧𝑐 é o valor crítico da distribuição Normal Padrão para um determinado nível de
significância, 𝛼.

Portanto, o teste Ponto-Mudança é útil quando se deseja averiguar uma possível
mudança na mediana de uma sequência de eventos. No presente estudo, o teste foi aplicado
para identificar se em algum momento ao longo do tempo, a sequência da distribuição dos
percentuais dos partos cesáreos teve a mediana alterada.

3.2.2

Teste Qui-Quadrado

O teste não–paramétrico de Qui-Quadrado, simbolizado por 𝜒², tem como uma de
suas aplicações o teste de homogeneidade,36 que compara as proporções das categorias de
uma variável qualitativa em diferentes grupos. Assim, tem-se as seguintes hipóteses:
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𝐻0 (hipótese nula): as proporções das categorias da variável qualitativa são iguais nos grupos
𝐻1 (hipótese alternativa): as proporções das categorias da variável qualitativa não são iguais
nos grupos
O teste se baseia em uma tabela de contingência com 𝐿 linhas e 𝐶 colunas, conforme
exemplificada abaixo:
Tabela 3.1. Tabela de contingência L x C
Grupo
Variável

Total
𝐺1

𝐺2

𝐺3

...

𝐺𝐶

Categoria1

𝑜𝑏𝑠11

𝑜𝑏𝑠12

𝑜𝑏𝑠13

..

𝑜𝑏𝑠1𝐶

𝑡𝑜𝑡1 .

Categoria2

𝑜𝑏𝑠21

𝑜𝑏𝑠22

𝑜𝑏𝑠23

..

𝑜𝑏𝑠2𝐶

𝑡𝑜𝑡2 .

...

..

Categoria𝐿

𝑜𝑏𝑠𝐿1

𝑜𝑏𝑠𝐿2

𝑜𝑏𝑠𝐿3

..

𝑜𝑏𝑠𝐿𝐶

𝑡𝑜𝑡𝐿 .

Total

𝑡𝑜𝑡 .1

𝑡𝑜𝑡 .2

𝑡𝑜𝑡 .3

..

𝑡𝑜𝑡 .𝐶

𝑡𝑜𝑡𝑔

onde, 𝑜𝑏𝑠𝑖𝑗 é a frequência observada da categoria 𝑖 da variável investigada no grupo 𝑗
A estatística de teste é mensurada através da seguinte fórmula:
𝐿

𝐶

2

(𝑜𝑏𝑠𝑖𝑗 − 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑗 )
𝜒² = ∑ ∑ [
]
𝑒𝑠𝑝𝑖𝑗

(8)

𝑖=1 𝑗=1

onde, 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑗 é a frequência esperada da categoria 𝑖 da variável investigada no grupo 𝑗, sob a
hipótese nula, obtida através da expressão:
𝑒𝑠𝑝𝑖𝑗 =

𝑡𝑜𝑡𝑖 . × 𝑡𝑜𝑡 .𝑗
𝑡𝑜𝑡𝑔

(9)

A expressão acima decorre do fato que se a hipótese nula estiver correta, é válido
para todas a 𝑖 = 1,2, … , 𝐿 categorias da variável investigada que:
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𝑃(𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎𝑖 |𝐺1 ) = 𝑃(𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎𝑖 |𝐺2 ) = ⋯ = 𝑃(𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎𝑖 |𝐺𝑐 )

(10)

= 𝑃(𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎𝑖 )
que pode ser estimado pela tabela de contingência acima por:
𝑃̂ (𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎𝑖 ) =

𝑡𝑜𝑡𝑖.
𝑡𝑜𝑡𝑔

(11)

Assim, a frequência esperada, 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑗 , de uma categoria 𝑖 dentro de um grupo 𝑗, sob
a hipótese nula, é dada por:
𝑒𝑠𝑝𝑖𝑗 = 𝑡𝑜𝑡.𝑗 × 𝑃̂(𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎𝑖 ) = 𝑡𝑜𝑡.𝑗 ×

𝑡𝑜𝑡𝑖.
𝑡𝑜𝑡𝑔

(12)

Supondo que 𝐻0 é verdadeira, a estatística do teste de homogeneidade 𝜒², segue uma
distribuição Qui-Quadrado com 𝑞 graus de liberdade, sendo 𝑞 = (𝐿 − 1) × (𝐶 − 1), ou seja,
𝐿

𝐶

2

(𝑜𝑏𝑠𝑖𝑗 − 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑗 )
𝜒² = ∑ ∑ [
] ~𝜒²𝑞
𝑒𝑠𝑝𝑖𝑗

(13)

𝑖=1 𝑗=1

Após encontrar o valor de χ² é necessário identificar o valor crítico da distribuição,
χ²c , na tabela para um determinado nível de significância e graus de liberdade. Finalmente,
toma-se a decisão comparando esses dois valores.
Se 𝜒² calculado ≥ χ²c tabelado, rejeita-se a hipótese nula.
Se 𝜒² calculado < χ²c tabelado, não rejeita-se a hipótese nula.

Neste trabalho o teste de homogeneidade, através da estatística Qui-Quadrado, foi
utilizado para comparar as características
i)

da gestante, da gestação e do nascituro entre dois anos distintos (antes da mudança
no patamar de partos cesáreos e o ano de 2012);

ii)

da gestante, da gestação e do nascituro entre os partos cesáreo e vaginal.
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3.2.3

Razão de Chances (RC)

Uma das formas de quantificar os riscos associados a um determinado evento entre
dois grupos distintos é pela utilização da Razão de Chances (Odds Ratio). Esta é definida
como a razão entre a chance de um evento ocorrer em um grupo e a chance de ocorrer em
outro grupo,37 sendo chance (odds) do evento em um grupo obtida por:
𝐶ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜,𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 =

𝑃(𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜|𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜)
1 − 𝑃(𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜|𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜)

(14)

Assim, uma vez definida a chance de um evento ocorrer em um grupo, a Razão de
Chances é obtida por:
𝑅𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝐶ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜,𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 1
𝐶ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜,𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 2

(15)

O evento de interesse, em geral na área médica, retrata uma particular característica do
indivíduo investigado, por exemplo, estar doente. Também é usual o Grupo 1 ser denominado
Grupo Exposto e o Grupo 2 de Grupo Não Exposto.
Uma Razão de Chances de 1 indica que a condição ou evento de interesse é
igualmente provável de ocorrer nos dois grupos. Uma 𝑅𝐶 > 1 indica que no 1º grupo há mais
chance de ocorrer o evento, relativamente ao 2º grupo. De outra forma, pode-se afirmar que
ser do 1º grupo é um fator de risco para o evento de interesse. De forma análoga, uma 𝑅𝐶 < 1
indica que no 1º grupo há menos chance de ocorrer o evento de interesse, relativamente ao 2º
grupo, o que o caracteriza como um fator de proteção.
Há duas formas usuais de estimar a Razão de Chances, denominadas Razão de
Chances Bruta e a Razão de Chances Ajustadas. Na Razão de Chances Brutas, a estimativa da
probabilidade do evento de interesse é obtida através de uma tabela de contingência 2 × 2,
que mostra a distribuição de frequências observadas do evento de interesse nos dois grupos
investigados. Na Razão de Chances Ajustadas, a estimativa da probabilidade do evento de
interesse é obtida através de um modelo que descreva o comportamento deste evento. O
detalhamento destas modalidades de estimação serão apresentadas nas seções a seguir.
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3.2.3.1

Razão de Chances Brutas

Considera que as estimativas das probabilidades envolvidas no cálculo das Razão de
Chances serão obtidas em função das frequências observadas do evento de interesse nos dois
grupos investigados. A estimativa da Razão de Chances se baseará então em uma tabela de
contingência 2 × 2, conforme apresentada abaixo.

Tabela 2.2. Tabela de contingência 2 x 2.
Grupo
Variável

Total
𝐺1

𝐺2

Categoria1 = 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑜𝑏𝑠11

𝑜𝑏𝑠12

𝑡𝑜𝑡1 .

Categoria2

𝑜𝑏𝑠21

𝑜𝑏𝑠22

𝑡𝑜𝑡2 .

Total

𝑡𝑜𝑡 .1

𝑡𝑜𝑡 .2

𝑡𝑜𝑡𝑔

Dessa forma, a expressão da estimativa da Razão de Chances pode ser obtida por:

^

RC evento 

obs11
tot .1
obs 21
tot .1
obs12
tot .2
obs 22
tot .2



obs11
obs 21
obs12
obs 22

(16)

Não é difícil perceber que o estimador da Razão de Chance é uma variável aleatória e,
por isso, tem uma distribuição amostral descrevendo as probabilidades de que a estimativa
pertença a intervalos específicos de valores para um determinado tamanho da amostra e
̂ 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 descreve a frequência com
desenho de estudo. Ou seja, a distribuição amostral de 𝑅𝐶
que (𝑜𝑏𝑠11 ⁄𝑜𝑏𝑠21 )⁄(𝑜𝑏𝑠12 ⁄𝑜𝑏𝑠22 ) assume certos valores depois de amostras repetidas em
̂ não apresenta um
condições idênticas de amostragem. A distribuição amostral de 𝑅𝐶
comportamento de uma distribuição Normal, porém:

29

̂ )~𝑁 (𝑙𝑛(𝑅𝐶), 𝑉𝐴𝑅 (𝑙𝑛(𝑅𝐶
̂ )))
𝑙𝑛(𝑅𝐶
onde a estimativa da variância é obtida por:
̂ (𝑙𝑜𝑔(𝑅𝐶
̂ 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 ) =
𝑉𝐴𝑅

1
1
1
1
+
+
+
𝑜𝑏𝑠11 𝑜𝑏𝑠12 𝑜𝑏𝑠21 𝑜𝑏𝑠22

(17)

Proposição 3.1: Seja [𝐿, 𝑈] um intervalo de confiança do parâmetro 𝜃 com
confiabilidade 1 − 𝛼. Seja 𝛾 = 𝜏(𝜃), onde

𝜏: ℝ → ℝ

é uma função crescente. Então

[𝜏(𝐿), 𝜏(𝑈)] é um intervalo de confiança para o parâmetro 𝛾 com confiabilidade 1 − 𝛼.

Considere os limites do intervalo de confiança para

̂ 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 apresentados
𝑙𝑜𝑔𝑅𝐶

abaixo:
̂ 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 − 𝑧 𝛼⁄ × 𝑑𝑝(𝑙𝑜𝑔𝑅𝐶
̂ 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 )
𝐿 = 𝑙𝑜𝑔𝑅𝐶
2

(18)

̂ 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑧 𝛼⁄ × 𝑑𝑝(𝑙𝑜𝑔𝑅𝐶
̂ 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 )
𝑈 = 𝑙𝑜𝑔𝑅𝐶
2

(19)

onde

̂ 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 ) = √
𝑑𝑝(𝑙𝑜𝑔𝑅𝐶

1
1
1
1
+
+
+
𝑜𝑏𝑠11 𝑜𝑏𝑠12 𝑜𝑏𝑠21 𝑜𝑏𝑠22

(20)

e 𝑧𝛼⁄2 é o valor tabelado da distribuição Normal Padrão (média 0 e desvio-padrão 1), tal que a
área mais extrema (à direita) sob a curva da distribuição vale

𝛼
2

.

Como 𝑅𝐶𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑒 log(𝑅𝐶𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 ) , e que 𝑒 𝑥 é função crescente. Logo, usando o
resultado da Proposição 2.1, é possível calcular intervalos de 100. (1 − 𝛼)% de confiança
(IC) para a Razão de Chances,36 cuja a expressão é dada por:
𝐼𝐶: {exp(𝐿);
ou seja,

exp(𝑈)}

(21)
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̂ 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 − 𝑧𝛼⁄ 𝑑𝑝(𝑙𝑜𝑔𝑅𝐶
̂ 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 )] ;
𝐼𝐶: {𝑒𝑥𝑝 [𝑙𝑜𝑔𝑅𝐶
2
(22)
̂ 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑧𝛼⁄ 𝑑𝑝(𝑙𝑜𝑔𝑅𝐶
̂ 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 )]}
𝑒𝑥𝑝 [𝑙𝑜𝑔𝑅𝐶
2

3.2.3.2

Razão de Chances Ajustadas

Nesta abordagem as estimativas das probabilidades envolvidas no cálculo das Razão
de Chances são obtidas em geral em função de um modelo de regressão logística que descreva
o comportamento do evento de interesse, uma vez conhecidas diversas características dos
indivíduos investigados.
Em um modelo de regressão logística há uma variável dependente 𝑌 com distribuição
de Bernoulli de parâmetro 𝑝 = 𝑃(𝑌 = 1) = 𝑃(𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒). O modelo visa obter
estimativas da probabilidade 𝑝, com base em informações sobre as variáveis regressoras 𝑋’s.
O modelo pode ser descrito da seguinte forma:
𝑝=

1
1−

(23)

𝑒 −(𝛽0+𝛽1 𝑥1+𝛽2 𝑥2+⋯+𝛽𝑇 𝑥𝑇 )

ou
𝑙𝑛 (

𝑝
) = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥1 + 𝛽2 𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑇 𝑥𝑇
1−𝑝

(24)

As estimativas para o vetor de parâmetros 𝛽 são obtidas usualmente pelo Estimador de
Máxima Verossimilhança (EMV). Para grandes amostras os Estimadores de Máxima
Verossimilhança tem distribuição aproximadamente normais com muito pouco ou nenhum
viés. Ou seja, os estimadores de máxima verossimilhança são assintoticamente normais e não
tendenciosos, obtidos por métodos iterativos.
Considere os limites do intervalo de confiança para 𝛽𝑘 apresentados abaixo:
𝐿 = 𝛽̂𝑘 − 𝑧𝛼⁄2 × 𝑑𝑝{𝛽̂𝑘 }

(25)

𝑈 = 𝛽̂𝑘 + 𝑧𝛼⁄2 × 𝑑𝑝{𝛽̂𝑘 }

(26)
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Como 𝑅𝐶𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑒 𝛽𝑘 ,38 e que 𝑒 𝑥 é função crescente. Logo, novamente pela
Proposição 2.1, é possível calcular intervalos de 100.(1-α)% de confiança (IC) para a Razão
de Chances que será dado por:
𝐼𝐶(𝑅𝐶𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 ): {exp [𝛽̂𝑘 − 𝑧𝛼⁄2 × 𝑑𝑝{𝛽̂𝑘 }] ;
(27)
exp [𝛽̂𝑘 + 𝑧𝛼⁄2 × 𝑑𝑝{𝛽̂𝑘 }]}
onde 𝑧𝛼/2 é o quantil da distribuição Normal Padrão com base no nível de signiﬁcância
adotado.
A capacidade preditiva do modelo de regressão logística pode ser avaliada através das
estatísticas de sensibilidade, especificidade e taxa de acerto global de classificação, que são
definidas da seguinte forma:
𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 𝑃(𝑌̂ = 1|𝑌 = 1) =

𝑃(𝑌̂ = 1 ∩ 𝑌 = 1)
𝑃(𝑌 = 1)

𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 𝑃(𝑌̂ = 0|𝑌 = 0) =

𝑃(𝑌̂ = 0 ∩ 𝑌 = 0)
𝑃(𝑌 = 0)

(28)

(29)

𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜 = 𝑃(𝑌 = 0 ∩ 𝑌̂ = 0) + 𝑃(𝑌 = 1 ∩ 𝑌̂ = 1) (30)

No presente estudo, a Razão de Chances (brutas e ajustadas) foram calculadas para
quantificar as chances de um parto cesáreo ocorrer, dadas as características da gestante, da
gestação e do nascituro, bem como as chances de um recém-nascido ter desfechos perinatais
indesejáveis devido a parturiente optar pela modalidade de parto cesáreo.
Em relação a metodologia, em todos as análises efetuadas foi fixado o nível de
significância de 5%.
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4 Análise dos Resultados
Os resultados desse trabalho serão apresentados em duas seções, que dizem respeito à:


identificação do possível ponto de mudança na prevalência de cesarianas no Brasil ao
longo dos anos de 2003 à 2012;



comparação dos perfis das gestantes, gestações, partos e nascituros entre o ano
anterior a mudança e o ano de 2012 e identificação dos fatores de risco para a
realização do parto cesáreo, e para desfechos perinatais adversos no recém-nascido.

4.1 Teste Ponto-Mudança
A Figura 4.1 apresenta a prevalência (%) de partos cesáreos ao longo dos anos de 2003
a 2012, em todo Brasil, e em cada uma de suas regiões geográficas, considerando apenas
nascimentos ocorridos em hospitais decorrentes de gestações únicas e com recém-nascidos
sem anomalias congênitas. Observa-se claramente um comportamento crescente da ocorrência
dessa modalidade de parto.

%
65

Evolução temporal da frequência dos partos cesáreos no Brasil
e regiões geográficas

60
55

Norte

50

Nordeste

45

Sudeste

40

Sul
Centro-Oeste

35

Brasil

30
25
2003

2004

2005

2006

2007 2008 2009 2010 2011 2012
ano
Figura 4.1. Prevalência de cesariana em nascimentos ocorridos em hospitais, de gestações únicas e
sem anomalias, segundo as regiões geográficas do Brasil ao longo dos anos de 2003 a 2012
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As hipóteses envolvidas neste teste são:
𝐻0 (hipótese nula): não há mudança na mediana da sequência da prevalência de cesarianas no
Brasil.
𝐻1 (hipótese alternativa): há mudança na mediana da sequência da prevalência de cesarianas
no Brasil.

A Tabela 4.1 apresenta os cálculos efetuados para obter a estatística envolvida no teste
Ponto Mudança.

Tabela 4.1. Cálculos para obtenção da estatística do teste Ponto Mudança
Ano (𝑖)

% de Cesarianas (𝑋𝑖 )

Posto (𝑟𝑖 )

𝑊𝑗

|2Wj − j(N + 1)|

2003

40,1

1

1

9

2004

41,5

2

3

16

2005

43,1

3

6

21

2006

45,1

4

10

24

2007

46,5

5

15

25

2008

48,5

6

21

24

2009

50,1

7

28

21

2010

52,3

8

36

16

2011

54,9

9

45

9

2012

57,1

10

55

0

Conforme apresentado na seção de Metodologia, a estatística 𝑘𝑚,𝑛 divide a sequência
em 𝑚 e 𝑛 observações que ocorrem antes e depois da mudança, respectivamente, e
𝑘𝑚,𝑛 = 𝑚𝑎𝑥|2𝑊𝑗 − 𝑗(𝑁 + 1)|, então 𝑘𝑚,𝑛 = 25. Portanto, caso exista uma mudança ela se
inicia no ano de 2007.
Para verificar se existia ou não a mudança, foi comparado 𝑊 = 𝑊𝑚 = 15 com os
valores críticos tabelados, 18 e 37.34 Como 15 < 18, a hipótese nula foi rejeitada, afirmando
então que houve mudança na mediana da sequência de valores investigados, onde o ano de
2007 foi identificado como o possível momento de alteração na mediana da prevalência do
parto cesáreo no período investigado. Assim sendo, foram fixados os anos de 2006 (ano
anterior ao ponto mudança) e 2012 para fins das comparações e análises propostas nesta
investigação. Após a exclusão de registros de nascimentos com informações incompletas e/ou
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inconsistentes, participaram do estudo 1.366.134 registros de nascimentos vivos referentes ao
ano de 2006 e 1.976.808 referentes ao ano de 2012.

4.2 Teste Qui-Quadrado e Razão de Chances
A Tabela 4.2 apresenta a distribuição de frequências (%) dos nascimentos, de acordo
com as características das gestantes, das gestações e do parto, para os anos de 2006 e 2012 e
resultado do teste χ² que compara o perfil das populações investigadas. Verifica-se que houve
uma alteração significativa (p-valor < 0,05) no perfil dos nascimentos ocorridos nos anos de
2006 e 2012. Destaca-se, em particular, uma elevação de 23,03% na prevalência de partos
cesáreos no ano de 2012 (56,1%) relativamente ao ano de 2006 (45,6%). Além disso, são cada
mais frequentes nascimentos decorrentes de gestantes com idade superior a 34 anos, com
companheiro e com atividade remunerada, porém com escolaridade mais baixa.
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Tabela 4.2. Distribuição de frequências (%) dos nascimentos, de acordo com as
características das gestantes, das gestações e do parto, para os anos de 2006 e 2012
e resultado do teste χ²comparando o perfil das populações investigadas
Características
Materna
Faixa etária
15 |--| 17
18 |--| 20
21 |--| 34
35 |--| 40
41 |--| 45
Média ± desvio-padrão
Estado Civil
Sem companheiro
Com companheiro
Anos de estudos
Nenhum
1 |--| 3
4 |--| 7
8 |--| 11
12 ou mais
Ocupação
Dona de Casa
Atividade Remunerada
Estudante
Desempregada
Filho Prévio Vivo
Sim
Não
Filho Prévio Morto
Sim
Não
Gestação
Idade Gestacional
A termo
Pré-termo
Pós-termo
Nº de consultas pré-natal
≤6
>6
Parto
Tipo de Parto
Vaginal
Cesáreo
Região
Centro-Oeste
Nordeste
Norte
Sudeste
Sul
Deslocamento
Não
Sim

População
Ano 2006
Ano 2012
n = 1.366.134
n = 1.976.808

χ²
p-valor

9,6
18,1
63,2
7,8
1,3
25,06 ±6,25

8,6
15,0
65,0
9,9
1,5
26,04±6,45

61,9
38,1

42,4
57,6

< 0,001

1,0
5,9
26,5
45,6
21,1

7,7
27,1
46,4
6,7
12,0

< 0,001

60,1
35,0
4,8
0,1

48,8
46,0
4,9
0,4

< 0,001

57,2
42,8

55,1
44,9

< 0,001

9,8
90,2

17,5
82,5

< 0,001

93,3
5,9
0,9

85,4
11,0
3,6

< 0,001

43,7
56,3

34,2
65,8

< 0,001

54,4
45,6

43,9
56,1

< 0,001

11,5
23,0
9,2
44,3
12,0

8,0
22,7
8,3
39,2
21,8

< 0,001

72,8
27,2

71,9
28,1

< 0,001

< 0,001
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A Tabela 4.3 apresenta a distribuição de frequências (%) dos nascimentos de acordo
com as características dos recém-nascidos, para os anos de 2006 e 2012 e resultado do teste χ²
que compara o perfil das populações investigadas. O resultado teste χ² indica que somente o
sexo do nascituro tem comportamento semelhante (𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0,241) nos dois anos
investigados.
Tabela 4.3. Distribuição de frequências (%) dos nascimentos, de acordo com as
características dos recém-nascidos para os anos de 2006 e 2012
População
χ²
Característica
Ano 2006
Ano 2012
p-valor
n = 1.366.134
n = 1.976.808
Raça / Cor
Branco
Preto
Amarelo
Pardo
Indígena
Asfixia
Não
Sim
Apgar baixo 1º minuto
Não
Sim
Apgar baixo 5º minuto
Não
Sim
Sexo
Masculino
Feminino
Faixa de Peso
Normal
Baixo Peso
Macrossomia
Média ± desvio-padrão

49,5
1,8
0,2
48,0
0,4

44,7
5,3
0,4
49,1
0,5

< 0,001

98,5
1,5

98,7
1,3

< 0,001

92,9
7,1

94,0
6,0

< 0,001

98,7
1,3

99,0
1,0

< 0,001

51,2
48,8

51,1
48,9

0,241

87,6
7,0
5,5
3.212,33 ± 530,51

87,7
7,1
5,1
3.203,74 ± 529,62

< 0,001

A Tabelas 4.4 e 4.5 também descrevem o perfil da gestante, da gestação, do parto, e do
recém-nascido para os anos de 2006 e 2012, considerando-se agora somente nascimentos
decorrentes de parto cesáreo. Novamente, observa-se que os perfis nos nascimentos são
significativamente diferentes

(p-valor < 0,05)

entre os

dois anos

investigados.

Comparativamente ao ano de 2006, em 2012 torna-se mais frequente gestantes acima de 20
anos de idade (82,3%), com 7 ou menos anos de estudo (73,5%), que tiveram uma gestação
que não foi a termo (13,6%), que tenham realizado pelo menos 7 consultas de pré-natal
(73,4%), com nascituros de cor não branca (48,3%) e nascimentos via partos cesáreos na
região Sudeste ou Sul (64,5%).
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Tabela 4.4. Distribuição de frequências (%) dos nascimentos via parto cesáreo,
de acordo com as características da gestante, da gestação e do parto para os
anos de 2006 e 2012 e resultado do teste χ² comparando o perfil das populações
investigadas.
População
χ²
Característica
Ano 2006
Ano 2012
p-valor
n = 623.336
n = 1.108.036
Materna
Faixa etária
15 |--| 17
6,8
6,0
18 |--| 20
13,9
11,6
21 |--| 34
67,7
68,3
< 0,001
35 |--| 40
10,2
12,3
41 |--| 45
1,5
1,7
Estado Civil
Sem companheiro
51,8
37,2
< 0,001
Com companheiro
48,2
62,8
Anos de estudos
Nenhum
1,0
5,3
1 |--| 3
6,0
20,9
4 |--| 7
26,6
47,3
< 0,001
8 |--| 11
45,5
8,2
12 ou mais
21,0
18,4
Ocupação
Dona de Casa
53,8
41,9
Atividade Remunerada
41,0
53,2
< 0,001
Estudante
5,1
4,6
Desempregada
0,1
0,4
Filho Prévio Vivo
Sim
52,0
51,4
< 0,001
Não
48,0
48,6
Filho Prévio Morto
Sim
9,3
17,9
< 0,001
Não
90,7
82,1
Gestação
Idade Gestacional
A termo
92,7
86,4
Pré-termo
6,4
10,5
< 0,001
Pós-termo
0,9
3,1
Número de Consultas
≤6
31,2
26,6
< 0,001
>6
68,8
73,4
Parto
Regiao
Centro-Oeste
11,5
8,8
Nordeste
23,1
19,8
Norte
9,2
6,9
< 0,001
Sudeste
44,1
41,8
Sul
12,0
22,7
Deslocamento
Não
72,7
69,4
< 0,001
Sim
27,3
30,6
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Tabela 4.5. Distribuição de frequências (%) dos nascimentos via parto
cesáreo, de acordo com as características dos recém-nascidos para os anos
de 2006 e 2012 e resultado do teste χ² comparando o perfil das populações
investigadas.
População
Ano 2006
Ano 2012
n = 623.336
n = 1.108.036

Característica
Raça / Cor
Branco
Preto
Amarelo
Pardo
Indígena

χ²
p-valor

60,3
1,5
0,2
37,9
0,2

51,6
4,6
0,4
43,1
0,2

< 0,001

52,0
48,0

51,7
48,3

< 0,001

86,6
6,9
6,5

87,2
7,0
5,9

< 0,001

Sexo
Masculino
Feminino
Faixa de Peso
Normal
Baixo Peso
Macrossomia

Também é possível observar na Tabela 4.4 mudanças no comportamento das gestantes
que optaram pela modalidade de parto cesáreo, no que concerne ao estado civil, ocupação e
escolaridade, evidenciadas, respectivamente nas Figuras 4.2, 4.3 e 4.4.
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Figura 4.2. Prevalência de partos cesáreos por ano segundo o estado civil da parturiente
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Figura 4.3. Distribuição (%) da ocupação materna, por ano investigado - parto cesáreo
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Figura 4.4. Distribuição (%) da escolaridade materna, por ano investigado - partos cesáreos

A Tabela 4.6 apresenta a distribuição de frequências (%) dos desfechos adversos em
nascimentos via parto cesáreo, para os anos de 2006 e 2012 e resultado do teste χ²
comparando as duas populações investigadas. Verifica-se que os percentuais de desfechos
perinatais indesejáveis são significativamente diferentes (p-valor < 0,05) entre os dois anos
estudados, sendo que em 2012, é menos frequente a ocorrência de desfechos indesejáveis nos
recém-natos, tais como asfixia (1,1%), baixo Apgar ao 1º minuto (5,5%) e baixo Apgar ao 5º
minuto (0,8%).
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Tabela 4.6. Distribuição de frequências (%) dos desfechos adversos em
nascimentos via parto cesáreo, para os anos de 2006 e 2012 e resultado do
teste χ² comparando as duas populações investigadas
População
χ²
Desfechos Adversos
Ano 2006
Ano 2012
p-valor
n = 623.336
n = 1.108.036
Apgar 1º minuto
Não asfixia
Asfixia
Apgar 1º minuto
Alto
Baixo
Apgar 5º minuto
Alto
Baixo

98,7
1,3

98,9
1,1

< 0,001

93,2
6,8

94,5
5,5

< 0,001

98,9
1,1

99,2
0,8

< 0,001

A Tabela 4.7 apresenta a distribuição do percentual (%) de partos cesáreos, de acordo
com as características maternas, da gestação, do parto e do recém-nascido e razões de chances
brutas (RC) e ajustadas (RCaj), com respectivos intervalos de 95% de confiança (IC95%),
para os anos de 2006 e 2012. As RCajs foram obtidas através de um modelo logístico,
considerando todas as variáveis listadas na tabela. Os valores de sensibilidade, especificidade
e taxa de acerto global de classificação para o modelo foram, 57,1%, 74,8%, 66,7% e 72,8%,
54,8%, 64,9% respectivamente, para os anos de 2006 e 2012. As categorias de referência para
fins de cálculo de razão de chances estão indicadas pelo valor 1. Valores sombreados em
verde, amarelo e rosa indicam, respectivamente, cenários de proteção, de risco não detectável
(IC95% contém o valor 1) e de risco para o parto cesáreo. Portanto, observando as RC’s, no
ano de 2006 foram identificados como fatores de risco para parto cesáreo gestantes com
idade acima de 35 anos, com companheiro, com qualquer nível de escolaridade (sendo o risco
maior para as mais instruídas), com qualquer ocupação que não seja dona de casa, sem filho
prévio nascido vivo, que tenham feito 7 ou mais consultas pré-natal, com idade gestacional
pré-termo no momento do parto, que tenham se deslocado para outro município para
realização do parto, em que o local do nascimento tenha sido a região centro-oeste ou sudeste,
nascituros do sexo masculino ou tenha peso superior a 4.000g. No ano de 2012 foram
identificados os mesmos fatores de risco para parto cesáreo, exceto a idade gestacional prétermo que se tornou um fator de proteção, filhos prévios nascidos mortos que se tornou um
fator de risco e baixo peso, que em 2006 não tinha risco detectável e em 2012 se tornou fator
de proteção.
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Tabela 4.7. Distribuição do percentual (%) de partos cesáreos, de acordo com as características
maternas, da gestação, do parto e do recém-nascido e razão de chance brutas e ajustadas para os anos de
2006 e 2012.
Ano
2006

Características

2012
RC
(IC95%)

%

RC
(IC95%)

RCaj
(IC95%)

%

Rcaj
(IC95%)

Maternas
Faixa etária
15 |--| 17
18 |--| 20
21 |--| 34
35 |--| 40
41 |--| 45

32,1
35,0
48,8
59,3
55,4

0,50 (0,49-0,50)
0,56 (0,56-0,57)
1
1,53 (1,51-1,55)
1,30 (1,26-1,34)

0,54 (0,54-0,55)
0,60 (0,59-0,61)
1
1,56 (1,54-1,58)
1,55 (1,50-1,61)

39,1
43,5
58,9
69,6
67,5

0,45 (0,44-0,45)
0,54 (0,53-0,54)
1
1,60 (1,58-1,61)
1,45 (1,42-1,49)

0,54 (0,53-0,55)
0,62 (0,62-0,63)
1
1,54 (1,52-1,55)
1,65 (1,61-1,69)

Estado Civil
Sem companheiro
Com companheiro

38,2
57,6

1
2,20 (2,18-2,21)

1
1,47 (1,46-1,49)

49,2
61,1

1
1,63 (1,62-1,63)

1
1,24 (1,23-1,25)

Escolaridade
Nenhum
1 |--| 3
4 |--| 7
8 |--| 11
12 ou mais

22,4
29,4
35,7
50,0
71,7

1
1,44 (1,39-1,48)
1,92 (1,86-1,97)
3,46 (3,36-3,56)
8,75 (8,48-9,02)

1
1,40 (1,35-1,44)
1,80 (1,75-1,86)
2,45 (2,38-2,53)
4,33 (4,20-4,48)

38,4
43,2
57,1
67,8
85,4

1
1,22 (1,20-1,23)
2,14 (2,11-2,16)
3,38 (3,33-3,43)
9,39 (9,24-9,53)

1
1,34 (1,32-1,36)
1,80 (1,78-1,82)
2,51 (2,47-2,55)
4,80 (4,72-4,88)

Ocupação
Dona de Casa
Ativ. Remunerada
Estudante
Desempregada

40,8
53,4
48,5
47,4

1
1,66 (1,65-1,67)
1,36 (1,34-1,38)
1,30 (1,16-1,46)

1
1,20 (1,19-1,21)
1,37 (1,35-1,40)
0,90 (0,80-1,01)

48,1
64,8
52,7
55,5

1
1,99 (1,98-2,00)
1,20 (1,19-1,22)
1,34 (1,28-1,41)

1
1,28 (1,27-1,28)
1,32 (1,30-1,34)
1,07 (1,02-1,13)

Filho Prévio Vivo
Sim
Não

41,6
51,1

1
1,47 (1,46-1,48)

1
1,51 (1,50-1,52)

52,3
60,6

1
1,40 (1,40-1,41)

1
1,45 (1,44-1,46)

Filho Prévio Morto
Não
Sim

45,9
43,2

1
0,90 (0,89-0,91)

1
1,06 (1,04-1,07)

55,8
57,2

1
1,06 (1,05-1,07)

1
1,10 (1,09-1,11)

Gestação
Idade Gestacional
Pré-termo
A termo
Pós-termo

49,7
45,4
44,8

1,19 (1,17-1,21)
1
0,98 (0,94-1,01)

1,27 (1,25-1,29)
1
1,07 (1,03-1,11)

53,5
56,7
48,1

0,88 (0,87-0,89)
1
0,71 (0,70-0,72)

1,01 (1,00-1,02)
1
0,90 (0,89-0,92)

Nº de Consultas
≤6
>6

32,5
55,8

1
2,62 (2,60-2,64)

1
1,74 (1,72-1,75)

43,6
62,5

1
2,16 (2,15-2,17)

1
1,50 (1,49-1,51)

34,7
37,5
51,0
52,9
48,2

0,57 (0,56-0,58)
0,64 (0,64-0,65)
1,12 (1,10-1,13)
1,20 (1,19-1,22)
1

1,17 (1,15-1,19)
1,04 (1,03-1,06)
1,53 (1,50-1,55)
1,32 (1,30-1,33)
1

46,3
48,9
61,7
59,8
58,4

0,62 (0,61-0,62)
0,68 (0,68-0,69)
1,15 (1,14-1,16)
1,06 (1,05-1,07)
1

1,24 (1,22-1,25)
1,09 (1,08-1,11)
1,69 (1,66-1,71)
1,30 (1,29-1,31)
1

43,9
51,1

1
1,34 (1,33-1,35)

1
1,41 (1,39-1,42)

54,1
61,1

1
1,33 (1,33-1,34)

1
1,42 (1,41-1,43)

Parto
Região
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Deslocamento
Não
Sim
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Tabela 4.7. (continuação)
Ano
2006

Características
Recém-Nascido
Raça / Cor
Branco
Preto
Amarelo
Pardo
Indígena
Sexo
Feminino
Masculino
Faixa de Peso
Baixo Peso
Normal
Macrossomia

2012
RC
(IC95%)

%

RC
(IC95%)

RCaj
(IC95%)

%

RCaj
(IC95%)

55,6
36,1
42,0
36,0
18,4

1
0,45 (0,44-0,46)
0,58 (0,54-0,62)
0,45 (0,45-0,45)
0,18 (0,17-0,19)

1
0,65 (0,64-0,67)
0,58 (0,53-0,63)
0,66 (0,65-0,66)
0,33 (0,31-0,35)

64,8
48,7
60,6
49,2
24,8

1
0,52 (0,51-0,52)
0,84 (0,80-0,88)
0,53 (0,52-0,53)
0,18 (0,17-0,19)

1
0,71 (0,70-0,72)
0,70 (0,67-0,74)
0,71 (0,71-0,72)
0,30 (0,29-0,31)

44,9
46,3

1
1,06 (1,05-1,07)

1
0,94 (0,94-0,95)

55,4
56,6

1
1,05 (1,04-1,06)

1
0,96 (0,95-0,96)

45,1
45,2
53,9

1,00 (0,99-1,01)
1
1,42 (1,40-1,44)

0,99 (0,98-1,01)
1
1,59 (1,56-1,61)

54,7
55,7
64,3

0,96 (0,95-0,97)
1
1,44 (1,42-1,45)

1,03 (1,01-1,04)
1
1,61 (1,59-1,63)

RCaj obtidas por modelo logístico com todas as variáveis indicadas na tabela, cujas categorias de referência estão indicadas pelo valor de
razão de chance 1. Sombreados verde, amarelo e rosa, indicam cenários de proteção, de risco não detectável e de risco para parto cesáreo.

Com a finalidade de melhor visualizar os comportamentos das razões de chance para
parto cesáreo, as Figuras 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 apresentam a razão de chances brutas para parto
cesáreo, de acordo, respectivamente, com a faixa etária, escolaridade, estado civil e ocupação
da gestante, para os anos de 2006 e 2012. Fica evidenciado que em 2012 o risco de uma
mulher com mais de 34 anos realizar cesariana aumentou e, qualquer que seja o ano
investigado, as gestantes abaixo de 21 anos estão sob proteção de realização de parto cesáreo,
enquanto as mais velhas estão sob risco (Figura 3.5). Além disso, é notório um aumento no
risco para parto cesáreo em mulheres mais instruídas, enquanto que para mulheres com menos
de 4 anos de estudo o risco diminuiu (Figura 3.6). Observa-se também, a despeito do ano
considerado, a presença de companheiro é um fator de risco para parto cesáreo, sendo o risco
menor no ano de 2012 (Figura 3.7). Por fim, verifica-se que o risco de parto cesáreo em
mulheres com atividade remunerada aumentou bastante no ano de 2012, relativamente ao ano
de 2006, mas em estudantes, o risco diminuiu (Figura 3.8).
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Figura 4.5 Razão de chances brutas para parto cesáreo, de acordo com a faixa etária da gestante, para
os anos de 2006 e 2012
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Figura 4.6 Razão de chances brutas para parto cesáreo, de acordo com a escolaridade da gestante, para
os anos de 2006 e 2012
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Figura 4.7 Razão de chances brutas para parto cesáreo, de acordo com o estado civil da gestante, para
os anos de 2006 e 2012
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Figura 4.8 Razão de chances brutas para parto cesáreo, de acordo com a ocupação da gestante, para os
anos de 2006 e 2012

A Tabela 4.8 apresenta a distribuição do percentual (%) de asfixia, de acordo com as
características maternas, da gestação, do parto e do recém-nascido e razões de chances brutas
(RC) e ajustadas (RCaj), com respectivos intervalos de 95% de confiança, para os anos de
2006 e 2012. As RCaj foram obtidas através de um modelo logístico, considerando todas as
variáveis listadas na tabela. Os valores de sensibilidade, especificidade e taxa de acerto global
de classificação para o modelo foram, respectivamente, 0%, 100% e 98,5% no ano de 2006, e
no ano de 2012 esses valores foram 0%, 100% e 98,7%. As categorias de referência para fins
de cálculo de razão de chances estão indicadas pelo valor 1. Valores sombreados em verde,
amarelo e rosa indicam, respectivamente, cenários de proteção, de risco não detectável
(IC95% contém o valor 1) e de risco para asfixia. Portanto, no ano de 2006, foram
identificados como fatores de risco para a asfixia do recém-nascido, gestantes de todas as
faixas etárias sendo o risco maior para as idades extremas (de 15 a 17 anos e de 41 a 45 anos),
as que estavam desempregadas, sem filho prévio nascido vivo, com filho prévio nascido
morto, que não tiveram uma gestação a termo, que tenham se deslocado para outro município
para realizar o parto, nascituros da cor preta ou parda, do sexo masculino, que tenham baixo
peso ou macrossomia. No ano de 2012 foram identificados os mesmos fatores de risco para a
asfixia. Além disso, o fator escolaridadade e nascimentos ocorridos nas regiões Nordeste e
Sudeste, passaram a ser identificados claramente como fatores de proteção para asfixia. Por
fim, com base nas RC e RCaj, observa-se que o parto cesáreo foi identificado como fator de
proteção para o desfecho asfixia nos dois anos investigados.
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Tabela 4.8. Distribuição do percentual (%) de asfixia, de acordo com as características maternas, da
gestação, do parto e do recém-nascido e razão de chances brutas e ajustadas para os anos de 2006 e
2012.
Ano
2006

Características

2012
RC
(IC95%)

%

RC
(IC95%)

RCaj
(IC95%)

%

RCaj
(IC95%)

Maternas
Faixa etária
15 |--| 17
18 |--| 20
21 |--| 34
35 |--| 40
41 |--| 45

1,9
1,6
1,3
1,6
2,0

1,42 (1,36-1,48)
1,20 (1,15-1,24)
1
1,21 (1,15-1,27)
1,49 (1,33-1,66)

0,97 (0,92-1,02)
0,98 (0,94-1,02)
1
1,20 (1,13-1,26)
1,31 (1,17-1,46)

1,7
1,4
1,2
1,4
2,0

1,44 (1,38-1,50)
1,21 (1,17-1,25)
1
1,19 (1,14-1,24)
1,68 (1,54-1,82)

0,89 (0,85-0,94)
0,91 (0,88-0,95)
1
1,26 (1,21-1,32)
1,58 (1,45-1,73)

Estado Civil
Sem companheiro
Com companheiro

1,6
1,3

1
0,79 (0,77-0,82)

1
0,90 (0,87-0,93)

1,4
1,2

1
0,81 (0,79-0,83)

1
0,95 (0,92-0,97)

Escolaridade
Nenhum
1 |--| 3
4 |--| 7
8 |--| 11
12 ou mais

1,7
1,6
1,5
1,5
1,1

1
0,96 (0,86-1,06)
0,92 (0,84-1,02)
0,91 (0,82-1,00)
0,67 (0,61-0,75)

1
0,99 (0,89-1,10)
0,93 (0,84-1,03)
0,91 (0,82-1,01)
0,79 (0,71-0,88)

1,5
1,4
1,3
1,3
0,8

1
0,93 (0,89-0,98)
0,86 (0,82-0,90)
0,84 (0,78-0,89)
0,52 (0,49-0,55)

1
0,95 (0,90-0,99)
0,91 (0,87-0,96)
0,90 (0,84-0,96)
0,61 (0,57-0,66)

Ocupação
Dona de Casa
Ativ. Remunerada
Estudante
Desempregada

1,6
1,3
1,6
3,1

1
0,79 (0,77-0,81)
1,03 (0,97-1,10)
2,01 (1,45-2,79)

1
0,85 (0,82-0,87)
0,94 (0,88-1,01)
2,00 (1,42-2,80)

1,4
1,2
1,5
1,6

1
0,84 (0,82-0,86)
1,10 (1,04-1,16)
1,15 (0,96-1,39)

1
0,95 (0,92-0,98)
0,99 (0,93-1,05)
1,16 (0,96-1,40)

Filho Prévio Vivo
Sim
Não

1,3
1,7

1
1,37 (1,33-1,41)

1
1,39 (1,34-1,44)

1,1
1,5

1
1,37 (1,34-1,41)

1
1,51 (1,47-1,56)

Filho Prévio Morto
Não
Sim

1,5
1,7

1
1,18 (1,13-1,23)

1
1,17 (1,12-1,22)

1,3
1,5

1
1,16 (1,13-1,20)

1
1,14 (1,10-1,18)

Gestação
Idade Gestacional
Pré-termo
A termo
Pós-termo

7,2
1,1
1,9

6,93 (6,72-7,15)
1
1,74 (1,53-1,99)

3,28 (3,15-3,43)
1
1,76 (1,54-2,01)

4,0
0,9
1,3

4,41 (4,29-4,53)
1
1,34 (1,25-1,44)

2,18 (2,11-2,25)
1
1,33 (1,24-1,42)

Nº de Consultas
≤6
>6

1,8
1,2

1
0,64 (0,62-0,66)

1
0,82 (0,79-0,84)

1,8
1,0

1
0,55 (0,54-0,56)

1
0,76 (0,74-0,78)

Parto
Tipo de Parto
Vaginal
Cesáreo

1,6
1,3

1
0,85 (0,82-0,87)

1
0,87 (0,84-0,90)

1,6
1,1

1
0,68 (0,66-0,70)

1
0,72 (0,70-0,74)

1,5
1,1
1,1
1,6
1,6

0,71 (0,67-0,75)
0,96 (0,91-1,00)
0,69 (0,65-0,73)
1,00 (0,95-1,04)
1

0,65 (0,61-0,69)
0,83 (0,78-0,87)
0,68 (0,63-0,72)
0,98 (0,93-1,02)
1

1,3
1,3
1,0
1,3
1,4

0,72 (0,68-0,76)
0,95 (0,92-0,99)
0,71 (0,67-0,75)
0,95 (0,92-0,98)
1

0,61 (0,57-0,65)
0,77 (0,74-0,81)
0,67 (0,63-0,71)
0,86 (0,83-0,89)
1

Região
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
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Tabela 4.8. (continuação)
Ano
2006

Características

2012
RC
(IC95%)

%

RC
(IC95%)

RCaj
(IC95%)

%

RCaj
(IC95%)

Parto
Deslocamento
Não
Sim

1,4
1,8

1
1,30 (1,26-1,34)

1
1,13 (1,10-1,17)

1,2
1,5

1
1,19 (1,16-1,22)

1
1,10 (1,07-1,13)

Recém-Nascido
Raça / Cor
Branco
Preto
Amarelo
Pardo
Indígena

1,3
2,2
1,5
1,6
1,3

1
1,61 (1,48-1,76)
1,13 (0,84-1,52)
1,18 (1,15-1,22)
0,99 (0,79-1,25)

1
1,41 (1,29-1,54)
1,26 (0,94-1,70)
1,20 (1,16-1,25)
1,13 (0,89-1,43)

1,2
1,6
1,1
1,3
1,3

1
1,35 (1,28-1,42)
0,87 (0,70-1,08)
1,09 (1,06-1,12)
1,08 (0,91-1,27)

1
1,21 (1,14-1,27)
0,94 (0,75-1,16)
1,08 (1,05-1,12)
1,06 (0,89-1,25)

Sexo
Feminino
Masculino

1,3
1,6

1
1,27 (1,24-1,31)

1
1,29 (1,25-1,33)

1,1
1,4

1
1,30 (1,27-1,34)

1
1,33 (1,29-1,36)

Faixa de Peso
Baixo Peso
Normal
Macrossomia

6,5
1,1
1,4

6,39 (6,20-6,60)
1
1,30 (1,22-1,38)

3,02 (2,90-3,15)
1
1,37 (1,28-1,46)

5,8
0,9
1,3

6,58 (6,41-6,77)
1
1,39 (1,31-1,47)

3,91 (3,78-4,04)
1
1,49 (1,40-1,57)

RCaj obtidas por modelo logístico com todas as variáveis indicadas na tabela, cujas categorias de referência estão indicadas pelo valor de
razão de chance 1. Sombreados verde, amarelo e rosa, indicam cenários de proteção, de risco não detectável e de risco para asfixia.

A Figura 4.9 apresenta a razão de chances brutas para asfixia, de acordo com a
modalidade de parto, para os anos de 2006 e 2012. Nesta figura observa-se claramente que
gestantes que em 2012 optaram pela modalidade de parto cesáreo ficaram com seus filhos sob
menor risco de asfixia.
RC

1,20

1,00
1,00

Vaginal

1,00

Cesáreo

0,85

0,80

0,68

0,60
0,40
0,20
0,00
2006

2012

ano

Figura 4.9 Razão de chances brutas para asfixia, de acordo com a modalidade de parto, para os anos de
2006 e 2012
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A Tabela 4.9 apresenta a distribuição do percentual (%) do baixo Apgar no 1º minuto,
de acordo com as características maternas, da gestação, do parto e do recém-nascido e razões
de chances brutas (RC) e ajustadas (RCaj), com respectivos intervalos de 95% de confiança,
para os anos de 2006 e 2012. Valores sombreados em verde, amarelo e rosa indicam,
respectivamente, cenários de proteção, de risco não detectável (IC95% contém o valor 1) e de
risco para baixo Apgar ao 1º minuto. Novamente o modelo logístico com todas as variáveis
listadas na tabela foi utlizado. Os valores de sensibilidade, especificidade e taxa de acerto
global de classificação para o modelo foram, 0%, 100% e 92,9%, e 0%, 100% e 94,0% para
os anos de 2006 e 2012, respectivamente. Segundo as RC brutas no ano de 2006 foram
identificados como fatores de risco de baixo Apgar no 1º minuto gestantes de todas as faixas
etárias sendo o risco maior para as idades extremas (de 15 a 17 anos e de 41 a 45 anos), as
gestantes que eram estudantes ou estavam desempregadas, sem filho prévio nascido vivo, com
filho prévio morto, com idade gestacional não a termo no momento do parto, que tenham se
deslocado para outro município para realizar o parto, os partos realizados na região Norte,
Nordeste ou Sudeste, nascituros da cor preta, parda ou indígena, do sexo masculino, que
tenham baixo peso ou macrossomia. No ano de 2012 foram identificados os mesmos fatores
de risco de baixo Apgar no 1º minuto. Nascimentos ocorridos nas região Norte passaram a
estar sob proteção, e gestantes desempregadas, que em 2006 eram identificadas como estando
em risco passaram, em 2012, a não ter risco detectável para Apgar ao 1º minuto. Finalmente
observa-se na Tabela 4.9 que o parto cesáreo não foi identificado como fator de risco para o
desfecho baixo Apgar ao 1º minuto nos dois anos investigados, mesmo quando se avalia a
Razão de Chances ajustadas.

48

Tabela 4.9: Distribuição do percentual (%) de baixo Apgar no 1º minuto, de acordo com as
características maternas, da gestação, do parto e do recém-nascido e razão de chances brutas e ajustadas
para os anos de 2006 e 2012.
Ano
2006

Características

2012
RC
(IC95%)

%

RC
(IC95%)

RCaj
(IC95%)

%

Maternas
Faixa etária
15 |--| 17
18 |--| 20
21 |--| 34
35 |--| 40
41 |--| 45

9,0
7,7
6,5
7,2
8,7

1,41 (1,38-1,44)
1,19 (1,17-1,21)
1
1,10 (1,08-1,13)
1,36 (1,29-1,43)

1,02 (0,99-1,04)
1,00 (0,98-1,02)
1
1,13 (1,10-1,16)
1,29 (1,22-1,36)

7,7
6,6
5,6
6,0
7,5

1,41 (1,38-1,44)
1,20 (1,18-1,22)
1
1,09 (1,07-1,11)
1,38 (1,32-1,44)

0,99 (0,97-1,02)
0,98 (0,96-0,99)
1
1,16 (1,12-1,18)
1,35 (1,29-1,41)

Estado Civil
Sem companheiro
Com companheiro

7,5
6,4

1
0,84 (0,83-0,85)

1
0,93 (0,92-0,94)

6,5
5,6

1
0,86 (0,85-0,87)

1
0,96 (0,95-0,97)

Escolaridade
Nenhum
1 |--| 3
4 |--| 7
8 |--| 11
12 ou mais

8,5
7,9
7,3
7,0
5,7

1
0,93 (0,89-0,98)
0,85 (0,82-0,89)
0,81 (0,78-0,85)
0,65 (0,62-0,68)

1
0,96 (0,92-1,01)
0,90 (0,86-0,94)
0,85 (0,81-0,89)
0,72 (0,69-0,76)

7,1
6,4
6,1
5,6
4,1

1
0,90 (0,88-0,92)
0,84 (0,82-0,86)
0,78 (0,75-0,80)
0,56 (0,55-0,58)

1
0,90 (0,88-0,92)
0,86 (0,84-0,88)
0,82 (0,80-0,85)
0,61 (0,59-0,63)

Ocupação
Dona de Casa
Ativ. Remunerada
Estudante
Desempregada

7,2
6,8
8,0
8,8

1
0,94 (0,93-0,95)
1,14 (1,10-1,17)
1,26 (1,03-1,54)

1
0,96 (0,95-0,98)
0,99 (0,96-1,02)
1,30 (1,06-1,61)

6,2
5,6
6,7
6,6

1
0,89 (0,88-0,90)
1,09 (1,06-1,12)
1,07 (0,97-1,17)

1
0,97 (0,96-0,99)
0,94 (0,91-0,97)
1,10 (1,00-1,21)

Filho Prévio Vivo
Sim
Não

6,1
8,3

1
1,39 (1,37-1,40)

1
1,44 (1,42-1,47)

5,2
6,9

1
1,35 (1,34-1,37)

1
1,46 (1,44-1,48)

Filho Prévio Morto
Não
Sim

7,0
7,7

1
1,11 (1,09-1,13)

1
1,11 (1,09-1,14)

5,9
6,3

1
1,07 (1,05-1,08)

1
1,06 (1,05-1,08)

Gestação
Idade Gestacional
Pré-termo
A termo
Pós-termo

22,4
6,1
8,7

4,45 (4,37-4,54)
1
1,47 (1,38-1,56)

2,69 (2,63-2,76)
1
1,43 (1,34-1,52)

13,7
5,0
6,2

3,04 (3,00-3,08)
1
1,27 (1,23-1,31)

1,92 (1,89-1,96)
1
1,21 (1,17-1,25)

8,5
6,0

1
0,69 (0,68-0,70)

1
0,82 (0,81-0,83)

7,4
5,2

1
0,69 (0,69-0,70)

1
0,87 (0,86-0,89)

7,2
6,8

1
0,94 (0,93-0,96)

1
1,01 (0,99-1,02)

6,5
5,5

1
0,84 (0,83-0,85)

1
0,90 (0,89-0,91)

Nº de Consultas
≤6
>6
Parto
Tipo de Parto
Vaginal
Cesáreo

RCaj
(IC95%)
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Tabela 4.9. (continuação)
Ano
2006

Características

2012
RC
(IC95%)

%

RC
(IC95%)

RCaj
(IC95%)

%

RCaj
(IC95%)

7,2
8,3
5,7
6,7
6,4

1,13 (1,10-1,16)
1,32 (1,29-1,35)
0,87 (0,85-0,90)
1,04 (1,02-1,06)
1

1,09 (1,05-1.12)
1,21 (1,18-1,24)
0,88 (0,85-0,91)
1,04 (1,02-1,07)
1

5,5
6,8
4,9
5,9
5,8

0,96 (0,93-0,98)
1,19 (1,17-1,21)
0,84 (0,82-0,86)
1,03 (1,01-1,05)
1

0,84 (0,81-0,86)
1,02 (0,99-1,04)
0,80 (0,77-0,82)
0,95 (0,93-0,97)
1

Deslocamento
Não
Sim

6,7
8,1

1
1,22 (1,21-1,24)

1
1,10 (1,08-1,11)

5,8
6,4

1
1,11 (1,10-1,13)

1
1,03 (1,01-1,04)

Recém-Nascido
Raça / Cor
Branco
Preto
Amarelo
Pardo
Indígena

6,4
8,0
6,4
7,7
7,7

1
1,29 (1,23-1,35)
1,02 (0,88-1,18)
1,24 (1,22-1,25)
1,24 (1,12-1,37)

1
1,18 (1,12-1,24)
1,00 (0,86-1,16)
1,09 (1,07-1,11)
1,19 (1,07-1,31)

5,5
7,0
4,8
6,3
7,1

1
1,30 (1,27-1,34)
0,88 (0,79-0,97)
1,16 (1,15-1,18)
1,31 (1,22-1,41)

1
1,18 (1,14-1,21)
0,90 (0,81-1,00)
1,08 (1,07-1,10)
1,24 (1,15-1,34)

6,5
7,6

1
1,20 (1,18-1,21)

1
1,20 (1,18-1,22)

5,4
6,5

1
1,22 (1,20-1,23)

1
1,23 (1,21-1,24)

20,3
5,9
8,0

4,03 (3,96-4,10)
1
1,37 (1,33-1,41)

2,27 (2,22-2,33)
1
1,40 (1,37-1,44)

17,8
4,9
7,0

4,17 (4,10-4,23)
1
1,45 (1,41-1,49)

2,81 (2,76-2,87)
1
1,50 (1,46-1,54)

Parto
Região
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul

Sexo
Feminino
Masculino
Faixa de Peso
Baixo Peso
Normal
Macrossomia

RCaj obtidas por modelo logístico com todas as variáveis indicadas na tabela, cujas categorias de referência estão indicadas pelo valor de
razão de chance 1. Sombreados verde, amarelo e rosa, indicam cenários de proteção, de risco não detectável e de risco para baixo Apgar
no 1º minuto.

Na Figura 4.10 está apresentada a razão de chances brutas para baixo Apgar ao 1º
minuto, de acordo com a modalidade de parto, para os anos de 2006 e 2012. É claramente
observável que, no ano de 2012, houve um aumento no efeito de proteção para baixo Apgar
no 1º minuto para nascituros nascidos via modalidade cesariana.
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RC

1,05
1,00

Vaginal

1,00

1,00
0,95

Cesáreo

0,94

0,90
0,84

0,85
0,80

ano

0,75
2006

2012

Figura 4.10 Razão de chances brutas para baixo Apgar ao 1º minuto, de acordo com a modalidade de
parto, para os anos de 2006 e 2012

A Tabela 4.10 apresenta a distribuição do percentual (%) do baixo Apgar no 5º
minuto, de acordo com as características maternas, da gestação, do parto e do recém-nascido e
razões de chances brutas (RC) e ajustadas (RCaj), com respectivos intervalos de 95% de
confiança, para os anos de 2006 e 2012. As RCaj foram obtidas através de um modelo
logístico, considerando todas as variáveis listadas na tabela. Os valores de sensibilidade,
especificidade e taxa de acerto global de classificação para o modelo foram, respectivamente,
0%, 100% e 98,7% para o ano de 2006 e 0%, 100% e 99,0%. As categorias de referência para
fins de cálculo de razão de chances estão indicadas pelo valor 1. Valores sombreados em
verde, amarelo e rosa indicam, respectivamente, cenários de proteção, de risco não detectável
(IC95% contém o valor 1) e de risco para baixo Apgar ao 5º minuto. Novamente, segundo as
RC brutas, no ano de 2006 foram identificados como fatores de risco de baixo Apgar no 5º
minuto gestantes de todas as faixas etárias sendo o risco maior para as idades extremas (de 15
a 17 anos e de 41 a 45 anos, sem filho prévio nascido vivo, com filho prévio morto, que não
tiveram uma gestação a termo, que tenham se deslocado para outro município para realizar o
parto, partos realizados na região Norte, Nordeste ou Sudeste, nascituros não brancos, do sexo
masculino, que tenham baixo peso ou macrossomia. No ano de 2012 os fatores de risco de
baixo Apgar no 5º minuto foram mantidos, gestantes estudantes que em 2006 não possuiam
risco detectável passaram a estar sob risco em 2012 e recém-nascidos da cor amarela sairam
de uma situação de risco para proteção. Além disso observa-se, que qualquer que seja o ano
considerado, a escolha pelo parto cesáreo faz com que os recém-nascidos estejam sob
proteção de terem baixo Apgar ao 5º minuto, mesmo que seja considerada a RCaj.
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Tabela 4.10. Distribuição do percentual (%) de baixo Apgar no 5º minuto, de acordo com as
características maternas, da gestação, do parto e do recém-nascido e razão de chancs brutas e ajustadas
para os anos de 2006 e 2012.
Ano
2006

Características

2012
RC
(IC95%)

%

RC
(IC95%)

RCaj
(IC95%)

%

Maternas
Faixa etária
15 |--| 17
18 |--| 20
21 |--| 34
35 |--| 40
41 |--| 45

1,8
1,5
1,2
1,3
1,7

1,53 (1,46-1,60)
1,25 (1,20-1,30)
1
1,12 (1,06-1,19)
1,47 (1,31-1,65)

1,06 (1,01-1,12)
1,03 (0,99-1,07)
1
1,10 (1,04-1,16)
1,23 (1,09-1,38)

1,4
1,2
1,0
1,1
1,4

1,43 (1,37-1,49)
1,21 (1,16-1,26)
1
1,14 (1,09-1,19)
1,50 (1,36-1,66)

0,92 (0,87-0,97)
0,95 (0,91-0,99)
1
1,16 (1,10-1,21)
1,31 (1,19-1,45)

Estado Civil
Sem companheiro
Com companheiro

1,5
1,1

1
0,74 (0,72-0,77)

1
0,94 (0,91-0,97)

1,2
1,0

1
0,82 (0,79-0,84)

1
0,95 (0,92-0,98)

Escolaridade
Nenhum
1 |--| 3
4 |--| 7
8 |--| 11
12 ou mais

2,0
1,7
1,5
1,2
0,9

1
0,82 (0,75-0,90)
0,72 (0,67-0,79)
0,60 (0,55-0,66)
0,45 (0,41-0,49)

1
0,90 (0,82-1,00)
0,85 (0,77-0,93)
0,78 (0,71-0,86)
0,71 (0,64-0,79)

1,4
1,2
1,0
0,9
0,6

1
0,85 (0,80-0,89)
0,72 (0,69-0,76)
0,67 (0,63-0,72)
0,45 (0,42-0,48)

1
0,91 (0,86-0,95)
0,85 (0,81-0,89)
0,87 (0,80-0,93)
0,63 (0,58-0,67)

Ocupação
Dona de Casa
Ativ. Remunerada
Estudante
Desempregada

1,4
1,2
1,5
1,5

1
0,85 (0,82-0,88)
1,08 (1,00-1,14)
1,10 (0,69-1,76)

1
0,92 (0,89-0,95)
0,94 (0,87-1,00)
1,14 (0,71-1,83)

1,1
1,0
1,3
1,2

1
0,90 (0,87-0,92)
1,19 (1,12-1,26)
1,13 (0,91-1,40)

1
1,05 (1,02-1,08)
1,06 (1,00-1,13)
1,21 (0,98-1,50)

Filho Prévio Vivo
Sim
Não

1,2
1,5

1
1,20 (1,16-1,23)

1
1,22 (1,18-1,26)

1,0
1,2

1
1,21 (1,18-1,25)

1
1,30 (1,25-1,34)

1,3
1,7

1
1,36 (1,30-1,42)

1
1,25 (1,19-1,31)

1,0
1,2

1
1,19 (1,15-1,23)

1
1,12 (1,08-1,16)

7,0
1,0
1,7

7,68 (7,44-7,94)
1
1,75 (1,52-2,02)

3,52 (3,37-3,68)
1
1,69 (1,47-1,95)

3,7
0,7
1,0

5,34 (5,19-5,49)
1
1,45 (1,35-1,57)

2,38 (2,29-2,46)
1
1,37 (1,27-1,48)

Nº de Consultas
≤6
>6

1,9
0,9

1
0,47 (0,46-0,49)

1
0,72 (0,70-0,75)

1,6
0,7

1
0,45 (0,44-0,47)

1
0,70 (0,68-0,72)

Parto
Tipo de Parto
Vaginal
Cesáreo

1,5
1,1

1
0,68 (0,66-0,70)

1
0,77 (0,74-0,79)

1,3
0,8

1
0,64 (0,62-0,66)

1
0,70 (0,68-0,72)

1,4
1,8
1,1
1,1
1,1

1,33 (1,24-1,41)
1,70 (1,61-1,79)
1,00 (0,93-1,08)
1,07 (1,01-1,13)
1

1,15 (1,07-1,23)
1,44 (1,35-1,53)
0,98 (0,91-1,06)
1,06 (1,00-1,12)
1

1,0
1,2
0,9
1,0
1,0

1,03 (0,97-1,09)
1,30 (1,25-1,35)
0,95 (0,90-1,01)
1,06 (1,02-1,10)
1

0,84 (0,79-0,90)
1,04 (0,99-1,09)
0,91 (0,85-0,97)
0,96 (0,92-1,00)
1

Filho Prévio Morto
Não
Sim
Gestação
Idade Gestacional
Pré-termo
A termo
Pós-termo

RCaj
(IC95%)

Região
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
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Tabela 4.10 (continuação)
Ano
2006
Características

2012

%

RC
IC(95%)

RCaj
IC(95%)

RC
IC(95%)

%

RCaj
IC(95%)

Deslocamento
Não
Sim

1,3
1,5

1
1,20 (1,16-1,24)

1
1,00 (0,97-1,03)

1,0
1,2

1
1,18 (1,16-1,22)

1
1,04 (1,01-1,07)

Recém-Nascido
Raça / Cor
Branco
Preto
Amarelo
Pardo
Indígena

1,0
1,8
1,7
1,6
1,9

1
1,78 (1,62-1,96)
1,63 (1,23-2,17)
1,59 (1,54-1,64)
1,90 (1,56-2,30)

1
1,46 (1,32-1,61)
1,50 (1,13-2,00)
1,21 (1,17-1,26)
1,53 (1,26-1,87)

0,9
1,3
0,7
1,1
1,5

1
1,48 (1,39-1,56)
0,73 (0,56-0,96)
1,26 (1,22-1,30)
1,64 (1,40-1,92)

1
1,21 (1,14-1,29)
0,73 (0,56-0,96)
1,09 (1,05-1,12)
1,31 (1,11-1,54)

1,2
1,5

1
1,30 (1,22-1,30)

1
1,28 (1,24-1,31)

0,9
1,2

1
1,28 (1,24-1,31)

1
1,30 (1,27-1,34)

6,4
0,9
1,3

7,35 (7,12-7,59)
1
1,38 (1,29-1,48)

3,42 (3,27-3,57)
1
1,41 (1,31-1,50)

5,3
0,7
1,0

7,98 (7,75-8,23)
1
1,29 (1,20-1,38)

4,55 (4,39-4,72)
1
1,35 (1,26-1,44)

Sexo
Feminino
Masculino
Faixa de Peso
Baixo Peso
Normal
Macrossomia

RCaj obtidas por modelo logístico com todas as variáveis indicadas na tabela, cujas categorias de referência estão indicadas pelo valor de
razão de chance 1. Sombreados verde, amarelo e rosa, indicam cnários de proteção, de risco não detectável e de risco para Apgar baixo
no 5º minuto.

A Figura 4.11 mostra a razão de chances brutas para baixo Apgar ao 5º minuto, de
acordo com a modalidade de parto, para os anos de 2006 e 2012. Através desta representação
gráfica, nota-se claramente que em 2012 houve uma diminuição do risco de ocorrência de
baixo Apgar no 5º minuto no ano de 2012, para nascituros nascidos pela modalidade
cesariana.
RC

1,20
1,00

Vaginal

1,00

1,00
0,80

Cesáreo

0,68

0,64

0,60
0,40
0,20
0,00

ano

2006

2012

Figura 4.11 Razão de chances brutas para baixo Apgar ao 5º minuto, de acordo com a modalidade de
parto, para os anos de 2006 e 2012
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Deve-se resaltar aqui que ao avaliar os riscos de desfechos perinatais indesejáveis, os
modelos logísticos tiveram baixa sensibilidade. Isto ocorreu devido ao desbalanceamento da
quantidade de observações dos grupos com ou sem o desfecho investigado. Sendo assim,
julga-se mais informativo a avaliação de riscos via RC brutas e não RC ajustadas. Dessa
forma, o presente estudo verificou que a modalidade de parto cesáreo é um fator de proteção
para baixo Apgar no 5º minuto (RC: 0,64; IC95%: 0,62-0,66 - Tabela 4.10), concordando
com pesquisas anteriores encontradas na literatura (RC: 0,89; IC95%: 0,836-0,948).27 Além
disso, também em convergência com estudos anteriores,27 o baixo peso ao nascer, a gestação
pré-termo, a idade materna inferior a 21 anos ou superior a 34 anos, a realização de no
máximo 6 consultas de pré-natal, a ausência de companheiro e a baixa escolaridade, foram
apontados como fatores de risco para baixo Apgar no 5º minuto (Tabela 4.10). Estas mesmas
características são também fatores de risco para asfixia e baixo Apgar ao 1º minuto (Tabelas
4.8 e 4.9).
O Quadro 4.1 apresenta um resumo dos fatores associados a escolha de parto cesáreo
encontrados na literatura e os deste TCC. Pode ser observado, que de modo geral, há uma
concordância na identificação dos fatores de risco para a realização desta modalidade de
parto. Entretanto, houve uma divergência sobre o efeito do tempo gestacional, pois no
presente estudo gestações pré-termo e pós-termo foram identificadas como fatores de
proteção, enquanto pesquisas anteriores haviam indicado um efeito de risco. Além disso, no
que diz respeito as características do nascituro, este trabalho averigou que a macrossomia é
um fator de risco para a escolha da modalidade parto cesáreo, enquanto outros estudos não
convergiam na identificação do risco associado aos nascituros com peso superior ou igual a
3.500g ou com peso superior ou igual a 4.000g.2,17 Este TCC também mostra sua contribuição
na qualidade das estimativas de risco, que são refletidas em intervalos de confiança de
pequenas amplitudes.
Um aspecto deve ser mencionado quanto ao banco de dados utilizado. Mudanças
implementadas nos formulários de registros de nascimentos do SINASC no ano de 2010
parecem ainda estar sob um processo de adaptação dos usuários,

uma vez que foram

detectados muitos registros com informações em branco nas novas informações/variáveis
inseridas. Este comportamento impediu este estudo de contemplar características relevantes,
como o número de cesáreas prévias e a posição do feto, que poderiam contribuir para o
melhor delineamento do perfil da utilização do parto cesáreo no Brasil.
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Quadro 4.1. Resumo dos resultados de pesquisas sobre riscos associados ao parto cesáreo
Pesquisas
TCC

Oliveira, AR

Pádua KS et al

Sakae TM et al

Carniel EF et al

35 |--| 40

1,60 (1,58-1,61)

---

---

---

---

41 |--| 45

1,45 (1,42-1,49)

---

---

---

---

> 30

---

---

---

1,28 (1,17-1,39)

---

≥ 35

---

0,89 (0,55-1,44)

2,05 (1,10-3,83)

1,63 (1,62-1,63)

---

1,25 (1,10-1,42)

---

1,83 (1,71-1,96)

Ativ. Remunerada

1,99 (1,98-2,00)

---

---

---

---

Com ocupação

---

---

---

---

2,82 (2,63-3,03)

8 |--| 11

3,38 (3,33-3,43)

---

---

---

2,07 (1,92-2,23)

12 ou mais

9,39 (9,24-9,53)

1,88 (1,21-2,92)

---

---

5,97 (5,29-6,74)

≥8

---

---

1,15 (0,84-1,57)

---

2,16 (2,15-2,17)

---

---

1,16 (1,07-1,26)

2,38 (2,22-2,56)

Pré-termo

0,88 (0,87-0,89)

2,06 (1,02-4,14)

---

1,65 (1,48-1,84)

---

Pós-termo

0,71 (0,70-0,72)

---

---

1,35 (1,22-1,48)

---

1,44 (1,42-1,45)

2,27 (0,77-6,66)

1,28 (1,14-1,45)

---

---

Idade Materna

4,19 (3,65-4,82)

Estado Civil
Com companheiro
Ocupação

Escolaridade

Nº de Consultas
≥7
Tempo gestacional

Peso do Nascituro
Macrossomia
Categorias de Referências:
TCC: 21|--|34 anos; Sem companheiro; Dona de Casa; 0 anos de estudo; < 7 consultas; gestação a termo; peso normal
Oliveira, AR: ≤ 35 anos; ≤ 12 anos de estudo; gestação a termo; peso normal
Pádua, KS et al: ≤ 19 anos; sem companheiro; ≤ 8 anos de estudo - Razões de prevalências
Sakae, TM et al: ≤ 30 anos; < 7 consultas; gestação a termo
Carniel, EF et al: < 20 anos; sem companheiro; sem ocupação; ≤ 7 anos de estudo; < 7 consultas
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5 Conclusão
Este trabalho visou a investigar a associação de fatores não-clínicos, referentes à
gestante, à gestação e ao nascituro, com a escolha da modalidade do parto no Brasil e suas
possíveis sequelas na saúde dos recém-nascidos. Tomou-se como base registros de
nascimentos vivos ocorridos no Brasil no período de 2003 a 2012, obtidos do Sistema de
Informação de Nascidos Vivos (SINASC -

DATASUS). Foram considerados apenas

nascimentos ocorridos em hospitais referentes a gestações únicas (não gemelares), onde o
recém-nascido não apresentava anomalia congênita e as mães tinham idade entre 15 a 45
anos. O SINASC foi criado em 1990 com o objetivo de coletar dados sobre os nascimentos
declarados em todo território nacional e fornecer informações sobre natalidade para todos os
níveis do Sistema de Saúde. É considerado um sistema bastante confiável e, por isso, é
possível sugerir que as conclusões obtidas neste TCC são representativas do Brasil.
Dentre os principais resultados encontrados podem ser destacados:


Aumento significativo (23,03%) de partos cesáreos entre os anos de 2012 e 2006
(Tabela 4.2).



Em 2012, maior frequência de gestantes com idade superior a 34 anos, com
companheiro, com escolaridade de 4 a 7 anos e com atividade remunerada (Tabela
4.2).



Em 2012, relativamente ao ano de 2006, aumento nos riscos da escolha pela
modalidade de parto cesáreo para gestantes com idade superior a 34 anos e com
atividade remunerada (Tabela 4.7).



Em 2012, foram fatores de risco para realização de parto cesáreo características como
idade da gestante superior a 34 anos, presença de um companheiro, níveis de
escolaridade mais elevados, ter qualquer tipo de ocupação que não seja dona de casa,
ausência de filho prévio nascido vivo, presença de filho prévio nascido morto, número
de consultas pré-natal superior a 6, haver deslocamento intermunicipal para a
realização do parto, nascituro do sexo masculino e macrossomia (Tabela 4.7).
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Em 2012, foram fatores de risco para Asfixia, Baixo Apgar ao 1º minuto e Baixo
Apgar ao 5º minuto caracteríticas como classe etária da gestante diferente de 21 a 34
anos, ausência de companheiro, ausência de filho prévio nascido vivo, presença de
filho prévio nascido morto, gestação pré-termo ou pós-termo, número de consultas de
pré-natal igual ou inferior a 6, haver deslocamento intermunicipal para a realização do
parto, parto vaginal, nascituro do sexo masculino, baixo peso ou macrossomia
(Tabelas 4.8, 4.9 e 4.10).

Os resultados deste TCC sugerem que, uma vez que a indicação do parto cesáreo deve
ser restrita a situações clínicas específicas,2,3,4 a escolha dessa modalidade no Brasil está sendo
feita de uma maneira indiscriminada. Por outro lado, apesar de estudos alertarem sobre
possíveis sequelas, a longo prazo, na saúde respiratória e gastrointestinal do recémnascido5,29,30,31,32, a opção pelo parto cesáreo parece não gerar comportamentos indesejáveis
nos desfechos relativos ao Apgar ao 1º e 5º minutos.
Verifica-se também que o perfil da gestante foi alterado razoavelmente no período
investigado, no que concerne principalmente a idade, a escolaridade e a ocupação (Tabela 4.2)
e os riscos de escolha pelo parto cesáreo aumentaram justamente nas categorias destas
variáveis de maiores alterações de frequências de nascimentos (Tabela 4.7). Portanto, se
houver uma política de conscientização para a prevenção de cesarianas eletivas, os grupos
alvos deveriam ser mulheres acima de 34 anos, com 4 a 7 anos de estudo, com companheiro e
que exercem atividade remunerada (Figuras 4.5 a 4.8).
Por tudo que foi apresentado neste trabalho, entende-se que a escolha pela modalidade
do parto cesáreo no Brasil atualmente procede de uma forma diferenciada e questionável da
de anos atrás, mas a realização deste tipo de parto não evidenciou qualquer sequela
indesejável na saúde/vitalidade do recém-nascido logo após o nascimento. Apesar deste TCC
não ter apontado resultados inéditos, as estimativas de riscos, de boa precisão e obtidas a
partir de uma grande base de dados, identificaram mais claramente os cenários onde devam
haver maiores políticas de intervenção/prevenção. De qualquer modo, está evidente que a alta
prevalência dos partos cesáreos no país (57,8%, em 2012) excede consideravelmente o
patamar estabelicido pela OMS (15%), sugerindo assim que devam ser implementadas novas
campanhas de conscientização voltadas para as gestantes e os profissionais da área de saúde,
bem como aprimorada a gerência da saúde materno-infantil.
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